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دکتر ، 2محسن آیتیدکتر ، 1محمد محمودی بورنگ

 3محمد اکبری بورنگ
های مختلف درون جوامع و ارتباطات امروزه وجود فرهنگ چکیده:

را افزایش داده است.  4نیوطبین جوامع، لزوم توجه به برنامه درسی جهان

وطنی از ارتباط بین فرهنگی، آشنایی و احترام به سایر برنامه درسی جهان

های فرهنگ خودی حمایت ها در عین اعتقاد و احترام به ریشهفرهنگ

در وطنی مرتبط با جهان منابع یواکاو حاضر، هدف از پژوهشکند. می

، روش پژوهش حاضر .بود گانه برنامه درسی میلرششعناصر  تعیینجهت 

 لیبر تحل یو مبتنتحلیل محتوا کیفی  ها،مند و روش تحلیل یافتهمرور نظام

های موردنظر از روش مطالعه یابی به دادهمنظور دستبه که بود یاستنتاج -

در مرحله بعد وطنی استفاده شد. نظران جهانو آثار صاحبمتون  یو بررس

 میمفاه به حیوتحلیل قرار گرفت و با توضیهشده مورد تجزهای گردآوریداده

و  شدپرداخته  پژوهش تسؤاال نباطاستو  لیهای الزم به تحلشرط یو بررس

بر  ،وطنی در قسمت اهدافدر انتها مشخص گردید که، برنامه درسی جهان

المللی و فرهنگی؛ در قسمت روش ایجاد روحیه همبستگی جمعی، بین

گروهی، تعاملی و حل مسئله؛ در بخش محیط یادگیری، بر مباحثه -یاددهی

آموز را بر صمیمیت، ارتباط گرایی و فناورانه بودن تأکید دارد؛ ویژگی دانش

چنین معلم داند؛ همپویایی فرهنگی و فعالیت، تحلیل گری و نقدپذیری می

ارزشیابی به  و آگاه به علم روز است و درزمینه ی جهان وطن، تسهیل گر

لیست، و آزمون های نجی، دگر سنجی، استفاده از چکرویکردهای خود س

 دانشی تأکید دارد. 

 وطنی، عناصر برنامه درسی، آموزش، میلر.جهان: کلمات کلیدی

Mohammad Mahmoodi bureng, Dr. 

Mohsen Ayati, Dr. Mohammad Akbary 
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Abstract: Today, the existence of diverse cultures 

within communities and interconnected communities 

has creayed the need to address the concept of 
cosmopolitan curriculum. The cosmopolitanism 

curriculum focuses on cross-cultural communication, 

familiarity and respect for other cultures while also 
believing and respecting the roots of one's own 

culture. The purpose of the present study was to 

analyze the sources related to the cosmopolitanism in 
order to identify the six elements of the Miller 

curriculum. The method of this study was systematic 

review and the method of findings analysis was 
qualitative content analysis based on inferential 

analysis. The data collection was conducted through 

the method of studying and reviewing the 
cosmopolitanism experts' text. In the next step, the 

collected data were analyzed, explaining the concepts 

and exploring the necessary conditions to analyze and 
deduce the research questions, finally, it was revealed 

that the cosmopolitanism curriculum in the field of 

goals was aims to create a spirit of collective, 
international and cultural solidarity. In the field of 

teaching-learning method, it focuses on group 

discussion, interactivity and problem solving; in the 
field of environment, it emphasizes intimacy, 

communication and technology; considers student 

characteristics as dynamics, active, analyser, and 
criticism; also cosmopolitan teacher is facilitator and 

keeps track of the updated knowledge and 

cosmopolitanism evaluation approaches include self-

assessment, altruism, checklists, and knowledge tests. 
Keywords: cosmopolitanism, curriculum elements, 

education, Miller 
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 مقدمه
طورکلی به ای یاجتماع ،یاخالق ،یروان ،ی، کمک به رشد جسماننظام آموزشیرسالت 

 یصبور)کسب هنجارها موردپذیرش جامعه است  در جهت ابندگانیپرورش  تیرشد شخص
ترین ساخت های نظام آموزشی است . آموزش عالی یکی از مهم(2013, آذرگون & یخسروشاه

های متنوع علوم و صی در حوزهکه در کنار توجه به ابعاد رشدی فراگیر، به ارائه خدمات تخص
که در نظام  یتوجه به انتظار با(. 1387آقا، کشاورز و رحیمی، پردازد )آلفناوری به جامعه می

 تیرسد ترببه نظر می رود،ها میها و تواناییجانبه قابلیتدر رابطه با پرورش همه آموزشی
باید توجه داشت  (.1995، 1)هلد تبرخوردار اس یاساس تیاز اهم یتبع آن شهروندو به یاجتماع

که شهروندی صرفاً در مورد ملیت نیست. کاربردهای مختلفی از این واژه وجود دارد که مبتنی بر 
خود، شهروندی مدرن را  شهروندی در سیر تکوینیهای جغرافیایی و سرزمینی نیست. محدودیت

ال تجربه شهروندی فراملی است عنوان مکمل شهروندی ملی، در حبه موازات وتجربه کـرده و به
کل که حوزه سرزمینی شهروندی را به است آن نیتردئالیاآخرین و  وطنیکه شهروندی جهان

وطن حوزه (. شهروند جهان1397دنیا و همه ساکنان انسان گسترش داده است )همتی، 
است  سرزمینی شهروندان ملی را به حوزه کل دنیا و همه ساکنان انسانی آن توسعه داده

که شهروندی غیر مدرن به عضویت ابتدایی شهروندان و حس وفاداری به یک گروه درحالی
 (. 2003، 2شده قابل استناد است )بایرنمبتنی بر فرهنگ تعریف

از کلمات  یکیوطنی به کند، جهاناستدالل می (2006)  3بیکه بن حب طورهمان
به مفهوم   Kosmoplitis یونانیز واژه وطنی اواژه جهان شده است.زمان ما تبدیل یدیکل
را  یو فلسف یهای مهم و اخالقای از دیدگاهواژه گستره نیمشتق شده است. ا «یشهروند جهان»

وطنی آن است که انسان بدون های جهانمشترک تمام دیدگاه ودهد. هسته مهم پوشش می
 .(2012،  4و اندرونی تیجامعه واحد تعلق دارد)؛,را کیخود، به  یاسیس یتوجه به وابستگ

