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 چکیده

های درسی و دانش بشری، نیاز به بازنگری و تغییر در نظام آموزش عالی و برنامه تحوالت فزاینده در ابعاد گوناگون جامعه و گسترش علوم

، الزم است رویکردهای انتخابی در برنامه درسی اسالمی و ایرانی بودن بعدبر دو بنا به تاکید اسناد باالدستی کشور نماید. را ضروری می

ایرانی در قرن حاضر فراهم سازد. چنین حرکتی مستلزم توجه  و تمدن اسالمیراه را برای اعتالی  ،درسی نظام دانشگاهیرنامه آموزشی و ب

 فرهنگ نظام دانشگاهی حالت ساکن و ایستایی ندارد؛ بلکه در فضایی با تعامالت و تبادالتاست.  بطور همزمان به ابعاد فرهنگی و علمی

اعتقادات  و هاها، سنتباید بتواند در کنار حفظ باورها، ارزشبرنامه درسی آموزش عالی کشور شود. جوامع انسانی بازسازی می موجود در

المللی محقق سازد. پژوهش حاضر با بین حتی، باورها و فرهنگ جامعه را در سطح بومی و ملی و هاتوسعه علمی و پژوهشی؛ بینش ،دینی

های درسی نظام و جایگاه فرهنگ در برنامه که اهمیت استاستنتاجی درصدد دستیابی به پاسخ این سؤاالت  -استفاده از روش تحلیلی

در نظام دانشگاهی چه نقشی بر عهده  فرهنگی سازی موفق تغییراتهای برنامه درسی در پیادهست؟ و مؤلفهگونه اعالی کشور چآموزش 

 و باورها ها،ارزش بر رسید برنامه که اثراتی به توجه کشورمان، و بانتایج حاکی از آن است که با توجه به قطب فرهنگی بودن  دارند؟

-و حالت انعطاف تغییر یابد جامعه، فضای و فرهنگ با مطابق دانشگاهیبرنامه درسی نظام  است ضروری گذارد؛می فراگیران اعتقادات

 . پذیری در مقابل این عوامل داشته باشد

 

 فرهنگ، برنامه درسی، نظام دانشگاهی، تغییر. کلیدی: واژگان
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 مقدمه: -1

نبوغ و ظرفیت  ها و رشد تواناییهای جوانان، شد و شکوفایی استعدادر، 1آموزش عالی های نظامو کارکرد ها نقشاز میان 

. آموزش عالی به واسطه می باشدمورد نیاز جامعه  متخصصتربیت نیروی کار نیز  وفکری برای توسعه مرزهای دانش بشری 

لش های جوامع به حل چا ،گسترش روحیه تحلیلی و انتقادی دانشجویانتقویت نیروی اکتشاف، رشد خالقیت و نوآوری، 

 های؛ اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه اثرگذار باشد.کمک نموده و لذا می تواند بطور وسیعی بر حوزه 

استوار است. برنامه  ر فرهنگمبتنی ب های مختلف بر برنامه درسیفعالیت آموزش عالی در تربیت دانش آموختگان رشته بنیاد 

ای در تحقق اهداف و رسالت آموزش عالی به لحاظ کمّی و کیفی ر نظام دانشگاهی است و نقش تعیین کنند درسی از عناص

ی فعلی و آینده باشد هاگاهی باید پاسخگوی شرایط و دغدغه های دانشمه درسی در راستای اهداف و رسالت برعهده دارد. برنا

های مختلف را همسو با نیازها و تحوالت اجتماعی قرار د جامعه ایفا نماید. محتوای رشته ای در حل مسائل و رشو نقش سازند 

دهد به نحوی که از جامعیت و تناسبت الزم برخوردار شده و ضمن پاسخگویی و توجه به نیازهای فردی دانشجویان، به حل 

های رسمی و نیز یادگیری مداوم در سیر عنوان بخشی از آموزش آموزش عالی به »نیز بپردازد.  و فرهنگی مشکالت اجتماعی

های دانشجویان و توسعه جوامع انسانی، رسالت و وظایف متعددی را بر ها، رفع نیازحیات خود در جهت شکوفایی استعداد

و مراکز آموزش عالی از منابع مهم آموزش، پژوهش و دانش ها عهده داشته است. امروزه دانشگاه  مبنای شرایط مختلف بر

