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 چکیده 

های اخیر طرح تحول در آموزش و پرورش و برنامه درسی یکیی از مااثیم م یر در محاآیو آموز یی و در سال

های اجرا  ده در آموزش و پرورش به دالیو مختلف بیه تربیتی بوده است. این موضوع داللت بر آن دارد که برنامه

عدم »ترین دالیو تحقق نیاآتن اهداف نظام آموز ی م ر اهداف تعیین  ده بصورت کامو دست نیاآته است. یکی از

هایی است که ر تهاست. مطالعات برنامه درسی از جمله میان« سازی در برنامه درسیسازی و اسالمیتوجه به بومی

 نایودامیا  .نقش م میی را ایایا نمایید علوم انسانی ریزی درسیتواند به عنوان ابزاری تأثیرگذار در آرایند برنامهمی

آن از  اصیطالثات  باعم  ده وابستگی زیادی به منابع خارجی پیدا کیرده و در ،الگوی برنامه درسی بومی مناسب

توجه اندک به آداب و رسوم، آرهنگ،  رایط اجتماعی،  ده به وآور استااده  ود و این منجر به  وارداتی و ترجمه

ترین و باالترین مرتاه تعالیر ال یی گ و تمدن ما از کاموبا وجود این که آرهن ده است.  اقتصادی و سیاسی جامعه

گیرد، نظام آموز ی نتوانسته مدل مناسب تربیتی ارائه دهد که با  رایط آرهنگی در سراسر کشور متناسب نشات می

 کیها ثیااستنتاجی ب ره گرآته  ده است. یاآته -با د. ج ت دستیابی به پاسخی برای این مسئله، از روش تحلیلی

رییزی درسیی الزم اسیت در برنامیهاز آن است که ج ت تحول در برنامه درسی علوم انسانی در نظام دانشیگاهی، 

منید  یده و ثتیی اسالمی غنی خود، ب یره -عالوه بر بکاربستن تجربیات دیگر کشورها، از آرهنگ و تمدن ایرانی

 ود.  سالمی به ج انیان معرآی ا -گامی آراتر ن اده و یک الگوی برخاسته از آرهنگ و تمدن ایرانی

 

، نظیام اسیالمی -سازی، برنامیه درسیی، تعلییر و تربییت اسیالمی، آرهنیگ و تمیدن ایرانیی: بومیواژگان كلیدی

 .دانشگاهی
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 مقدمه

سسات نقش ؤسسات آموزش عالی، در توآیق یا  کست این مؤها و مهای درسی در دانشگاهبدون تردید برنامه

انعکاسی از  نیز ی تمام نمای میزان پیشرآت وهای درسی آینه، برنامهکنند. به عاارتیای ایاا میکلیدی و تعیین کننده

ها و تغییرات  گرآی که در های در ثال تغییر جامعه هستند. با عنایت به نوآورینیازها به پاسخگو بودن دانشگاه

های درسی  ا در قالب برنامهنشر و ترویج آن ها وهای گوناگون در ثال وقوع است، رسالت مستندسازی یاآتهعرصه

 ات آموزش عالیسسؤهای درسی در مست. متاساانه به رغر اهمیت برنامها هاو مدون به ع ده دانشگاه یاآتهسازمان

رسی، ارز یابی، اصالح و تغییر  ا کاآی نیست و ثتی تالش و همت الزم برای بر، میزان توجه به آنهاو دانشگاه

 (. 1،9991استارکدستور کار قرار نگرآته است ) ا در آن

 برنامه به پرداختن. است پیچیده و ظریف ثساس، بسیار آرایندی دانشگاهی، 2درسی برنامه که دانست باید

 آن در پروژه است قرار که ایعلمی یمجموعه به نساتدرگیر اآراد یا آرد که است آن مستلزم دانشگاهی درسی

 آنان برای برنامه که دانشجویانی هایاولویت و عالیق ها،توانمندی ها،ظرآیت از با ند، ثساس بسیار  ود اجرا

 در که را امکاناتی و منابع همچنین .با ند دا ته آگاهی نظر مورد یر ته روز تحوالت و دانش از و  ودمی طراثی

 سنجش و یادگیری تدریس، ،پژوهش نحوه یزمینه در عملی دانش و توان و نموده ناسایی  قرار دارد را آن ا اختیار

 نزد در عناصر این که بود خواهد آمیزموآقیت عالی آموزش در درسی برنامه الگوی آن رو این از. با ند دا ته را

 (.11ص :1831 واجارگاه، آتحی) با د دا ته وجود درسیریزیبرنامه آرایند در کننده رکت اآراد

 و اجتماعی خدمات عالی، آموزش کارکردهای آرهنگ، مطالعه اساس بر دانشگاهی درسی برنامه هایهدف

 نظام لاهؤم درسی، م مترین هایبرنامه و( 32ص: 1836 همکاران، و سراجی) آیندمی دست به درسی موضوع

 نشان آناوری و علوم، تحقیقات وزارت هایموریتأم و اهداف به توجه.  وندمی محسوب کشور هر عالی آموزش

 هایجلوه اعتالی و اسالمی و انسانی هایمعارف، ارزش علوم، گسترش و تعمیق  امو آن ا از بخشی که دهدمی

 انسانی منابع توسعه و متخصص انسانی نیروی اسالمی، تأمین و ایرانی تمدن علمی میراث و  ناسیزیاایی و هنر

 ایجاد منظور به کشور انسانی نیروی توسعه و آموزش نظام گذاریسیاست آرآیند در آعال کشور، مشارکت در

 و آرهنگ، اخالق اعتالی در همکاری همچنین و کشور آموزش مختلف سطوح هایبرنامه بین الزم هماهنگی

 که ؛(1839، )دبیرخانه  ورای عالی انقالب آرهنگی  ودمی جامعه در دانشگاهی علمی مجامع در اسالمی معنویت

 رسیدن برای لذا .است ملی هویت مقوله به کشور آموز ی نظام از ثوزه این گذارانسیاست توجه دهندهنشان این

                                                           
1. Stark 

2. Curriculum   
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 درسی برنامه در ملی هویت هایلاهؤم آراوانی میزان نیز و وجود عدم یا وجود بررسی لزوم اهداف، این به

 اثساس مطلوب، وضع به رسیدن برای ریزیبرنامه و موجود وضع تایین منظور عالی، به آموزش مراکز و هادانشگاه

 . ودمی

 نظر در با همچنین و درسی برنامه و سازیبومی ثیطه در  ده انجام هایپژوهش بودن اندک به توجه با 

 ضرورت گرآته؛ صورت علوم انسانی دانشگاهی دروس سرآصو در گذ ته سالیان طول در که تغییراتی گرآتن

 در م می نقش دروس سرآصو ایران، عالی آموزش نظام در که آن ویژهب.  ودمی رو ن ثاضر پژوهش انجام

 .است ضروری آن ا درباره متعدد و عمیق مطالعات انجام بنابراین. کنندمی ایاا درسی برنامه اجرای و طراثی

 

 بیان مسأله

های میؤثّر تیدریس، کارآمدی و اثربخشی برنامه درسی، جوهره هر نوع آموز ی است کیه در ترکییب بیا روش

ریزی درسی و انتخاب و سازماندهی کند. از این رو تعیین ساختار ب ینیة نظیام برنامهنظام آموز ی را تضمین می

های آموز ی بوده است. این م ر در آموزش عالی اهمیتی گیذاران نظامهای سیاستمشغولیمحتوا از جمله دل