های فرهنگی و تاریخی خود نیست بلکه به توجهی نسبت به ریشهوطنی به معنای بیجهان
وطنی به ما های مختلف است به عبارتی جهانها و تاریخمعنای آشنایی و صمیمیت بافرهنگ

با جهان  ای از جهان تصور کنیم و به فکر تنظیم روابط خودکند تا خود را در خانهکمک می
 (.2012، 5باشیم )هایدن
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که  نسیوژیطور خاص ساینیک دهای فالسفه باستان و بهدر اندیشه شهیر وطنیجهان
(. پس از او امانوئل کانت 2006، 1اهیپیکند دارد)امی یمعرف یشهروند جهان کیعنوان خود را به

 یاصل برا کیوطنی سازد او معتقد است تفکر جهانوطنی خود را مطرح میهای جهاناندیشه
 نیزیربنای ا یابد.معنا می ینوازی جهاناصل در مهمان نیجنگ است که ا برابرمردم در  تیهدا
طور خیلی به(. 1999، 2)کانت است« مشترک اثیرمعنوان به نیزم» اصلتوجه به  شهیاند

  (.2009، 3وطنی روشی برای بازتعریف جهان است)مندایتاخالصه جهان
و  ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیمانند س یمختلف یها ٔ  وطنی درزمینهجهان شهیاند

های مختلف نظریه انیباره از مدراین جیمورداستفاده قرارگرفته است اما باور را یهای انسانپدیده
 نگلدی)کال جامعه هستند کیبرند و متعلق به اجتماع سهم می کیها از است که همه انسان نیا

 یصورت کنجکاوانه فرصت براوطنی با آغوش باز و بهجهان شهیبا اند ی(. فرد 2013، 4و براون
  (.2001،   5درینوای)فول سازدهای فراهم میبافرهنگ یی، آشنا دیجد اتیتجرب

( با 1397هایی نیز صورت پذیرفته است ازجمله پژوهش همتی )در این زمینه پژوهش
وطنی، پژوهش شمس ) روندی جهانعنوان مطالعه انتقادی شهروندی پیشامدرن،  ملی و شه

( که بر راهکارهای رفع موانع موجود بر سر راه ارتباطات جهانی و ضرورت تبیین الگویی 1395
 ٔ  ای درزمینهچنین تحقیقات گستردهانجامد. همتحقق این مهم می ٔ  کاربردی و جامع درزمینه

، بن 2003، 7کس و کوهن، ورتو2002، 6ناسبیوموطنی و انواع آن انجام پذیرفته است )جهان
 (. 2018، 11، هانرز2016، 10؛ رویسکو2015، 9؛ منیکه2008، 8حبیب

 یای و آمادگحرفه یآمادگ یکسب مهارت و دانش برا نیگزیآموزش جا در وطنیجهان
 یسازی براآماده"در کنار  یآموزش عدالت اجتماع یبرا زمینه راشود. در عوض، نمی یدانشگاه

 یانتقاد هینظر یآورد برافراهم می یفضا فرصت نی(. ا2010، 12ند)هانسنکباز می"مولد یزندگ
گیرند و که ناآشنا هستند کمک می یاتیآموزان از تجربدرس ،که در آن دانش سدر کال یاجتماع

فضا به  نی(. ا2012 ،13)دالنی های متعدد را تجربه کنندکنند دیدگاهها کمک میمعلمان به آن
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خواهند در رابطه می یهستند و چه کسان یند تا درک کنند که چه کسکآموزان کمک میدانش
فضا  نیاا در ارتباط با دیگران درک کنند کند تا خود رها کمک میبه آن وشوند  لیبا جهان تبد

را  گرانیو احترام به د یفرهنگ یهمکار ،یفرهنگ انیکند ارتباطات مها کمک میبه آن نیهمچن
ها چالش یسر کی ایامروزه در تمام دنهای مختلف صورت گرفته طبق پژوهش .رندیبگ ادی

 ضیرفع تبع ،یکاریکن کردن فقر و بریشه ،یصلح جهان یبرقرار ،محیطیهمچون؛ مسائل زیست
 ،یریام یصالح ؛2017)باتجر،  المللی استبین یهمکار ازمندین هاآن و .... وجود دارد که رفع

که (.1387؛ سیف زاده، 1394، یمهد ا،ین یلیو اسماع راویا،ین یمحمود؛ عل ی،؛ نوران1389
ها همکاری و ارتباط جهانی تحقق قسمتی از این همکاری مربوط به بحث آموزش و با مؤلفه

دهد که تاکنون پژوهشی درباره عناصر برنامه درسی های مختلف نشان مییابد. مرور پژوهشمی
وطنی که در ت و اهمیت موضوع جهانضروروطنی صورت نپذیرفته است با توجه بهجهان

های مختلف ذکر گردیده است و با توجه به این که تدوین و اجرای یک برنامه درسی پژوهش
کارآمد از دغدغه های اساسی متولیان آموزش عالی بوده است )عبدی، میرشاه جعفری، نیلی و 

ر بود و در همین راستا ( هدف از پژوهش حاضر تبیین عناصر برنامه درسی میل1396رحائی پور، 
 شش سؤال اساسی مطرح شد: 

 کند؟وطنی را چگونه تبیین میهای پژوهشی، اهداف برنامه درسی جهانیافته .1

 ؟وطنی مشتمل بر چه مواردی استآموز در برنامه درسی جهانویژگی دانش .2

 وطنی چیست؟نقش و وظایف معلم در برنامه درسی جهان .3

 وطنی چیست؟برنامه درسی جهانیادگیری در -رویکردهای یاددهی .4

 وطنی شامل چه مواردی است؟های محیط در برنامه درسی جهانویژگی .5

 وطنی چیست؟رویکردهای ارزشیابی برنامه درسی جهان .6
 

 شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوا 

گیری روش نمونهآوری شد. مند جمعبه روش مرور نظام های موردنیازصورت گرفته است. داده
 اریمع ،ییمقاالت نها یبررس یگیری هدفمند بود و با توجه به قلمرو پژوهش براپژوهش، نمونه

پژوهش با ( مقاالت مرتبط باهدف 1 انتخاب مقاالت عبارت بودند از:
 یبازه زمان( education"2"و    "cosmopolitanism education"هایکلیدواژه

