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 چکيده
 ، خود تکوین فرایند در و است برانگیز چالش و فرایندي بعدي، چند اي پدیده شدن جهانی

 جهانی .دارد می وا چالش به ملی و محلی از اعم را آن مستقر هاي نظام و موجود وضعیت

 از اجتماعی ايه نظام و بشر زندگی ابعاد براي تمامی فرآورده، یا فرایند یک عنوان به شدن

 چاره اساس این بر.هایی دارد پیامد درسی هاي برنامه یعنی آن، قلب و آموزشی نظام جمله

کرده  تالش مقاله این .باشد می ناپذیر اجتناب باب این در علمی هاي ریزي برنامه و اندیشی

 لیاص ارکان از یکی عنوان به درسی برنامه حوزه بر را شدن جهانی پدیده هاي پیامد است

 تحلیل طریق از سازد، متبلور خود در را نظام این وجودي بایستی فلسفه که تربیت و تعلیم

 راهبرد محتوا، )هدف، کالین گانه عناصر نه مبناي بر ، آن ي دهنده تشکیل اساسی عناصر

 بررسی مورد و ارزشیابی( فضا زمان، بندي، گروه وسایل، و مواد ، یادگیري فعالیت یادگیري،

بعدي  تک نگاهی شدن جهانی پدیده به نباید که است این دارد اهمیت که آنچه.دده قرار

 و مثبت هاي پیامد تواند می دیگر هاي پدید همه مانند نفسه فی شدن جهانی پدیده. داشت

 شناخت را آن ابعاد داد، قرار تحلیل مورد را ها پیامد این باید نظر نگارنده از.باشد داشته منفی

 را ها تهدید مناسب و موقع به تدابیر اتخاذ با و جهان کشور مقتضیات و ایطشر با متناسب و

 کرد تبدیل فرصت به

 .درسی برنامه عناصر ، ها پیامد شدن، جهانی : يديکل واژگان
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 شبنم سالم

  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه عالمه طباطبائی
 

 نام نویسنده مسئول:

 شبنم سالم

 

 پيامد هاي جهانی شدن برنامه درسی
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 مقدمه
 مرزهاي آن نکه ضم است اجتماعی تغییر یک از فرایندي .است جهان سراسر در داري سرمایه رشد از جدیدي اي مرحله شدن جهانی

 شدن جهانی.است اقتصادي تبادالت و نقل حملو الکترونیکی، ارتباطات ي نتیجه مرزها، شکستن این.شوند می کمرنگ فرهنگی و جغرافیایی

 و جهانی مالی قوانین ي وسیله به و شوند می داده سوق جهانی بازار به سمت مختلف کشورهاي اقتصاد آن ضمن که است فرایندي چنین هم

 و ها رسانه کمک به فرایند این.هست نیز فرهنگی فرایندي بلکه نیست، اقتصادي فرایند یک تنها جهانی شدن.گردند می کنترل ، ملیتی چند

 جنبه ي با همه که است مشهود واقعیتی بلکه نیست، صرف نظري مفهوم یک شدن جهانی فرایند .شود می ایجاد قدرتمند وغنی برتر فرهنگ

 اجتماعی زندگی که است نوظهوري اي پدیده شدن [.جهانی1است] خورده گره...و فرهنگی و محیطی سیاسی، اقتصادي، ، انسانی تجارب هاي

 در مطرح هاي پرسش و مسایل که است آن عام و جهانی ي چهره پدیده، این وجه مهم ترین.است داده قرار خود تاثیر تحت را معاصر انسان

 نسبت تراکم آگاهی به هم و جهان شدن فشرده هم در به هم شدن جانی مفهوم .طلبد می چالش به را سرزمینی و مرزهاي جغرافیایی چارچوب

 اي فراقاره تاثیر تعمق و یافتن، سرعت اندازه، رشد مقیاس، گسترش به معناي شدن جهانی واقع [.در2دارد] داللت کل یک عنوان به جهان، به