ها را فراهم ساخته و محل مباحثه، مذاکره و پژوهش پیرامون نتقال تجارب فرهنگی و علمی انسان محسوب شده، زمینه ا

ایدار و خالقیّت در جهت اصالح و توسعه پ باشند؛ همچنین ایجاد نوآوریلمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی می مسائل ع

و احترام به اصول اخالقی و ارزش  ها رخ داده و دانشگاه مرکز ترویج فرهنگ صلحشگاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در دان

 (. 1383ارفی،ع) «آیدهای دموکراتیک به شمار می 

این ن وه است که برای به فعلیت درآوردای از استعدادهای بالقتربیت اسالمی، انسان مجموعه  دیدگاهاز از سویی 

نسان مورد توجه قرار استعدادها و توانایی ها، نیازمند تعلیم و تربیت است. در نگاه تعلیم و تربیت اسالمی، تمام ابعاد وجودی ا

طوریکه جسم و روان، حیات دنیوی و اخروی جامعه و فرد به یک میزان پرورش یابند و هیچ یک نباید به بهانه می گیرد، ب

کارهای مناسب را جستجو کرد و توجه به شرایط و ویژگی های دینی و فرهنگی راه بنابراین باید با دیگری نادیده گرفته شود.

شکاف ایجاد شده بین  کاهشغنی سازی و  سبببومی سازی برنامه درسی  اقدام نمود. و ملی برای طراحی آن به شکل بومی

فلسفه خود را داشته باشد و  بایستی نامه درسیبومی سازی برالزم به ذکر است . می باشدداللت های فلسفی و فرهنگی 

بومی تدوین شود. اگر بومی سازی را استفاده آگاهانه از الگوها و روش های دیگران  بر فلسفه تربیتی و شرایط فرهنگی و مبتنی

با دانش و و تطبیق آن با شرایط جامعه بومی در کنار به روز کردن و تقویت روش های بومی یا همان پیوند دانش بیگانه 

بنابراین هر برنامه درسی بیانجامد.  در آن جامعه شرایط بومی بدانیم، چنین کاری می تواند به رشد و پیشرفت همه جانبه

هماهنگ شود تا به نحو مؤثر بتواند اهداف آموزشی خود را دنبال کند. البته در  جامعه و فرهنگ دانشگاهیبا نظام  بایستی

موانع میان چالش ها و موانع مختلفی وجود دارد که قابل تأمل است. از  ا فرهنگ هر جامعه،مطابق ب اجرای برنامه درسی

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می  نظام آموزش عالیثر در فرهنگی مو

 «ضعف اعتماد به نفس و خودباوری، تقلید و خودباختگی در برابر تحوالت جدید فرهنگ غربی،  

  ملی و دینیگسستگی از معارف و فرهنگ، 

                                                           
1. Higher Education 
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  فرهنگ و تمدن اسالمی،در نهضت علمی  زمینه سازعدم توجه به مفاخر ملی و اسالمی و عوامل و شرایطی 

 ضعف پرورش تفکر منطقی، انتقادی و خالق در فرهنگ عمومی و ضعف رسالت مراکز آموزش، 

 در  انسانیه های  مختلف  آموزش  بخصوص علوم انجام  پژوهش  های  بنیادی  در  زمین  و ضعف در  نظریه  پردازی

  ،نظام دانشگاهی کشور

 (1381)رفیع پور، « عدم ارتباط آموزش عالی با جامعه. 

آموزش عالی نظام  3درسی های برنامهدر  2بررسی اهمیت و جایگاه فرهنگبر این اساس مسئله اساسی پژوهش حاضر، 

 نمود.نقش مولفه های برنامه درسی دانشگاهی را در اجرای موفق تغییرات فرهنگی مشخص  است تا بتوان

 

 بیان مسأله -2

توجه به جایگاه فرهنگ تنها یک بحث فکری یا روشنفکرانه نیست بلکه اساسا نوعی خط مشی است که چارچوب برنامه 

به آموزش عالی و علوم انسانی محدود نمی شود  ضرورت توجه به این مهم تنها .ریزی های آموزشی و درسی را جهت می دهد