در فرآیند جست و جو، مراحلی مطابق  باز بودن مقاالت.( متن3 2018تا مارس  2000مارس
معیار مذکور  3طی شده است؛ بدین شکل که ابتدا با انجام جست و جو بر اساس  1شکل شماره 

 89در پایگاه های اطالعاتی معتبر و همچنین موتور جست و جوگر گوگل اسکوالر، در مجموع 
مورد حذف شدند و فقط یک  21له یافت شد. در مرحله بعدی مقاله های همپوشان به تعداد مقا
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ی سوم متن کامل مقاالت جهت حصول از مرتبط بودن به نسخه از آنها باقی ماند. در مرحله
مورد نیز به دلیل عدم ارتباط ماهیتی با پژوهش حاضر  15ماهیت پژوهش بررسی شد که تعداد 

ه چهارم شامل بررسی مقاالت باقی مانده از حیث ارتباط با هدف پژوهش بود حذف شدند. مرحل
به این شرح که مقاالت مجددا با تامل بیشتری مورد بررسی قرار گرفتند و مقاالت حاوی ایده 

مقاله به طور دقیق بررسی شده و  16های جدید و بیشتر نظری برای بررسی انتخاب شدند و این 
 حب نظران در این مقاالت، برای بررسی انتخاب شدند.جمالت حاصل از نظر صا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . فرآیند انتخاب مقاالت1شکل

 
ها، بندی آنحاصل از پژوهش و طبقه هاییافتهآوری اطالعات، با توجه به از جمع پس

بندی بقهوتحلیل و طتجزیه میلر یعناصر برنامه درس یآمده است که در راستادستبه یجینتا
فرآیند تحلیل با استفاده از روش کدگذاری )کدگذاری باز و محوری( اشتراوس و  .دیگرد

پایگاه سایر  مستندات شناسایی شده از

 اطالعاتی های

 35تعداد: 

مستندات شناسایی شده  گوگل 

 کوالراس

 54تعداد:

 حذف موارد همپوشان 

 21تعداد: 
 

 مستندات غربالگری شده مرتبط با هدف پژوهش

 37تعداد: 

بررسی متن کامل مقاالت جهت اطمینان  از 

 واجد شرایط بودن

 15تعداد: 

 مقاالت نهایی مورد استفاده 

 16تعداد: 
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( صورت گرفته است. روایی و اعتبار یابی پژوهش کیفی با روش ارزیابی لینکلن و 1390)1کوربین
ائید پذیری، اعتماد بخشی و ت( بر پایه چهار معیار اعتباربخشی) باورپذیری(، انتقال1994)2گوبا

منظور اعتباربخشی از فن خود بازبینی محقق، پذیری صورت پذیرفت. در پژوهش حاضر به
منظور سازی و بیان دقیق اسناد موردمطالعه استفاده شد. بهپذیری از فن غنیمنظور انتقالبه

اعتماد بخشی و تائید پذیری فرایند کدگذاری ومولفه ها به همراه متخصص برنامه درسی 
 و بازبینی قرار گرفت.  موردبررسی

 
 هایافته

مبانی نظری  محتوایها با آن قیو تطب گانه برنامه درسی میلرششبا  توجه به عناصر 
 :از عبارتندها یافته وطنی،جهان

وطنی را چگونه تبیین های پژوهشی، اهداف برنامه درسی جهان. یافته1سؤال 

 کند؟می
شود به اجرا می رندهیادگیسازنده در رفتار   راتییتغ جادیبا قصد ا یبرنامه درس کی
ترین گام در هدف، مهم نیو تدو هیهمان اهداف مدنظر از برنامه است. ته راتییتغ نیعبارتی ا

 حرکت ریعناصر برنامه است. اهداف، مس گریاز د نیتدو اریو مالک و مع یبرنامه درس کی نیتدو
) ارنشتاین و هانکینز، گردد می نییهدف تع یها بر مبنافعالیت ریبرنامه را مشخص کرده و سا

طرف تربیت افرادی است که بتوانند در وطنی، ازیک(. هدف عمده در برنامه درسی جهان2004
ها احترام های مختلف جهانی را درک کرده و به آندنیای دیگران سهیم شوند و  بتوانند فرهنگ

های جامعه محلی را نیز رعایت ریشه و سنت (. و از طرف دیگر  اعتقاد به2017بگذارند)کرخوف، 
وطنی مکمل یکدیگرند و مفهوم آن را تشکیل کنند که این دو مفهوم در برنامه درسی جهان

 وطنی به شرح زیر است:(. سایر اهداف برنامه درسی جهان2015، کاوالر، 1375دهند) شاف، می
 وطنین: اهداف برنامه درسی جها1جدول 

 مقوله گزاره پردازنظریه

 یو مل یهای مختلف فرهنگبا مردم از گروه یاجتماع یتوسعه همبستگ 2002کالهون، 

 .پذیر استوطنی امکانجهان یریادگی قیاز طر

توسعه 

همبستگی 

 جهانی

                                                 
1 Straus & Corbin 
2 Lincoln & Guba 
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وطنی بر مشارکت جمعی با جوامع جهانی معتقد است که در جهان (2006ریزوی )

 تأکید وجود دارد.

 شارکت جمعیم

 یکند تا درک کنند که چه کسآموزان کمک میفضا به دانش نیا 2017کرخوف، 

 لیخواهند در رابطه با جهان تبدمی یهستند و چه کسان

 (.2017)کرخوف، شوند

درک ارتباطات 

فردی و بین 

 فردی

 ،یان فرهنگیکند ارتباطات مها کمک میبه آن نیفضا همچن نیا 2017کرخوف، 

 (.2017)کرخوف، رندیبگ ادیرا  گرانیو احترام به د یرهنگف یهمکار

 احترام به دیگران

 ندیفرا کیعنوان به"المللی  وطنی را آموزش بین( موضع جهانونسکوی) 2004مارتینز، 

کند و هدف می فیتعر "و صلح یهمکار ،المللیاز درک بین یناش

 .داندمی "المللیدرک بین یوپرورش براآموزش"وطنی را  جهان

 

