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 چکیده
های متفاوت در کنار یکدیگر، ضرورت تدوین امروزه با توجه به برداشته شدن مرزها، و پیدایش فرهنگ

در این باشد. های متنوع و متکثر موجود در جامعه مینسجم مستلزم توجه به فرهنگییک برنامه درسی م

ها و همچنین ای برای زنده نگه داشتن خرده فرهنگمیان بدیهی است که نظام تعلیم و تربیت هر جامعه

ن آمیز آنها در کنار یکدیگر باید بر یک برنامه درسی چند فرهنگی تاکید کند، اما ایزیست مسالمت

های ملی و فرا های بومی لزوم توجه به فرهنگگستردگی فرهنگی عالوه بر در نظر گرفتن خرده فرهنگ

برنامه درسی چند حاضر تبیین هدف پژوهش براین اساس، سازد. بیش از پیش ضروری مینیز ملی را 

هویت  امه درسی وبین المللی برنامه درسی، هویت ملی برنهویت های مولفه شناساییفرهنگی با تاکید بر 

 -با استفاده از روش تحلیلیاز نوع کیفی به شمار می رود، که . پژوهش حاضر است بومی برنامه درسی

ساختار برنامه درسی چند فرهنگی به سه الیه که یافته های پژوهش نشان داد  اسنادی صورت گرفته است.

هویت بین المللی برنامه درسی قرار دارد، هویتی برنامه درسی وابسته است، که در باالترین سطح این الیه 

که ضمن در بر گرفتن الیه هویت ملی برنامه درسی، الیه هویت بومی برنامه درسی نیز در هسته مرکزی آن 

های هایی قرار گرفته، که با وجود تفاوتجای گرفته است. در این ساختار در درون هر هویت مولفه

خود، با آنها نیز اشتراکاتی دارد که همین اشتراکات باعث پیوند و ارتباط  های ما قبل یا ما بعدملموس با الیه

توان نتیجه گرفت که با توجه به تعامل و وابستگی که برنامه شود. لذا به طور کلی میبیشتر بین آنها می
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رسی چند درسی چند فرهنگی با این سه الیه هویتی برنامه درسی دارد، بنابراین اثربخشی و موفقیت برنامه د

فرهنگی در گرو توجه وافر به هویت بین المللی برنامه درسی، هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه 

 باشد.درسی می

، برنامه درسی ملیبین المللی، برنامه درسی چند فرهنگی، برنامه درسی کلیدی:  هایواژه

  بومیبرنامه درسی 

 مقدمه

 سال پیش هزاران از که دهدنشان می تاریخی کشورمان و شناسی باستان هاییافتهبر  تاملی

طوری که هزاره  به اند.زیستهمی آن در مختلف هایفرهنگ و اقوام همواره سو، این به

پیش از میالد و قبل از ورود آریایی ها به این سرزمین دست کم سیزده قوم متفاوت در آن 

 نها در دست نیستفرهنگ آ زندگی می کردند که آگهی چندانی از زبان و

در این فرایند گویای این واقعیت است که  (.5315 ،به نقل از صادقی 5317)دالوری،

 ترینمشخص از به عنوان یکی زبانی و دینی قومی، نژادی، فرهنگی، تکثر و تنوع کشور ما

 ای جامعه هر برای یقینا که قابلیت هایی و فرصتهاهمسو با  که باشدمی مسلط مولفه های

 از بسیاری بسترساز نادیده گرفته شدن، منجر به صورت در تواندمی کند، می خلق

  .گردد اجتماعی چالشهای و مشکالت

به اهداف و  با عنایت به جایگاه ویژه نظامهای تعلیم و تربیت در دستیابیامروزه، 

، اجتماعیلشهای ابستر سازی رفع مشکالت و چهمچنین و  ی هر ملتالاهای وآرمان

و پرورش جزء اساسی هرکوششی است که به منظور رشد اجتماع و پیشرفت بشر آموزش 

(. 115صمقام مهم و روزافزونی در تنظیم سیاست های ملی و جهانی دارد )شعاری نژاد،

ای همچون این سازمان از دیرباز طی روندی اعضا جامعه را در نظام رسمی سازمان یافته

 ها به اخذ دانش و مهارت، فن وها و دانشگاهگاهدبیرستان، آموزش کودکستان، دبستان،

نول  (.5337)عالقه بند ، سازدهای جامعه نایل میرفتاری و ارزشتخصص، الگوهای 

بنابرین  .(5772، 5)نولدرسی قلب آموزش و پرورش است که برنامه( معتقد است 5755)

                                                 
1. Null 
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نیازمند تدوین  های خودیل در نایل شدن به اهداف و آرمانتسهآموزش و پرورش برای 

محرز است، با توجه به برداشته شدن مرزها، و و  اما. باشدمییک برنامه درسی منسجم 

سی منسجم مستلزم ی متفاوت در کنار یکدیگر، تدوین یک برنامه درهافرهنگپیدایش 

  .باشدمیهای متنوع و متکثر موجود در جامعه توجه به  فرهنگ

 رغم به که گویای این واقعیت است است مفهومی فرهنگی چندتکثر فرهنگی یا  واژه

 حداقل یا و جهانی نظامی سوی به آنها حرکت و کشورها بین ارتباطات گسترش

 خاصی اهمیت همچنان آنها بین فرهنگی هایتفاوت و هاملیت و اقوام مسئله ای،منطقه

متولی نهاد نظام تعلیم و تربیت هر کشوری مهمترین در این میان،  (.5301)جوادی، دارد

که برای حفظ و  ی متنوع یک جامعه است،هافرهنگترویج، حفظ و نگهداشت 

بر  باید آمیز آنها در کنار یکدیگرها و همچنین زیست مسالمتفرهنگشت خرده انگهد

ها و اختالفات، آنها را تاکید کند، که ضمن توجه به تفاوتیک برنامه درسی چند فرهنگی 

المللی شدن برنامه  جای دهد که همزمان که رو به سوی بینیک ساختار مشترک زیر در 

برنامه درسی چند فرهنگی ای خود را نیز در  کنند، هویت ملی و منطقهدرسی حرکت می

تواند از طریق چند فرهنگی ساز و کاری است که میبرنامه درسی  حفظ کند.