اجتماعی نیرومندی است که ضمن ترسیر  یابد؛ زیرا برنامیة درسی در آموزش عالی ابزار علمی ومضاف می

 یود )آتحی برای دانشجویان محسیوب میی ها، تجربه وسیع علمیچگیونگی و ثدود انتقال دانش و م ارت

 (.8و4ص :1839واجارگاه و مؤمنی م مویی،

های آموز ی و ریزیهای برنامهمشی است که چارچوبنوعی خط اساساًبرنامه درسی  «8سازیبومی»از سویی 

بلکه در  ؛ ودضرورت توجه به این م ر تن ا به آموزش عالی و علوم انسانی محدود نمی .دهددرسی را ج ت می

با توجه به اهداف . انداز توسعه کشور مورد توجه استها، ثتی چشرهای اساسی و م ر برنامهلاهؤتمامی ابعاد و م

سازی آموزش عالی و عدم خودآریاتگی محض انداز و همچنین تأکیدات اساسی بر بومیترسیر  ده در سند چشر

در ظاهراً های معقول این دو آرایند اساسی و م ر و در برابر نظریات و مطالب طرح  ده در غرب یا  رق، جناه

 همواره اآراط و تاریط در این مسیر یا عدم توجه به زیرساخت ا و  ناخت .نیازمند توجه است ،تقابو با یکدیگر

پور، رآیع) گرددآ می و تأکید بر یکی و رد دیگری میهای اساسی بومی  دن یا ج انی  دن موجب کجلاهؤم

  (.48ص :1831

                                                           
3 . Localization 
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با در نظر گرآتن اهمیت برنامه درسی در نظر سیاسگذاران آموزش عالی و ثساسیت و پیچیدگی آن و تأکید 

ها و همچنین ظرآیت ،و پیامدهای آن 4سازی برنامه درسی در رویارویی با پدیده ج انی  دنسند تحول بر بومی

 الزم استهای آرهنگی آنان مذهای و ارزشهای دانشجویان ایرانی و اعتقادات ها، عالیق و اولویتتوانمندی

های دیگران و تطایق آن با  رایط جامعه بومی در ای تدوین  ود که ضمن استااده آگاهانه از الگوها و روشبرنامه

های بومی یا همان پیوند دانش بیگانه با دانش و  رایط بومی به ر د و پیشرآت کنار به روز کردن و تقویت روش

 کشورهای های اخیر در سند تحول برنامه درسی دانشگاهی به همه دانشگاهکه در سال ن بیانجامدهمه جاناه آنا

  ثال آنکه این ثساسیت در مورد علوم انسانی به دلیو ماهیتش بیشتر است.ابالغ گردیده است. 

تی ملیّ -ینیهای دسازی به معنای مطالعه و بررسی زمینه آرهنگی، مقتضیات جامعه، هنجارها و ارزشبومی

 زاده،)ایران است یک کشور و تطایق آن با علوم موقعیتی با توجه به نیازهای جامعه بر اساس یک الگوی مشخص

هر نوع دانشی است که در بستر اجتماعی خاصی قرار دارد. این واژه را « دانش بومی»منظور از  (.62ص :1834

مطرح کرده است. وی در این باره گاته منظور از دانش بومی، دانش  1938در سال  1برای نخستین بار، گیرتز

به عاارت دیگر، دانش بومی، . خاصی ریشه دا ته و ر د کرده است خاصی است که به  دت در موقعیت و باآت

و ماتنی بر پیشینه آرهنگی، تاریخی و بستر  دانشی است که طی زمان توسط اآراد بنا  ده و به مرور ا اعه یاآته

را به معنای ا اعه، انطااق و ر د پارادایر دانش، آناوری، « سازیبومی»خاصی است. برخی  اجتماعی کامالً

(. این تعریف دو 11ص :6،2222دانند )چنگهای محلی در موقعیت و بستر خاص میهنجارهای رآتاری و ارزش

هایی که سازی یعنی انطااق همه هنجارها، ابتکارات و ارزشکند: اول اینکه، بومییبردا ت را به ذهن متاادر م

های محلی، هنجارها و سازی یعنی ارتقای ارزشهدآشان تحقق بخشیدن به نیازهای جامعه است؛ دوم اینکه، بومی

 ومی، تحقق آمال وها در سطح جامعه. توسعه و ر د آرهنگ بمسائو مورد عالقه، مشارکت و التزام به آعالیت

های آنی، اقتصادی مندی به اخالق و هنجارها و آعالیت و مشارکت و ثمایت از نوآوریآرزوهای جامعه، عالقه

 (.12ص :2222 سازی است )چنگ،های بومیاجتماعی، سیاسی، آرهنگی، بومی برخی مثال

به معنای میدان مسابقه و یا آاصله و race course از ریشه التین curriculum یا  «واژه برنامه درسی»از سویی 

برنامه درسی، به » (.9،2122آیزنز« )باید طی کنند تا به هدف مورد نظر دست یابند و مقدار راهی است که اآراد

گردد که به وسیله آن ا،  اگردانِ تحت های آ کار و پن انی اطالق میمحتوای رسمی و غیررسمی، روش، و آموزش

                                                           
4. Globalization  

5. Greetz 

6 . Cheng 
7. Eisner 
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« ها را در خود تغییر دهندمدرسه، دانش الزم را به دست آورند، م ارت کسب کنند و گرایش و ارزشهدایت 

های گذ ته، تعاریف زیادی از برنامه درسی ارائه  ده است، اما از آنجا که در خالل دهه (.24ص  :1831)ملکی، 

هستند، دستیابی به تواآق عمومی یا  گوناگون 3ها و تجاربآآرینان در عرصه تعلیر و تربیت نماینده ارزشنقش

که تعریف برنامه  ا اره  ود الزم است العاده د واری است.اجماع تخصصی درباره تعریف برنامه درسی کار آوق

برگیرد و تأکید بر محتوا یا روش در برنامه درسی و همه برنامه درسی را درهای پن ان و آ کار درسی باید جناه

برنامه درسی به محتوای رسمی و غیررسمی، »توان گات: خود دا ته با د. بنابراین میهای مختلف را در جناه

 ود که به وسیله آن ا یادگیرنده تحت هدایت مدرسه دانش الزم های آ کار و پن ان اطالق میآموزش آرایند محتوا،

« دهدا در خود تغییر میها رها و ارزشها، قدر ناسیکند و گرایشها را کسب میآورد، م ارتبدست می را

پیوند ثیاتی بین  آراهر کننده ، زیراندبر ع ده دار های درسی نقش م می در اجرای آموزشبرنامه (.1838)ملکی، 

-با د. چ ارچوب و  کو آن ا توسط متخصصانی که آن ا را آموزش میاستانداردها و میزان پاسخگویی به آن ا می

بعالوه با  .کنندمحتوای دروس در ثال تدریس را تعیین می ،های درسیمهبرنا  کو گرآته است. معموالً ،دهند

با  ،گیردهای درسی در سطح محلی در ایاالت متحده آمریکا صورت میگیری در مورد برنامهتوجه به اینکه تصمیر

 .گیردهای درسی در دسترس قرار میای از برنامهتوجه به هر منطقه برای هر موضوع طیف گسترده

سازی به این معنی نیست که تمام تجربه انسانی غرب نادیده بومی ،مقالهاین  در ،با توجه به مطالب ا اره  ده

پذیرآت. در صورت انطااق با علوم اسالمی، آن ا را های آن را سنجید و پردازیگرآته  ود، بلکه باید قواعد و نظریه

آرهنگی ما در تعارض نیست، قابو پذیرش است و آن  -علوم موجود که با مااهیر دینیطایعی است آن بخش از 

با تعالیر دینی و عقلی،  طابقتبا پاالیش و اصالح و  ،ما در تعارض است اسالمی -ماهیت ایرانیبخش که با 

به اقتضائات آرهنگی  الزم است در کنار ماانی اعتقادی علوم انسانی سازی برنامه درسیود. برای بومینمبازخوانی 

در این پژوهش منظور از برنامه درسی، برنامه درسی دانشگاهی علوم  و  رایط اجتماعی جامعه نیز توجه دا ت.