المللی، درک بین

 همکاری، صلح

های محلی نسبت به ها و سنتوطن در کنار توجه به ریشهفرد جهان 1375شاف، 

 جهان اطراف نیز کنجکاو است

توجه و احترام به 

فرهنگ و 

 های خودسنت

هانسن و 

 2009همکاران، 

بندی وطنی طبقهجهان یوگو را  هنر زندگهانسن و همکاران، گفت

های خود از ارزش یای فکرسازد تا فاصلهکنند که مردم را قادر میمی

را  گرانیچنین دو  هم آورند دستکه در آن غرق هستند  به درحالی

 .دیدرک کن

 

بازبینی نظام 

 ارزشی خود

دوراز ی بهدر جهان یاز افراد خواسته است که ازنظر روابط انسان 2002کالهون، 

 پرستی حرکت کنند.میهن و ییگرا یجهان سم،یبرالیل

پرهیز از جهانی 

گرایی، 

پرستی میهن

 )افراط و تفریط(

؛ 2002کالهون،

 1996نوسام، 

 فیتعر قیها فقط از طرکه انسان یهایی محدودیتدربارهوطنی جهان

هشدار  تیمانند ملت، فرهنگ و قوم یهای جمعخودشان در گروه

 .دهندمی

پرهیز از فردیت 

 گرایی

وپرورش است که اجتناب از تعصبات و آموزش نیاوطنی در جهان  2012هایدن، 

 داند.می انیرا بدون پا یآموزش ندیفرآ

 اجتناب از تعصب



بورنگ ی، محمد اکبر یتیبورنگ ، محسن آ یمحمد محمود  

 1398 پاییز و زمستان، 20، شماره 10دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                   146

 

 

 یآمادگ یکسب مهارت و دانش برا نیگزیجا یوطنی آموزشجهان 2010هانسن، 

آموزش  یبرا "یفضا"شود. در عوض، نمی یدانشگاه یای و آمادگحرفه

 . کندباز می" یزندگ یسازی براآماده"کنار در  یاجتماع دالتع

توسعه عدالت 

اجتماعی، آماده 

سازی برای 

 زندگی

در کالس  یاجتماع یانتقاد هینظر یآورد برافراهم می یفضا فرصت نیا 2012دالنتی، 

به کمک معلم از تجربیات جدید برای آموزان درس ،که در آن دانش

 می کنند.آشنایی با دیدگاه های متعدد استفاده 

نقد اجتماعی 

 مبتنی بر تجربه

وطنی، سبب تشویق افراد برای این موقعیت ایجادشده توسط جهان 2017کرخوف، 

های های مختلف،  آموختن از یکدیگر و بازتاب دیدگاهشنیدن دیدگاه

 (Kerkhoff, 2017)گرددخویش می

بازتاب دهی 

فردی، یادگیری 

 مشارکتی

؛ 2010هلد، 

؛ 2005هایدن، 

کالینگلد و 

 2002براون، 

های متفاوت از خود درک شود تا فرهنگوطنی سعی میدر جهان

 شوند.

درک 

های فرهنگ

 متفاوت

 یاست. افراد ازیامت کوطنی یدر جهانست که امکان تحرک معتقد ا  2005ریزوی، 

 ییهای مختلف و آشناهای مختلف و فرهنگکه قادر به سفر به مکان

 ادیاز آن  رونیب یایآنچه را که از دن دیهای مختلف هستند، باباتجربه

عالئق و تجاربشان را توسعه  زین گرانیگیرند به اشتراک بگذارند تا دمی

 .ددهن

 تجارب توسعه

ها در طول زمان دهد که همه فرهنگنشان می زیوطنی نآموزش جهان 2005کاستا، 

 .میریها را در نظر بگهای ثابت درون آنهویت دیکنند و ما نبامی رییتغ

 

های درک هویت

 متغیر

 

 یوطنی مشتمل بر چه مواردجهان یآموز در برنامه درسدانش یژگیو .1. 2سؤال 

 است؟

حساب ها بهوطنی عنصری پویا و فعال در همه زمینهدر برنامه جهانآموز دانش
(. که درصدد تعامل با جهان اطراف است او کنجکاوانه جهان را برانداز 2012آید)هایدن، می
های های مختلف آشنا شود و دیدگاهکوشد با کمک معلم بافرهنگ(، و می2017کند)کرخوف، می

سیله به درک بهتری از جایگاه خود در جهان هستی برسد )دالنی، ومتعدد را تجربه کند تا بدین
آید که روابط حساب میتر بهعنوان عضوی از یک جامعه بزرگآموز به(. در این برنامه دانش2012

طبق اصول این برنامه آموزان دانش(. 2012آید)هایدن، حساب میاو با دیگران بسیار کلیدی به
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فکر کنند و نسبت به  دخو یهای فرهنگرا مطرح کنند، در مورد ریشه بتوانند سؤاالت خود دیبا
وطن آموز جهانهای دانش(. بنابراین ویژگی2008)هانسن، انتقاد کنند گرانیهای خود و دسنت
 طور خالصه به شرح زیر ارائه کرد:توان بهرا می

 
 وطنیرنامه درسی جهانآموز در بها و وظایف دانش: ویژگی2جدول 

 مقوله گزاره پردازنظریه

وطنی باید به شکلی پویا با دیگران فعالیت داشته آموز برای برنامه جهاندانش 2012هایدن، 

 باشد

مشارکت 

کردن و ارتباط 

 با دیگران

 

 گریکدیهای ها از دیدگاههستند ، آن یفرهنگ انیم یگفتگو ریآموزان درگدانش 2017کرخوف، 

 کنند.می فکرهای خود ی دیدگاهگیرند دربارهمی ادی

 

تامل بر 

باورهای خود 

و دیگری 

مبتنی بر 

گفتمان بین 

 فرهنگی

 

آموز  درصدد تعامل با جهان اطراف است او کنجکاوانه جهان را برانداز دانش 2017کرخوف، 

 کند. می

نگاه جهان 

شمولی و 

 فعاالنه

صورت کورکورانه مسائل را ررسی ابعاد مسائل بپردازند و بهآموزان باید به بدانش 2017کرخوف، 

 نپذیرند.

