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 بومی گرایی در تعلیم و تربیت با تاکید بر دانش وطنی-مفهوم پردازی تفکر جهان

  2و  جمیله علم الهدی 1فرهاد فتحی

 117 -125 صص

  

  چکیده

تعلیم و تربیت با تاکید بر دانش وطنی بود. در این مطالعه بومی گرایی در -هدف مطالعه  حاضر بازمفهوم پردازی تفکر جهان

از روش تحلیل مفهوم با تاکید بر درک و تفسیر استفاده شد. بر این اساس ابتدا با شیوه ای تحلیلی به بررسی و نقد مفاهیم موجود 

ان رویکرد ها و نظام های آموزشی پرداخته و در نهایت مفهوم مورد نظر ارایه شد. نویسنده معتقد است که آنچه که ما به عنو

موفق مدنظر داریم، با همان جزییات و خصوصیات و در آن بستر فرهنگی موفق بوده است. بنابراین اگر بخواهیم برخی از 

واند تهای آنان را متناسب با فرهنگ و فلسفه حاکم بر جامعه، فیلتر کنیم و از صافی عبور دهیم، خروجی آن دیگر نمیویژگی

ای آموزشی و هی با آن رویکرد اولیه داشته باشد. مفهوم پردازی مدنظر نویسنده به این صورت است که باید با مطالعه نظامتناسب

رویکردهای تربیتی موفق، رویکرد و نظام آموزشی جدید، متناسب با بستر مورد نظر و برخاسته از دانش وطنی که ساخته و 

م های بومی گرایی، به دنبال آن است تا نظا-کنیم. درواقع این نگاه نسبت به تفکر جهانپرداخته اندیشمندان داخلی است، ایجاد 

ها بهره مند شده و متناسب با فرهنگ جامعه آموزشی برتر و روند جهانی سازی را مطالعه و دنبال نماید و از دانش منعکس در آن

ر مسیر روند جهانی قرار گیرد و هم متناسب با شرایط بومی و و امکانات موجود، رویکرد نوینی را اتخاذ و ایجاد نماید که هم د

 حفظ ارزش های فرهنگی باشد.
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  مقدمه
کی از مهم ترین چالش های حال حاضر و شاید سرتاسر تاریخ بشریت، چالش جهانی شدن است. جهان امروز وارد دوران جدیدی شده و سلطه ی

سرمایه داری، موجباب یکپارچه سازی کشورها و فرهنگ ها را فراهم کرده است. دانشمندان پیرامون تاثیرات مثبت و یا منفی این رویداد نظام 

نگند و این مهم، جتاریخی اختالف نظر دارند؛ برخی معتقدند کشورهایی که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی به یکدیگر نزدیک هستند، با یکدیگر نمی

ه دانند کهایی میگردد. در مقابل، عده ای حرکت به سمت تک فرهنگی ملل را ناشی از سلطه نظامبه ایجاد صلح در میان کشور ها میمنجر 

کنند. برای ایجاد تعادل بین جهانی سازی و فرهنگ فرهنگ جامعه خود را در راستای اهداف خویش، به کشورهای کمتر توسعه یافته تحمیل می

(. در این 2016است)رابرتسون،  5و بومی سازی 4مطرح شده است که ترکیبی از جهانی سازی 3بومی گرایی-یگری با عنوان جهانبومی، مفهوم د

بومی گرایی، گرایش ها، به سمت همگنی و تمرکز، در کنار تمایالت به ناهمگنی و عدم تمرکز است و تغییر بنیادینی که ایجاد -برداشت از جهان

 نی( بر ا2014و راد ) انیحمد(. اEncyclopædia Britannica ،2013وند سطح جهانی و محلی را فراهم کرده است )های پیکرده، زمینه

 شرفتیبه پ یابیدست یبرا یمحل یبرنامه ها تدوین ،جهیاهداف و در نت فیتوص یبرا یجهان یاستفاده از استانداردها بومی سازی-جهانباورند که 

 یاجتماع یزندگ یجوهره اصل «تنوع»کند که  یم دی( تأک2004) 6کندکر. ، استیو علوم انسان ی، آموزشیعلوم اجتماع قاتیدر تحق یجهان یها