و بر اساس آن برنامه  بلکه در تمامی ابعاد و مولفه های اساسی و مهم برنامه ها، حتی چشم انداز توسعه کشور مورد توجه است

مچنین با توجه به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز و ه .های آموزش و درسی سطوح مختلف مورد توجه قرار می گیرد

بنابراین جهت ت. نیازمند توجه اس، جنبه های مختلف این فرایند اساسی و مهم تأکید اساسی بر فرهنگ در آموزش عالی

اجرایی کردن فرهنگ در برنامه درسی به مطالعه و بررسی عناصر و مولفه های آن با توجه به ویژگی های تعلیم و تربیتی 

تدوین برنامه درسی در ایران متأثر از نظام های آموزشی غربی است، بنابراین چنین کشور، الزم و ضروری است. از آنجائی که 

استنتاج می شود که نظام آموزشی در سطح ملی، امری غربی است و وجه بومی و ملی ندارد. البته اقداماتی در این راستا انجام 

آموزشی کشور نباید منتظر تولید دانش از سوی  شده و در تولید این دسته از علوم در ابتدای راه هستیم. بنابراین نظام

کشورهای دیگر باشد و یا بدون سنجش دستاوردهای آن در موقعیت و شرایط فرهنگی، آنها را بکار گیرد. نیز با توجه به 

اهمیت فرهنگ در برنامه درسی، شناخت جایگاه عناصر آن در نظام دانشگاهی ایران است تا گامی اساسی در جهت تدوین 

توجه به اهمیت نظری پژوهش حاضر اشاره می شود که: دینی برداشته شود. در بیان  -گوی برنامه ای مبتنی بر فرهنگ ملی ال

جایگاه فرهنگ در عناصر برنامه درسی کشومان موجب تعمیق شناخت ارزش ها و کمک به حفظ و پایداری آنها از جانب در 

 زمان حال و آینده خواهد شد.

 

 های پژوهشسؤال -3

 ست؟ گونه اعالی کشور چآموزش های درسی نظام  اهمیت و جایگاه فرهنگ در برنامه -1

 م دانشگاهی چه نقشی بر عهده دارند؟در نظا فرهنگی سازی موفق تغییراتهای برنامه درسی در پیاده  مؤلفه  -2
 

 

 

                                                           
2. Culture  
3 . Curriculum 



4 
 

 روش پژوهش -4

های کشف خطوط اصلی اندیشه بهگردآوری و مفاهیم مرتبط  بدین منظور .استنتاجی است -روش پژوهش تحلیلی

مفهومی  ساختارهای و مفاهیم ، پرداخته شده است تا بتوان از مجموعهدر آموزش عالی و فرهنگ برنامه درسینظران صاحب

 ، استفاده نمود. در نظام دانشگاهی و فرهنگ برنامه درسی ارتباطتر در جهت تبیین دقیق دست آمدهب

 

 پژوهش هایبررسی سؤال  -5

عالی به عنوان یکی از مهم ترین آموزش های رسمی و یادگیری مداوم در سیر حیات خود در جهت تحقق یافتن آموزش 

های یادگیری و رشد و توسعه جوامع انسانی بطور کلی، وظایف و رسالت های متعددی را بر مبنای های آدمی، رفع نیازاستعداد

آموزش عالی فعلی کشورمان، آن چنان که شایسته است، از فرهنگ شرایط مختلف بر عهده داشته است. برنامه درسی نظام 

غنی جامعه ایرانی و اسالمی پربار نبوده و چندان رضایت بخش نیست. تحوالت فرهنگی و اجتماعی متعددی که به دالیل 

داف واالی متعددی رخداده است، تجدیدنظر و بازنگری برنامه درسی آموزش عالی را ضروری ساخته است. جهت نیل به اه

 گیری از برنامه درسی منطبق با فرهنگ کشور به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی ارائه می شود.نظام آموزش عالی، بهره

توان استنتاج نمود، این است که تاثیرات مثبت فرهنگ ها میآنچه از مطالعات و پژوهش های انجام شده در ایران و سایر کشور

انشگاهی در افزایش کارایی تحقیقات آکادمیکی روشن بوده و در جهت رهایی تقلید کورکورانه از برنامه در برنامه درسی نظام د

  درسی سایر جوامع و کشورها مواردی ذکر شده است.