 تحلیل گری

بتوانند سؤاالت خود را مطرح کنند، در مورد  دیآموزان بادانشدر این برنامه  2008هانسن، 

انتقاد  گرانیهای خود و دفکر کنند و نسبت به سنت دخو یهای فرهنگریشه

 .کنند

 تفکر انتقادی  

جا نسبت یابد تا تعصبات بیای پرورش میگونهوطنی بهفرد در برنامه درسی جهان 2012هایدن، 

 ی استدالل رفتار کند.ای نداشته باشد. و بر پایهبه مسئله

 تفکر

 منطقی
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 و نگرش انجام دهنده آن دیرفتارها از د یی کار به بررسقبل از قضاوت درباره 2010هانسن، 

 بپردازند.

بررسی از 

-کنش دیدگاه

 گر 

 
 

 فیوطنی چگونه تعرجهان یمعلم در برنامه درس فینقش و وظا .1. 3سؤال 
 ؟شود¬یم

فرآیند تدریس حاصل موقعیت تعامل گونه معلم و یادگیرنده است)پورشافعی و همکاران،  
گونه که هست نشان آموزان جهان را آنتنها به دانشنه وطنی در برنامه جهان معلمان(.  1395

حل  یموردنیاز برا اراتیها، دانش و اختکنند تا نگرشآموزان کمک مید، بلکه به دانشدهنمی
را در و حل  یبازتاب، همکار ،یهمدل دگاه،یشویم مانند دبزرگ که با آن مواجه می یهاچالش

تبادل و  یفرهنگ انیم یگفتگو ت،یاز خالق یانتقاد یشهروند جهان کی اختیار داشته باشند.
تر استفاده اجتماع ساده کی جادیا یبرا یمطالعات انتقاد یندهایاز فرا یعنوان بخشبهها دیدگاه

آموز را برای دنیای محلی و جوامع جهانی (. به عبارتی معلم باید دانش2017) کرخوف، کندمی
وطنی ، معلم نقش تسهیلگر را بر طورکلی در  برنامه درسی جهان( به2012آماده سازد)هایدن، 

 های معلم به شرح زیر است:ارد. سایر ویژگیعهده د
 وطنیهای معلم در برنامه درسی جهان: ویژگی3جدول 

 مقوله  گزاره پردازنظریه

کرخوف، 

2017 

 اراتیها، دانش و اختکنند تا نگرشآموزان کمک میبه دانشمعلمان 

 را شونده میبزرگ که با آن مواج یهاحل چالش یموردنیاز برا

 کسب کنند.

هدایت گری 

 یادگیرنده

رد  ایکردن است، نه دانستن و  ییراهنما و  تینقش معلم  هدا 2012هایدن، 

آموز برای استنتاج )هدایت دانش .آموزفرضیه پیشنهادی دانش کردن

 های خویش(از گزاره

هدایت  بر پایه 

 خوداستنتاجی 

های محلی و جهانی را رای مواجهه با چالشمعلم باید آمادگی الزم ب 2012هایدن، 

 آموز ایجاد کند.در دانش

سازی در آماده

مواجهه با چالش 

 ها

زمینه سازی  های مختلف را میسر سازد.معلم باید زمینه ایجاد ارتباط بین فرهنگ 2015واردل، 

ارتباط بین 

 فرهنگی
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توجه به  و نیازهای فردی  آموز در راستای دنبال کردن عالئقکمک به دانش 2012هایدن، 

 های فردی تفاوت

معلم باید اطالعاتی درباره برای دنیای محلی و جوامع جهانی به  2012هایدن، 

 آموزان ارائه دهد.دانش

آگاه سازی 

 یادگیرنده

کرخوف، 

2017 

آموزانش تشریح های کنونی جهانی را برای دانشمعلم باید چالش

 سازد.

تشریح مسائل 

 روز جهانی

 
 

 ست؟یوطنی چجهان یدر برنامه درس یریادگی-یاددهی یکردهایرو .1. 4سؤال 

کننده انتقال دانش و یادگیری، تسهیل-انتخاب راهبردهای مناسب در فرآیند یاددهی 
برنامه درسی (. 1394فتحی واجارگاه، ) اطالعات و فرآیندهای یادگیری فراگیران خواهد بود

، 2010وگو و مشارکتی دارد) روث، های گفتبر ایجاد محیط ای کهوطنی با تأکید ویژهجهان
کند. رویکردهایی که در این برنامه ها حمایت می( از یادگیری در این محیط2017کرخوف، 

نظر و وسیله تبادلکند تا بههای فکری، انتقادی را طلب میبیشتر مدنظر است ایجاد محیط
 برای آشنایی و بررسی نظرات باز شود. ایهای فکری گستردهتعامل همگانی ظرفیت

 وطنی: رویکردها و الگوهای تدریس در برنامه درسی جهان4جدول 

 
 مقوله گزاره پردازنظریه

توسعه  یبرا یگفتمان و تعامل همگان 1وطنی استوکدر شیوه جهان 2012هایدن، 

رک کند که کند تا دکمک می آموزفردی به دانش هایظرفیت

 ارتباط برقرار کند. گرانیروزمره با د یچگونه  در زندگ

 

رویکرد 

وابستگی متقابل 

 مثبت 

کرخوف، 

2017 

 یهاحل چالش یموردنیاز برا اراتیدانش و اخت وطنی بایدجهان

آموزان قرار را در اختیار دانش شویمبزرگ که ما با آن مواجه می

 دهد.

رویکرد حل 

 مسئله

                                                 
1 Stock  
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در  یاجتماع یانتقاد هینظر یآورد برافراهم می یفرصت جهان وطنی 2012دالنی، 

که ناآشنا هستند  یاتیآموزان از تجربکالس درس ،که در آن دانش

های متعدد کنند دیدگاهها کمک میگیرند و معلمان به آنکمک می

 .تجربه کنند را

رویکرد 

کاوشگری 

 گروهی

کرخوف، 

2017 

ها از هستند، آن یرهنگفنایمیگفتگو ریآموزان درگدانش

 فکرهای خود ی دیدگاهگیرند دربارهمی ادی گریکدیهای دیدگاه

 کنند.می

 

رویکرد اجتماع 

 پژوهی

کرخوف، 

2017 

صورت آموزان باید به بررسی ابعاد مختلف مسائل بپردازند و بهدانش

 کورکورانه مسائل را نپذیرند.

رویکرد مطالعه 

اجتماعی همه 

 جانبه 

رویکرد  آموزان دو گروه ناهمگن را برای مباحثه دعوت کرد.توان دانشمی 2010ن، هانس

مشارکتی بر 

اساس 

بندی گروه

 فرهنگی

آموزان امکان آن را داد تا از مناطق مختلف فرهنگی بازدید به دانش 2008ایپیاه، 

 کنند. 