تواند استقالل تاریخی و فرهنگی گروه های مختلف را بطور کامل از بین ببرد. بنابراین و روند جهانی سازی نمی است بومی سازی-اندیشه جهاندر 

 یهانبه منزله گسترش جبومی شدن اصطالحی است که کامال مرتبط با مبحث جهانی شدن است و جهانی شدن -جهان توان دریافت که بحثمی

 در سراسر جهان است. ی، اجتماعی، سیاسی و آموزشیفرهنگ یها دهیپد ریها، آداب و رسوم و ساارزش ها، اعتقادات، دانش، سنت

سازمان های بین المللی بر تدوین استانداردهای آموزش هماهنگ یا برنامه درسی جهانی در بحث تعلیم و تربیت و برنامه های درسی، اغلب 

(. انگیزه های زیادی برای ایجاد برنامه های درسی جهانی وجود دارد که از 2016و پاولیدیس و همکاران،  2008متمرکز شده اند )مک کریک، 

های آموزشی هماهنگ و بهبود کیفیت آموزش اشاره کرد. علیرغم مزایای هماهنگ توان به استانداردهای خاص و ویژه، استانداردجمله ها می

هایی مانند تسلط دانش غربی و همچنین عدم تطابق بین اولویت های جهانی و محلی وجود دارد که نیاز های درسی جهانی، چالشسازی برنامه

آورد؛ ای بدست میبومی گرایی جایگاه ویژه-فتمان است که مفهوم جهان(. در این گ2019، 8و تاکت 2017، 7به مطالعه و بررسی است )اسپرینگ

ها در فضاهای جهانی و محلی اشاره دارد. یادگیری و زیرا به توسعه مهارت ها و دانش برای پرداختن به مسایل بومی و جهانی و یا سازگاری آن

و جهانی در رابطه با مسئولیت اجتماعی، عدالت و پایداری اشاره  های آموزشی محلیهای درسی و چارچوببومی شده به برنامه-تدریس جهان

( و توصیف خوبی از ترکیب و اتصال زمینه های بومی و جهانی است و در عین حال سهم قابل توجهی از جوامع و زمینه 20139دارد )پاتل و لینچ، 

 (.2017، 10های مخلتف فرهنگی دارد )سوچی
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یات اتفاق ای که با استفاده از این ادبتوانیم به بومی سازیرایی، غالباً دیدگاه غربی است و به این ترتیب، نمیبومی گ-ادبیات موجود درباره جهان

(. بنابراین مسئله اصلی مطالعه حاضر، تفکرات غالب در جامعه پیرامون مفهوم جهانی سازی و 2020افتد، اطمینان داشته باشیم )جیولیانی، می

ه بومی گرایی برنام -عمدتاً به سمت اندیشه های غربی گرایش دارد و هدف مطالعه، بازمفهوم پردازی تفکر جهان بومی گرایی است که-جهان

 های درسی با تاکید بر دانش وطنی است.

 تحقیق شناسیروش

ایی از ساختارهای هبازسازی جنبه در مطالعه حاضر از روش تحلیل مفهوم با تاکید بر درک و تفسیر استفاده شده است. مفاهیم از طریق تغییر دادن یا

ود. ششود. مفاهیم نوین برای نیل به یک یا چند مورد از انواع بسیار مختلف مقاصد ساخته میمفهومی موجود، یعنی مفاهیم مرتبط با هم ایجاد می

حلیل تر گردانند. در اصل، تسی قابل استفادهها را در هدایت برنامه ریزی درتر کنند و آنشوند که مفاهیم مبهم را دقیقبرخی برای آن طراحی می

(. هرچند شیوه های استانداردی برای فراهم آوردن توانایی مفهوم 1398بر اساس به کارگیری فنی همان هدف تحلیل مفهومی را دارد )شورت، 

واهیم خا این است که به روشنی بدانیم که میشود که عموماً مفید هستند. یکی از این رهنموده پردازی وجود ندارد، اما رهنمودهایی پیشنهاد می