 درو هاي جامعه که است انسانی سازماندهی مقیاس در دگرگونی یا جایی جابه از حاکی شدن جهانی .اجتماعی است تعامل الگوهاي و جریانات

 محصول را شدن جهانی [.بسیاري3دهد] می گسترش دنیا هاي قاره و مناطق در را قدرت روابط به دسترسی و کند می متصل یکدیگر رابه دست

 ي واسطه بی انسان اجتماعی هاي کنش و ها فعالیت جا که آن از معتقدند و ددانن می فضا و زمان مکان، سنتی ي رابطه و نظم خوردن هم بر

 هاي عرصه در را اي گسترده هاي چالش و ها پیامد نظر، مورد ي رابطه و در نظم تحول و تغییر گونه هر ، نیست پذیر امکان مختصات این

 برنامه طریق از خود نوبه به نیز آن که است تربیت و تعلیم عرصه ها، عرصه این مهمترین از یکی شک بدون .کرد خواهد ایجاد زندگی مختلف

 .گیرد می قرار تاثیر تحت رسمی تربیت و تعلیم اهداف تحقیق وسایل موثرترین عنوان به هاي درسی
 

 شدن جهانی تعریف -1

 کم اي پیشینه و داشتن بودن نوظهور شاید.است داشته وجود نظر اتفاق تر کم آن مورد در که است مفاهیمی جمله از شدن جهانی واژه

 که اجتماعی است شدن،فرایندي جهانی معتقد است1مالکوم ترارز.باشد واژه این تعریف بودن دشوار دلیل ، علمی محافل در سال بیست از تر

 و قید این کاهش از ندهفزآی طور به مردم و رود می بین است،از سایه افکنده و فرهنگی اجتماعی روابط بر که جغرافیایی بندهاي و قید آن در

 به وابسته هاي هویت شدن نسبی به ها آن شدن فشرده و زمان و ،فضا تجربه دادن تغییر با که را فرایندي آن 2کاگبران.شوند می آگاه بندها

 معاصر ماعیي اجت نظریه و سیاست در بازاندیشی و بازسازي فرآیند از بخشی را آن 3مور.شود می منجر مستقل فرهنگی سنت هاي یا محل

 اند،برپایه بوده منزوي و افتاده دور درکره خاکی آن از پیش که اجتماعاتی آن چارچوب در که اي شبکه گیري شکل 4استوارت و داند می

 [.4شود] می ادغام جهانی وحدت و متقابل وابستگی
 

 تربيت و تعليم و شدن جهانی -2

 عنوان به تربیت و که تعلیم آنجا از اما سازند، متاثر را تربیت و تعلیم هاي امنظ جهاتی از توانند می شدن جهانی مختلف ابعاد از یک هر

 .گیرد می قرار آن فرهنگی بعد در تحوالت با این بیشتري و مستقیم ي رابطه و نسبت در است جامعه هر فرهنگی هاي جلوه بارزترین از یکی

 و جهانی گوناگون هاي فرهنگ با آشنایی عین در که است هایی انسان تربیت شدن، جهانی عصر در تربیت و تعلیم هاي نظام اصلی چالش

 تکامل و توسعه ارزیابی، شناخت، به نسبت و مانده وفادار نیز خود ملی و فرهنگی هویت به تغییر حال در دنیاي در زندگی هاي توانایی کسب

 به جوامع براي اقتصادي و سیاسی هاي عرصه در شدن نیجها ي پدیده که عظیمی تحوالت به توجه با.کنند تالش آن ي اشاعه و معرفی و

 فرایند در بتوانند که باشند افرادي باید سیاسی و اقتصادي هاي عرصه نیاز مورد انسانی نیروي است، آورده وجود

 و تربیت و تعلیم.شد مواجه خواهد مشکل با جامعه آن پایداري و دوام صورت این غیر در.باشند داشته الزم کارآیی گسترده تحوالت این

 [.5کنند] زندگی تغییر حال ودر مولد دنیاي در باشند قادر که کنند تربیت هایی انسان بتوانند باید آموزشی هاي نظام