رویکرد گردش 

 علمی

 دیبا ایگردد آمطرح می لیاستدال _یوطنی سؤاالت اخالقدر جهان 2012هایدن، 

X انجام  ایرا انجام دهم؟ آx   نییتع یغلط است؟ برا ایدرست 

 ؟یماستفاده کن دیبا یچه عواملاز   Xدرستی یا نادرستی 

 رویکرد تعاملی

و مشورت است و  دهی بازتاب ذاتاً بر پایهوطنی آموزش جهان 2010روث، 

 رانیفراگ تیشخص لیتا سبب تکم دارد یخوب تیموقع نیبنابرا

 .گردد

رویکرد  

 مشورتی 

 ایپیاه

؛هانسن، 2006

2010 

رویکرد  . داندمی یریادگیاز  یعنوان بخشوگو را بهگفتوطنی جهان

 دیالکتیکی

چه در  ،یکند تا از برنامه درسوطنی از معلم دعوت میجهان دهیا 2008هانسن، 

 یانسانهای معنا بخشی به جنبه یبرا ،یدر جانورشناس ایهنر و 

 استفاده کند. یزندگ

 

رویکرد تلفیقی 

در تدریس 

مبتنی بر 

 واقعیت 
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 است؟ یوطنی شامل چه مواردجهان یدر برنامه درس طیهای محویژگی .1. 5سؤال 

پذیری، مناسب بهترین روش کار و پیشرفت یک فرد در جهت پیچیدگی و انعطاف 
محیط برنامه (. 1391یس و همکاران،ساختن محیط با مرحله جاری رشد شخصیتی او است )جو

وطنی باید مبتنی بر گسترش برابری و اظهارنظر باشد. اظهارنظر کردن و انتقاد از درسی جهان
وطنی محیطی وطنی است. محیط برنامه درسی جهاندیگران بخش مهمی از برنامه درسی جهان

ی ها به دیدهبه هویتکند و ها استقبال میصورت کنجکاوانه از سایر فرهنگاست  که به
های ارتباطی برای کند، در این محیط از ابزارهایی مانند فناوریهای تغییرپذیر نگاه میگزاره
 شود.وگوی بین فرهنگی و شناخت استفاده میگفت

 
 

 وطنیهای محیط در برنامه درسی جهان: ویژگی5جدول 

 
 مقوله  گزاره نظرصاحب

کامی، 

موریون، 

گالسر و 

استراینو؛ 

2012 

های زمان و فضا کمک به ما در غلبه بر محدودیت دیهای جدآوریازآنجاکه فن

 باشند. هوطنی کمک کنندجهان یبرنامه درس درتوانند می نیکند و بنابرامی

 

 محیط فناورانه

کنند می رییان تغها در طول زمدهد که همه فرهنگنشان می زیوطنی نآموزش جهان 2005کاستا، 

 .میریها را در نظر بگهای ثابت درون آنهویت دیو ما نبا

 

محیط پویای 

 فرهنگی

 محیط مشارکتی با دیگران است. ایبه تعامل پو ازین گران،یبا د یشناخت زندگ 2012هایدن، 

محیط مبتنی بر  آموز با مسائل واقعی جهان اطراف درگیر کردن دانش 2008هانسن، 

 با واقعیت رویارویی

محیط ارتباط گرا و  ها در استدالل مشارکت دارندتوان گفت که تمام فرهنگوطنی مینظر جهانازنقطه 2010هایدن، 

 بر پایه استدالل
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 محیط صمیمی های مختلف را میسر سازد.معلم باید زمینه ایجاد ارتباط صمیمانه بین فرهنگ 2015واردل، 

 

 شود؟می نییوطنی چگونه تبجهان یبرنامه درس یبایارزش یکردهایرو .1. 6سؤال 
منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه درسی قبل از اجرا و کارایی آن ارزشیابی به

(. با توجه به ماهیت برنامه رسی 1384شود) ارنشتاین و هاکینز، پس از اجرا به کار گرفته می
ی فرایند ارزشیابی مدنظر قرار نگیرد بلکه ای برارود که روش خاص و ویژهوطنی انتظار میجهان

صورت کمی و کیفی اجرا های ارزشیابی استفاده گردد و بازخورد و ارزشیابی نیز بهاز انواع روش
های تمامی فعالیتصورت تلفیقی و با توجه بهچنین ارزشیابی از این فرآیند بهگردد. هم

های کمی و کیفی ارزشیابی که به روشاجمال  گیرد. در جدول زیر بهآموز صورت میدانش
 شده است.توانند مورداستفاده قرار گیرند اشارهمی

 وطنی: رویکردهای ارزشیابی در برنامه درسی جهان6جدول 

 
 مقوله گزاره نظرصاحب

وستلرم، 

2014 

ار ها ارتباط برقرآموز باید بتواند با سایر فرهنگوطنی دانشدر جهان

ها احترام بگذارد. و این مهم در برخورد او با همنوعانش کند و به آن

 شود.متبلور می

لیست سیاهه چک

رفتار اجتماعی ) 

 کیفی(

کالینگلد و 

 2013براون، 

وطنی های موردنیاز جهت ورود به برنامه درسی جهانازجمله دانش

ملی های مختلف، میراث عبارتند از: اطالعات و اعتقادات فرهنگ

 کشور

آزمون دانشی 

 )کمی(

هانسن، 

2008 

چه در  ،یکند تا از برنامه درسوطنی از معلم دعوت میجهان دهیا

 یهای انسانمعنا بخشی به جنبه یبرا ،یدر جانورشناس ایهنر و 

 استفاده کند. یزندگ

 

رویکرد تلفیقی 

دروس در 

 ارزشیابی

کند موردنقد نیز انتقاد می گونه که فردوطنی هماندر برنامه جهان 2010هلد، 

 شود بنابراین باید تحمل انتقاد را نیز داشته باشد.واقع می

تمامی  توجه به

ها در فعالیت

 ارزشیابی
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توان پی برد تا چه حد آموز میهای دانشاز میان استدالل 2012هایدن،

 شده است.وطنی در او نهادینهجهان

ارزشیابی کیفی 

 مبتنی بر استدالل

ف، کرخو

2017 

خود را درک کرده و جایگاه کند تا آموزان کمک میفضا به دانش نیا

 ارتباطی خود با دیگران را نیز بفهمند.