ن آ مفهوم مورد نظر چه کاری را انجام دهد، یعنی باید چه مشکل یا مشکالتی رابه کمک آن بتوانیم حل کنیم و استفاده ای که انتظار داریم از

بومی -اصلی بازمفهوم پردازی تفکر جهانی کند. در پژوهش حاضر، هدفمفهوم به دست آوریم، ماهیت بازسازی مفهومی مورد نظر را تعیین می

ای تحلیلی به بررسی و نقد مفاهیم موجود پرداخته و در نهایت مفهوم مورد نظر خورد را ارایه گرایی در تعلیم و تربیت است. بنابراین با شیوه

 دهیم.می

 و تحلیل تجزیه

 تبیین تفکر جهانی سازی و به چالش کشیدن آن ها 

ها اگر بخواهند به تربیت شهروند ملی و جهانی نوجوانان و جوانان اعتال بخشند، کنند که مدارس و دانشگاه( بیان می1398) صادق زاده و همکاران

دود حباید آنان را برای زندگی در عصر جهانی شدن در قرن حاضر آماده کنند و معتقدند غفلت از این مهم، نه تنها باعث فقر هویتی، تربیتی و م

ینی گروه های وسیعی از نوجوانان و جوانان را در بر خواهد داشت، بلکه زمینه جذب گروه های وسیعی از آنان به فرهنگ و سبک نگری جهانی ب

 ،زندگی جهانی سازی بیگانه را نیز فراهم خواهد کرد. تغییرات ناشی از تحوالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری اطالعات در جهان کنونی

آموزان و دانشجویان را از افرادی محلی و ملی به انسان ر جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی به جای گذاشته و دانشتاثیرات عظیمی ب

خوردار رهایی جهانی تبدیل کرده است و در نهایت بر این امر تاکید دارند که در جهان امروز، تربیت شهروند ملی و جهانی از اهمیت بسیار زیادی ب

د، ای است که بتوان( بر این باور است که برنامه درسی تربیت شهروند جهانی، برنامه2008(. استوارت )1398ق زاده، رضایی و فراشبندی، است )صاد

گذارند، وابستگی و به هم پیوستگی همه مردم جهان به یکدیگر را درک می کنند و شهروندانی مسئول را تربیت کند که به تفاوت ها احترام می

ی دارند که متعهدانه بر اساس مالحظات محلی و جهانی عمل کنند. نویسنده بر این عقیده است که تربیت شهروند جهانی با توجه به روند آمادگ

شود که چگونگی رسد، اما چالش اصلی که در اینجا مد نظر است، به آن بخش از برنامه های درسی معطوف میپیش رو، ضروری به نظر می

ها را دربر میگیرد. به عبارت دیگر، این که ما دانش آموزان و دانشجویان را با چه رویکردهایی پرورش دهیم تا بعنوان یک پرورش این ویژگی
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های بسیاری در زمینه استفاده از رویکردهای مختلف آموزشی که شهرتی شهروند جهانی ایفای نقش کنند، چالش اصلی نویسنده است. پژوهش

 تیبر خالق ایلیام ویبه روش رج رآموزشیتاث نییتع»( در پژوهشی تحت عنوان 1394است. سلطانی آذغان و اوباالسی )جهانی دارند انجام شده 

( در پژوهشی 1397نشان دادند که این رویکرد بر خالقیت کودکان پیش دبستان موثر بوده است. هاشمی و جعفرپور )« یدبستان شیکودکان پ

 آموزش به روش مونتهنشان دادند که « رانیا یجار تیو ترب میو کاربرد آن در تعل یمونته سور ایمار سیتدر یروش ها یبررس»تحت عنوان 

باره آنچه که مورد نقد نویسنده در شود.یم یدبستان شیدر کودکان پ یو کنترل حرکت یداریادراک د ،یداریشن یمهارت ها شیباعث افزا یسور

سوری، رجیو املیا، مدارس های آموزشی مانند مونتهه رویکردهای شناخته شده آموزشی در نظاماستفاده صرف از این رویکردهاست، آن است ک

 والدورف و... این است که این رویکردها اگرچه موفق و از لحاظ نظری و مبانی فلسفی غنی و قابل احترام هستند، اما برای پیاده سازی این