  ود.طراثی، اجرا و ارز یابی می ؛های ایران اسالمیانسانی می با د که در دانشگاه

 

 پیشینه نظری

نیاز بیه  ،هابه آرصت آنآثار منای ج انی  دن و تادیو ت دیدهای نا ی از  ویی باردر رویا آموزش عالینظام 

. چرا که جوامع مختلف خواسته یا ناخواسته با این پدیده ج یانی مواجیه هسیتند تعیین اهداف ملی و آراملی دارد.

                                                           
8.  Values and Experiences 
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 انی  دن توسیط مااثم و انتقادهایی که به تازگی از ماانی علر جدید، هویت و هویت اجتماعی به دناال پدیده ج

 یده « سیازیبیومی»و « دانش بیومی»تری همچون اندیشمندان مختلف صورت گرآته، موجب پیدایش مااهیر تازه

مختلیف و دارای درجیات و  یدت و  سازی دانش در جوامیع کیامالًاست. امروزه دانش بومی و نیز رویکرد بومی

ضعف آراوانی است. دانش بومی، به باور متخصصان، معرآتی است که درطیول زمیان و توسیط اآیراد مختلیف در 

هیای ماییهای محلی پدید آمده و ا اعه یاآته و بدی ی است که این دانش در اجتماعات مختلف، ماتنی بر بنجامعه

شی که از نگاه آنان معتار و ارز مند است، ممکن است از سوی جوامع دیگیر متااوتی است؛ بنابراین معرآت و دان

برانگیز نخواهد بود که نظام دانیش بیومی و محلیی در جوامیع مختلیف از همیدیگر سودمند ناا د و ثتی اعجاب

تواند در ر ید و توسیعه (. چنگ معتقد است اگر قوت دانش بومی چشمگیر با د، می2224 )چنگ، متااوت با د

تواند در سایر جوامع از اعتایار الزم برخیوردار ها و نیز ر د و توسعه دانش ج انی مؤثر با د و این دانش میلتم

اگر دانش بومی تحت تأثیر عناصر خارجی قرار بگیرد، طایعی اسیت برای مثال با د. عکس قضیه نیز ممکن است. 

یامد این ثالت آن خواهد بود کیه ایین دانیش در دانیش که نتواند پویایی و توسعه الزم را دا ته با د و در نتیجه پ

 ود و مشخص است که دلیو آن، عدم تناسب و کارایی خیود دانیش بیومی اسیت اثر میج انی غرق و محو و بی

 (.12ص :2224 )چنگ،

سازی، ساب  ده تا در برخی جوامع ثرکیت جدییدی بیا همیین عنیوان در های پیرامون بومیبحم و نظریه

طیور خیاص در جوامیع اسیالمی و نییز تلف علوم صورت بگیرد. برای مثال چند سالی است کیه بیههای مخثوزه

سازی، مطالعات انتقادی صیوت گرآتیه از کشورهای آسیایی مطرح  ده است. در کشور ما، به باور طرآداران بومی

دی و نقص در ماادی اولیه ماهیت و  یوه علومی که تاکنون در اغلب مراکز آموز ی ارائه  ده، ناظر بر نقص کارکر

گذارند دهنده این علوم بوده است. محققان معتقدند که در این عرصه، علر و ایدئولوژی بر یکدیگر تأثیر میو  کو

- ناختی معروف  یدههای علمی که در مورد مسائو اجتماعی، آرهنگی، اقتصادی و روانو لذا بسیاری از پژوهش

کننید و گرایانه و ایدئالیستی منعکس مییهای مادیود را در قالب همان دیدگاهاند، مواضع آلسای و ایدئولوژیک خ

 یمول نگیر و ج یاناند و بیه هییر روی، جیامعدر واقع، این دو مکتب، به ابزار تحلیلی علوم اجتماعی مادل  ده

  وند.محسوب نمی

ثال ثییاتی اسیت.  پیچیده و در عین ، آراینیدی دراز میدت ودر ایران علوم انسانی برنامه درسی سازیبومی

کشیورهای رقیییب  محتوای آن از سوی هر کشور و ثتی سیازی کتیب درسیی کیه بیا بیاالترین ثیساسیتبیومی

اهمیییت  در اییران نییز اسیالمیو  ایرانییپذیری هوییت  یود، آن هیر در عیصرج انی  دن و آسیبدنایال میی
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دنیییای  سطح علمی آن همتراز بیا( 1: در ایران به چند دلیو بومی نیست یریزی درسبرنامه زییادی دارد. محتیوای

مسائو اییران  توانیدکارآمید نییست و نمیی( 2؛  های آن بیه روز نییستنیست و در واقع اطالعات و نظریه خیارج

مواردی هوییت  در (4دا ته با د؛  توانید جنایه کیاربردیتجویزهیایش نمیی( 8بینیی کنید؛ را توضیح دهد و پیش

ج یانی در  تواند س می در تولید علومنیست، یعنی نمی مولید( 1کنید و ملیی و دینیی را تحکییر و تقوییت نمیی

کننییید  علییر و یییا کییاربرد و نقییادی آن دا ییته با ییید. ایییین همیییه نایییی مرثلیه عرضیه علیر، ا یاعه

 دوست نیست، بلکه به معنای اآزایش انتظیارات از آن یا بیه دلییو ایجییادصاثانظران وطن زثمییات اسییتادان و

کار ناسیی ار ید و  التحصیالن به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مقیاطعهای جدید در سطح آارغظرآیت

 .(92ص: 1833)برزگر، است دکتری 

 

 پیشینه پژوهشی

های انجام  ده در داخو و خارج از کشور ا اره پژوهش در ادامه در راستای موضوع مورد بررسی، به برخی از

« دانشگاهی درسی برنامه بازنگری در مؤثر عوامو اثر بازنمایی»ای با عنوان ( در مقاله1891) زادهنوروز . ودمی

 در یا یابند سامان دیسیپلینی آماج و آمال محور بر توانندمی دانشگاه درسی هاینماید که برنامهچنین مطرح می

 همان واقع، عالر در. بردارند گام خود اهداف راستای در گردند قادر آنان تا با ند اآراد ب سازی و یادگیری خدمت

 قرار نیز درسی هایبرنامه بازنگری برای عواملی جایگاه در آورند،می پدید را درسی هایبرنامه که عواملی

 اثرگذار توانمی هر را دیگری عوامو دانشگاهی درسی هایبرنامه بازنگری برای عوامو، این کنار در. گیرندمی

 گرایشات خدمات، و صنعت هایبخش تقاضای کارکنان، نیازهای و هاخواسته مالی، آشارهای نظیر عواملی دانست؛

 سطح در دانشگاهی بندیرتاه و ارزیابی مراکز علمی، تأهی اعضای توانمندی آنان، توانمندی و دانشجویان خاص

 دانشگاهی، درون عوامو قالب در توانمی را عوامو این مجموع، که در دانشگاهی درون آرهنگ و المللی،بین و ملی