 که است آن از حاکی جهان مختلف کشورهاي پرورش و آموزش هاي نظام در ارزشیابی هاي شیوه و ها روش محتوا، ، اهداف به توجه

 که دلیل این به.گیرد می و گرفته صورت کمی مقاومت با و آرامی به تقریبا نیز پرورش و آموزش نظام و علم،تکنولوژي حوزه در شدن جهانی

 دیگر طرف از و است مشهود دنیا اکثر در تقریبا پرورش و آموزش نظام یکسان ساختار و است پیشرفت حال در دنیا تمام در پرورش و آموزش

                                                           
1 -Malcom Traros  
2 - Cogburn 
3 - Moore 
4 - Stuart 
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 نه ، ها حوزه این در.شود می استفاده مشابهی تقریبا ریزي، برنامه و آموزش هاي ،روش علمی محتوا از دنیا پرورش و آموزش هاي نظام اکثر

 موردي تنها .کنند می تکرار گیرد، می صورت غرب که آنچه متفاوت زمانی فاصله با کشورها اکثر بلکه گیرد، نمی صورت چندانی مقاومت تنها

 به نسبت غربی غیر کشورهاي در که است فرهنگی محتواي و ایدئولوژیکی،دینی مباحث باشد می برانگیز بحث دنیا آموزشی هاي نظام بین که

 در مهم موضوع این.دهند می نشان خود از مقاومت غرب فرهنگی محتواي نظام مقابل در و داده نشان تمایل بیشتر خود هاي ارزش و فرهنگ

 هی نظام ي همه در که را هم به مرتبط و مشخص رایج گفتمان [.شش3کند] مطرح شدن جهانی مقوله در را اصلی مشکل فرهنگ ي حوزه

 [.6است] آمده زیر در دارد عمومیت جهان آموزشی

 جوامع اقتصادي هاي چارچوب با متناسب تربیت و تعلیم هاي نظام در تغییرات ایجاد  -1

 تربیت و تعلیم نظام انتقادي بررسی به گرایش افزایش  -2

 پرورش و آموزش در جاري منابع افزایش بدون ها تقاضا به گویی پاسخ بهبود ايبر تالش  -3

 آن اداري نظام در تغییر طریق از تربیت و تعلیم نظام هاي مولفه در کیفی تغییرات ایجاد  -4

 تركبازارهاي مش توسعه به نسبت اعتماد ي زمینه کردن فراهم حداقل یا تربیت و تعلیم سازي خصوصی براي تالش  -5

 .آموزشی هاي نظام هاي فعالیت استانداردسازي و گویی پاسخ نظام ایجاد براي تالش  -6
 

 تربيت و تعليم شدن جهانی فرهنگی و اقتصادي،سياسی پيامدهاي -3

 رو این از ، است تحول نموده و تغییر دستخوش را پرورش و آموزش (فرهنگی و سیاسی اقتصادي، )خود گانه سه ابعاد در شدن جهانی

 تربیت و تعلیم بر شدن جهانی پیامدهار .است نظام آموزشی هر اصلی وظایف از یکی پرورش، و آموزش بر فرایند این آثار و ها ویژگی شناسایی

 انهگ سه ابعاد ترین مهم .نمود مشاهده پرورش و آموزش از ارزشیابی و یادگیري هاي و روش محتوا ، اهداف در وضوح به را ابعاد از کدام هر در

 [.7باشد] می شرح این به و تربیت تعلیم بر شدن جهانی

  تربيت و تعليم بر شدن جهانی اقتصادي هاي پيامد -3-1

 [8از:] عبارتند پرورش و آموزش شدن جهانی اقتصادي هاي پیامد مهمترین

 مدارس سازي خصوصی سوي به گرایش -1

 مدارس تجهیز براي عمومی هاي هزینه یافتن کاهش -2

 اي حرفه و فنی هاي زشآمو بر تاکید -3

 مدارس خودگردانی بر تاکید -4

 فردي منفعت و سود هاي انگیزه با افراد تربیت -5

 