دارای بسترها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و تنوع فرهنگی و قومیتی است، باید با مالحظاتی رویکردها در یک جامعه دیگر از جمله کشور ما که 

 تهمراه باشد. نویسنده معتقد است که اگرچه ممکن است این رویکردها تاثیرات مثبتی در رشد کودک در پی داشته باشند، اما کودکان را به سم

کند و خطر اصلی آنجاست که به گفته برخی، جهانی شدن، نه فقط یک پروسه ریب میسازی فرهنگ سوق داده و با فرهنگ خویش غیکسان

( که بحث در مورد آن از حوصله این مقاله خارج 1382درحالِ شدن، بلکه یک پروژه هدایت شده و عمدی توسط جوامع دیگر باشد )شیرودی، 

( 1388گیرد و چالش های پیش رو را مد نظر داشته باشند. مهرمحمدی ) است. بنابراین جهانی شدن، باید مورد توجه برنامه ریزان درسی قرار

نیم امعتقد است که همانگونه که میتوانیم در عرصه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از جهانی شدن سخن بگوییم، در تعلیم و تربیت نیز میتو

عنوان دهکده جهانی به حساب آید. نظام آموزش و پرورش نقش اساسی تواند بهبه عنوان یک عنصر مستقل بحث کنیم و تعلیم و تربیت نیز می

( و اگر در امر برنامه ریزی درسی که قلب نظام آموزشی هر  1398را در ایجاد فرهنگ و دانش مردمان یک کشور دارد )فرهانی و شکرباغانی، 

د. حال سوال این است که در این شرایط چه باید کرد که درگیر تواند تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشکشور است، تعللی رخ دهد می

 پردازد.جهانی شدن نشد، اما از روند آن به نحو احسن استفاده کرد؟ در ادامه نویسنده به بحث در مورد این پرسش می

 بومی گرایی و به چالش کشیدن آن ها-تبیین تفکر جهان 

کنند که یکی از مهم ترین و اساسی ترین وظایف مدارس و دانشگاه ها تربیت شهروندانی آگاه، متعهد، ( بیان می1398صادق زاده و همکاران )

و فعال، خالق و جامع نگر است. افرادی که بتوانند خود را با ارزش ها، آداب و رسوم جامعه محلی، ملی و جهانی سازگار نمایند )صادق زاده 

 ،ها کیتکن، ها هی، طرح ها، رویباشد که اصول جهان یمعن نیتواند بد یم "بومی شدن-جهان"،  یسیانگل تیو ترب میدر تعل(. 1397همکاران، 

 نیرابناب به کار گرفته شود.دارند،  ازیدر کالس ن بومیکرده اند بر اساس آنچه معلمان  جادیا یپردازان غرب هیکه نظر ییکردهایروش ها و رو

و  افتدیدهد، اتفاق نمیپردازان قرار م هینظر یکردهایها و رومنفعل روش هایکه معلمان را به عنوان مصرف کننده ایینینش هیحاش ای ماراستع

وان تیم. کندیم انیخاص، ب یها نهیاز زم کیها و هر خاص زبان یازهایرا با توجه به ن یمطالب آموزش یساز یبه بوم ازین در واقع، این نگاه

ه نتیجه مثبتی دربر داشتخاص  طیشرا کیکه آنچه ممکن است در  ردیگ یرا در نظر ممورد  نیا بومی سازی-جهانی ای یساز یگفت که بوم

های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که (. در ارتباط با جهانی شدن، دیدگاه2020پاسخگو نباشد )لوسیانوف،  یگرید نهیممکن است در زمباشد، 

تاثیر منفی بر جوامع محلی دارد. گروهی دیگری بر این عقیده اند که جهانی شدن، تاثیری در یکسان سازی و حرکت به سمت جهانی شدن، 

( و گروه سوم، معتقدند که انقالب در زمینه ارتباطات، باعث تشدید آگاهی 139به نقل از دهاقانی و همکاران،  2008همگرایی جوامع ندارد )بهاک، 

