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Background and Purpose: This study aims to explain the requirements of a multicultural curriculum
based on the objectives of primary education and answers to this question that regarding the
multicultural nature of Iranian society, which features should this curriculum contain and to what
extent the current curriculum is based on these features.
Methods: This was a qualitative content analysis (inductive-deductive). The statistical population
included authentic (valid) documents, including national curriculum, specialized texts, and theses
related to multicultural curriculum and the educational package for primary school curriculum.
Research sample included the national curriculum, related studies in multicultural countries, and the
educational package for the course of social studies in the primary school. Purposive and criterion
sampling was used by giving priority to the articles that were up to date and have a profound
connection with the study subject. To collect the data, national and international sources in the area
of multicultural education within the years of 2009 to 2020 were used. Finally, unrelated sources
were excluded and 86 sources were analyzed. The social studies educational package was selected
because it is more expected to contain multicultural components. Research data were collected
through documentary research and were analyzed through a qualitative (descriptive-interpretive)
method.
Results: In terms of the first research question, five components were extracted as the multicultural
curriculum, including the observance of educational justice, acceptance of cultural pluralism, interest
in peaceful coexistence, respect for divine religions and a combined approach in curriculum content.
Based on the content analysis of these five themes, findings related to the second question showed
low interest in multicultural curriculum components at all levels. However, the themes were not
equally considered.
Conclusion: Low overlap between the book content and the course design guidelines, and the
unbalanced, non-targeted, and inadequate distribution of multicultural curriculum components were
among the results of this study. Based on the results, dominancy of exploration skill training
approach, problem-solving, and critical thinking to present curriculum content are suggested.
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Introduction
The curriculum content is defined in the smallest and
most effective element of the education system, i.e.,
the classroom where teachers and students coming
from different cultural backgrounds, distinguished
lived experiences, various cultural sources
experience an everyday learning context(1-2).
Combining individuals’ cultural belief and their
learning context would closely relate culture to
learning (3). Thus, cultural fundamentals in the form
of a multicultural curriculum should be considered.
A multicultural curriculum is the rebuilding of the
mono-national curriculum that requires proper
contextualization to understand the necessity of a
multicultural approach by authorities. Such bedding
requires a dominant multicultural discourse (4). The
combined approach is a step toward improving the
multicultural curriculum through combining
curriculum content and avoiding a single discipline
(3). Such planning has profoundly influenced the
procedure of features development and thus many
countries made their educational system committed
to the improvement of knowledge and multicultural
skills in their students (4). Developing ethno cultural
literacy and teaching multicultural skills have
created cultural understanding and brought peace
and social cohesion, leading to the sustainable
development of countries (5).
In addition to emphasizing the necessity of
multicultural themes in the curriculum, literature
also confirms the gap in the current education system
(25-29). As prior studies verified the existence of a
separate subject-oriented curriculum in the primary
education and with respect to the lack of a conceptual
model underlying multicultural curriculum framework,
the research gaps are demonstrated (9,14). In this
regard, the purpose of the present research is to
explain the requirements of a multicultural
curriculum based on primary education objectives.

Method
This is an applied study in terms of purpose and
qualitative descriptive research (deductive-inductive)
in terms of method. The first research question
investigated multicultural curriculum components.
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The research population included two parts: the first
part was the national curriculum, and the second part
included specialized texts, valid papers, and
educational websites of other countries having
multicultural experiences with combined approach.
Research sample included national curriculum and
related literature selected through purposive
sampling method. Categorized tables collected
research data through documentary research. Data
were analyzed by qualitative content analysis
(deductive research approach). The second research
question studied the overlap between the current
primary education curriculum and multicultural
curriculum. The statistical research population
included educational package (curriculum guideline,
course book, and teacher book) compiled by the
organization for educational research and planning in
2012. The educational package of the social studies
course in primary school was used as the research
sample. This course was considered as it embraces
higher multicultural component expectations
comparing other courses (29). Purposive and
criterion sampling was done. Research samples were
background and related texts, and analysis unit was
multicultural related concepts. Data were collected
using a conceptual matrix table of deductive content
analysis featured with a literature review based on
the multicultural curriculum features. Data were
collected by documentary review using a researchermade content analysis list and analyzed by a
qualitative content analysis (deductive research
approach). The results accuracy was assessed by a
reliability criterion (33) in qualitative studies.