  تربيت و تعليم بر شدن جهانی سياسی هاي پيامد -3-2

 :از عبارتند پرورش و آموزش شدن جهانی سیاسی هاي پیامد مهمترین

 محلی و ملی هاي حکومت نقش رفتن بین از و واحد حکومت تشکیل -1

 تربیتی هاي روش و محتوا ، اهداف با محلی و ملی جامعه نیازهاي تناسب کاهش -2

 مدارس درسی برنامه در دینی هاي ارزش و ملی هویت افتادن مخاطه به -3

 ملی شهروند جاي به جهانی شهروند تربیت بر تاکید -4

 رایج هاي زبان و ها فرهنگ سایر شناخت بر تاکید -5

 

  تربيت و تعليم بر شدن جهانی یفرهنگ هاي پيامد -3-3

 :از عبارتند پرورش و آموزش شدن جهانی فرهنگی هاي پیامد مهمترین

 جوامع دیگر هاي ارزش نفوذ -1

 فرهنگی چند هاي آموزش بر تاکید -2

 زیستن هم با چگونه نحوه یادگیري بر تاکید -3

 دیگران مقابل در مسئولیت حس هاي آموزش -4

 یافت دست واقعیت به این توان می گردید مطرح تربیت و تعلیم شدن جهانی و آن ابعاد شدن، جهانی مفهوم با طارتبا در آنچه اساس بر

 هاي جنبه در را ها فعالیت و معنی و ها ارزش از نظام واحد یک خواهد می که است اجتماعی و فرهنگی اقتصادي، فرایندي شدن جهانی که
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 جهت ها، برنامه ، اهداف که اي گونه به سازد، فراهم تربیت و تعلیم جمله از مختلف در ابعاد انسجام نوعی و آورد بوجود جهانی سطح در مختلف

 باعث تحوالت هرچند این.نمایید حرکت تربیت و تعلیم زمینه در جهانی واحد نظام یک سمت به تربیت و تعلیم و محتواي ها ،شیوه ها گیري

 ارکان از یکی عنوان به درسی برنامه.است جدید شده هاي چالش با ها نظام این شدن روبرو و آموزشی هاي نظام قبلی ساختارهاي شدن ضعیف

 در مقاومت یا و تغییرات این زمینه کردن فراهم در سازد، متبلور خود در نظام را این وجودي ي فلسفه بایستی که تربیت و تعلیم نظام اصلی

آموزشی  بازده داراي که فراگیر چند یا یک براي شده طراحی هاي فعالیت از سري یک از ستا عبارت برنامه درسی.دارند حیاتی نقش آن، برابر

 درسی، برنامه عناصر ترین معروف ولی شده است آن از مختلفی هاي بندي طبقه که است شده تشکیل مختلفی عناصر از درسی باشد.برنامه

 درسی برنامه گانه عناصرنه بر  تربیت و تعلیم شدن جهانی هاي پیامد ديبن طبقه این بر اساس [.9] باشد می کالین فرانسیس بندي طبقه

 .است شده مطرح
 

 درسی برنامه در هدف عنصر بر پرورش و آموزش شدن جهانی هاي پيامد -1جدول
 

 پيامد هاي جهانی شدن برنامه درسی عناصر برنامه درسی

 

 توجه به سطوح باالي اهداف حیطه شناختی و عاطفی

 ر اهداف منبعث از عالیق و نیاز هاي یادگیرندهتا کید ب

 توجه بر اهداف کوتاه مدت

 تاکید بر ارزشهاي جهانی و بین المللی و میراث جهانی

 تربیت شهروند جهانی

 تربیت نیروي انسانی براي سازمان هاي چند ملیتی

 ترغیب تفکر واگرایانه و خالق هدف

 

 ندهترغیب استقالل و وارستگی یادگیر

 تاکید بر انعطاف پذیري باال

 تقویت هویت فرا ملی

 تاکید بر جهت گیري سکوالر و غیر دینی

 بازسازي جامعه

 پیشگام شده براي تغییر

 