و مهارت برای زیست ها از منظر برخورداری از دانش نگرش د و گروهاتوانمندسازی افر

این  بطور کلی (.5315، صادقی) باشدآمیز در یک جامعه چند فرهنگی موثر مسالمت

ها، متون، که ضمن توجه به تاریخ تصور کردنقشه یا چارتی  توان به عنوانمفهوم را می

یه به هم ی مختلف، آنها را براساس یک سری مشترکات پاهافرهنگهای باورها و دیدگاه

و هر  ،باشدمیهر ایده یا دیدگاه قابل پذیرش و مطلوب  در چنین جوامعی. زندیم پیوند

شخصی برای رشد و ارتقا افکار خود قادر است از امکانات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، 

برنامه درسی چند  عوام اعتقادبرخالف اقتصادی و آموزشی بطور برابر و عادالنه بهره ببرد. 

هنجارمند کردن و  چیرگی فرهنگی، بومی به افراد سوزیدل، آشفتگی در پیفرهنگی 

زندگی  چشم انداز آن بسترسازی یک نیست، بلکه  هافرهنگهای نهادینه شده در ارزش

ممکن است این  است، از این رو گوناگونی هافرهنگمیان  تعامل سازندهآمیز و مسالمت

فرهنگی بر خورده از آنجایی که مکانیسم چندتصور غلط برانداز پیش آید، که 
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ای گسیخته و نابسامان است، که جامعهپس چنین ، وار استی متنوع و متکثر استهافرهنگ

در  ،(5315)صادقی،  باشندفاقد پیوند و تناسب الزم می هافرهنگدر آن عناصر و خرده 

تری به این اگه ما به شکل عمیق زیرانظری درست نیست، بدون شک چنین  صورتی که

تنوع و که درست است یابیم که در ظاهر امر به این حقیقت دست می ،یمقضیه بنگر

کند، ولی ما باید به این نیز توجه ها رو از هم زیاد میفرهنگی فرهنگی فاصله هاتفاوت

زیادی که با هم دارند در یک  هایتفاوتدر عین اختالفات و  هافرهنگکنیم که تمام 

هستند، که به هیچ وجه قابل حذف یا  هم مشترک بین المللی باملی و  هایسری مولفه

  .بین المللی نیستند ملی یا نادیده گرفتن از صحنه

 چندفرهنگی، ایجاد درسی هایبرنامه اساسی هدفآنچه گفته شد،  بنابراین با توجه به

در این مقاله نظر بر این است  لذا .(5315، )صادقی انتزاع است و افتراق نه اتحاد، و وفاق

این است که مولفان و برنامه در گرو برنامه درسی چند فرهنگی  و اثربخشی وفقیتم که

هویت بین المللی برنامه درسی، باید بر تنوع و تفاوت فرهنگی، ریزان درسی ضمن توجه به 

 نیز تاکید کنند و آنها را در زیر یک هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی

هدف پژوهش حاضر تبیین برنامه درسی چند فرهنگی  راین اساسبد. نچتر مشترک قرار ده

های هویت بین المللی برنامه درسی، هویت ملی برنامه درسی و با تاکید بر شناسایی مولفه

 گردد:سواالت زیر مطرح میدر این راستا است.  هویت بومی برنامه درسی

 ند؟های ضروری هویت بین المللی برنامه درسی کداممولفه (1سوال

 های ضروری هویت ملی برنامه درسی کدامند؟مولفه (2سوال

 های ضروری هویت بومی برنامه درسی کدامند؟مولفه (3سوال 

های هویت بین المللی برنامه درسی، هویت ملی برنامه درسی و چگونه مولفه (4سوال

عامل یک برنامه درسی چند فرهنگی با هم ت تبیینهویت بومی برنامه درسی در راستای 

 دارند؟
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 پژوهش روش

تبیین اثربخشی برنامه درسی چند فرهنگی با تاکید بر با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر 

های ضروری هویت بین المللی برنامه درسی، هویت ملی برنامه درسی و شناسایی مولفه

با  که رودبه شمار مینظر ماهیت کیفی است. لذا این پژوهش از  هویت بومی برنامه درسی

این روش پژوهشی بر دستیابی به  .صورت گرفته استاسنادی  -ش تحلیلیرواستفاده از 

 و همچنین دسته بندی و مفهوم بندی آنها تاکید دارد. منابع متعدد اطالعات معتبر و دقیق از

در ابتدا با جستجو واژهای کلیدی؛  :طی سه مرحله صورت گرفت روش کار نیز در

فرهنگی، برنامه درسی بین المللی، برنامه درسی ملی، برنامه همچون برنامه درسی چند 

های معتبر جهانی از جمله؛ های دادههای آنها در پایگاهچیستی و ضرورت ،درسی بومی

همچنین و  1فرانسیس ، تیلر4گوگل اسکالر، 3ساینس دایرکت ،5، پروکوئست5اسکوپوس

سعی گردید با کاوش اد دانشگاهی گز و پایگاه جههای داخلی مثل مگ ایران، نورمپایگاه

موضوع به پیش  تفسیر و درک ،در مبانی نظری و مقاالت مرتبط با موضوع در این مطالعه

های هویت بین المللی برنامه با توجه به این جستجو مولفهدر مرحله دوم سپس  .برود

، گردیدو دسته بندی استخراج درسی، هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی 

های استخراج شده هویت بین مولفهبرنامه درسی چند فرهنگی برای تبیین در مرحله سوم و 

به صورت یک المللی برنامه درسی، هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی 

   .شدارائه  مدل مفهومی

                                                 
1. Scopu 

2. ProQuest 

3. Sciencedirect 

4. Google Scholar 

5. Taylor&Francis 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.tandfonline.com/
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درسی بین  قش محوری برنامهامروزه محققان بسیاری بر ن. برنامه درسی بین المللی هویت

؛ 5773، 1)بوند کنندمییادگیری تاکید  تدریس وفرایند  در المللی به عنوان عنصر حیاتی

، 5؛ پگی5775، 4؛ لمسون5114، 3؛ نایت5773و همکاران،  2؛ گرین5773بوند و همکاران، 

بین المللی سازی برنامه درسی عبارت است از دادن (. 5135و همکاران،  6؛ تونکین5773

های درسی به یج برنامهها از طریق آموزش و تروس و رشتهالمللی به درو هویتی بین

فراسوی مرزهای جغرافیایی و تلقی مردمان کشورهای مختلف جهان به عنوان شهروندان 

که  اذعان دارند( 5111)و همکاران  7برمر(. 5333جامعه جهانی است)طلعت دیبا واجاری، 

های مطالعات خارج از ؛ برنامهای بین المللی از قبیلهالمللی به  فعالیتبرنامه درسی بین 