Results
In the first step, the multicultural curriculum features
were explained in the framework of primary education
principles using the inductive qualitative content
analysis method. The process contains free coding,
classification, and sub-classification and meaning
extraction (30). Categories of educational justice
observance include equal distribution of scholarly
sources and services for all individuals regardless of
attributive features and attention to the special
requirements of students with different needs (needs)
(4-5). Categories of cultural pluralism acceptance
include familiarity with the evolution of cultures,
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culture recognition and promotion, strengthening the
power of cultures, as well as familiarity with ethnic
cultural literature (2). Peaceful coexistence categories
include improved intercultural relations, openmindedness, and admitting unity despite plurality (910). The features of respect for divine religions in the
multicultural curriculum are subcategorized as follows:
familiarity with monotheistic religions' teachings and
respect for the inherent dignity of human beings (39).
The categories of multicultural curriculum's
combined approach embrace applying justice-based
pedagogy through flexible curriculum content,
varied teaching, assessment methods, and learning
contexts (11).
In the second research question, five themes from the
first research question were deductively analyzed in
the social studies educational package for the four
primary education levels through content analysis
(30). In educational justice observance, the analysis
operations included embracing ethnic characteristics
in providing educational facilities, and attention to
the needs of the students suffering from social
problems and/or cultural and economic poverty (36).
Analyzing cultural pluralism acceptance includes
awareness of cultural histories and utilizing ethnic
and cultural achievements (37). The peaceful
coexistence analysis resulted in creating intercultural
respect, intercultural dialogue context, and enhanced
individual identity to strengthen the national identity
(38). In respect for divine religions, the analysis
resulted in respect for values and norms of religions,
acceptance of religious minorities, and instructing
desired human relations (39). The analysis for the
combined approach of the multicultural curriculum
provides caring for cultural, geographical, and
historical requirements and applying combined
approach-based teaching methods (40). According to
the quality and quantity of open coding, the scholar
found that multicultural curriculum components
were relatively ignored in all levels; however, the
themes were differently processed.
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in Iran with the aforementioned multicultural
components (25-29).
In the first research question, educational justice
observance highlights that all learners deserve equal
educational opportunities at school regardless of
their nationality, class, religion, and gender (21).
Cultural pluralism acceptance tries to highly signify
the educational needs of societies made up of
different cultures (37). Peaceful coexistence seeks to
prepare individuals for peaceful coexistence in a
multicultural community (38). The respect for divine
religions would extend students' attitudes in religious
recognition and appropriate conduct against
different religious beliefs (39). The combined
approach intends to change and adjust the education
process to affirm the multicultural value (40).
In the second research question, providing
opportunities to identify ethnic, cultural literature
through art and literature enhance the powers of
cultures, and cultural recognition and development
were relatively considered and related to the
acceptance of cultural pluralism. The other remaining
categories (educational justice observance, peaceful
coexistence, respect for divine religions, and a
combined curriculum approach) (25-29) were almost
equally ignored in the book content. It is evident that
in the age of information explosion, the inclusion of
all the considered concepts of a course in a
curriculum is a misplaced expectation; thus, inquirybased instruction, problem-solving, and critical
thinking approaches were proposed to remove
curriculum content limitations (19).
The research limitations include problems in accessing
the curriculum sources of countries with multicultural
experience and lack of high-quality national studies.
Curriculum planning based on a multicultural
framework for public education, explaining a
multicultural approach for influential academics, and
instructing multicultural teaching and assessment
methods to the teachers are proposed as the research
implications.

Conclusion
Multicultural education is an emergency need for
multicultural communities that requires a multicultural
curriculum. Studies indicated the poor overlap
between social studies educational package content
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مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :هدف این پژوهش ،تبیین ضرورت های برنامه درسی چند فرهنگی بر اساس اهداف تعلیم و تربیت آموزش ابتدایی بوده و

برنامه درسی،

به این سوال پاسخ میدهد که با توجه به چند فرهنگی بودن جامعه ایران ،برنامه درسی دوره ابتدایی باید دارای چه ویژگیهایی باشد و برنامه

برنامه درسی چندفرهنگی،

درسی موجود تا چه اندازه مبتنی بر این ویژگیها است.

آموزش چند فرهنگی

روش :روش پژوهش از نوع کیفی ،تحلیل محتوا (استقرایی– قیاسی) و جامعه آماری اسناد معتبر شامل برنامه درسی ملی و متون تخصصی
مرتبط با برنامه درسی چندفرهنگی و بسته آموزشی برنامه درسی دوره ابتدایی بود .نمونه مورد بررسی برنامه درسی ملی ،پژوهشهای مرتبط
در کشورهای چندفرهنگی و بسته آموزشی درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بود .نمونهگیری هدفمند و ملاکمحور و اولویت در انتخاب
مقالهها ،به روز بودن و ارتباط عمیقتر با موضوع مورد مطالعه تا حد اشباع بود .به منظور جمعآوری دادهها از منابع داخلی و خارجی در حوزه
تعلیم و تربیت چندفرهنگی طی سالهای  ۲119الی  ۲1۲1استفاده شد .در انتها منابع غیرمرتبط حذف شده و  ۶۸منبع مورد تحلیل قرارگرفت.
بسته آموزشی درس مطالعات اجتماعی از این جهت مورد توجه قرارگرفت که توقع طرح مؤلفههای چندفرهنگی درآنها به میزان بیشتری
وجود دارد .برای گردآوری دادهها از شیوه بررسی اسنادی و برای تحلیل دادهها از روش کیفی (توصیفی  -تفسیری) استفاده شد.
یافتهها :در پرسش اول پنج مؤلفه شامل رعایت عدالت آموزشی و تربیتی ،پذیرش تکثر فرهنگی ،توجه به همزیستی مسالمتآمیز ،احترام
به ادیان الهی ،و رویآورد تلفیقی در محتوای برنامه درسی به عنوان ویژگیهای برنامه درسی چندفرهنگی استخراج شد .بر اساس تحلیل
محتوای پنج مضمون استخراج شده ،یافتههای مربوط به پرسش دوم ،میزان توجه به مؤلفههای برنامه درسی آموزش و پرورش چندفرهنگی
را در تمامی پایهها ضعیف نشان داد؛ هر چند میزان پردازش به مضامین ،یکسان نبوده و فراز و فرود داشته است.

دریافت شده99/13/1۱ :

نتیجهگیری :همپوشانی ضعیف محتوای کتاب با راهنمای درسی و توزیع نامتوازن ،غیرهدفمند ،و ناکافی مؤلفههای برنامه درسی

پذیرفته شده99/۱1/41 :

چندفرهنگی در برنامه درسی از نتایج این پژوهش بود .بر اساس نتایج به دست آمده ،غلبه داشتن رویآورد آموزش مهارت کاوشگری ،حل

منتشر شده99/۱۲/۲۱ :

مسئله و تفکر انتقادی جهت ارائه محتوای برنامه درسی پیشنهاد میشود.