 درسی برنامه در محتوا عنصر بر پرورش و آموزش شدن جهانی هاي پيامد -2جدول

 پيامد هاي جهانی شدن برنامه درسی عناصر برنامه درسی

 

 آموزش گانه چند منابع از یکی تنها عنوان به درسی کتاب

 آموزي خود قابلیت

 ها زبان سایر و انگلیسی زبان بر مبتنی محتوا تاکید

 موقعیتی محتواي بر تاکید

 محتوا شناختی روان توالی و وسعت یافتن اهمیت

 محتوا سازماندهی و انتخاب در یادگیرنده محوري نقش

 اي رشته چند و اي رشته بین صورت به محتوا ندهیسازما محتوا

 

 جهانی مسایل بر تاکید محتوا

 محتوا سازماندهی و تدوین در تمرکز عدم

 محتوا تدوین در ها گروه گوناگونی و تنوع به توجه

 فرهنگی چند هاي آموزش و جهانی سواد

 جهانی فعال شهروندي براي نیاز مورد هاي مهارت
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 متفاوت و متنوع هاي هدیدگا طرح

 
 خود نیاز مورد اطالعاتی منابع انتخاب در یادگیرنده آزادي

 کار بازار هاي نیاز با محتوا تناسب 

 

 درسی برنامه در یادگيري ابزارهاي و منابع عنصر بر پرورش و آموزش شدن جهانی هاي پيامد -3جدول

 پيامد هاي جهانی شدن برنامه درسی عناصر برنامه درسی

 ابزارهاي یادگيري

 یادگیري منابع در تنوع و انعطاف

 کتاب بر عالوه گوناگون آموزشی هاي فناوري از گیري بهره

 اي رسانه چند ابزارهاي

 چندگانه حواس تحریک

 اطالعات معرفی و انتخاب در راهنما عنوان به معلم

 ابزار انتخاب در یادگیرنده آزادي

 مختلف منابع به دسترسی سهولت

 

 درسی برنامه در یادگيري هاي فعاليت عنصر بر پرورش و آموزش شدن جهانی هاي پيامد-4جدول 

 پيامد هاي جهانی شدن برنامه درسی عناصر برنامه درسی

 

 واقعی زندگی تجارب با مرتبط

 گانه چند هاي فعالیت

 نوشتاري شنیداري، دیداري، نوع از هاي فعالیت

 خطی یري غیرهاي یادگ فعالیت

 مختلف هاي محیط در متنوع امکانات از استفاده

 یادگیري روش یادگیري بر تاکید

 عاطفی و فراشناختی یادگیري فعاليت هاي یادگيري

 

 انگیخته خود یادگیري

 یادگیرنده یادگیري هاي سبک تنوع با منطبق

 یادگیري خاصیت

 یادگیرنده فعال کامال نقش

 مجازي ادگیريی هاي فعالیت

 

 درسی برنامه در تدریس راهبردهاي عنصر بر پرورش و آموزش شدن جهانی هاي پيامد -5جدول

 پيامد هاي جهانی شدن برنامه درسی عناصر برنامه درسی

 راهبردهاي تدریس

 تدریس راهبردهاي

 اجتماعی و فردي اطالعات پردازش به مربوط راهبردهاي

 تعاملی راهبردهاي

 اقتضایی هاي راهبرد

 چندگانه فرصتهاي و مخاطب نیاز بر منطبق کامال

 فراگیران فردي هاي تفاوت بر مبتنی هاي روش

 محور یادگیرنده راهبردهاي

 محور فناوري راهبردهاي
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 مساله،اکتشافی،کاوشگري حل راهبردهاي