ای یا منطقه ای، تدارک های بین رشتههای تحصیلی زبان خارجی، برنامه کشور، دوره

 .مقایسه بین المللی یا بین فرهنگی اشاره دارد کز وآموزشی با تمر یهاها یا دورهامهبرن

 کندلی فرایند بین المللی توصیف میاصبرنامه درسی را به عنوان ستون نیز  (5114نایت)

حرکت در جهت بین  توان گفت، کهمی با توجه به آنچه که گفته شد(. 5114)نایت، 

 هامولفهریزی درسی مستلزم یک سری  نامهالمللی سازی همانند سایر رویکردهای بر

 شود. که در زیر به آن پرداخته می ،باشدمی

 درسی بین المللی کردن برنامه هایمولفه
روز آمد کردن محتوا برنامه درسی با تاکید بر تحوالت و و دگرگونی های  اول: مولفه

چالش برانگیز و مخاطره آمیز  ،امری پیچیده بین المللی زندگی در جوامعامروزه، . جهانی

گی در جوامع دمه ریزی و اداره شود. این پیچیاست که باید با دقت و ظرافتی خاص برنا

و هوشیاری در به کارگیری  حالتی شطرنج گونه داده است  که عدم دقت به آن ،انسانی

 ،گردد. و از طرف دیگر باعث تغییرات سریع علمیبه مات شدن آنها منتهی می ،منابع

                                                 
1. Bond 

2. Green 

3. Knight 

4. Lemasson 

5. Paige 

6. Tonkin 

7. Bremer 
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سیاسی و فرهنگی شده که عمر اطالعات و دانش بشر را کوتاه کرده  ،اجتماعی ،اقتصادی

در  رکننظام آموزشی هر کشور مهمترین  لذا با توجه به اینکه .(5335)سلطانی،  است

همواره باید بنابراین ، باشندمیجهت موفقیت و دستیابی جوامع در عرصه بین المللی 

های با توجه به تحوالت و چالش ضرورت تدوین و روزآمد کردن محتوا برنامه درسی

 جهانی در نظر گرفته شود.
. باس از فضای برنامه درسی بین المللیهای جدید با اقتجه به دروس و رشتهتو مولفه دوم:

ها و تخصص های موجود در دنیا منجر به ظهور رشتهتحوالت  ،در آغاز هزاره سوم

از کورس رقابت در عرصه بین  نیفتادنگوناگون شده است، از این رو جوامع برای عقب 

المللی  های جدید با اقتباس از فضای بینار به ایجاد و تدوین دروس و رشتهالمللی ناچ

 هستند.
نژادی، قومی و   های جهانی از جمله؛ تبعیضتوجه به معضالت و چالش مولفه سوم:

گنجاندن آنها  ... فقر وریشه کن کردن ، جهانی صلحایجاد زیست محیطی، مسائل  ،جنسیتی

همچون؛ مسائل زیست محیطی،  هاامروزه در تمام دنیا یک سری چالش. در برنامه درسی

وجود دارد که رفع  و .... رفع تبعیضهانی، ریشه کن کردن فقر و بیکاری، برقراری صلح ج

، حال چنانچه نظام آموزشی هر کشوری بخواهد باشدمیآنها نیازمند همکاری بین المللی 

های مشترک جهانی این د ضمن توجه به چالشیمثمر ثمری در این راه بردارد، با یهاامگ

المللی پیوند و تناسب الزم را تا در عرصه بین  ،بگنجاند موارد را نیز در برنامه درسی خود

 بتواند، ایفا کند.
کردن تر یدر راستای غنهای آموزش از راه دور بسترسازی زیر ساخت مولفه چهارم:

فناوری اطالعات و  بیشتر ورود هرچه برای کشورها اخیر دهة در. برنامه درسی بین المللی

(. فصل مشترک این 5315کفاش، ) اندهتالش کرد وپرورش آموزش حوزة به ارتباطات

های به عمل آمده در این حیطه، فراهم کردن زمینه استفاده از نرم افزارهای کوشش

های مجازی برای یادگیری یا همان یادگیری الکترونیکی دارک محیطآموزشی و بالخره ت

 و رایگان سان،یک دسترسی امکان (. آموزش از راه دور باعث5330)مهر محمدی،  است

 مختلف اقشار برای یکنواخت آموزشی ایجاد فضای و درسی هایدوره در جستجوپذیر
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 و ترعمیق یادگیری به منظور درسی مطالب ارائه هایشیوه سازی بهینه و نقطه هر در

 متحول جامعه در فراگیران اینکه از این رو، برای (.5334)فرهادی، شده است ترجدی

 بکارگیری و یافتن چگونگی درک نیازمند کنند، عمل موفقیت با ندامروز بتوان جهانی

های آموزش ار راه دور با توجه به . بنابراین بسترسازی زیر ساختهستند اطالعات کارآمد

مزایای آن یکی از راهکارهای تعامالت فرهنگی در راستای اثربخشی برنامه درسی بین 

 .باشدمیالمللی 

در . هابا سایر ملل مدیریت دانشچرخه  تسهیل  ادیدی جهتوبستر سازی ر پنجم: مولفه

جوامع امروزی تمامی صاحبنظران معتقدند که آینده از آن سازمانهایی است که با استفاده 

ترین و کارآمدترین شکل ممکن اجرا سریع از نگرش خود، دانش را در سطح سازمان به

 ها و، دادهها، مفاهیمواقعیت ها،یدهاذهنی صورت نیز همان دانش (.5،5755د )هونگکنن

 سرچشمه که از مغز انسان ،(5334میرزابیگی،) است انسانحافظه در شده ثبتهای تکنیک

با  ، همراهشخصی های، باورها و ارزشبا تجربه که است بر اطالعاتی گیرد و مبتنیمی

 روادیدیباید  های آموزشینظامن رو از ای .شودو بارور می ، دگرگونو عمل وی تصمیم

ها که تجربه غنی در این با سایر ملل خود را برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش اعضای

به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعامالتشان آموزش  رابطه دارند، را

ار ابت آمیز با هم قربا توجه به آنکه در دنیای کنونی جوامع در حالت رق بنابراین .دهند

، که این امر باشدمی هاملتپیشرفت و ارتقا آنها مستلزم استفاده از تجربیات سایر اند، گرفته

 کند.را بیش از بیش جیاتی میدر بین سایر جوامع  تسهیل چرخه دانشضرورت 

جهت تدریس  مدرسانهای مهارت ای نمودنتدوین سازکارهایی برای حرفهششم: مولفه 

با توجه به اینکه فصل مشترک تعامل با جوامع بین المللی ارتقا . ش دروس بین المللیاثربخ