 خود سنجی

 

 گیرینتیجه
 

 یریادگیو  یبرنامه درس ماتیمدلل کردن تصم یرا برا یمنطق ی،برنامه درس هینظر
 حیرا تشر یبرنامه درس ندیرآتعامالت در سطوح و مراحل مختلف ف نیکند و قوانفراهم می

وطنی هدف از پژوهش حاضر تبیین عناصر برنامه درسی جهان (.1394واجارگاه،  یکند )فتحمی
د. بدین منظور به اسناد و مدارک انتشاریافته در این زمینه رجوع شد. و عناصر بر مبنای نظریه بو

 میلر استخراج گردید. 
( و 2008وطنی کالهون)ه که در نظریه جهانگونوطنی هماناهداف برنامه درسی جهان

ها و ارتقا شده است بر مبنای احترام به سایر فرهنگطور ضمنی به آن اشاره( به2012هایدن)
های روحیه همبستگی جمعی طراحی گردیده است این مهم در کنار آشنایی و احترام به ریشه

وطن با بتواند رفی فرد جهانگردند. از طصورت مکمل هم مطرح میسنت و فرهنگ خودی به
ای به خودارزیابی گونههای خود و دیگران را بررسی کند و بهصورت انتقادی فرهنگ و ارزشبه

 بپردازد.
آموز در برنامه (، دانش2017( و کرخوف)2008وطنی آموزشی هایدن)طبق نظریه جهان

غب به برقراری ارتباط با شود که راوطنی عنصری پویا و تعاملی در نظر گرفته میدرسی جهان
تر، عنوان عضوی از یک جامعه بزرگخواهد بههای مختلف است به عبارتی او میافراد از فرهنگ

های مختلف ارتباط جایگاه خود را در جهان کشف کند و در جامعه چند فرهنگی کنونی با هویت
خود و دیگران  را  هایوطن با دیدگاه کنجکاوانه خود سنتآموز جهانبرقرار سازد. دانش

 دهد.موردبررسی و مداقه قرار می
روز نسبت به مسائل دنیای اطراف پا به محیط کالس معلم عنصری است که با اطالعات به

گذارد. به عبارتی معلم با اطالعات کافی فضای کالسی را برای مباحثه و به چالش کشیدن می
کند و این نقش با قش تسهیل گر را ایفا میکند او در این راه نآموزان آماده مینظرات دانش
آموزان خود به ساخت ( همخوانی دارد؛ معلم به اینکه دانش2017وطنی کرخوف)نظریه جهان

( 2015طور که واردل)دهد. و همانهای خود بپردازد اهمیت میدانش و درونی سازی ارزش
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وسیله ینه توجه دارد تا بدینهای فردی افراد نیز در این زمکند معلم به تفاوتاستنباط می
 تری فراهم آید.بخشیادگیری لذت

های مطرح در این زمینه ازجمله روث یادگیری بر مینای نظریه –رویکردهای یاددهی 
( ، متشکل از رویکردهای اجتماعی بر پایه بحث گروهی، تشکیل 2008( و ایپیاه )2010)

ها و می برای آشنایی با سایر فرهنگهای همگن و سپس مباحثه بین گروهی، گردش علگروه
 یافته است.صورت سازمانحل مسئله به

های سازی این برنامه باید محیطی صمیمی، مشارکت گرا از فرهنگمحیط برای پیاده
های ارتباطی جزء الینفک چنین محیطی استفاده از فناوریمختلف باشد و برای دستیابی به این

های است. باید توجه داشت که فضای کالس بر پایه استداللوطنی های مبتنی بر جهانمحیط
توان از مسائل و موضوعات جهان منطقی جریان داشته باشد. و برای درک کامل این موضوع می

وطنی کامی و سازی این برنامه در محیط استفاده نمود و این با نظریه جهانواقع برای پیاده
 دارد.( همخوانی 2005( و کاستا)2015همکاران)

وطنی های مختلف جهانطبق استنتاجی که از نظریهوطنی، ارزشیابی برنامه درسی جهان
چنین برای اطمینان از دستیابی به بر پایه خود سنجی و سپس دگر سنجی است. هم وجود دارد

 نیبنابرا. های کیفی مانند سیاهه رفتار و مشاهدات استفاده نمودتوان از روشاهداف مدنظر می
های سنجش بر روش یمبتنوطنی برنامه درسی جهان یابیوان استدالل کرد که ارزشتمی

 .استمدار  جامعهو  یفیو ک یهای کممحور، توجه به داده ندیفرآ ،یعملکرد

های جدید و اشتراکی که وطنی با گشایش افقطور خالصه، برنامه درسی جهانبه
تواند سازنده باشد. با تکثر فرهنگی امروزه میپیرامون مسائل کنونی دارد برای جامعه متنوع و م

توجه به ظهور و توسعه فراگیر پدیده بین المللی شدن آموزش عالی و تبادل دانشجو، و اعضای 
( و  هم 1397؛ خورسندی طاسکوه و فیروزجائیان، 1396هیات علمی )خورسندی طاسکوه، 

 ،یریام یصالحیتی افراد جامعه )چنین با لحاظ نمودن تنوع فکری، چند فرهنگی و بیگانگی هو
( اگر تلنگری نسبت به 1394، یمهد ا،ین یلیو اسماع اوریا،ین یمحمود؛ عل ی،؛ نوران1389

وضعیت موجود در نظام آموزشی صورت نگیرد تفکراتی همچون جدایی طلبی به شکل غاالب 
خودشناسی و  وطنی نسبتِ به مکمل بودنبروز خواهد کرد. تأکیدی که در برنامه درسی جهان

شود و آموز و محیط خالصه میهای معلم ، دانشکنکاش جهان اطراف وجود دارد در نقش
شود. بنابراین اهمیت اصالح در نظام آموزشی با توجه به وضعیت کنونی جهانی را متذکر می

ها بر اساس این نظریه همت ریزی درسی به طراحی برنامهشود  متخصصان برنامهپیشنهاد می
رند. که پیش زمینه آن نیز  در توجه به اهداف از طریق به کارگیری معلمانی اگاه به مسائل گما