 جریان گیری کو بر مؤثر عوامو اثر که بودهدف وی این  .کرد بندیدسته ثاکمیتی عوامو و دانشگاهی برون

 .نماید پیشن اد دانشگاهی درسی برنامه بازنگری برای روندی و کند بازنمایی دانشگاهی درسی برنامه بازنگری

 طراثی در درسی ریزیبرنامه دانش از غالت»( در مقاله خود با عنوان 1891خندقی و قندیلی )امین ثجازی،

 و هئارا کشور، در انسانی علوم موجود وضعیت از کلّی توصیای ابتدا با« اسالمی انسانی علوم آموز ی هایدوره

 جامعه در بحم مورد وئمسا جمله گوید: ازپردازد و میمی اسالمی انسانی علوم هایدوره درسی برنامه به سپس

 هایدانشگاه و سساتؤم از برخی م ر این به رسیدن ج ت که است اسالمی یا دینی انسانی علوم تولید ایران،
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 ارتقاء و تحوّل دینی، و عقیدتی ثوزه استادان دربینش  سطح اآزایش اآزایی،بصیرت منظور به را هاییدوره کشور،

 علوم هایدوره طراثی در درسی برنامه ایر تهمیان دانش از غالت چگونگی بررسی. اندکرده برگزار انسانی علوم

 علوم هایدوره ب اود به منجر تواندمی کهاین بر عالوه درسی یبرنامه ر ته از مناعم هایظرآیت اسالمی، انسانی

 سمت به بیشتر و ب تر چه هر انسانی علوم علمی تأهی اعضای تا آوردمی آراهر را سازوکاری  ود؛ اسالمی انسانی

 .  وند رهنمود عرصه این در پردازینظریه

 با« ایران در بومی درسی برنامه هایظرآیت و مزایا»عنوان  ( در مقاله خود با1891پویا )محمدی و پورجوادی

 سازیبومی که کندبحم میچنین  پردازد ومی درسی برنامه سازیبومی مزایای بررسی به اسنادی -کتابخانه  یوه

 قرار درسی برنامه ثوزه متخصصان ویژهبه آموز ی اندرکاراندست توجه مورد اخیر هایسال در درسی برنامه

 ثساببه کشور سازآینده و ثیاتی هایدستگاه جزء آموز ی نظام که جاییآن از گیردو نتیجه می است گرآته

 نیاز یک کشور هایآرمان به یابیدست و ارتقا ج ت در آراگیران به  ده ارائه متون و هابرنامه به توجه ،آیدمی

 و کشور آینده نسو در ملی هویت ارتقای و ر د در عاملی عنوان به تواندمی  ده ارائه متون از زیرا است؛ ضروری

 .ورزید اهتمام نظام این در تربیتی نظام با بیگانه هایبرنامه غلاه از جلوگیری برای

 نظام درسی ریزیبرنامه گانهسه ساختارهای تأثیر بررسی»ای با عنوان ( در مقاله1894) خادمی و زینعلی

 نیمه و غیرمتمرکز متمرکز، گانهسه ساختارهای بررسی ضمن« درسی برنامه سازیبومی بر ایران پرورش و آموزش

 و تسریع منظور به پیشن اداتی سازی،بومی با مذکور ساختارهای ارتااط بیان و ایران درسی ریزیبرنامه نظام متمرکز

 .اندنموده ارائه متمرکز نیمه به متمرکز ساختار از ثرکت اساس بر سازیبومی روند تس یو

 نگاه با درسی برنامه در محورتعادل الگوی آلسای و نظری ماانی بررسی»ای با عنوان ( در مقاله1894) کیخا

 رویکردی با نموده سعی، درسی برنامه در محورتعادل الگوی آلسای و نظری ماانی بررسی هدف با« سازیبومی

 پرداخته درسی برنامه چنین آلسای و نظری ماانی به ای،کتابخانه و اصلی منابع از استااده با و توصیای -تحلیلی

-بعدیتک نوعی عنوانه ب آن ا از و ،مطرح الگو سه این از یک هر برای که آراوانی هایضعف به توجه با که  ود

 و گرایانماهیت و تومیست و رئالیست، ایدئالیست،صاثانظران  نظر از .اندکرده یاد ما ومی انحصار و نگری

 طرآداران و ،گرایانپیشرآت ،نیاگراتجربه.  ودمی تشکیو «موضوعاتی و هام ارت» از درسی برنامه پایدارگرایان،

-جامعه درسی برنامه در را خود نظر مورد الگوی ،دارند توجه یادگیری آرایند به اینکه بر عالوه ،اجتماعی اصالت

 نظر مورد الگوی ،دارد توجه انسان هایخواسته و نیازها به بیشتر که «گرایانهانسان دیدگاه» در و دانندمی محور

 را محوریتعادل که است اسالم مکتب تن ا که دهدمی نشان پژوهش این نتیجه .دانندمی محوریادگیرنده را خویش
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 درسی موضوعات متخصصان نظر به هر و جامعه نیازهای هر ،آرد نیازهای به هر که ایگونههب ؛کندمی مطرح

 تناسب به ولی ،با ند ندا ته درسی برنامه طراثی در یکسانی وزن این ا است ممکن که چند هر .گذاردمی اثترام

 .هستند توجه مورد همزمان  اناهمیت

 که ایمطالعه در« ج انی تجارب در درسی برنامه سازیبومی»ای با عنوان در مقاله (1894عصاره ) زاد یر و

 پرورش، و آموزش با آن ا رابطه و سازیبومی هایتئوری به توجه با ،گرآت صورت اسنادی -تحلیلی روش با

 بومی، معیارهای به وآاداری عین در  دن ج انی مزایای از گیریب ره چگونگی ملی، درسی برنامه و درسی برنامه

 هایویژگی به تا  د تالش و گرآت قرار بررسی مورد ایرانی جامعه ارز ی -اعتقادی آلساه و آرهنگی هایهویت

 ماندن بومی و  دن ج انی برای راهکاری بنیادین تحول سند و ماندن بومی منظر از کشورمان پرورش و آموزش

 .گردد ارائه و جستجو درسی برنامه در

 دوره درسی برنامه محتوای ماهیتی هایویژگی تایین»ای تحت عنوان ( در مقاله1894ملکی ) و مرتضوی

 باید بومی -اسالمی درسی برنامه کردن ن ادینه برای که باورند این بر« بومی -اسالمی رویکرد با دوم متوسطه

 تحول دستخوش امحتو بخصوص عناصر این که زمانی تا. داد قرار توجه مورد را محتوی جمله از آن اصلی عناصر

 هایویژگی بررسی ذکر  ده، پژوهش هدف. آورد میان به سخنی بومی -اسالمی درسی برنامه از تواننمی نگردد،

. است تحلیلی ی توصیای روش اساس بر بومی -اسالمی رویکرد با متوسطه دوم دوره درسی برنامه محتوای ماهیتی

 هایآرم از استااده با پژوهش موضوع با مرتاط و موجود متون و منابع نیاز، مورد هایداده گردآوری منظور به

 و اهمیت به ا اره ضمن محققان. است گرآته قرار تحلیو مورد کیای  یوه با و آوریجمع منابع از برداریآیش

 چ ار قالب در اسالمی -بومی درسی برنامه محتوای ماهیتی هایویژگی م مترین تشریح به محتوا، عنصر جایگاه

 .پرداختند محیطیزیست و اجتماعی آردی، اعتقادی، اساسی قلمرو

رسند به این نتیجه می«  درسی برنامه سازیبومی ماانی»به نام  ای( در مقاله1894مرادی، اآراسیابی و عصاره )