ای شدن امر تعلیم و تربیت و ، الزمه این کار، حرفهبهبود کیفیت دروس بین المللی است و

در جهت بهبود کیفیت این دروس مشترک ای شدن تمام معلمان در سرلوحه آن، حرفه

موزش و پرورش می خواهد تغییر کند، متحول شود و پیشرفت بنابراین، اگر آ. باشدمی

                                                 
1. Heghe 
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ای با نماید، دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت، به خصوص معلمانی که تعامل گسترده

فراگیران دارند، باید متحول شوند، تغییر کنند و پیشرفت نماید. همچنین دانش و اطالعات، 

در راستای بهبود و اثربخشی  ن ها بایدهای کار آها و روشها، مهارتها، نگرششناخت

 .تغییر کند دروس بین المللی
. مطالعاتیهای ور برای فرصتبه خارج از کش و فراگیران مدرساناعزام  هفتم:مولفه 

، نوینو آشنایی با دستاوردهای علمی و فنی معلمان تجارب علمی  افزایش و گسترش

با  و تبادل اطالعات کارهای تحقیقاتیبا انتقال تجربیات، انجام  هاچالش کمک به رفع

های پژوهشگران سراسر مراکز علمی برجسته، کمک به توسعه و تقویت همکاری ومعلمان 

 ام معلماناعز، ضرورت معلمانو بین المللی و به روز شدن دانش تخصصی  ایعلمی منطقه

 .را بیش از پیش حیاتی می سازدبه فرصت مطالعاتی خارج از کشور 
خارجی جهت حضور در سمینارها و کنفرانس  اساتیددعوت از متخصصان و تم: هشمولفه 

 از نقطه یک در که این دلیل به تنها ،دارند وجود حال زمان در که مسائلی. های داخلی

 دهکده یک به که هستند به جهانی متعلق بلکه نیستند، انحصاری افتندمی اتفاق جهان

سازی  فضایی برای چالش مستلزم ایجاد و بستراین  .(5331رئوف،است)علی  شده تبدیل

دعوت از متخصصان خارجی در راستای استفاده از تجربیات برای تحقیق و مطالعه در یک 

  مورد یا موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل از کشور نیست، است.

با توجه به  خارجی و داخلی در بعضی از دروس مشترک فراگیرانادغام  نهم:مولفه 

 همبستگی را شدن جهانی تعریف، ترینساده در گیدنز آنتونی. دیده جهانی شدنپ

 در که تروابسته هم به دنیای در زندگی تر،دنیای جهانی در کردن زندگی یعنی داند،می

، 1)گیدنز گذاردمی تاثیر آن دیگر سوی وقایع بر مستقیما جهان سوی یک رخدادهای آن

افیایی، کمر رنگ ه شدن مرزهای جغربرداشت هانی شدن. از پیامدهای مهم این ج(5334

 های مختلف است.و ملت هافرهنگها از ها، و نزدیکی بیشتر انسانشدن حاکمیت دولت

ایجاد فضایی در نظام آموزشی جهت ادغام دانش آموزان بین المللی در با توجه به این امر، 

                                                 
1. Giddens 
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مچنین پیدایش تجربیات نهادینه شدن آن دروس، و ه به منظوربعضی دروس مشترک 

 .باشدمیضروری واقعی و غنی در آن زمینه برای دانش آموزان 

های هویت جمعی است که ترین بخشهویت ملی یکی از جامع. هویت ملی برنامه درسی

 های اجتماعی استفراگیرترین و در عین حال مشروع ترین سطح هویت در تمامی نظام

تعلق  هویت به مثابه نوعی احساس تعهد واین شناسی  از دیدگاه جامعه (.5301)حاجیانی، 

انسجام  ای از مشترکات ملی جامعه است که موجب وحدت وعاطفی نسبت به مجموعه

)رزازی  انسانی است دینی و دارای ابعاد مختلف خرده فرهنگ ملی، و ،شودمی

دمات نامند و در کتاب خاستاد مطهری هویت ملی را یک احساس ملی می .(5301،فرد

آن عبارت خواهد  ،اگر هویت را نوعی احساس ملی بنامیم ،نویسندمتقابل اسالم و ایران می

ها که یک ای از انسانبود از وجود احساس مشترک یا وجدان دسته جمعی در میان عده

 . (5323د )مطهری نسازیا ملت را می واحد سیاسی

شوند می تمایزوشناساییسببکهملینمادهایوعناصرمهمتریننیز  ،(5337یوسفی)

دولت ومردمادبیات،وزبانتاریخ،مناسک،وآدابآئین،ودینعبارتند از سرزمین،

ازیکهربهاعضاءوفاداریوتعلقمیزانملیاجتماعیکدروندرویعقیده. بهداندمی

سازد میمشخصراآنهاملیهویتاحساسشدتمذکور،نمادهایوعناصر

 هر در ملى هویت آل، ایده الگوىبه لحاظ  داشته بیان (5301) فر رزازى(.5337فی،)یوس

 و هاارزش از برخاسته آن ابعاد هاىمحدودیت و بوده دیگر جوامع از متفاوت جامعه،

.باشدمی جامعه آن هاىنگرش

 فرهنگی غنای و فرهنگی تنوع به توجه با ملى، هویت موضوع ،کشور ما نیز در

 برخوردار تریپیچیده حال عین در و زیاد اولویت از سرزمین، این ساله ارهز چندین

 هاىحیطه پژوهشگران عالقة مورد که است اىرشته بین موضوعات جمله از و ،است

 سیاسی، جغرافیای سیاسى، علوم شناسى، روان تاریخ، شناسى، جامعه علمى گوناگون

 حوزه، این پژوهشگران و صاحبنظران فهوظی. در این میان است گرفته قرار تربیتى علوم

 این در که است تحوالتی و هاویژگی به توجه با حال زمان در ملی هویت شناخت
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 آن تعمیق و تقویت جهت در بتوانند آن رهگذر از تا داده رخ گذشته اعصار طی مفهوم