* نویسنده مسئول :مجید علیعسگری ،دانشیار گروه برنامهریزی درسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
رایانامهAliasgari@khu.ac.ir :
تلفن1۲4-۶۱۵۶33۲۱ :
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ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی

سیده هما عقیلی و همکاران

مقدمه

همزمییان ۷چنیید قوم و بییه تبع آن چنیید فرهنی

محتوای برنامه درسیی در کوچکترین و مؤثرترین عنصیر نظام آموزشی

جغرافیای سیییاسییی واحد را جامعه چندفرهنگی گویند که بر اسییاس این

یعنی کلییاس درس معنییا و مفهوم پیییدا میکنیید کییه در آن معلمییان و

تعریف ،جامعه ما یک جامعه چندفرهنگی اسییت ( .)4جامعه ایران با تنوع

دانشآموزان بیا زمینیههیای فرهنگی متفیاوت ،محیط ییادگیری را تجربیه

اقلیم و اختلاط نژادی و قومی ،شیرایط خاصی را پیش روی سیاستمداران

میکننید ،تجربیههیای زیسیییتیه متفاوتی دارند و از منابع فرهنگی متنوعی

و برنیامهریزان قرار داده اسیییت و این موضیییوع ،مطالعه ،واکاوی و اقدام

تغذیه میکنند ( ۱و .)۲همنشیییسیییت باور فرهنگی افراد و محیط یادگیری

مناسیین را جهت همگرایی و انسییجام اجتماعی میطلبد .در این راسییتا از

با یکدیگر قرار میدهد

جمله رسییالتهای اسییاسییی نظام تعلیم و تربیت در جوامع چندفرهنگی،

( .)4بر همین اسییاس ،توجه به بسییترهای فرهنگی در قالن برنامه درسییی

طراحی برنامههای درسییی حسییاس به فرهن

و پاسییخگو به ویژگیهای

چند فرهنگی مورد توجه قرار میگیرد.

چنییدفرهنگی اسییییت؛ زیرا در صیییورت بیتوجهی و مغفول مییانییدن،

آنیان ،فرهن

و یادگیری را در ارتباط تنگاتن

برنامه درسیی چندفرهنگی ،بازسازی برنامه درسی تکملیتی است که

های دیگر میتوانند زمینهسیییاز بسییییاری از مشیییکلات و معظلات

نیازمند بسترسازی مناسن در زمینه فهم ضرورت رویآورد چندفرهنگی۱

اجتماعی شییوند ( .)۲سییوالی که در این جا مطرح میشییود ،این اسییت که

از سیوی صیاحننظران اسیت .فراهم شدن چنین زمینهای نیازمند گفتمان

های مختلف باشییید ،نظام تربیتی آن

مسییلط و حاکم با موضییوع چندفرهنگی اسییت ( .)3رویآورد تلفیقی ۲با
امتزاج محتوای برنامه درسییی و جلوگیری از تکرشییتهای ۳بودن ،گامی

در جهت غنای برنامه درسیییی چندفرهنگی اسیییت ( .)4اینکه بسییییاری از

جامعهای که دارای تنوعی از فرهن

بیه ویژه برنامههای درسیییی باید حائز چه ویژگیهایی باشییید تا آموزش،
اثربخش شیییود ( .)4فرهن