 آن بومی  رایط و آلساه بر آن مانای ، بایستیبا د  ده عجین کشور آن آرهنگ با ی کهکشور هر درسی برنامهکه 

 جاناه همه تعالی و ر د برای درسی برنامه .دایننم اقدام بومی درسی برنامه طراثی به سپس و  ود قرارداده کشور

-برنامه او برای وی ارز ی ماهیت و انسان آطرت گرآتن نظر در بدون توانمی چگونه؛ پس  ودمی تنظیر انسان

 رو پیش هایچالش به نسات انداند، توانستهبردا ته گام زمینه این در تاریط و اآراط بدون که هاییملت کرد؟ ریزی

  دن ج انی مخرب اثرات به توجه با .کنند عمو تراثربخش علر، تولید بحم در و نمایند اتخاذ ثریؤم تصمیمات



11 
 

 درسی برنامه نمودن بومی در آن، سعی تقویت و خود بومی و ملی آرهنگ به توجه با باید ملتی هر درسی، برنامه

 .کند خود

 استلزامات و علوم سازیاسالمی ضرورت بررسی»در مقاله خود با عنوان  (1894ثجازی ) خندقی وامین

 واسطه به پردازد کهمی غیراسالمی انسانی علوم ایران، جامعه به بحم درباره« عالی آموزش ثوزه در آن با مرتاط

 بینیج ان با آن تعارض و جامعه نیازهای با علوم مطابقت عدم و کشور از خارج آضای در هانظریه گیری کو

 علوم سازیاسالمی ضرورتِ بررسی استنتاجی، -تحلیلی پژوهشِ  این هدف. است آمده وجودب مسلمان ملو اسالمیِ

 در علوم سازیاسالمی ضرورت ابتدا پژوهش این در. است عالی آموزش ثوزه در آن با مرتاط استلزامات و

 طرثی رسد، دا تنگردد و به این نتیجه میمی هئارا ثوزه این در آن هایبایستهپیش سپس و بررسی ها،دانشگاه

 در تغییر بلندمدت، و دقیق ریزیبرنامه و واثد استراتژی وجود مرتاط، استلزامات و هاضرورت مجموعه از مدون

 محتوای در بازنگری یا تشخیص  ناسایی، سازی،اسالمی آرایند موازات به انسانی و اداری اجرایی، سطوح یبرنامه

   ود. تدوین اسالمی نظام کلی اهداف راستای در علوم تا کندمی کمک ها،اولویت تعیین و منتخب آموز ی

وی در این  .( در کشور سریالنکا صورت گرآته است4: 2222توسط سیری واردنا ) ایدر همین راستا مطالعه

« برتری قومی»مطالعه نشان داده که کتب درسی این کشور به ویژه تاریخ براساس تمایز قومی و بر برخی موارد 

 دن  در مقابو ج انی راآن ا « گراییمیهای مختلف بوتئوری»ی با عنوان در پژوهش( 2222) چنگاند. ت یه  ده

-نانظریه دی ،11نظریه قاس پرنده ،12تئوری کریستال ،9تئوری درخت عاارتند از: هاتئوری این کرده است. مطرح

 دریاآت، ( نیز در  مقاله خود درباره نظام تعلیر و تربیت ژاپن1992. آر ته )14نظریه آمیب، 18نظریه قارچی، 12ای

دهد که بحم این امر نشان می است.های آرهنگی و هویت ملی تاکید بر جناه ،برجسته آنهای یکی از ویژگی

از جمله موضوعاتی است که در عصر ثاضر مورد توجه محققان و نظام آموز ی هویت ملی و رابطه آن با 

 نظران ثوزه تعلیر و ترییت قرار گرآته است.صاثب

کشورهای پیشرآته برای تسلط بیشتر  رایایجاد آرصت ب :نندبا توجه به مشکالت ج انی  دن و تاعات آن ما

، پیشرآته ها به ناع چند کشورآرهنگاز بین بردن مناآع محلی و تخریب خرده ر،اقتصادی، سیاسی بر کشورهای دیگ

های برخی مناطق بر های غالب و ارزشر د غلاه آرهنگ، هااآزایش نابرابری و تعارض میان قلمروها و آرهنگ

                                                           
9 . Theory of Tree 

10 . Theory of Crystal 

11 . Theory of Birdcage 

12 . Theory of DNA 

13 . Theory of Fungus 

14 . Theory of Amoeba 
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تأکید  با و از سویی ؛(13ص :1839پور، بیدخت و ثسین)ثسینی یاآتههای ضعیف و مناطق کمتر توسعهآرهنگ

و به عاارتی  سازی برنامه درسی دانشگاهی ود که به رویکرد بومیسند چشر انداز و اسناد باالدستی، اثساس می

تحلیو علمی توصیف و دف این است که با توجه اندکی  ده است. در این تحقیق ه اسالمی نمودن آن، -ایرانی

با کسب ( و ریزی درسی دوره کار ناسی ار در ته برنامه) های علوم انسانی،یکی از ر ته عناصر برنامه درسی

تا نقاط   ودتالش  ؛سازی برنامه درسی این ر تهآگاهی نسات به نقاط قوت و ضعف رویکرد بومی  ناخت و

برای ثو مسائو  ناخته  ده، ، روی آنیابی علو مشکالت و مسائو پیشده و با ریشه قوت آن تقویت 

 .  ودارائه  راهکارهایی

 

 روش پژوهش

بیا تأکیید بیر  روش تحقیق در این مقاله، روش توصیای و تحلیلی است؛ از این رو مطالعه ثاضر به روش کیایی و

 یهیای نا یی از الگوهیابنابراین به منظیور تاییین ماهییت و آرصیت .ها و درک تاسیر آن ا انجام  ده استآرایند

ترین نظریات مطیرح در ایین زمینیه و نییز بیا گیری از م مسازی برنامه درسی تالش  ده با ب رهرویکردهای بومی

 قرار گیرد. بررسیهای اجتماعی، آرهنگی و علمی کشورمان، موضوع مورد عنایت به زمینه

 

 ها یافته

مانند ر د سریع ج انی  دن و آیرو ریختیه  یدن مرزهیای ارتایاطی، ی  مارهای بیچالش ،سومدر هزاره 

گسترش آناوری اطالعات، ماادالت ج انی اطالعات، ر د اقتصادی ماتنی بر دانش و پژوهش، تقاضیاهای آزاینیده 

  یده هیای آموز ییمنظیاالمللی باعم تغییرات مستمر و اساسیی در های ملی و بینثامی توسعه ج انی و رقابت

آمیوزش عیالی،  نظام های آموز ی بخصوصمنظاگذاران و مسئوالن درصدد اصالح همین اساس سیاست بر است.