 (.5333)طلعت دیبا، نمایند اقدام

 .است مفهوم این هایمؤلفه تعیین لیم هویت و تقویت ءارتقا در اولین گام بنابراین

 .گیردمی شکل ایرانى هویت آنها واسطه به که هستند عناصرى ما ملی هویت هایمؤلفه

 از ما تصور و درک در اساسى نقش و تمایزند و شناسایى دهنده نشان هامؤلفه واقع در

 واهدنخ وجود درستى و مشخص معیار هامؤلفه شدن مشخص بدون پس .دارند را کشور

 در تالش و ملی هویت بررسى همان که اصلى هدف به بتوان آن براساس تا داشت

  .یافت دست است، درسی هایبرنامه در آن تقویت و تحکیم جهت

 های هویت ملی برنامه درسیمولفه

بعد تاریخی . ضرورت توجه به هویت تاریخی و گنجاندن آن در برنامه درسیمولفه اول: 

 ی تاریخی وی مشترک افراد یک جامعه از گذشتهآگاه از هویت ملی عبارت است

که پیوند « هم تاریخ پنداری»احساس تاریخی یا به تعبیر دیگر  احساس دلبستگی به آن و

 ،شودمی آن یک نسل از تاریخ های مختلف به یکدیگر شده و مانع جدا شدننسله دهند

 .(5330شمشیری،) شودمی مترسی و تعریف خود تاریخی هویت  ای بازیرا هر جامعه

 های مهم این مولفه عبارتند از:شاخص

 آشنایی با حکما و دانشمندان ایران -5

 دانش تاریخی)آگاهی از حوادث و شخصیت های تاریخی( -5

تعلق خاطر تاریخی) احساس و عاطفه مثبت یا منفی نسبت به حوادث و وقایع و  -3

 (.5301گی، فرهن های شاخص)کار گروه تدوین  شخصیت های تاریخی(

. ضرورت توجه به هویت زبان و ادبیات پارسی و گنجاندن آن در برنامه درسیمولفه دوم: 

 و سبب پیوستگی و وحدت همه اقوام ایرانی و ملیزبان و ادبیات فارسی، رمز هویت 

)سند برنامه درسی  دهدگنجینه گران ارجی است که گذشته را به حال و آینده پیوند می

 (5315،ملی
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 این مولفه عبارتند از:های صشاخ

 عالقه و افتخار به خط و زبان فارسی -5

فرهنگی،  های شاخص)کار گروه تدوین  ادبیات فارسیمندی به آثار عالقه -2

5301.) 

عنصراصلی . ضرورت توجه به هویت سرزمین و توجه به آن در برنامه درسیمولفه سوم: 

 باشود که اعضای یک ملت سرزمین مشترک باعث می .سرزمین مشترک استهویت ملی 

 .شوند شریک و سهیم هااسطوره و هاافسانه تاریخی، خاطرات عامه، فرهنگ در ،مشترک سرزمین

 معمار،) است ملت هر به متعلق جغرافیایی محیطی زاییده نخست درجه در ملی هویت اصوالٌ

5330). 

 مهم این مولفه عبارتند از: های شاخص

 قه و افتخار به مرز و بوم ایران)محدوده جغرافیایی(عال -5

 تمایل به دفاع از میهن در برابر تجاوز بیگانگان -5

 عالقه به سرود جمهوری اسالمی ایران -3

 (.5301فرهنگی،  های شاخص)کار گروه تدوین ترجیح منافع ملی بر منافع قومی -4

برنامه  اندن آن درو گنج هویت ملی فرهنگی ضرورت توجه به اشتراکات: چهارممولفه 

ای متشکل از دانش، عقیده، هنر، معتقدند که فرهنگ مجموعه پیچیده مردم شناسان. درسی

اخالق، قانون، رسم، و هر نوع  عادت و ویژگی دیگری است که انسان به عنوان عضوی از جامعه 

 یهاسنت و ها یینآ   -5 مهمی چون های شاخصو دارای  ،(5332،حمدی)مهر مرکندکسب می

 معماری   -1لباس و طرز پوشش   -4 سنتی هایارزش    -3اعیاد و فرهنگ عامه  ها،جشن  -5عام

بنابراین با  (.5301، )حاجیانی است های ملی و بومیهنر  -3عرف   -0رسوم   - 2، هامکان و بناها

 ملتگسترده و فراگیر در بین شهروندان یک  میراث فرهنگی مشترک،خصوصیات  آنکهتوجه به 

و از آنجایی که ترویج  ،شودکه سبب توافق فرهنگی می استترین اجزای هویت ملی از مهم

و  از این رو توجه به ابعاد ،شودآینه برنامه درسی آن ملت منعکس میفرهنگ یک کشور در 

بیشتر آن  ایجاد پیوند و تناسب در امری ضروری درسیفرهنگی هویت ملی برنامه  خصوصیات

  است.ملت 
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 مهم این مولفه عبارتند از: های خصشا

 آشنایی با میراث فرهنگی -5

 آشنایی با نمادها و اسطورهای ملی -5

 تعلق خاطر به نمادها و اسطورهای ملی -3

 آشنایی با فرهنگ و روش زندگی ایرانی -4

 احساس تعلق به فرهنگ و روش زندگی ایرانی -1

فرهنگی،  های شاخصتلقی از نقش تاریخی و رسالت جهانی ایران)کار گروه تدوین  -2

5301.) 

ضرورت توجه به اشتراکات اجتماعی هویت ملی و گنجاندن آن در برنامه : پنجممولفه 

 هاهگرو با ارتباط و شدن اجتماعی فرایند در فرد که است هویتی اجتماعی هویت. درسی

هر شخصی از طریق بنابراین . کندمی کسب جامعه، در موجود اجتماعی واحدهای یا

سازد و می را خود هویت کند،می رجوع  اعی ای که متعلق به آن است یا بدانمحیط اجتم

از دیدگاه اریکسون شرایط اجتماعی سومین عامل در شکل دادن و سامان  .دهدتوسعه می

اجتماعی، در ارتباط با کیفیت روابط اجتماعی هویت ملی . باشدمیدادن به شخصیت افراد 

در صورت تقویت مناسبات و روابط فرد با جامعه هویت فرد با نظام کالن اجتماعی است 

 (.5301، )حاجیانی یردگجمعی فرد در سطح ملی شکل می

 مهم این مولفه عبارتند از:های شاخص

 به مردم ایران عالقه -5

 تلقی فرد از صفات مردم ایران -5

 تلقی فرد از میزان ایرانی بودن خودش -3

 ترجیح مردم ایران نسبت به سایر مردم دنیا -4

 حساس وجود انسجام، همبستگی و همدلی بین مردم ایرانا -1

فرهنگی،  های شاخصنگرش نسبت به شرایط زندگی در ایران)کار گروه تدوین  -2

5301.) 
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ضرورت توجه به اشتراکات سیاسی هویت ملی و گنجاندن آن در برنامه : ششم مولفه