کند که ( بیان می1397دهند. بشیری موسوی )را ترجیح می« بومی شدن -جهان»ز این حیث آنان اصطالح شود و افرهنگی می -های قومی
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بومی -جهان»و « کامال بومی»، «کامال جهانی شده»، «کامال جدا»چهار سناریوی جهانی سازی و بومی سازی در آموزش وجود دارد که شامل 

نوین بهره برداری نموده و آنرا همسان و همگام با فرهنگ بومی ساخت. اما پرسش نویسنده است و عقیده دارد که باید از آموزش های « سازی

توان چنین امری را محقق ساخت؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه های متقاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند که در اینجا این است که چگونه می

روند جهانی شدن هستیم و چاره ای جز تربیت دانش آموزان در راستای روند جهانی شدن در عصر انفجار اطالعات و ارتباطات، ناگزیر به پذیرش 

کنند. گروه دوم که کامال در جهت مخالف گروه اول هستند نداریم و خواسته یا ناخواسته کودکان به سمت یکسان سازی فرهنگ جهانی حرکت می

را باید جهانی شدن را نادیده گرفت و به هیچ عنوان نباید از منابع و دانش غربی دهند، معتقدند که بی چون و چو سوی دیگر طیف را تشکیل می

شاند. کاستفاده کرد و بر این باورند که دانش غربی، پشت پرده هایی دارد که جوانان و دانش آموزان مارا به سمت و سویی در جهت اهداف غرب می

دهند. گروه سوم گروهی هستند که به موجود، بدون توجه به روند جهانی را تشکیل میاین گروه غالباً طیف محافظه کاران و متکیان به دانش 

توان از دانش و روند جهانی شدن، با توجه نیازهای بومی و دنبال تلفیق جهانی شدن و بومی ماندن هستند. این گروه بر این عقیده اند که می

حاکم بر جامعه ناهمخوانی دارد را حذف کرد و سایر موارد بکار گرفت. نویسنده در ادامه محلی، استفاده کرد و هر آنچه که با بستر بومی و فلسفه 

 کند.بومی شدن بیان می-پردازد و در نهایت اندیشه خود را در ارتباط با جهاناین مقاله، به نقد دیدگاه های این سه گروه می

 بومی گرایی مدنظر ما-بازمفهوم پردازی اندیشه جهانی 

-بومی شدن از دیدگاه های مختلف پرداختیم. اکنون به منظور بازمفهوم پردازی اندیشه جهان-به تعریف و تفسیر جهانی شدن و جهانتا اینجا، 

 بومی گرایی، به نقد دیدگاه های فوق پرداخته و سپس تعریف مدنظر خود را ارایه خواهیم داد. گروه اول که قائل به پذیرش روند جهانی شدن

دادند، عمالً از فرهنگ خود جدا شده و غرق در اندیشه های به عنوان راه برون رفت از عقب ماندگی کشورهای جهان سوم میهستند و آن را 

وان تشوند. اگرچه در عصر دیجیتال، استفاده از برخی ابزارها و درگیر شدن با این روند اجتناب ناپذیر است و نمیحاکم در روند جهانی شدن می

تواند تبعات جبران ناپذیری از سلطه در جوامع از زندگی روزمره حذف کرد، اما غرق شدن بی چون چرا در این ورطه هولناک میاین ابزارها را 

ردد و اگر گعنوان بیانیه هایی توسط سازمان های بین المللی صادر میبرجای گذارد. در تعلیم و تربیت و برنامه درسی، روند جهانی شدن به

رت نگیرد، هویت ملی و میهنی دانش آموزان در همان بدو ورود به سیستم نظام آموزشی خدشه دار شده و دیگر مقاومتی مالحظات ضروری صو

در برابر روند جهانی شدن صورت نخواهد گرفت. در مقابل، عده ای اساساً مخالف درگیر شدن با جهانی شدن هستند و به انزوا و تک روی در 

روند هر آنچه که توسط غرب و جوامع صاحب قدرت اخذ شود، آن را رد کرده و با آن مخالفت میورزند. اگرچه ما نیز  جامعه جهانی معتقدند. در این

قابل  زبر این عقیده ایم که باید با تامل به این بیانیه های بین المللی و روند های همگانی پاسخ مثبت داد، اما مخالفت بی چون و چرای آن نی