در مواجه با این محیط متغییر و د. با نهای عصر جدید میسازی رهاران آینده، برای مقابله با چالشدر ج ت آماده

هیای ملیی و بیومی ها و چارچوبارزش ؛های توسعه هر کشورامهی برخواسته از برندرسهای اگر برنامه ،محرکپر

گمیان بیی ؛های درختی تنومند در اعماق باور و پذیرش نسو آتی خود مورد توجه قرار ندهدهمچون ریشه خود را

ممکن است در مسیر ج انی  دن هویت اجتماعی و آرهنگیی و  در این مسیر پرتالطر دچار نوعی سردرگمی  ده

ای یاآتیه و بیه ابعاد گسترده علوم انسانی و در آموزش بخصوص در سطح عالی بنابراین د.اموش نماینخویش را آر

تعایری تمام ابعاد زندگی مردم را یا بطور مستقیر یا غیرمستقیر در برگرآته و ثیات اجتماعی اقتصیادی، آرهنگیی، 
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ای و هیای توسیعهترسیر  یده در برنامیه اندازهایلذا آگاهی از چشر ت.ی مردم را دستخوش تغییر نموده اسسیاس

های آموز ی امیری ضیروری و م یر  ده در برنامههای آموز ی و توجه به اهداف ترسیراسناد باالدستی در برنامه

منطقه  ایران باید قطب اول آموز ی در 1424 در سال، انداز جم وری اسالمی ایرانبا توجه به اینکه در چشر ت.اس

 علوم انسانی دانشگاهی مختلف و بخصوص در سازی در علومبه تأکیداتی که در خصوص بومی با توجه نیز ،با د

ااید نهایی است که سازی در آموزش از جناههمچنین ضرورت بومی های ج انی  دن ومطرح است، توجه به جناه

یی کیه در دنییا در مقابیو هیاگییریبه رویکردها و ج تدر ادامه  (.1892پور دهاقانی،)قاسر دیرگمورد غالت قرار 

 . ودمیا اره  ،اند دن به وجود آمدهپدیده ج انی

یکی دیگر از مااثثی که به دناال پدیده ج انی  دن مطرح  ده، بحم هویت ملی و هویت ج انی و مسئله 

آرایند »المللی  دن است. هویت عاارت است از های ملی در جریان ج انی  دن و بینماندگاری یا تداوم هویت

های آرهنگی است که بر منابع ای از ویژگیاساس یک ویژگی آرهنگی یا مجموعه به هر پیوسته معناسازی بر

ترکیای از »(؛ به بیان دیگر، هویت ملی عاارت است از 21: 2221 )کاستلز، « ودمعنایی دیگر اولویت داده می

ای اجتماعی آرهنگی که موجب وثدت و انسجام ها، اثساسات و ادراکات مربوط به عناصر و وابستگی هگرایش

(. در رابطه با پدیده 993: 2223)برنر، تایال و تریپلت، « دهد ود و جزئی از هویت آرد را تشکیو میاجتماعی می

های متااوتی مطرح  ده است. برخی معتقدند ثرکت در ج انی  دن و مسئله ثاظ یا ثذف هویت ملی، نظرگاه

بر این اعتقادند که ج انی  دن، تأثیری در  ویت ملی و محلی دارد. گروهی دیگرای بر هج انی  دن، تأثیر من

گروه سوم معتقدند در واقع انقالب در زمینه ارتااطات، . سازی و همگرایی ج انی و ثذف هویت ملی نداردیکسان

واره متضمن همزمانی و  ود. از نظر این گروه، ج انی  دن همآرهنگی بیشتر می -های قومیباعم تشدید آگاهی

 وند. از این ثیم آنان نامیده می« امر محلی»و « امر ج انی»درون پیوستگی دو پدیده بوده که به صورت قراردادی 

 (. 189: 2221)گسو،  دهندرا ترجیح می« محلی ج انی  دن»اصطالح 

المللی بر ج انی  دن و بین گیری اآراد در ارتااط با پیامدها و اثراتگذ ته از نظریات آوق که گویای ج ت

های آموز ی را در ارتااط با گیری برخی نظامهای دیگری نیز وجود دارد که ج تهویت ملی وج انی بوده، نظریه

 دهد. این نظریات از سوی چنگسطح تمرکز بر دانش بومی، هویت ملی دانش ج انی و هویت ج انی نشان می

ها در ارتااط های آموز ی بر مانای هریک از این نظریهدهد نظامشان می ا ن( مطرح  ده و تحلیو آن24-9: 2224)

نان دارای چه آتوانند اتخاذ کنند. برنامه درسی هایی میبا پدیده ج انی  دن و نظریه بومی ماندن چه سیاست

پیامد و  چه نقاط قوت و نقاط ضعای برخوردار است و در ن ایتهایی است و به طورکلی نظام آموز ی از ویژگی
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 دن مطرح  گرایی در مقابو ج انیهای مختلف بومیتئوری( 2222) در پژوهش چنگ برون داد آن نظام چیست.

 د.گیرمورد بررسی قرار می ادامه ده که در 

 بسیاری از کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، تایلند، کره که دارای پیشینه تمدنی غنی : تئوری درخت -

خود را در مقابله با  های آرهنگی و ملیاند که بتوانند سنتخود را صرف این م ر دا ته شین تالبیشتر د،هستن

آن ا اغلب برای این امر از تئوری درخت در ج ت گسترش دانش محلی خود  د.های ج انی  دن ثاظ نماینچالش

ست که آرآیند گسترش دانش ا آنآرض اصلی این تئوری  .نماینددر بستر ج انی  دن بویژه در آموزش استااده می

های محلی دا ته با ند تا بتوانند ضمن جذب منابع ماید و مناسب از ها و سنتریشه در ارزش محلی و بومی باید

بنابراین گسترش دانش محلی در آموزش  هد.بومی خود را ر دی در سطح ج انی دسیستر ج انی دانش، دانش 

ها و هویت ملی بنا های درسی باید بر ارزشدر نتیجه برنامهت. ت بومی اسهای آرهنگی و هویج انی نیازمند ریشه

این نکته مصداق  د.اما دانش تکنولوژی روز دنیا را برای پشتیاانی ر د جامعه محلی و بومی خود دا ته با  ، ده

انتخاب و ت. تأکید  ده اس پیامبر گرامی اسالمسخنان ارزشمند و  دین مبین اسالمهمان تأکیداتی است که در 

صورت نه تن ا باعم ر د چرا که در غیر این ،توجه به دانش ج انی نیز باید بر اساس تاکر منطقی و انتقادی با د

 د.گردهای آرهنگی میی قوی باعم خشکی این ریشهدانش بومی نشده بلکه به مانند سمّ

ماادا در مواجه با این سیو ج انی  دن برخی کشورها ممکن است نگران این نکته با ند که : تئوری كریستال - 

هایی از دانش محلی خود دهند جناهبنابراین ترجیح می .های بومی خود را بطور کامو از دست دهندهویت و ارزش

« بذرهای بومی»این تئوری بیانگر این نکته کلیدی است که  د.را پرورش داده و در مقابو ج انی  دن مقاومت نماین

 های آموز ی وبر اساس این تئوری طراثی برنامه .آوری دانش ج انی الزم و ضروری استعبرای انعکاس و جم

های اساسی به مثابه بذرهای اولیه جذب کننده دانش و منابع ج انی درسی باید بر مانای  ناسایی نیازها و ارزش

های توجه به بردا تای که در این تئوری نیز مش ود است عدم خودباختگی کامو و عدم نکته ت.آموزش اس

 ت.آرهنگی و ارزش جامعه محلی اس

تر  دن مرزهای ارتااطی آرض اساسی این نظریه در مواجه با جریان ج انی  دن و کمرنگ: نظریه قفس پرنده -

مداران و مسئولین محلی بوده، این م ر است که چگونه خود را های سیاستمشغولیو اطالعاتی که همواره از دل

-آن است که آرایند گسترش دانش محلی می این نظریه برد. جر اناوه دانش و آناوری ج انی ثاظ کنندر برابر ث

تواند پذیرای دانش و منابع ج انی با د، اما همزمان باید تالش  ود در قالای ثابت و مشخص از دانش ج انی به 