 نظام که ستا مهمی معضالت از یکی شهروندان میان در مشترک هویتی ایجاد. درسی

همراه  به فراوانی تبعات هویتی حس چنین نبود. اندمواجه آن با جهان تمام در های سیاسی

مستلزم تعلق به  تعلق به یک واحد سیاسی به عنوان یک بعد ملی، (.5777، 5)آلموند دارد

های مشروعیت بخش حکومت در هویت ملی است نظام سیاسی و ارزش دولت،

بندی جامعه رایج ترین نوع شکل وزه دولت ملی بزرگترین وامر (.5303، )شیخاوندی

  :توان چنین بر شمردهای این بعد را میها و مولفهشاخص .شودبشری محسوب می

 ی کار نظام سیاسی از نحوه آگاهیدانش سیاسی یا  .5

 و ذهنی وآمادگی روزمره  مشارکت ونظارت به معنای آگاهی از اخبار و وقایع جاری .5

  آن در مشارکت برای عملی

 عالقه به ملت  .3

 تمایل به انجام فعالیت سیاسی  .4

 اعتماد و اطمینان به نظام سیاسی  .1

 مدی حکومتآپذیرش مشروعیت و کار .2

 (.5301، نهادهای سیاسی)حاجیانیوفاداری به  .0

مختلف جامعه نیز دارای و اقشار  افراد هویت ملیعالوه بر  . مه درسیابرن بومیهویت 

 ها ونگرشها، ارزش، این فرهنگ بومی به باورها، هستند خود خاصبومی  فرهنگ

 اقشارشود، که در عین حال که از دیگر گفته می زندگی افراد نسبت بههای رفتار شیوه

 تحقق بومی، فرهنگ رشد و توسعهامروزه،  هستند، با آنها نیز پیوند دارند. متفاوتجامعه 

 از حمایت و مشارکت، فعالیت ،هنجارها ،اخالق به مندیعالقه جامعه، آرزوهای و آمال

 سازی بومی هایاز مثال برخی فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، فنی، نوآوریهای

 تواندمی باشد، چشمگیر بومی دانش قوت اگر است معتقد چنگ، (.5،5775چنگ) است

 دانش این و ،باشد مؤثر جهانی دانش توسعه و رشد نیز و هاملت توسعة و رشد در

                                                 
1. Almond 

2. Cheng 
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 ،است ممکن نیز قضیه عکس .باشد برخوردار نیز الزم اعتبار از جوامع سایر در تواندمی

 پویایی نتواند که است طبیعی بگیرد، قرار خارجی عناصر تأثیر تحت بومی دانش اگر مثالً

 در دانش این که بود خواهد آن حالت این پیامد نتیجه در و باشد داشتها ر الزم توسعه و

 و تناسب عدم آن، دلیل که است مشخص و ،شودمی اثر بی و محو و غرق جهانی دانش

خرده ها و بنابراین توجه به مولفه (.5774)چنگ،  است بومی دانش خود ییآکار

 ،در نظام برنامه درسی به عنوان عنصری جدا ناپذیر از فرهنگ کالن جامعه ها بومیفرهنگ

اثربخشی برنامه درسی  های آنهاولفهپیش ضروری است و هر گونه غفلت از آن و مپیش از 

 . بردرا رو به تضعیف پیش می

 های هویت بومی برنامه درسیمولفه

های بومی توجه به نیازها و ظرفیتتوجه به . های بومیتوجه به نیازها و ظرفیتمولفه اول: 

به ، منجر بومینیازهای  بادر تدوین برنامه درسی عالوه بر سازگاری بیشتر برنامه درسی 

شود. از این رو در تدوین برنامه درسی مولفان موفقیت برنامه درسی در مرجله اجرا نیز می

های بومی نیازها و ظرفیت ،جهت همخوانی بیشتر برنامه درسی با محیط باید و برنامه ریزان

 .بگیرند نظر ررا نیز د

تنها به محیط تی شناخامروزه اصطالح بوم. آموزش مسئله بوم شناختیمولفه دوم: توجه به 

کند بلکه محیط زیست انسان و شرایط اقلیمی بسنده نمی شناسی، اکوسیستمطبیعی، زمین

در . شودطور کلی بافت و اکولوژی فرهنگی نیز جزئی از این تعریف محسوب میبه

شناختی رشد فرد نه محصول خود او و نه در اثر شرایط محیطی او حاصل رویکرد بوم

راد و محیط با یکدیگر تعامل همیشگی و پویا دارند و رفتار افراد در نتیجه شود. بلکه افمی

 تر اجتماعی فرهنگی استعوامل چندگانه در سطح فردی، میان فردی و در سطحی وسیع

هایی که بین افراد در جهت توجه به اهمیت تعامالت و کنشبنابراین  (.5330)آرین، 

تواند منجر به ارتقا و بهبود راندمان دهد، میهای آموزشی رخ مینهادینه شده فراینده

 ربخشی برنامه درسی بر افراد شود.اث
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های محیطدر  هاانساناین امر محرز است که . ی فرهنگیهاتفاوتتوجه به : سوممولفه 

که همین امر منجر به خو گرفتن آنها یه یک سری فرایندها شده اند، متفاوتی رشد یافته

درونی باعث در تدوین برنامه درسی  ی فرهنگی افرادهاتفاوتبه  است. از این رو توجه

 شود.می افرادشدن برنامه درسی برای 

ضرورت توجه به زبان و ادبیات خرده . زبانیهای تفاوتتوجه به : چهارممولفه 

ی بومی یکی از مهمترین عوامل در بهبود و انسجام بیشتر برنامه درسی است، این هافرهنگ

بر حفظ و تقویت زبان بومی افراد، منجر به پیوند زبان بومی به عنوان یک  توجه عالوه

 شود.مینیز خورده فرهنگ در فرهنگ بزرگتر با زبان ملی 

های تعلیم و تربیت افراد به طور بسیاری از آموزه. مذهبیهای تفاوتتوجه به : پنجممولفه 

، از این رو مولفان و برنامه ی جامعه داردهافرهنگده ریشه در آیین و مذاهب خرسنتی 

در  تاثیرگذاریهای گام ،هافرهنگده وجه بیش از پیش به این مذاهب و خرریزان با ت

 توانند بردارند.رابطه با نهادینه شدن برنامه درسی می

بدیهی است از آنجایی که  تمام ساز و  . و شناخت فردیهای تفاوتتوجه به : ششممولفه 

گیرد در راستای تاثیر مثبت بر با تدوین برنامه درسی صورت می کارهایی که در ارتباط

باشد. بنابراین برنامه ریزان درسی باید برای کسب کارایی بهتر فرایند برنامه درسی افراد می