تواند بر بهبود عملکرد نظام آموزشی تاثیرگذار باشد. دستاوردهای ای، نقاط قوتی وجود دارد که میرا در هر نوع اندیشهپذیرش نخواهد بود. زی

ها بهبود عملکرد خود را تضمین کرد. اما در اینجا گیری از آنتوان با بهرههای تربیتی بسیار موفقی در جهان وجود دارد که میآموزشی و سیستم

شوند را متناسب با نظام آموزشی و فرهنگی خود توان این نظام ها را که از بستر دیگری وارد میگردد که چگونه میری مطرح مینیز پرسش دیگ

های آموزش و پرورش کشورهای ها استفاده کرد؟ اندیشه غالب در این زمینه آن است که رویکردهای موفق آموزشی و سیستممطابقت داد و از آن

های دانش آموزان اخذ کنیم و مواردی که با فرهنگ و سیاست کشور ما ناهمخوان است را، حذف زه آموزش را متناسب با ویژگیتراز اول در حو

ها را از یک فیلتر فلسفی و فرهنگی عبور دهیم و خروجی آن را در بستر جدید، بکار گیریم. نقد اساسی نویسنده، نسبت کنیم. به عبارت دیگر، آن

است. نویسنده معتقد است که آنچه که ما به عنوان رویکرد ها و نظام های آموزشی موفق مدنظر داریم، با همان جزییات و به این اندیشه 
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عه، های آنان را متناسب با فرهنگ و فلسفه حاکم بر جامخصوصیات و در آن بستر فرهنگی موفق بوده است. بنابراین اگر بخواهیم برخی از ویژگی

تواند تناسبی با آن رویکرد اولیه داشته باشد. به عنوان مثال، اگر ما در دوره پیش صافی عبور دهیم، خروجی آن دیگر نمی فیلتر کنیم و از یک

فلسفه  های بومی از صافیکنیم که رویکرد مونته سوری را به کار گرفته ایم، اما آن را متناسب با ویژگیدبستان، در مراکز آموزشی خود، ادعا می

بیت حاکم بر جامعه عبور داده ایم، دیگر آنچه که بعنوان خروجی بدست آمده است، رویکرد مونته سوری نیست، بلکه یک چیزیست که تعلیم و تر

رویکرد مونته  توانبا آن رویکرد اصلی و اولیه متفاوت است. بنابراین بکارگیری این رویکرد را، اگرچه به موفقیت در دانش آموزان منجر شود، نمی

امید. رویه دوم به این صورت است که برخی بخواهند عیناً رویکردها و سیستم های آموزشی را که در یک جامعه موفق عمل کرده را در سوری ن

وارد  هجامعه دیگری پیاده کنند؛ بدون اینکه کوچکترین دخل و تصرفی در آن داشته باشند. در این جا نیز نویسنده یک نقد اساسی را بر این اندیش

ند. اگر رویکرد آموزشی و یا یک سیستم آموزشی در یک جامعه موفق عمل کرده، هیچ دلیل معتبری وجود ندارد که در بستر دیگر هم مثمرثمر دامی

ی جوامع دیگر های فرهنگواقع شود. این امر نه به دلیل ضعف در آن سیستم آموزشی، بلکه به علت تفاوتی که در بسترهای پیاده سازی آن و ریشه

های اخیر، بسیاری از مقاالت داخلی پیرامون نظام آموزشی کشور فنالند مباحثی را مطرح کرده و باشد. به عنوان مثال، در سالد دارد، میوجو

وان تشود. حال پرسش این است که آیا میهمواره از برنامه های درسی این کشور بعنوان یک کشور سطح اول در حوزه آموزش، به نیکی یاد می

 نظام آموزشی فنالند را در کشور ما اجرا کرد و به موفقیت رسید؟ و پرسش دوم این است که اگر بخواهیم برای پیاده سازی این نظام آموزشی عیناً

قرار  هایتدر کشور خود، برخی موارد آن را از صافی عبور دهیم و هر آنچه از فیلتر عبور کرد را اجرا نماییم، آیا خروجی این صافی و آنچه که در ن