شود. هم چنین ایجاد روز که توانایی برقرای ارتباط با دانش آموز و دانشجو دارند دیده می
کند فضای بسترهای پیاده سازی این برنامه کمک شایانی به تحقق اهداف جهان وطنی می
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کالس درس که سبب ساز پویایی و فعالیت یادگیرنده است زمینه را برای ارتباط مشارکتی در 
کند. و در انتها نیز می توان مفاهیم ابتدایی بین فرهنگی و تحقق روحیه جهان وطنی فراهم می

این برنامه را به شیوه کمی و مقوله های بنیانی و اهداف غایی برنامه را به شیوه کیفی  مورد 
 ر داد.ارزشیابی قرا

 دستاوردهای مورد انتظار از برنامه درسی جهان وطنی:
 ها ایجاد بستر تعامل  درون و برون فرهنگی از طریق آشناسازی فرهنگ -1

 ایجاد روحیه منطق گرایی و انتقادپذیری با بررسی انتقادی طرز تفکرهای افراد -2

 زمینه سازی تحقق اهداف برنامه درسی صلح -3
 سعه تجارب بین فرهنگیکمک به یادگیرندگان برای تو -4

خودشناسی فردی و آشنایی با ریشه های فرهنگی جامعه محلی به عنوان زمینه  -5
 برقراری ارتباط بین جوامع

 ها و مناطق مختلف در عصر ارتباطاتایجاد تعامل سازنده با فرهنگ -6

جلوگیری از گسترش تفکرات تجزیه گرایانه در محیط های آموزشی به طور خاص و  -7
 دی به طور عامجامعه شهرون

 

 منابع

  ی،اصول و مسائل برنامه درس ،یمبان. (2004) سیفرانس نز،یآلن و هانک ن،یارنشتا
 .قاتیواحد علوم و تحق ی. تهران:دانشگاه آزاد اسالم(1392)احقر یقدس :ترجمه

آموزش  یروند رشد کم(.1387) محسن ،یمیو رح محمد کشاورز،ریده، آل آقا، ف
 یتیدانش و پژوهش در علوم ترب ،یرانا یاسالم یجمهور کشور در یو دولت یخصوص یعال

 .73-110، 20 ،یدرس یزیبرنامه ر

های ها و دیدگاهنظریه(. 1394) یدناهلیال و آرین،  زادهطالبپورشافعی، هادی؛ 
 . مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.یادگیری

. ترجمه: وهای تدریس(. الگ2002جویس، برویس؛ ویل، مارشال و کالهون، امیلی )
 تربیت. نشر کمال(. تهران: 1391محمدرضا بهرنگی)

 طیو شرا هایاستراتژ ؛یالملل نیب یآموزش عال(. 1396لی )طاسکوه، ع یخورسند
 یو اجتماع یمطالعات فرهنگ .( تهران: پژوهشکدهسوم اپ)چ انامک

 یالمللنیب طی(. شرا1397. )عهی, طلعت الشرانیروزجائی, فیطاسکوه, عل یخورسند
. دوفصلنامه مطالعات برنامه یفرهنگ نیب یدرس یزیرشدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه

 .44-7(, 18)9, یآموزش عال یدرس
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دسترسی  وپرورش.سند تحول بنیادین آموزش  (.1390شورای عالی انقالب فرهنگی )

 نشانی: وپرورش بهصورت آنالین در سایت شورای عالی آموزشبه
http://sce.ir/Portal/Home/Default.aspx  

 -، ضرورت نوزایی مفهومی«رویاگرایی»چالش (. 1387) نیحس دیسسیف زاده، 
، 4علوم سیاسی، دوره نامهپژوهش. دموکراسی کثرات گرا برای ایران یهانهینظری و گز

 .177-121، ص 3ره شما

 یصنعت بانقال یاجتماع یامدهایرود؟)پجهان به کجا می (.1995) آدام شاف،
 ه.ا: نشر آگ(، تهران1375ی )نوائ. ترجمه: فریدون دوم(

. اریتکه و تفکر سچهل تی: هودیجد یافسوس زدگ(. 1392) وشیدار گان،یشا
 .فر تهران :نشر فروزان

 . تهران: انتشارات سروش.ان هویتجوان و بحر(. 1386) ، محمدرضاشرفی

 .سند برنامه درسی ملی(. 1391شورای عالی انقالب فرهنگی )

تهران: پژوهشکده  .یو تنوع فرهنگ یانسجام مل (.1389 رضا) ،یریام یصالح
 .کیاستراتژِ قاتیتحق

 یاجتماع یهاشبکه ریتأث(. 1391) یایشن ،نآذرگوسین و , حیخسروشاه یصبور
دانشگاه آزاد  انی)موردمطالعه: دانشجو یاجتماع تیبر هوبوک(  سی)ف یمجاز
 . 25-9 .ص(21 یاپی)پ2شماره ، 8دوره  ی،امطالعات رسانهمجله  .(یاسالم

. (. 1396عبدی، حمید؛ میرشاه جعفری، ابراهیم؛ نیلی، محمدرضا و رجائی پور، سعید )

آموزش  یهاو رسالتاندازها تحقق چشم یدر راستا ندهیآ یبرنامه درس نیی(. تب1396)
 88-59(, 16)8, یآموزش عال یدوفصلنامه مطالعات برنامه درس .1404در افق  رانیا یعال

(. فرهنگ شهروندی محصول و محمل حاکمیت 1386) اوشینیا، س فاطمی
 .58-35، ص 26، شماره 7، دورهرفاه اجتماعیمجله . خوب،سازمان کارا و شهروند فعال

. تهران: یریزی درسبرنامه یاساس میاصول و مفاه(. 1394واجارگاه، کورش ) یفتح
 علم استادان.

  .یحقوق شهروند منشور(. 1395هیئت دولت )

و مطالعه تنگناها  یبررس .(1394) یمهد ا،ین یلیو اسماع اوری ،این یعل محمود؛ ی،نوران
جمن کنگره ان نیهشتم ی.غرب جانی: استان آذرباموردمطالعه رانیدر ا یقوم یهاو چالش

 .رانیا کیتیانجمن ژئوپل : سنندج ،یانسجام و اقتدار مل یرانیاقوام ا یهمدل رانیا کیتیژئوپل
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