مانند یک نظام آموزشیییی عمل میکند که

محیط یادگیری و عملکرد ۸یادگیرنده را در برمیگیرد .محیط همان پهنه

کشیییورهیا نظیام آموزشیییی خود را متعهد بر گسیییترش دانش و مهارت

فرهنگی اسییییت کییه بییه افراد کمییک میکنیید تییا بییه عنوان یییادگیرنییده

چنیدفرهنگی دانشآموزان خود کردهانید بیه دلییل تیثیر شیییگرف چنین

ویژگیهای مورد انتظار شیییناختی ،9عاطفی و روانی،

برنامهریزی بر روند توسییعه این ویژگیها اسییت ( .)3توسییعه سییواد قومی

کنند و به نسبت تعهدی که در وجود آنها شکل گرفته و بدان ایمان دارند،

فرهنگی و آموزش مهییارتهییای چنیید فرهنگی موجیین ایجییاد تفییاهم

بیاورهیای اخلیاقی و رفتیاری ۱1خود را در برابر مقولیههای فرهنگی به مرحله

فرهنگی شیده ،صیل و انسیجام اجتماعی را به ارمغان آورده ،و به توسعه

عمل در بیاورند ( .)3بدین جهت ،آموزش چندفرهنگی سازوکاری است

پایدار کشورها منجر خواهد شد (.)۵

درصیییدد ایجیاد تعیامیل ،تفیاهم و تبیادل بینفرهنگی؛ به طوری که افراد

بییه بییاور بینیک  )۲1۱9( ٤فرهن ی

 ،برنییامییه گروهی برای بقییا و

سیازشیافتگی ٥با محیط خود است .برنامه فرهنگی شامل دانش ،مفاهیم،

دارای فیرهین ی

حرکتی را کسییین

هییای متفییاوت ،بییا کمترین تنش ،امکییان همزیسیییتی

مسالمتآمیز پیدا کنند (.)۵

و ارزشهیایی اسیییت کیه اعضیییای گروه از طریق نظیامهیای ارتباطی به

بیه عقییده بنک  ،آموزش چنیدفرهنگی نوعی رویآورد آموزشیییی

همچنین شیامل عقاید ،نمادها ،و تفسیرهای

اسیییت که تنوع قومی و فرهنگی را در جامعه به رسیییمیت میشیییناسییید و

اشیتراک میگذارند .فرهن

فرهنگی٦

سیییاسییتهای آموزشییی خود را در جهت اصییلاح مفاهیم عمدهای مانند

یافتهها،

هوییت ،ازخودبیگانگی ،تعصییین ،درگیریهای قومی ،نژادی و فرهنگی

نظامهای عقیدتی و ارزش یافتهها را به رسیمیت میشیناسد ( .)۲واقعیات،

تنظیم میکنیید (بییه نقییل از .)۸آموزش چنییدفرهنگی رشییید تخیییل و

از وجود تنوع قومی و فرهنگی در سیییرزمین ما حکایت میکند .حضیییور

مهارتهای انتقادی دانشآموزان را تحریک کرده و باعث میشیییود که

1. Multicultural approach
2. Integrated approach
3. Single discipline
4. Banks
5. Compromise

6. Cultural pluralism
7. Concurrent
8. Performance
9. Cognitive
10. Behavioral

مشیترک در یک گروه انسانی است (به نقل از .)۱کثرتگرایی
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فرهن

مختلف در چهییارچوب

اصییطلاحی در نظم جهانی جدید اسییت که گوناگونی در فرهن

33

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی
آنهیا فرهنی

سیده هما عقیلی و همکاران

هیای دیگر جوامع را به وسییییله هنجارها و اسیییتانداردهای

خودشییان قضییاوت کرده و قابل پذیرش بدانند ( .)7لزوم اسییتقرار برنامه

نژادهیای جیامعه را به وجود آورده و وحدتبخشیییی فرهنگی و وحدت
ملی را ایجاد میکند (.)۱3

درسییی مناسیین از سیینین کودکی در نظام آموزشییی دارای اهمیت اسییت

برنامه درسیی چندفرهنگی سازوکاری در جهت توانمندسازی افراد و

( .)۶مهمترین برنامه درسیییی مربوط به پایه اول ابتدایی اسیییت که در آن

گروهها از منظر برخورداری از دانش ،نگرش ،و مهارت برای همزیسیییتی

زیربنای آموزشییی و تربیتی دانشآموزان پایهگذاری میشییود و هرگونه

مسیییالمیتآمیز در ییک جیامعه چندفرهنگی اسیییت ( .)۱۵برای آموزش

سیهلانگاری در برنامهریزی نوآموزان ،صیدمات جبران ناپذیری به پیکره

چندفرهنگی دو دیدگاه عمودی و افقی ۲وجود دارد .در دیدگاه عمودی

اجتماع وارد خواهد کرد ( .)9بر اساس یافتههای یک مطالعه در اندونزی،

آموزش چندفرهنگی شامل چندین لایه بزرگ است .یک کلاس درس را

دانشآموزان هنگام ورود به جامعه ،باید آماده باشییند تا با یک وضییعیت

میتوان به عنوان لایه پایین مشاهده کرد ،مدرسه را میتوان به عنوان یک

کثرتگرا روبرو شییوند .هنگام تحصیییل در مدرسییه ،به دانشآموزان باید

لایه بزرگتر مشیاهده کرد ،و کشور به عنوان یک لایه حتی بزرگتر .در

الگوهیای جدید و باورهای عمیق درباره چندفرهنگی بودن آموزش داده

دیدگاه افقی آموزش چندفرهنگی میتواند یک متغیر واحد یا متغیرهای

شیییود .آموزشیییگران باید بتوانند ارزشهای چندفرهنگی را در یادگیری

مختلف را در ییک کلاس خا ،،مدرسیییه ،کشیییور یا منطقه اجتماعی-

مرتبط با موقعیتهای تکثر قومی و

جغرافیییایی بزرگتر ترکییین کن ید ( .)۱۸اگر آموزش چنییدفرهنگی بییه

ادغیام کرده و از روشهیای تیدری

اجتماعی اسیییتفاده کنند ( .)۱1میسیییکو )۲1۱۶( ۱بر این باور اسیییت که

صیورتی معنادار در طول و عر

دانشآموزان به دلیل دانش شیخصیی و فرهنگی دارای تجربیات شخصی

تغییرات بنیادین در شییییوههای آموزش برنامههای درسیییی اسیییتاندارد و

متفاوتی در خانوادههای خود هسییتند .برنامه درسییی فرهنگی پاسییخگو به

غیراسیییتیانیدارد ایجیاد کند ( .)۱7برنامههای درسیییی سییینتی ،مفاهیم و

طور مفهومی به دنبال ایجاد ارتباط بین خانه و مدرسییه اسییت ( .)۱۱نتایج

موضیییوعات مجزا از هم و تصییینعی را به دانشآموزان منتقل میکنند که

پژوهشیی دیگری ،نظام آموزشیی فنلاند را در حال معرفی برنامه درسی با

موجن احسیاس بیربطی ،بیهودگی و سردرگمی آنان میشود .با آشکار

گفتمییانهییای مختلف در مورد آموزش چنییدفرهنگی معرفی میکنیید .در

شدن بیش از پیش بیهودگی بخش بخش شدن علم ،نیاز به رویآوردهای

این گفتمیانهیا ،تنوع فرهنگی بیه عنوان بخشیییی ااتی از میدرسیییه راهر

جامع اهمیت بیشتری پیدا کرد .به این ترتین که دانشآموزان در مدارس

میشییود و دیدگاههای چندفرهنگی به طور گسییترده در سییراسییر برنامه

نیازمند آموزشی هستند که اجزای مجزا از هم دانش را با یکدیگر ارتباط

درسیییی ادغام میشیییوند ( .)۱۲نتایج پژوهش صیییادقی ( )۱4۶9حاکی از

دهد تا توانایی آنان برای تشیییخی

و کاربرد دانش قبلی در موقعیتهای

توجه نسییبی سییند ملی ایران به مؤلفههای آموزش چندفرهنگی اسییت؛ به

ییادگیری جدید افزایش یابد ( .)۱۶برنامه درسیییی چندفرهنگی ،به دنبال

گونهای که بخش مربوط به روشهای ارزشیییابی پیشیییرفت تحصییییلی به

بازسیازی سیاختار برنامههای درسیی در همه سیطوح آموزشی با تیکید بر

گونه مناسییین به مؤلفههای آموزش چندفرهنگی توجه داشیییته ،اما بخش

دوره ابتدایی بر اسیییاس رویآورد چندفرهنگی اسیییت .درک ضیییرورت

مربوط بییه راهبردهییای یییاددهی -یییادگیری از آن غفلییت کرده اسییییت.