توانیم چنین ادعایی مطرح کنیم؟ پاسخ نویسنده به هر دوی این پرسش ها منفی است. زیرا است اجرا شود، همان نظام آموزشی اولیه است و می

دون را بتوان آن فرهنگ، نژاد، تنوع اقوام، سیاست، مذهب، هویت معلمان و دانش آموزان و... در ایران کامال متفاوت با کشور فنالند است و نمی

 هیچ تغییری پیاده سازی کرد. همچنین این نظام آموزشی اگر قرار باشد از فیلتر فلسفه تعلیم و تربیت و فرهنگ بومی عبور کند و خروجی آن

 هشود. چرا که دیگر آنچه به عنوان خروجی بدست آمدتوان یقین داشت که منجر به موفقیت های نظام آموزشی اولیه میبکارگرفته شود، نمی

 کامال متفاوت با آن ایده اولیه است و خطاست ک آن را با ایده اولیه همسان بدانیم.

های آموزشی و رویکردهای تربیتی موفق، رویکرد و نظام آموزشی جدید، متناسب با پس چه باید کرد؟ نویسنده معتقد است که باید با مطالعه نظام

و پرداخته اندیشمندان داخلی است، ایجاد کنیم. به عبارت دیگر، هر یک از این نظام های بستر مورد نظر و برخاسته از دانش وطنی که ساخته 

ا به منظور هتواند درب های نوینی را به سوی موفقیت در عرصه تعلیم و تربیت بگشاید، اما بجای بکارگیری صِرف و یا فیلتر کردن آنآموزشی می

و نظام های آموزشی برتر، گستره علم و دانش را در حیطه تعلیم و تربیت افزایش دهیم و نظام متناسب شدن با محیط جدید، با مطالعه رویکردها 

ت تا نظام بومی گرایی، به دنبال آن اس-آموزشی جدیدی ایجاد کنیم که متناسب با شرایط ویژه بومی باشد. درواقع این نگاه نسبت به تفکر جهان

یری ها و به کارگه و دنبال نماید، اما بجای استفاده بی چون و چرا و یا فیلتر کردن بخشی از آنهای آموزشی برتر و روند جهانی سازی را مطالع

ها بهره مند شده و متناسب با فرهنگ جامعه و امکانات موجود، رویکرد نوینی را اتخاذ و ایجاد نماید که هم بخشی دیگر، از دانش منعکس در آن

در مسیر روند جهانی قرار گیرد و هم متناسب با شرایط بومی و حفظ ارزش های فرهنگی باشد. در واقع، نگاه نویسنده در پاسخ به این پرسش 

وفقی وجود دارد، اما در این میان، حرف ما بعنوان اندیمشندان تعلیم و تربیت وطنی چیست؟ جایگاه ما در است که در جهان نظام های آموزشی م

 شپیشبرد نظام آموزشی کشور چیست؟ و چگونه باید هم ارزش های فرهنگی را حفظ نمود و هم از مسیر جهانی بازنماند؟ پاسخ ما استفاده از دان

آموزشی برتر و در نهایت اتخاذ رویکردی نوین متناسب با فرهنگ بومی است که کامال با سایر رویکردهای  منعکس شده در رویکرد ها و نظام های

 جهانی متفاوت است و حرف جدیدی برای گفتن دارد.
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 گیری و پیشنهادنتیجه

مذکور،  د. به منظور رسیدن به هدفبومی گرایی در تعلیم و تربیت با تاکید بر دانش وطنی بو-هدف پژوهش حاضر، بازمفهوم پردازی تفکر جهانی

بومی شدن بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و چالش های مرتبط با هریک مطرح گردید. جهانی -ابتدا مفاهیم جهانی شدن و جهان

نی شدن به دنبال کند و در عمق جوامع نفوذ کرده و راهی برای برون رفت از آن وجود ندارد. جهاشدن، با عصر دیجیتال قدرت نمایی می

ورهای شود و بیشترین تاثیر را بر کشسازی فرهنگ و جوامع است که در قالب برنامه های هدایت شده توسط سیستم های غربی حمایت مییکسان