بومی گرایی یعنی همخوانی، رشد و در مبحث فرهنگ در برنامه درسی، بومی بودن برنامه درسی نیز مطرح می گردد. 

نش و تکنولوژی در بافتی بومی، محلی. برخی از ویژگیهای بومی گرایی را می توان در انطباق با شبکه های توسعه ارزشها، دا

محلی، تعدیل با شرایط تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داخل جامعه و همچنین تمرکز زدایی با توجه به 

های  ف از بومی گرایی در آموزش، ارتقاء و رشد منابع، پژوهشنیازها، ویژگیها و هنجارهای اجتماعی آن منطقه داشت. هد

برخی از مصداق های بومی سازی آموزش عالی را می توان  .خاص هر منطقه است یها مبتنی بر شرایط، نیازها، محدودیت

عی های مرتبط، خصوصی سازی آموزش، تشریک مسا های آموزشی مبتنی بر پژوهش کسب اقتدار در فرآیند تصمیم سازی

موسسات مختلف در فرایند اجرایی، طراحی و ارزشیابی فرآیندهای آموزشی، مدیریت مدرسه محور، طراحی برنامه های درسی 

 .مبتنی بر شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و چشم اندازهای آن منطقه داشت

ناشی از این فرایند به فرصت نظام های آموزش از عوامل حیاتی تعدیل آثار منفی جهانی شدن و تبدیل تهدیدهای 

 سیاریمی باشند چرا که جوامع مختلف خواسته یا نا خواسته با این پدیده جهانی مواجه هستند. در هزاره سوم، چالش های ب

مانند رشد سریع جهانی شدن و فرو ریخته شدن مرزهای ارتباطی، گسترش فناوری اطالعات، مبادالت جهانی اطالعات، رشد 

بر دانش و پژوهش، تقاضاهای فزاینده حامی توسعه جهانی و رقابت های ملی و بین المللی باعث تغییرات  اقتصادی مبتنی

صدد اصالح سیستم های اساس سیاست گذاران و مسئوالن در همین بر. مستمر و اساسی در سیستم های آموزشی است

د. در بله با چالش های عصر جدید می باشنآموزشی بخصوص آموزش عالی، در جهت آماده سازی رهبران آینده، برای مقا

 ها و چارچوب محرك اگر برنامه های آموزشی برخواسته از برنامه های توسعه هر کشور، ارزشمواجه با این محیط متغیر و پر

بی  ،های ملی و بومی خود را همچون ریشه های درختی تنومند در اعماق باور و پذیرش نسل آتی خود مورد توجه قرار ندهد

گمان در این مسیر پر تالطم دچار نوعی سردرگمی شده و ممکن است در مسیر جهانی شدن هویت اجتماعی و فرهنگی 
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لذا آموزش بخصوص در سطح عالی ابعاد گسترده ای یافته و به تعبیری تمام ابعاد زندگی مردم را یا  .خویش را فراموش نمایند

 .حیات اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردم را دستخوش تغییر نموده استبطور مستقیم یا غیر مستقیم در بر گرفته و 

لذا آگاهی از چشم اندازهای ترسیم شده در برنامه های توسعه ای و اسناد باالدستی در برنامه های آموزشی و توجه به اهداف 

م انداز جمهوری اسالمی ایران، در سال با توجه به اینکه در چشت. های آموزشی امری ضروری و مهم اس ترسیم شده در برنامه

منطقه باشد. همچنین با توجه به تأکیداتی که در خصوص بومی سازی در علوم  ایران باید قطب اول آموزشی در 1404

مختلف و بخصوص در آموزش عالی مطرح است، توجه به جنبه های جهانی شدن و همچنین ضرورت بومی سازی در آموزش 

 .جنبه هایی است که باید مورد غفلت قرار نگرفته و یا یکی دیگری را در سایه قرار ندهد بخصوص آموزش عالی از

مباحث و انتقادهایی که به تازگی از مبانی علم جدید، هویت و هویت اجتماعی به دنبال پدیده جهانی شدن توسط 

شده است. « بومی سازی»و  «دانش بومی»اندیشمندان مختلف صورت گرفته، موجب پیدایش مفاهیم تازه تری همچون 

منظور از دانش بومی هر نوع دانشی است که در بستر اجتماعی خاصی قرار دارد. این واژه را برای نخستین بار، گیرتز در سال 

مطرح کرده است. وی در این باره گفته منظور از دانش بومی، دانش خاصی است که به شدت در موقعیت و بافت  1983

به عبارت دیگر، دانش بومی، دانشی است که طی زمان توسط افراد بنا شده و به مرور  .رشد کرده استخاصی ریشه داشته و 

 اشاعه یافته و مبتنی بر پیشینه فرهنگی، تاریخی و بستر اجتماعی کامال خاصی است.