رهیافت چندفرهنگی از جانن برنامهریزان درسیی بسییتر مناسییبی برای نیل

همچنین ،بخشهیای مربوط به مبانی فلسیییفی و عملی ،اصیییول حاکم بر

این هدف محسوب میشود.

یک برنامه درسی قرار بگیرد ،میتواند

انیدازهای مؤلفههای آموزش چند فرهنگی را بازتاب دادهاند (.)۱4عراقیه،

خود نیازمند تدوین یک برنامه درسیی منسجم است .اما بیتردید با توجه

فتحی ،فروغی و فاضییلی ( )۱4۶۶در یافتههای خود بر این باور هسییتند که

های متفاوت درکنار یکدیگر،

در جوامع چنیدقومیتی میاننید ایران ،بیهکیارگیری فرهنی

هیای قومی در

به برداشییته شییدن مرزها و پیدایش فرهن

تدوین یک برنامه منسیییجم مسیییتلزم توجه به فرهن

های متنوع و متکثر

آموزش رسییمی و اشییاعه آن از طریق برنامه درسییی ،زمینه پیوند اقوام و

موجود در جیامعیه اسیییت ( .)۱9واقعییت این اسیییت که در جامعه امروز

1. Misco

2. Vertical and horizontal view

3۵
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برنیامههای درسیییی و تربیتی و اهداف تفصییییلی دورههای تحصییییلی تا

آموزش و پرورش برای تسییهیل در نائل شییدن به اهداف وآرمانهای

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی
مجموعهای از فرهن

سیده هما عقیلی و همکاران

ها در کنار هم قرار گرفتهاند که غالباً همپوشیییانی

در آموزش و پرورش ایران بیه عنوان یک حوزه مغفول و غاین روشییین

لازم را نداشیییته و یا در تضیییاد با هم قرار دارند .آموزش و پرورش هم با

شیده و تیکید کند که این غفلت میتواند عامل مهمی در تشیدید بسیاری

بهکارگیری نظام برنامهریزی درسی سنتی حاکم بر برنامه درسی کشور به

از پژوهشهییای اجتمییاعی و فرهنگی شیییود .در عین حییال بییه دلیییل

وییژه در دوره ابیتییداییی ،نیمییتوانیید بین یییادگیری و محیط زنییدگی

تیثیرگذاری بنیادین مقطع ابتدایی درجهت ایجاد و حفظ سییلامت روان و

دانشآموزان ،ارتباط مؤثری برقرار کند .بر اسیییاس مطالعات انجام شیییده

تحقق هوییت اجتماعی کودکان و ماهیت تلفیقی برنامه درسیییی ابتدایی،

وضعیت آموزش چندفرهنگی در ایران نامطلوب و توجه به مقولههای آن

ضییرورت وجودی آن نیز مورد تیکید قرار گرفته اسییت .رویآورد غالن

ناکافی بوده اسیییت ( .)۲1پژوهشهای انجام شیییده ،تلاشهای مربوط به

در این پژوهش ،تلفیقی و تکثرگراییانیه اسیییت؛ به صیییورتی که محتوای

برنامه درسی چندفرهنگی و میزان توجه به ارزشهای آن را کافی ندانسته

برنامه درسییی و مسییائل اجتماعی و فرهنگی در ارتباط افقی با هم آموخته

های چندفرهنگی

شوند .پرسشهایی که در این پژوهش به دنبال پاسخ آن هستیم عبارتاند

در بستههای آموزشی ،بازنگری در برنامههای درسی ،برای توجه بیشتر به

از .۱ :بر اسیییاس اصیییول تعلیم و تربیت آموزش ابتدایی ،برنامه درسیییی

( )۲۱-۲3و با توجه به عدم توازن در پرداختن به شاخ
مؤلفهها و شیاخ

های فرهنگی را ضیرورتی محتوم دانسیتهاند (.)۲۵-۲9

بدین جهت تعریف سیییازوکاری مناسییین به منظور نزدیکی فرهن

ها و

ایجاد تفاهم و تعامل میان آنها در جهت همزیستی مسالمتآمیز از دوران
ابتدایی ،ضییرورتی غیر قابل اجتناب و واقعیتی انکار ناپذیر اسییت .هر چه
قدر نقش آموزش و پرورش در توسیییعه این توانایی،کمرن

تر باشییید،

تعاملات افرادی که در این گسیییتره جغرافیایی ملزم به داشیییتن ارتباطات
شیغلی و اجتماعی هسیتند بیشتر دچار آسین خواهد شد .بدین ترتین در
این مطالعه تلاش شده است که ضرورت وجود برنامه درسی چندفرهنگی

آمادگی

سازماندهی

چندفرهنگی دارای چه ویژگیهایی است؟  .۲برنامه درسی فعلی آموزش
ابتدایی تا چه میزان با برنامه درسی چند فرهنگی همپوشانی دارد؟

روش
الف) طرح پژوهش و شرررکر کنندگان :این پژوهش از نظر هدف،
کییاربیردی و از لیحییاو روش ،تیوصیییییفیی از نیوع تیحیلیییل محتوای

کیفی(۱اسییتقرا -قیاس) اسییت.