شود، ست نجهان سوم بر جا گذاشته است. تعلیم و تربیت هر کشور، مهم ترین نهاد حفظ فرهنگ و ارزش های جامعه است و اگر بخوبی از آن حرا

تبعات جبران ناپذیری در نسل های آتی خواهد داشت و خطر سلطه ناشی از جهانی شدن که برخاسته از اندیشه های غربی است را دوچندان 

 بومی شدن است که به دنبال پیاده سازی اصول، رویه ها، تکنیک ها و رویکردهای جهانی باتوجه به-کند. در مقابل این جریان، اندیشه جهانمی

ای هها را به چالش کشانید. گروه اول، کسانی هستند که نظامنیازهای بومی است. نویسنده تفکرات غالب را در قالب سه گروه مطرح کرد و آن

کنند، بی آنکه دخل و تصرفی در آن داشته باشند، که این گروه در واقع در آموزشی و رویکردهای تربیتی را از یک بستر وارد بستری دیگر می

استای جهانی شدن گام برمیدارند و نقد ما به این گروه، آن است که رویکردهای تربیتی که در یک جامعه پاسخگوی نیازهای دانش آموزان و ر

 جهانی یمعلمان بوده اند، هیچ تضمینی را برای موفقیت در بسترهای دیگر ندارند. گروه دوم، افرادی هستند که اساساً مخالف استفاده از رویکردها

ا دهند. اگرچه مدانند و هرگونه استفاده از اندیشه های غیربومی را با نگرشی منفی مورد نقد قرار میهستند و خود را جدای از جامعه جهانی می

فت که رمعتقدیم که باید به بیانیه های بین المللی و رویکردهای آموزشی جهانی سازی شده با توجه به مالحظات زیربنایی نگریست، اما باید پذی

ها به منظور بهبود عملکرد سیستم تعلیم و تربیت کشور استفاده کرد. گروه سوم به دنبال تلفیق توان از آنهر نظام آموزشی نقاط قوتی دارد که می

ربیتی جهانی را تتوانیم رویکردهای جهانی شدن و بومی ماندن هستند و معتقدند که با استفاده از صافی فلسفه حاکم بر نظام تعلیم و تربیت، می

ا نقد مدر یک بستر بومی و متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی مورد استفاده قرار دهیم. اگرچه این ایده نسبت به دو گروه قابل قبول تر است، ا

ی این توان خروجو نمی کند با آنچه که در ابتدای امر وارد شده، کامال متفاوت استنویسنده این است که آنچه در نهایت از این صافی عبور می

داد آن همسان دانست و موفقیت آن را تضمین نمود. آنچه که نویسنده به آن قایل است و آن را نسبت به مباحث مطرح شده برتر فرآیند را با درون

ر و متناسب با بستر مورد نظهای آموزشی و رویکردهای تربیتی موفق، رویکرد و نظام آموزشی جدید، داند، این است که باید با مطالعه نظاممی

برخاسته از دانش وطنی که ساخته و پرداخته اندیشمندان داخلی است، ایجاد کنیم. به عبارت دیگر، هر یک از این نظام های آموزشی جهانی 

ا به منظور متناسب هدن آنتواند درب های نوینی را به سوی موفقیت در عرصه تعلیم و تربیت بگشاید، اما بجای بکارگیری صِرف و یا فیلتر کرمی

زایش فشدن با محیط جدید، با مطالعه رویکردها و نظام های آموزشی برتر، گستره علم و دانش در حیطه تعلیم و تربیت را نزد اندیمشندان داخلی ا

، به دنبال آن بومی گرایی-جهاندهیم و نظام آموزشی جدیدی ایجاد کنیم که متناسب با شرایط ویژه بومی باشد. درواقع این نگاه نسبت به تفکر 

ها بهره مند شده و متناسب با فرهنگ جامعه است تا نظام های آموزشی برتر و روند جهانی سازی را مطالعه و دنبال نماید و از دانش منعکس در آن

ناسب با شرایط بومی و حفظ ارزش های و امکانات موجود، رویکرد نوینی را اتخاذ و ایجاد نماید که هم در مسیر روند جهانی قرار گیرد و هم مت

 فرهنگی باشد.
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