هایی چ ارچوب ابعاد ج انی نیازمند این بدان معناست که گسترش دانش بومی در د.ناع توسعه دانش بومی ب ره بر
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ه این معنا که توجه به ابعاد ج انی نااید باعم اثرگذاری منای بر گسترش دانش ت. ببرای پاالیش دانش ورودی اس

اجتماعی در طراثی  های واضح ایدئولوژیکی و معیارهایمشیدر ج انی  دن آموزش، ترسیر خطد. محلی گرد

مرکزی هر  باید وآاداری بومی و ملی هستهبطور واضح  .های آموزش بسیار م ر استبرنامه درسی و اتخاذ سیاست

پیامدهای یادگیری باید باعم ر د و تربیت اآراد بومی با  د.مختلف با  حآموزش در سطو ریزیگونه برنامه

ن نکته همان نکته ای د.قید و  رط نشونهای انتقادی با د تا بتوانند با نقد دانش ج انی دچار  یاتگی بیدیدگاه

  د.تأکید  ده است که سخن عقالنی و منطقی را پذیرا با ی كریمقرآن در  اساسی است که به دآعات

ها و  ماری برای پاالیش سنتتاریخ معاصر برخی کشورهای آسیایی اصالثات و ابداعات بیای: نانظریه دی - 

تا آن را با ایده های نوین بویژه از نوع غربی، اصالح  ساختارهای ناموزون آرهنگی خویش انجام داده و سعی نموده

به نوعی که اجزاء کلیدی و ماید دانش ج انی را جایگزین  ،جایی و اصالح تأکید داردین تئوری بر این جابد. انمای

 د.با اما نکته م ر در این نظریه تشخیص آنچه نیازمند تغییر است، می د.آرایند نامناسب موجود نمای

با توجه به علو مختلف جغراآیایی، اقتصادی، تاریخی، ممکن است برخی کشورها به  دت به : قارچی نظریه -

همین اساس انتخاب و پاالیش دانش ج انی آن ا ماتنی بر این  رایط  گر وابسته با ند و بربرخی کشورهای دی

کاربردی است و بجای اینکه  ،این نوع رویکرد برای کشورهای کوچکی که دارای هویتی غنی نیستند د.خاص گرد

در نتیجه  د.کننای خاص از دانش ج انی پیدا میرا از یک برش زمانی و توسعه آن ،خود را بسازند دانش بومی

ان با  ناسایی و یادگیری دانش ج انی که همچون یادگیرندگبرنامه آموز ی باید در راستای این هدف با د که 

در این رویکرد طرح  ده  د.در ج ت توانمندسازی دانش بومی ثرکت نماین ،چتری بر سر دانش بومی سایه اآکنده

های بومی ارزش ای تازه و اضاآه بر رویکردهای قالی مطلای طرح نشده چرا که هویت ونکته( 2224)توسط چنگ 

 ت.اما باز هر مورد تأکید اس ،ها مورد توجه قرار گرآتهتر از قالیچه کمرنگ اگر

عنوان ه ممکن است خیلی برای ثاظ آنچه که ب د،رها که آرهنگ و پیشینه غنی ندارکشو برخی: نظریه آمیب -

آنچه که بیشتر برای این نوع نگرش د. با ن  ود، اهتمام ندا تههای آرهنگی  ناخته میهای بومی و سرمایهارزش

عدم ثساسیت به  ت.المللی اسهای بینم ر است تغییر هماهنگ با تحوالت ج انی و پایداری اقتصادی در رقابت

تازی دانش ج انی در جوامع محلی با این توجه محض به تحوالت ج انی زمینه را برای یکه روی موضعی خاص و

ها و هویت آرهنگی جامعه بومی نکته قابو توجه در این نظریه عدم توجه به ارزش ت.نوع نگرش آراهر ساخته اس

-)ثسینی تها و ایدئولوژی خاص اسصادی و پاالیشی متناسب با ارزشگونه تاکر اقت که آاقد هربطوری .است

 .(12-9ص :1839پور و ثسین بیدخت
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 گیریبحث و نتیجه

درصدد  ؛ای را نشانه رآته استبا گسترش رویکرد ج انی  دن و پیامدهای آن، که هویت ملی و آرهنگ هر جامعه

ها را در خود هضر ها و خرده آرهنگو بر آن است که آرهنگ بودهها و اعتقادات مذهای و ملی از بین بردن ارزش

نموده و با  عار یک ج ان و یک آرهنگ، آرهنگی ج انی بسازد. الاته مورد استقاال برخی قرار گرآت. دلیلش هر 

ج ان  نماید که بامی روز بودن ایجاببهروز نگه دارد و این این بود که هر نظام آموز ی برای بقا باید خود را به

ای از این رویداد، ناخشنود بودند؛ وقتی ارتااط دا ته و با آن همگام و همراه با د تا از دیگران عقب نماند. اما عده

در بعضی  آن ا کههای متوجه  دند که منظور از  آرهنگ ج انی یعنی آقط آرهنگ غرب و ثاکر  دن اآکار و ایده

ریزان برخی کشورها ه ندارد. برای مقابله با این روند برنامهاعتقادات جامع و مواقع هیر سنخیتی با آرهنگ

که هر توجه به دانش بومی دارد و هر دانش ج انی را « سازیرویکرد بومی»رویکردی را مطرح کردند به نام 

های اعتقادی جامعه همخوانی دارد را پذیرآته و آن قسمت که بررسی نموده و آن قسمت که با آرهنگ و ارزش

نماید. در این رویکرد ی ندارد را بازم ندسی نموده و با  رایط اجتماعی و آرهنگی جامعه خود سازگار میهمخوان

 ود را با چشر بسته متخصصان در نظام دانشگاهی هو یار و آعال بوده و هر آنچه که در جوامع غربی تولید می

های جامعه و اعتقادات مذهای بازگو متناسب با ارزشکند؛ بلکه با چشمانی باز، آن ا را بازبینی نموده و قاول نمی

برنامه درسی به خصوص برنامه  سازیو اسالمی سازیبومینماید. در کشور ما نیز چند سالی است که به می

  ود. ها تأکید میدر دانشگاه علوم انسانیدرسی 

های قیاسی هر ه روشکه ما در کسب علر بدر ثالی ،استقرایی است - ناسی غرب صرآاً تجربیروش

معتقدیر و معرآت و  ناخت را باور داریر. در علوم انسانی موجود که در قرن هجده به بعد در غرب  کو گرآته 

گرا وجود دارد و این با نگرش ما از علوم  ناسی مادهمحور، هستی ناسی غریزهگرا، انسانیک پوزیتیویستی نسایت

اعر از عالر ماده و مجرد است و نگاه ما به دنیا اعر از دنیا و آخرت و  ناسی ما انسانی متااوت است. ج ان

اما  ،پذیریرنگاهمان به انسان عالوه بر غریزه بر مانای آطرت هر هست و اگر چه بعضی معارف نسای را نیز می

به همین ج ت ماانی نظری متااوتی را که ما  .آوردگرا نیست. این ا نتایج متااوتی را به بار میمعرآت ما، نسایت

ای که در ثال ثاضر علوم انسانی و اجتماعی پذیرآته است، در ثقیقت دو علر متااوت ایر با ماانی نظریپذیرآته

معتقدند متخصصان  بنابراینرا به وجود آورده است و به تعایری دو گاتمان علمی را در مقابو هر قرار داده است. 