 کننده( تسهیل نقش در غیرمستقیم)معلم راهبردهاي

 آموزي( هم و تیمی قتی)مشارکتی،کاررفا راهبردهاي

 
 درسی برنامه در ارزشيابی عنصر بر پرورش و آموزش شدن جهانی هاي پيامد -6جدول

 پيامد هاي جهانی شدن برنامه درسی عناصر برنامه درسی

 ارزشيابی

 ارزشیابی

 محور فرایند ارزشیابی هاي روش بر تاکید

 توصیفی هاي ارزشیابی بر تاکید

 چندگانه بیارزشیا روشهاي

 نوین ارزشیابی روشهاي

 ابزار عنوان به ارزشیابی

 نیاز از ارزشیابی

 آزاد هدف ارزشیابی

 

 درسی برنامه در بندي گروه عنصر بر پرورش و آموزش شدن جهانی هاي پيامد -7جدول

 پيامد هاي جهانی شدن برنامه درسی عناصر برنامه درسی

 گروه بندي

 نامتجانس بندي گروه

 خودجوش هاي گروه

 گسترده هاي گروه

 منعطف هاي گروه

 متمرکز غیر هاي گروه

 قوي گروهی تعامل

 گروهی بین تعامل

 
 درسی برنامه در زمان عنصر بر پرورش و آموزش شدن جهانی هاي پيامد -8جدول

 پيامد هاي جهانی شدن برنامه درسی عناصر برنامه درسی

 زمان

 آموزش سن در ريپذی انعطاف

 آموزش زمان زمانی هر

 اختیاري و انتخابی بندي زمان جدول زمان

 العمر مادام و مداوم ، رسمی غیر هاي آموزش

 

 درسی برنامه در فضا عنصر بر پرورش و آموزش شدن جهانی هاي پيامد -9جدول

 پيامد هاي جهانی شدن برنامه درسی عناصر برنامه درسی

 فضا

 زندگی محیط کار، محیط کالس، در ريپذی انعطاف

 کالس در حضور از یادگیرنده نیازي بی

 یادگیرنده تعداد در محدودیت عدم

 آموزش ناپذیري مرز

 مجازي هاي فضا
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 گيري نتيجه

 به توان می تربیت، و تعلیم شدن جهانی و آن ابعاد شدن، جهانی مفهوم با ارتباط در شده مطرح مباحث به توجه با

 معانی و ها ارزش از نظامواحد یک خواهد می که است اجتماعی و فرهنگی اقتصادي، فرایند یک شدن جهانی که یافت دست واقعیت این

 گونه به سازد، فراهم تربیت و تعلیم جمله از ابعادمختلف در انسجام نوعی و آورد بوجود جهانی سطح در مختلف هاي جنبه در را ها فعالیت و

 حرکت تربیت و تعلیم زمینه در جهانی واحد نظام یک سمت به تربیت و محتواي تعلیم و ها شیوه ، ها گیري ،جهت ها برنامه ، اهداف که اي

 پرورش،خلق و آموزش نظام در ها دانش و اطالعات روزترین به از استفاده شامل تواند می که کند می را ایجاد هایی فرصت تحوالت این.نماید

 آموزشهاي از استفاده هاي مهارت جامعه،افزایش آحاد تمام براي برابر آموزشی هاي فرصت دایجا جدید، اطالعات

 آموزشی هاي نظام و محتواي ساختارها،اهداف تضعیف توان می که دارد همراه به را هایی چالش ها فرصت این البته.دانست الکترونیکی

 تضعیف و شدن فرهنگی تک همچنین فراملی، و حالت جهانی به وزشیآم و تربیتی هاي گیري تصمیم مرکزیت دادن سوق و محلی و ملی

 اهمیت آنچه.نمود بیان مدت بلند اهداف جاي به مدت کوتاه آموزشی اهداف به و توجه تربیتی هاي برنامه گیري جهت بومی،تغییر هاي فرهنگ

فهم  با باید که باشد می منفی و مثبت هاي پیامد داراي شدن جهانی پدیده.داشت بعدي تک نگاه شدن جهانی به پدیده نباید که است این دارد

 .نمود فرصت به تبدیل نیز را ها،تهدیدها فرصت از استقبال ضمن آنها تحلیل و پدیده این پیامدهاي و ابعاد دقیق
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