های محلی در بومی سازی را به معنای اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوری، هنجارهای رفتاری و ارزش »

این تعریف دو برداشت را به ذهن متبادر می کند: اول اینکه، بومی سازی یعنی انطباق همه . موقعیت و بستر خاص می دانند

هنجارها، ابتکارات و ارزش هایی که هدفشان تحقق بخشیدن به نیازهای جامعه است؛ دوم اینکه، بومی سازی یعنی ارتقای 

ائل مورد عالقه، مشارکت و التزام به فعالیتها در سطح جامعه. توسعه و رشد فرهنگ بومی، ارزش های محلی، هنجارها و مس

تحقق آمال و آرزوهای جامعه، عالقه مندی به اخالق و هنجارها و فعالیت و مشارکت و حمایت از نوآوری های فنی، اقتصادی 

 .(11: 2000 ،)چنگ«  های بومی سازی است اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بومی برخی مثال

امروزه دانش بومی و نیز رویکرد بومی سازی دانش در جوامع کامال مختلف و دارای درجات و شدت و ضعف فراوانی است. 

طول زمان و توسط افراد مختلف در جامعه ای محلی پدید آمده و اشاعه  دانش بومی، به باور متخصصان، معرفتی است که در

ر اجتماعات مختلف، مبتنی بر بن مایه های متفاوتی است؛ بنابراین معرفت و دانشی که از یافته و بدیهی است که این دانش د

نگاه آنان معتبر و ارزشمند است، ممکن است از سوی جوامع دیگر سودمند نباشد و حتی اعجاب برانگیز نخواهد بود که نظام 

است اگر قوت دانش بومی چشمگیر باشد، می چنگ معتقد  .دانش بومی و محلی در جوامع مختلف از همدیگر متفاوت باشد

تواند در رشد و توسعه ملت ها و نیز رشد و توسعه دانش جهانی مؤثر باشد و این دانش می تواند در سایر جوامع از اعتبار الزم 

که نتواند برخوردار باشد. عکس قضیه نیز ممکن است. مثالً اگر دانش بومی تحت تأثیر عناصر خارجی قرار بگیرد، طبیعی است 

پویایی و توسعه الزم را داشته باشد و در نتیجه پیامد این حالت آن خواهد بود که این دانش در دانش جهانی غرق و محو و بی 

 (.10 :همان) اثر می شود و مشخص است که دلیل آن، عدم تناسب و کارایی خود دانش بومی است

برخی جوامع حرکت جدیدی با همین عنوان در حوزه های بحث و نظریه های پیرامون بومی سازی، سبب شده تا در 

مختلف علوم صورت بگیرد. برای مثال چند سالی است که به طور خاص در جوامع اسالمی و نیز کشورهای آسیایی مطرح شده 

در اغلب  است. در کشور ما، به باور طرفداران بومی سازی، مطالعات انتقادی صوت گرفته از ماهیت و شیوه علومی که تاکنون

مراکز آموزشی ارائه شده، ناظر بر نقص کارکردی و نقص در مبادی اولیه و شکل دهنده این علوم بوده است. محققان معتقدند 

گذارند و لذا بسیاری از پژوهش های علمی که در مورد مسائل  که در این عرصه، علم و ایدئولوژی بر یکدیگر تأثیر می
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های  ن شناختی معروف شده اند، مواضع فلسفی و ایدئولوژیک خود را در قالب همان دیدگاهاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روا

ل شده اند و به تبدیلیستی منعکس می کنند و در واقع، این دو مکتب، به ابزار تحلیلی علوم اجتماعی ه آمادی گرایانه و اید