محتوا طی شید :آماده شدن برای تحلیل ،سازماندهی ،و گزارش نتایج به
دست آمده ( )41که در شکل  ۱نمایش داده شده است.

•مشخص کردن مسئله پژوهش

گام 1

•تدوین سواالت و اهداف

گام 2

•تعریف و مشخص کردن متغیرها

گام 3

•نمونهگیری و انتخاب واحدهای تحلیل

گام 4

•کدگذاری و مقوله بندی
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گزارش

سییه مرحله اسییاسییی در فرایند انجام تحلیل

گام 5

•تحلیل و استنباط نتایج و گزارش

گام 6

شکل  :1مراحل تحلیل محتوای کیفی ()33

اسیییتقرا در روش تحلییل محتوای کیفی به عمیق شیییدن در دادهها و

اسیییتفاده قرار میگیرد که هدف از پیش تعیین شیییدهای برای این تحلیل

فرصییت دادن به رهور بینشها ۲و افقهای تازه و طبقات اسییتقرایی جدید

وجود دارد وکلمات ،جملات ،یا عبارات مشییخصییی در متون جستوجو

گفته میشییود؛ ولی تحلیل محتوای قیاسییی ،زمانی در یک پژوهش مورد

میشیییوند .تمایز بین این دو روش ،بیشیییتر به نحوه شیییکلگیری مقولات

1. Qualitative content analysis

2. Insights

3۸

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی

سیده هما عقیلی و همکاران

بسییتگی دارد ( .)4۱در جدول  ۱ویژگیهای اصییلی دو رهیافت قیاسییی و
استقرایی در تحلیل محتوای کیفی ،نشان داده شده است:
جدول  :1دو رهیاف

اصلی در تحلیل محتوای کیفی()32

انواع تحلیل محتوای کیفی

تعریف کدها و مقولات

شروع پژوهش

منبع کدها و یا مقولات

تحلیل محتوای استقرایی

در فرایند تحلیل دادهها

مشاهده

استخراج کد از دادهها

تحلیل محتوای قیاسی

تعریف کدها پیش از تحلیل و در خلال آن

نظریه

استخراج کد از نظریههای پژوهشی

در پاسییخ به پرسییش اول ،مؤلفههای برنامه درسییی چندفرهنگی مورد

ب) ابزار پژوهش :ابزار گردآوری دادهها برای پرسییش نخسیییت ،جدول

بررسییی قرار گرفت .جامعه پژوهشییی شییامل دو بخش بوده اسییت :بخش

مقولهبندی است که مقوله و شاخ

های آن با مطالعه پژوهشهای انجام

یکم اسییینیاد معتبر شیییامیل برنیامه درسیییی ملی ایران؛ و بخش دوم متون

شیده ،تنظیم شیده اسیت .شیوه گردآوری دادهها ،بررسی اسنادی و برای

تخصصی ،مقالات و مجلات داخلی ایران و خارج از ایران درباره آموزش

تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل محتوای کیفی (اسییتقرایی) اسییتفاده شییده

و پرورش کشیییورهییای چنییدفرهنگی .روش نمونییهگیری ،هییدفمنیید و

اسییت .در پرسییش دوم ،ابزار جمعآوری دادهها ،جدول ماتری

مفهومی

ملیاکمحور؛ نمونیه مورد بررسیییی شیییامیل برنیامه درسیییی ملی ایران و

تحلیل محتوای قیاسییی بوده اسییت که مقوله و شییاخ

پژوهشهای مرتبط؛ زمینه ،متن برنامه درسیییی ملی و پژوهشها؛ و واحد

پژوهشهای انجام شیده و بر اسیاس ویژگیهای تعیین شده برنامه درسی

تحلیل ،ثبت ویژگیهای برنامه درسی چندفرهنگی بود.

چنید فرهنگی در نظریههای ارائه شیییده با رویآورد چندفرهنگیگرایی،

های آن با مطالعه

در پاسیخ به پرسش دوم ،میزان همپوشانی برنامه درسی فعلی آموزش

تنظیم شیده اسیت .شیییوه گردآوری دادهها بررسیی اسینادی با اسییتفاده از

ابتدایی با برنامه درسیییی چندفرهنگی مورد بررسیییی گرفته اسیییت .جامعه

سیییییاهیه تحلیل محتوای محقق سیییاخته و برای تجزیه و تحلیل دادهها از

آماری این پژوهش شییامل بسییته درسییی (راهنمای برنامه درسییی ،کتاب

تحلیل محتوای کیفی (قیاسی) استفاده شده است (.)4۱

درسیییی ،و راهنمییای معلم دوره ابتییدایی) بوده اسیییت کییه توسیییط دفتر

هیامرسیییلی( ۱بیه نقیل از )44روایی ۲در پژوهشهیای کیفی را چنین

برنامهریزی و تیلیف کتابهای درسیی در سال  ۱49۱تیلیف و چاپ شده

تعریف میکند :روایی کیفی به میزانی از سییازش یافتگی اطلام میشییود

اسییت .نمونه مورد بررسییی در این پژوهش شییامل بسییته آموزشییی درس

که از طریق آن ،موارد به یک مقوله مشیابه ،توسط مشاهدهگران متفاوت

مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی اسیت .بسیته آموزشی مطالعات اجتماعی

یا یک مشیییاهدهگر واحد در مناسیییبتها و موقعیتهای متفاوت الصیییام

از این جهیت مورد توجیه قرار گرفیت که نسیییبت به دیگر موضیییوعات

میشییوند .او همچنین اعتبار ۳کیفی را چنین تعریف کرده اسییت :تفسیییر

درسیییی ،توقع طرح مؤلفیههییای چنیدفرهنگی در آن بیشیییتر وجود دارد.