های مهمترین عنصر نظام آموزشی یعنی دانش آموزان داشته توجه وافری را به تفاوت

 .باشند

ختار برنامه درسی چند فرهنگی به سه الیه هویتی گویای این است، که سا زیرمدل 

برنامه درسی وابسته است، که در باالترین سطح این الیه هویت بین المللی برنامه درسی 

قرار دارد، که ضمن در بر گرفتن الیه هویت ملی برنامه درسی، الیه هویت بومی برنامه 

ار در درون هر هویت درسی نیز در هسته مرکزی آن جای گرفته است. در این ساخت

های ما قبل یا ما بعد خود، با های ملموس با الیههایی قرار گرفته، که با وجود تفاوتمولفه

شود. آنها نیز اشتراکاتی دارد که همین اشتراکات باعث پیوند و ارتباط بیشتر بین آنها می

گی که برنامه توان چنین برداشت کرد که با توجه به تعامل و وابستلذا به طور کلی می
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درسی چند فرهنگی با این سه الیه هویتی برنامه درسی دارد، بنابراین اثربخشی و موفقیت 

برنامه درسی چند فرهنگی در گرو توجه وافر به هویت بین المللی برنامه درسی، هویت ملی 

 باشد.برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی می

 

، هویت ملی برنامه برنامه درسیبین المللی هویت »چند فرهنگی های برنامه درسیتعامل مولفه .1 مدل

 .(1333، محققمطالعات «)برنامه درسیبومی هویت  و درسی
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 بحث و نتیجه گیری

جموعه م ،تاریخی ادواری ی موجود در جامعه در طهافرهنگو خرده  هافرهنگامروزه 

 شند، که هر گونه چشمها بشری را با خود به یدک می کآموزهو وسیعی از دستاوردها 

اعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتم هایحیطهرفت در تمام پوشی و غفلت از آنها منجر به پس

مرزهای  نبا کم رنگ کرد شود. در این میان موج پدیده دهکده جهانیسیاسی می

ی موجود در جامعه را در انزوا قرار داده، و هافرهنگو خورده  هافرهنگ ،جغرافیایی

این مفهوم حاکی از این است که تمام  است. بر هم زدهرا  هافرهنگتوجه به یت معادله اهم

 شویمهر چه به راس هرم نزدیک تر می، که کنندمیدنیا رو به سوی هرمی حرکت 

هدف پژوهش حاضر شود. تر و به دست فرموشی سپرده میی آنها کم رنگهافرهنگ

های هویت بین المللی ید بر معرفی مولفهتبیین اثربخشی برنامه درسی چند فرهنگی با تاک

نتایج به طور کلی برنامه درسی، هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی بود. 

برنامه درسی چند فرهنگی باید به عنوان ساختاری منسجمی در نظر گرفته شود  که نشان داد

یت بومی برنامه درسی را که هویت بین المللی برنامه درسی، هویت ملی برنامه درسی و هو

موارد به مولفه کدام از این  ی به این امر برای هربنیز در خود داشته باشد. لذا جهت دستیا

 شود.، که در زیر به آن پرداخته میهایی اشاره شد
 پیوند و تناسب بیشتر با هویت بین المللی برنامه درسی نتایج نشان داد که جهت

کردن محتوا برنامه درسی با تاکید بر تحوالت و و  روز آمد(: 5هایی همچونمولفه

(: توجه به دروس و رشته های جدید با اقتباس از فضای برنامه 5دگرگونی های جهانی، 

های جهانی از جمله؛ تبعیض،زیست (: توجه به معضالت و چالش3درسی بین المللی، 

های زیر ساختبسترسازی  (:4 محیطی، صلح، فقر و گنجاندن آنها در برنامه درسی،

(: بستر سازی 1تر کردن برنامه درسی بین المللی، آموزش از راه دور در راستای غنی

تدوین سازکارهایی (: 2ها، روادیدی جهت آموزش و تسهیل مدیریت دانش با سایر ملل

(: 0جهت تدریس اثربخش دروس بین المللی،  مدرسانهای ای نمودن مهارتبرای حرفه

(: دعوت از 3های مطالعاتی، اگیران به خارج از کشور برای فرصتو فر مدرساناعزام 
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(: ادغام 1خارجی جهت حضور در سمینارها و کنفرانس های داخلی، اساتیدمتخصصان و 

مورد  فراگیران خارجی و داخلی در بعضی از دروس مشترک با توجه به پدیده جهانی شدن

خواهد اتصال و پیوند ما با جوامع بین المللی منجر به  هامولفه توجه به این. توجه قرار بگیرد

همسو حرکت کردن ، که ما برای سازدمنعکس می، و بطور کلی این مفهوم را برای ما شد

ها( باید به یک سری ابزارها)مولفههمه جانبه در راه رسیدن به موفقیت  جوامع بین المللیبا 

امل و تبادل الزم را در ارتباط با مجهز باشیم تا ضمن اتصال اثربخش با آنها، بتوانیم تع

 آخرین دستاوردها بشری داشته باشیم. 

راستای نهادینه شدن و پیوند هویت ملی در نتایج پژوهش همچنین بیانگر این است، که در 

ضرورت توجه به هویت تاریخی و گنجاندن آن در (: 5هایی همچون؛ مولفهبه جامعه نیز 

هویت زبان و ادبیات پارسی و گنجاندن آن در برنامه (: ضرورت توجه به 5برنامه درسی، 

(: ضرورت 4(: ضرورت توجه به هویت سرزمین و توجه به آن در برنامه درسی، 3درسی، 

(: ضرورت توجه 1توجه به اشتراکات فرهنگی هویت ملی و گنجاندن آن در برنامه درسی، 

(: ضرورت توجه به 2، به اشتراکات اجتماعی هویت ملی و گنجاندن آن در برنامه درسی

با توجه به اینکه  .و گنجاندن آن در برنامه درسی توجه شود اشتراکات سیاسی هویت ملی

هویت ملی در الیه بین هویت بومی و هویت بین المللی قرار دارد، بنابراین   ،در مدل ما

امل های هویت ملی در هر جامعه ضمن انسجام و یکپارچگی ملی، تعایجاد و توجه به مولفه

هایی هویت بومی به و در آخر نیز به مولفه مثمرثمر با جوامع بین المللی را نیز در بر دارد. 