 ، جامع نگر و جهان شمول محسوب نمی شوند.وجههیچ 

ی که به دنبال پدیده جهانی شدن مطرح شده، بحث هویت ملی و هویت جهانی و مسئله ماندگاری یا یکی دیگر از مباحث

اس یک فرایند معناسازی بر اس»تداوم هویت های ملی در جریان جهانی شدن و بین المللی شدن است. هویت عبارت است از 

به  .بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می شودای از ویژگی های فرهنگی است که ویژگی فرهنگی یا مجموعه بهم پیوسته 

ترکیبی از گرایش ها، احساسات و ادراکات مربوط به عناصر و وابستگی های اجتماعی »بیان دیگر، هویت ملی عبارت است از 

 در رابطه با پدیده جهانی .فرهنگی که موجب وحدت و انسجام اجتماعی می شود و جزئی از هویت فرد را تشکیل می دهد

شدن و مسئله حفظ یا حذف هویت ملی، نظرگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی معتقدند حرکت در جهانی شدن، تأثیر 

دیگری بر این اعتقادند که جهانی شدن، تأثیری در یکسان سازی و همگرایی جهانی و  ی بر هویت ملی و محلی دارد. گروهمنف

فرهنگی  -اقع انقالب در زمینه ارتباطات، باعث تشدید آگاهی های قومیحذف هویت ملی ندارد. گروه سوم معتقدند در و

بیشتر می شود. از نظر این گروه، جهانی شدن همواره متضمن همزمانی و درون پیوستگی دو پدیده بوده که به صورت قرار 

. را ترجیح می دهند «محلی جهانی شدن»نامیده می شوند. از این حیث آنان اصطالح « امر محلی»و « امر جهانی»دادی 

 گذشته از نظریات فوق که گویای جهت گیری افراد در ارتباط با پیامدها و اثرات جهانی شدن و بین المللی بر هویت ملی و

جهانی بوده، نظریه های دیگری نیز وجود دارد که جهت گیری برخی نظام های آموزشی را در ارتباط با سطح تمرکز بر دانش 

( مطرح شده و تحلیل 7-24: 2000) ش جهانی و هویت جهانی نشان می دهد. این نظریات از سوی چنگبومی، هویت ملی دان

ها نشان می دهد نظام های آموزشی بر مبنای هریک از این نظریه ها در ارتباط با پدیده جهانی شدن و نظریه بومی ماندن آن

چه ویژگی هایی است و به طورکلی نظام آموزشی از چه نان دارای آبرنامه درسی  ،چه سیاست هایی می توانند اتخاذ کنند

 نقاط قوت و نقاط ضعفی برخوردار است و در نهایت پیامد و برون داد آن نظام چیست.

 

 گیرینتیجه بحث و  -6

برنامه درسی که محور آن انسان است به تناسب جوامع مختلف بومی سازی می شود. بومی سازی به این معنی نیست که 

نسانی غرب نادیده گرفته شود، بلکه باید قواعد و نظریه پردازی های آن را سنجید و پذیرفت. طبیعی است آن تمام تجربه ا

فرهنگی ما در تعارض نیست، قابل پذیرش است و آن بخش که با مفاهیم  -از علوم موجود که با مفاهیم اسالمیبخش 

تعالیم دینی و عقلی می تواند بازخوانی شود. برای بومی  با قتطبیبا پاالیش و اصالح و  ،ما در تعارض استفرهنگی  -اسالمی

به اقتضائات فرهنگی و شرایط اجتماعی جامعه نیز توجه داشت.  و دینی در کنار مبانی اعتقادی الزم استسازی برنامه درسی 

 و ملی امه درسی بومیبه ایجاد چالش و عدم اجرایی شدن آن می انجامد. هر کشوری که برن شود،اگر برنامه درسی پاالیش ن

زیرا در برنامه درسی نظام های آموزشی  .این برنامه تأکید داشته است ، ملی و دینینگرش های بومی نموده، بر شده را اجرا

دیگر  هر جامعه ای با جامعه در و فرهنگ هم بعد اعتقادی و هم شرایط بومی و آداب رسوم بخصوص نظام آموزش عالی

برنامه های درسی تدوین شده در غرب، ارزش ها هم  ،برخالف مبانی فلسفی نماکشور انی تربیتیبر اساس مب متفاوت است.