 ناسی اسالمی دا ته این علوم الزم است نگاه درستی به انسان نمودن سازی علوم انسانی و اسالمیبرای بومی 

 با یر. 
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 با د کهمی تئوری درختسازی برنامه درسی علوم انسانی  د که از رویکردهای موجود در نظریه بومی ا اره

های محلی ها و سنتریشه در ارزش ست که آرآیند گسترش دانش محلی و بومی بایدا آرض اصلی این تئوری آن

دا ته با ند تا بتوانند ضمن جذب منابع ماید و مناسب از سیستر ج انی دانش، دانش بومی خود را ر دی در 

های برخی کشورها ممکن است نگران این نکته با ند که ماادا براثر پدیده ج انی  دن ارزش سطح ج انی دهد.

هایی از دانش محلی خود را پرورش داده و دهند جناهبنابراین ترجیح می .دهندبومی خود را بطور کامو از دست 

بر آن است  تئوری قاس پرندهاستااده می کنند.  تئوری کریستالاز  ، بنابرایندر مقابو ج انی  دن مقاومت نمایند

د تالش  ود در قالای تواند پذیرای دانش و منابع ج انی با د، اما همزمان بایکه آرایند گسترش دانش محلی می

ست که گسترش دانش بومی در ا ثابت و مشخص از دانش ج انی به ناع توسعه دانش بومی ب ره برد. این بدان معنا

جایی و اصالح تأکید بر جاب ایانتئوری دی هایی برای پاالیش دانش ورودی است.ابعاد ج انی نیازمند چ ارچوب

کشورهای اما  دانش ج انی را جایگزین آرایند نامناسب موجود نماید. به نوعی که اجزاء کلیدی و ماید .دارد

 و بجای اینکه دانش بومی خود را بسازند، آنرا بکار می برند  تئوری قارچیوچکی که دارای هویتی غنی نیستند، ک

دگیری دانش ان با  ناسایی و یایادگیرندگای خاص از دانش ج انی پیدا می کنند که را از یک برش زمانی و توسعه

تئوری  ج انی که همچون چتری بر سر دانش بومی سایه اآکنده، در ج ت توانمندسازی دانش بومی ثرکت نمایند.

های عنوان ارزشه ممکن است خیلی برای ثاظ آنچه که ب ها که آرهنگ و پیشینه غنی ندارندبرخی کشور در آمیب

آنچه که بیشتر برای این  .مورد استااده قرار گیرد ؛ندا ته با ند ود، اهتمام های آرهنگی  ناخته میبومی و سرمایه

 المللی است.تغییر هماهنگ با تحوالت ج انی و پایداری اقتصادی در رقابت های بین ،نوع نگرش م ر است

ثال سؤال این است که کدام یک از رویکردهای ذکر  ده با  رایط آرهنگی، دینی، اقتصادی، اجتماعی، 

 تواند دا ته با د؟میاآیایی ایران اسالمی سازگاری ب تر و بیشتری سیاسی و جغر

رسیر که هر یک از رویکردها و سازی به این نتیجه میهای بومیگیریهای مرتاط با ج تبا نگاهی بر نظریه

 اساس اهمیتی که برای دانش بومی، دانش ج انی، سازی برنامه درسی مطرح  د، برهایی که برای بومینظریه

امعه به دناال دارد. هر یک از این جدادهای خاصی را در مدها و برونپیا ؛هویت ملی و هویت ج انی قائو است

ریزان درسی گذاران و برنامهتوانند به سیاستهای برنامه درسی است که میها یک طیف یا تیپ از نظریهنظریه

های ریزیتر به آ ر پیامدهای مثات و منای برنامهتهای  ایسن ادهای آموز ی کمک کنند تا اینان بتوانند به گونه

سازی برنامه درسی ماتنی بر میزان هر یک از این رویکردها در آرایند بومیذا ارجحیت دارد ؛ لنائو  وند دخو

-. برای مثال اگر رویکردهای بومیاهمیت دانش بومی و هویت ملی در مقابو دانش دانش و هویت ج انی است
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با د، طایعی است که توجه  یااندی یاآمیب یا  قارچهای نظریه رسی در نظام آموز ی جامعه ما برسازی برنامه د

گیری کر توج ی کنند و این ج تهای درسی متمرکز میخود را بر دانش ج انی و استااده از آن در طراثی برنامه

آموزش جامعه  را به دناال دارد و اگرهای آرهنگی و اجتماعی به ر د و پرورش دانش ملی، هویت ملی و سرمایه

گیرد و گیری محض از دانش ملی کانون توجه قرار میبا د طایعی است که ب ره قاس پرندهما ماتنی  بر رویکرد 

مراکز آموز ی ناچارند برای ر د و توسعه دانش ملی، آقط به پیشینه آرهنگی و اجتماعی توجه کرده و در نتیجه 

بارند  سازیالمللیهای ج انی  دن و بینهای الزم را از آرصتنیاز باینند و نتوانند ب رهبیخود را از دانش ج انی 

آقط به جناه خاصی از آرهنگ و تمدن و دانش ملی هر چون  کریستالهایی ماتال  وند. رویکرد و ثتی آسیب

 ام جوانب آن را در بربگیرد.تم ،تواند آنطور که  ایسته آرهنگ و تمدن غنی ایرانیان استنمی ،خود توجه دارد

دا ته با یر که ریزی درسی و آموز ی برنامه ایگونهبهیر، بایستی که دارای پیشینه تمدنی غنی هستما  بنابراین

در ثقیقت یک ر د دو طرآه که هر از  .مند  ویرضمن توجه و ر د دانش بومی از همراهی دانش ج انی هر ب ره

از تئوری با استااده  این امر .های دانش ج انی دست بیابیرکرده و هر اوج قلهمان ثااظت میراث آرهنگ غنی

 .تواند امکانپذیر با دمیدر ج ت گسترش دانش محلی خود در بستر ج انی  دن  درخت

از آنجا که برنامه درسی دانشگاهی از ثساسیت، ظراآت و پیچیدگی توان ا اره نمود که: در مجموع می

-سازی برنامه درسی این ثساسیت و پیچیدگی مضاف میلذا با اضاآه  دن رویکرد بومی ،خاصی برخوردار است

سازی برنامه درسی دا ته با د و از سوی تری به رویکرد بومی ود. چرا که دانشگاه از یکسو باید توجه جدی

 د. در ثقیقت برای های دنیا رقابت کند، پس باید روزآمد بادیگر ضروری است که دانشگاه بتواند با دانشگاه

های دیگران و تطایق آن با  رایط بومی رسیدن به ر د و پیشرآت همه جاناه ضمن استااده از الگوها و روش

های خود و تقویت رویکردهای بومی بتواند دانش بیگانه را با دانش بومی پیوند روز کردن برنامهجامعه، در کنار به

سازی با نگاه  ود. این پژوهش به تایین و تحلیو ماهیت بومیتر میثساس تر ودهد. در این صورت کار پیچیده

پرداخته، نقاط قوت و ضعف وضع  نظام دانشگاهی در برنامه درسی علوم انسانی اسالمی -تعلیر و تربیت ایرانی

رداختن ضروری است بدانیر که عدم توجه به این موضوع و نپ .است موجود را تشریح و موانع را  ناسایی نموده

برنامه درسی دانشگاهی را با مشکالتی مواجه سازد و  اسالمی -و بُعد ایرانی سازیتواند رویکرد بومیبه آن می

بنابراین الزم است  ناپذیری به آن وارد نماید.های جاراناثربخشی الزم را از آن بگیرد و در بلند مدت آسیب

 شگاهی کشورمان به این نکته م ر توجه واآری دا ته با ند. علوم انسانی در نظام دان ریزانمتخصصان و برنامه
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