توجه به نیازها و (: 5برنامه درسی چند فرهنگی از جمله؛عنوان کانون و هسته مرکزی 

ی هاتفاوتتوجه به (: 3، توجه به  مسئله بوم شناختی آموزش(: 5، های بومیظرفیت

(: توجه به 2ی مذهبی، هاتفاوت(: توجه به 1ی زبانی، هاتفاوتتوجه به (: 4فرهنگی، 

تنوع کشورمان به هر نقطه از توجه  بدیهی است، که .اشاره شدی فردی و شناختی هاتفاوت

توجه به که همین امر کند. ای به امری مشهود تبدیل میفرهنگی را در ذهن هر بیننده

بیش از  آنها راو باورهای  اصول، ارزشها، اعتقادات ها،فرهنگ غنی هر قوم بخاطر آموزه

  کند.پیش ضروری می
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، اگر ما در صدد تدوین یک برنامه نتیجه گرفتتوان میدر پایان بطور کلی چنین 

هویت بین المللی برنامه درسی،  هایها و الیهدرسی چند فرهنگی هستیم، باید به مولفه

و آنها  ،چندانی داشته باشیم نامه درسی توجه دوو هویت بومی بر هویت ملی برنامه درسی

و این اصل را سر لوحه افکارمان قرار دهیم که  ،را در یک مجموعه به هم پیوسته بنگریم

 توانیم به معنایدر مسیر دستیابی به تدوین برنامه درسی چندفرهنگی تنها در صورتی می

هایمان را در راستای پیوند برنامه درسی چندفرهنگی دست یابیم، که سازو کار  واقعی

و  هر گونه چشم پوشیبنابراین هرچه بیشتر این سه الیه هویتی برنامه درسی بکار گیریم. 

، به ارمغان بیاوردتواند برای ما که می یتنها دستاورد، هاهر کدام از این هویتاز  غفلت

 بازتابی در واقع ه، بدون اینکاستبر روی کاغذ  تنها برنامه درسی چند فرهنگی پیاده سازی

  از آن را در جامعه مشاهده کنیم. ملموسی

 منابع

شناختی در مشاوره با زنان شاغل در (. کاربرد رویکرد بوم5330.) سیده خدیجهآرین، 

. 53شماره  ،0 دوره، های مشاورهها و پژوهشمجله تازه .های دو شغلیخانواده

 .34-0ص

 .آموزش در رویکردی مثابه به رهنگیف چند آموزش (،5301) .جعفر محمد جوادی،

 .52-1. صفحه23 شماره، 5، دورهوتربیت تعلیم فصلنامه

 .تحلیل جامعه شناختى هویت ملى در ایران و طرح چند فرضیه(. 5334. )حاجیانى، ابراهیم

مجموعه مقاالت در آمدى بر فرهنگ و هویت ایرانى، به کوشش مریم صنیع 

 .رانىانتشارات تمدن ای: اجالل، تهران

(، مفهوم پردازی بین المللی کردن برنامه درسی در آموزش 5333).دیبا وجاری، طلعت

 .53-53. ص5، شماره5، دورهمجله راهبردهای آموزشعالی؛ ابعاد و روندها. 

 رابطه بر تاکید با ؛ایران در ملى هویت شناسى جامعه الگوى (.5301. )افسر فر، رزازى

-575 . ص1، شماره 5، دوره نامه مطالعات ملیفصل .آن ابعاد و ملى هویت میان

535 . 
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، شماره 3دوره ،. مجله مدارس کارآمد(. فلسفه حرفه آموزی به معلمان5331).رئوف، علی

 .17-44ص. 5

و پرورش در نهادینه کردن تفکر مشارکتی.  آموزش(. نقش نظام 5335).سلطانی، ایرج

 .14-44. ص 37، شماره3، دوره فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش

 .انتشارات امیر کبیرتهران:  .فلسفه آموزش و پرورش(. 5333. )علی اکبر ،شعاری نژاد

 : انتشارات نوید.شیراز .درآمدی بر هویت ملی .(5330).بابک شمشیری،

 (. سند برنامه درسی ملی.5315شورای عالی آموزش و پرورش.)

فصلنامه ی مطالعات . مبستگی ملیمیز گرد وفاق اجتماعی و ه .(5303). شیخاوندی، داور

 .44-51-ص. 5شماره، اول دوره، ملی

(. ویژگی ها و ضرورت های تدوین برنامه درسی چند فرهنگی در 5315).صادقی، علیرضا

. 53و  50، شماره 1، دوره راهبرد فرهنگایران: بررسی ضرورت ها و چالش ها. 

 .555 -13ص 

فصلنامه و ارتقا سبک زندگی در ایران. (. دانش چند فرهنگی 5315).صادقی، علیرضا

 .554-555. ص 53، شماره 4، دوره فرهنگ مشاوره و روان درمانی

 .روانانتشارات تهران:  .جامعه شناسی آموزش و پرورش . (5337) .عالقه بند ، علی 

مجله  .آموزش الکترونیکی پارادایمی جدید در عصر اطالعات (.5334) فرهادی، ربابه.
 01-20. ص5، شماره55، دوره اطالعات ریفناو و علوم

های راهبردی، ابعاد و مولفه های شاخص(. 5301های  ملی. )کار گروه تدوین شاخص

 ، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، ویرایش سوم.فرهنگی

، مجله رشد آموزش فنی و حرفه ای .ضرورت آموزش الکترونیکی (.5317) .حمید کفاش،

 .3-5 . ص53، شماره5دوره

 چور. تهران: جالیی محمدرضا ترجمه .جهانی اندازهای چشم (.5334).آنتونی گیدنز،

 .نو طرح انتشارات

 اسالمی.انتشاراتتهران: دفتر .اسالموایرانمتقابلخدمات(.5323مرتضی. )مطهری،
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اداره ی کل  :تهران .سنجش گرایش به هویت تاریخی. (5303). معمار، رحمت اله

 .57-50ص .وسیما صدا های نامه بر  کز تحقیقات وسنجشمطالعات مر

. تهران: برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها(. 5330مهرمحمدی، محمود. )

 انتشارات سمت.

. انتقال دانش و حفظ مهارت: نیاز پیوسته فرایند جهانی شدن (.5334).میرزابیگی، جهانشاه

 .52-51. ص51دوره پنجم، شماره، مجله مدیر ساز

فصلنامهایران. دراقوامملیهویتبرآنتاثیروقومیبین(. روابط5337علی. )یوسفی،
 .45-55. ص3، شماره5، دورهملیمطالعات
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