های نسبی،  در کنار ارزش ،در جریان بومی سازی«. ایمان به خدا»هم نسبی. مطلق بودن ارزش های بنیادی مانند:  مطلقند و

المی با آنچه در منابع غربی یا منابع داخلی متأثر از باید به ویژگی های مطلق نیز توجه کرد. عقل و عقل ورزی در متون اس



7 
 

. عقل در تفکر اسالمی تنها حنبه ابزاری ندارد. برخی عقل را تنها با رویکردی ابزاری استتفاوت مغرب مالحظه می شود، 

یک سازوکار صرف عقل چیزی بیش از  ،نگریسته و کارکرد آن را به عرصه عملی زندگی محدود ساخته اند؛ اما در دیدگاه اسالم

 برای بقای نوع بشر است.

در در حالیکه  بهره مند می شوند.استقرایی  -تجربی های پژوهشیروش ، از غرب بسیاری از تحقیق های انجام شده در

معرفت و شناخت اعتقاد قوی به بحث و  استفاده می شودروش های قیاسی هم  در جوامع اسالمی و علوم اسالمی ازکسب علم 

پوزیتیویستی نسبیت گرا، انسان شناسی رن هجده به بعد در غرب شکل گرفته، . در علوم انسانی موجود که در قدوجود دار

غریزه محور، هستی شناسی ماده گرا وجود دارد و این با نگرش ما از علوم انسانی متفاوت است. جهان شناسی ما اعم از عالم 

علیرغم  ماده و مجرد است و نگاه ما به دنیا اعم از دنیا و آخرت و نگاهمان به انسان عالوه بر غریزه بر مبنای فطرت هم هست و

به همین جهت مبانی  .نتایج متفاوتی را به بار می آورد که این موارد معرفت ما، نسبیت گرا نیست ،ی معارف نسبیپذیرش برخ

، دو علم شده در غربعلوم انسانی و اجتماعی پذیرفته شده است، با مبانی نظری پذیرفته در کشور ما نظری متفاوتی که 

دینی که در  -به تعبیری دو گفتمان علمی را در مقابل هم قرار داده است. گفتمان علمی متفاوت را به وجود آورده است و

برای بومی سازی علوم انسانی و اسالمی این علوم  مورد پذیرش جوامع اسالمی است و بسیاری بر ای باورند کهحقیقت گفتمان 

از اسالمی سازی علوم انسانی  برخیتصور کر است شایان ذالزم است تا نگاه درستی به انسان شناسی اسالمی داشته باشیم. 

، اما این شودو به تعبیری دیگر چرخ علوم انسانی دوباره اختراع  نمودهکه باید تمام علوم انسانی را از نو بازنویسی  است این

دهنده این نکته ن های دنیا نشا دانشگاه بسیاری ازاز سوی دیگر با نگاه به تغییرات صورت گرفته در  .صحیح نمی باشدتفکر 

ها با توجه به میزان دلبستگی به مقوله های دانش بومی، دانش جهانی، هویت  برنامه ریزان و سیاست گذاران دانشگاه است که

متعدل  مسیرانتخاب  . در نهایت می توان باده اندنموملی و هویت جهانی، رویکرد متفاوتی را در برنامه ریزی های خود اتخاذ 

ضمن اثبات، حفظ و تقویت  ؛از پدیده جهانی شدن و رویکرد بین المللی سازی بدست آمدههای  ده از فرصتبا استفاو  تر

 دانش بومی و هویت ملی از دانش و هویت جهانی بهره برند.

 بیر  درسیی  برنامه که اثراتی به توجه کشورمان، و بابا توجه به قطب فرهنگی بودن  ه گیری می شود کهنتیجنهایتا چنین 

 جامعیه،  فضیای  و فرهنگ با برنامه درسی نظام دانشگاهی مطابق است ضروری گذارد؛ می فراگیران اعتقادات و باورها ها، ارزش

 پذیری در مقابل این عوامل داشته باشد.تغییر یابد و حالت انعطاف 

 

 منابع:    -7

 . تهران، شرکت سهابی.موانع رشد علمی در ایران(. 1381رفیع پور، فرامرز )

 هجری شمسی.1404ساله ایران در افق 20چشم انداز سند 
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