ییک گزارش کیه پیدییده اجتمیاعی را برای آنچه بدان ارجاع میشیییود،

نمونهگیری هدفمند و ملاکمحور و در جهت سیوال پژوهش بوده است.

بازنمایی سیییازد .به بیانی سیییاده قابلیت اعتماد ،میزانی اسیییت که در آن

واحید زمینییه ،متنهییای بسیییتیه؛ و واحیید تحلیییل ،ثبییت مفییاهیم مرتبط بییا

میتوان بیه ییافتههای یک پژوهش کیفی متکی بود و به نتایج آنها اعتماد

چنیدفرهنگی بود .کلیدواژههای به کار برده شیییده در جسیییتجو شیییامل

کرد .معییار قیابلییت اعتمیاد دربرگیرنیده چهیار معییار جیداگانه اما به هم

بودهانید کیه از پیایگیاههای الکترونیکی ensani.ir ،Magiran ،SID

Elsevier ،ProQuest ،Eric ،IranDoc ،Normagas ،Sivilica ،

استفاده شد.
1. Hummersley
2. Validity
3. Credit
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فرایندهای ضییروری برای اعتماد به نتایج پژوهش .این مفهوم تا اندازهای

شییبیه مفهوم اثباتگرایانه اعتبار درونی اسییت؛ .۲اطمینانپذیری :٥عبارت

4. Crediability
5. Dependability
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واژههای چندفرهنگی ،برنامهی درسیی چندفرهنگی و تلفیق برنامه درسی

مرتبط اسییت .۱ :باورپذیری :٤باورپذیری عبارت اسییت از اسییتدلالها و

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی

سیده هما عقیلی و همکاران

اسییت از توانایی شییناسییایی جایی که دادههای یک مطالعه معین از آن جا

برای ییک جمعییت متفیاوت بیه کار رود .بدین ترتین ،اعتمادپذیری هر

آمییده ،چگونییه گردآوری شییییده ،و چطور بییه کییار رفتییه کردهانیید؛ .4

چهار معیار یاد شییده را در بر میگیرد و به عنوان میزانی تعریف میشییود

تیییییدپیذیری :۱بیه "عینییت کیفی" گزارش طبیعیتگرایانه کیفی اطلام

کیه در آن یک پژوهنده میتواند مخاطبان را متقاعد سیییازد که یافتههای

میشود .در این زمینه پژوهنده باید نشان دهدکه یافتههای آن عملاً و واقعاً

وی ارزش توجه کردن را دارند .بر اسییاس تبیین انجام شییده ،پژوهشییگر

مبتنی بر دادهها هستند؛ و  .3انتقالپذیری :۲درجهای است که در آن نتایج

راهبردهیای ارائیه شیییده در جیدول  ۲را برای ارزییابی دقیت علمی نتایج

یک مطالعه کیفی میتواند به یک محیط متفاوت دیگر نیز منتقل شیییده و

پژوهش به کار برده است.

جدول  :2ارزیابی دق

باورپذیری

۲

انتقالپذیری

(اعتبار بیرونی)

4

اطمینانپذیری

3

تیییدپذیری

روایی داخلی

۱

(پایایی داخلی) (پرهیز از سوگیری)

ردیف

معیارهای ارزیابی

معادل کمی

علمی نتایج پژوهش بر اساس معیار اعتبار (قابلی
تعریف معیار

اعتماد) 3در پژوهش کیفی

راهبردهای به کار گرفته شده در پژوهش توسط پژوهشگر
 .۱بهکارگیری منابع گوناگون در جمعآوری دادهها

بازنمایی کافی سازه اجتماعی که پژوهنده

 .۲مطالعه و بررسی طولانی دادهها و مشاهدات مداوم

در پی بررسی آن است

 .4بهکارگیری نظرات متخصصان و بهکارگیری نقل قول مستقیم
 .3صبوری و دقت در ارائه نتایج

تصمیمپذیری نتایج

 .۱بهکارگیری روش نمونهگیری هدفمند
پژوهش باید در تفسیر و تحلیل دادهها

 .۲تنوع در بهکارگیری منابع و افراد و روشهای «مثلثسازی»

دقیق باشد تا دیگران قانع شوند

 .4حساسیت بخشیدن به بررسی دادهها
 .3ایجاد زمینه قضاوت و ارزیابی با ارائه توصیفهای روشن

پایایی نتایج

این گویه به ثبات نتایج در طول زمان
اشاره میکند.

عینیت

میزان تییید ویژگیهای دادههای مورد

 .۲انجام پژوهش یا راهنمایی و نظارت صاحن نظران

بررسی پژوهشگر توسط خوانندگان

 .4حفظ مستندات در تمامی مراحل پژوهش
 .3بازبینی مداوم از طریق دریافت نظر شرکت کنندگان در پژوهش

متغیرهیا ( :)41مفاهیمی که این پژوهش به بررسیییی آنها در متن پرداخته

گامهای اجرایی پرسش یکم

کردن مسییئله ( :)41پژوهش حاضییر در اولین پرسییش به

بررسی ویژگیهای برنامه درسی چندفرهنگی در چهارچوب اصول تعلیم
و تربیت آموزش ابتدایی پرداخته و در این مسیر منابع معتبر علمی را مورد
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مطالعه و تفح

 .4بازبینی نتایج و بررسی انجام فرایندهای پژوهش
 .۱علاقمندی پژوهشگر به موضوع مورد مطالعه

ج) روش اجرا:

گام  .1مشییخ

 .۱پیروی از روش واحد از ابتدا تا انتها و ثبت دقیق دادهها
 .۲تییید صحت فرایند تجزیه و تحلیل توسط همکاران تخصصی

قرار داده اسییت.گام  .2تدوین سییوالات و اهداف (:)41

این پژوهش بیا هیدف تبیین ویژگیهیای برنیامه درسیییی چند فرهنگی بر
اسییاس اصییول تعلیم و تربیت آموزش ابتدایی به این سییوال پاسییخ داد :بر
اسییاس اصییول تعلیم و تربیت آموزش ابتدایی ،برنامه درسییی چندفرهنگی
دارای چیه ویژگیهایی خواهد بود؟ .گام  .3تعریف و مشیییخ

کردن

1. Conformability
2. Transferability

اسیت شیامل مفاهیم شیاخ

برنامه درسیی ،برنامه درسی چندفرهنگی ،و

رویآورد تلفیقی اسییت .طبقهبندی ٤و درنهایت تحلیل و تفسیییر اطلاعات
پژوهش بر اسیییاس حیدود واحدهای معنایی نام برده شیییده انجام شیییده
اسیییت.گام  .4نمونهگیری و انتخاب واحدهای تحلیل و زمینه ( :)41در
این پژوهش روش نمونییهگیری ،هییدفمنیید و ملییاکمحور و نمونییه مورد
بررسیییی برنیامیه درسیییی ملی و پژوهشهای مرتبط در داخل و خارج از
کشور بوده است .پژوهشگر در استفاده از این روش از قاعده اشباع نظری
پیروی کرده تا به اشییباع برسیید؛ به این صییورت که ابتدا منابع به صییورت
هیدفمنید انتخیاب شیییدنید .هر منبع پ

از مطیالعه مورد کدگذاری قرار
3. Reliability
4. Classification

3۶

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی

سیده هما عقیلی و همکاران

گرفت و بعد از آن منبع دیگری انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت.
منابع یکی پ

کید ایجیاد شییید کیه پ

از حیذف و ادغیامهای انجام شیییده در مراحل

از دیگری مطالعه شیید تا جایی که پژوهشییگر به این نتیجه

مختلف ،کیدهیا کیاهش ییافتنید .از این کیدهیا در نهیایت۲4 ،زیرمقوله،

رسیید که مطالعه به حد اشباع مقولهای و نظری رسیده است .از این طریق

۱۲مقوله و  ۵مضیمون شیامل :رعایت عدالت آموزشی و تربیتی در برنامه

مجموعهای از ویژگیهای برنامه درسیییی چندفرهنگی به دسیییت آمد که

درسیییی ،پیذیرش تکثر فرهنگی در برنامه درسیییی ،توجه به همزیسیییتی

ابعیاد مؤلفیههیای برنیامه درسیییی چندفرهنگی را تشیییکیل دادند .در این

مسییالمتآمیز در برنامه درسییی ،احترام به ادیان الهی در برنامه درسییی ،و

پژوهش واحد زمینه ،متن برنامه درسیییی ملی و پژوهشها و واحد تحلیل،

رویآورد تلفیقی در محتوای درسیییی بیه دسیییت آمد .گام  .6تحلیل و

ثبت ویژگیهای برنامه درسییی چندفرهنگی ،و شیییوه گردآوری دادهها،

اسیییتنبییاط نتییایج و گزارش ( :)41در این پژوهش برای تجزیییه و تحلیییل

یادداشیتبرداری با روش بررسیی اسنادی بوده است.گام .5کدگذاری و

دادهها روش توصییفی  -تفسییری مورد اسیتفاده قرار گرفته است .پ

از

مقولهبندی ( :)41سییازماندهی دادههای کیفی حاصییل از مطالعات انجام

کیدبنیدی اولییه ،شیییکیلگیری زیرمقولهها و مقولهها ،ویژگیهای برنامه

شیییده بر اسییییاس چهییار مرحلییه کیید گییذاری بییاز ،۱ایجییاد زیرمقولییه،۲

درسی چند فرهنگی در پنج مضمون مورد پذیرش قرار گرفت.

مقولهسیییازی ،۳و ایجاد مضیییمون ٤انجام شیییده اسیییت ( .)41در مرحله

گامهای اجرایی پرسش دوم:

کدگذاری باز ،ایدههای اولیه از متون اسییتخراج و فهرسییت شیید .هر متن

گام  .1مشخ

چندین بار مورد مطالعه قرار گرفت و تمامی کدهایی که میتوانسیییتند با

آموزشییی متمرکز مانند ایران که تقریباً تمام عوامل آموزشیییی بر اسیییاس

سیوال پژوهش مرتبط باشیند در حاشییه متون یادداشیت شیید و در مراحل

محتوای آن تعیین و اجرا میشییود بیش از سییایر انواع نظامهای آموزشییی

تکرار مطالعه ،مواردی که از قلم افتاده بود اضیییافه میشییید .این فرایند به

اسیییت و بیه خاطر همین اهمیت بیش از اندازه اسیییت که صیییرف وقت

طور پیوسیییته از اسیییتخراج کدها تا قرارگیری آنها در مقولههای مربوطه

نیروهای متخصییی

در ارزشییییابی و تحلیل کتابهای درسیییی میتواند

تداوم یافت .در مرحله ایجاد زیرمقوله ،مجموعه کدهای استخراج شده با

راهگشیای حل بسییاری از مشیکلات جاری آموزش باشد ( .)43در حوزه

رعایت تناسییین کدهای اولیه و بر اسیییاس تفاوتها و شیییباهتهایشیییان

برنامهریزی و سییاسیتگذاری آموزشی ،به تدوین دقیق برنامه درسی نیاز

مقولهبندی شییده و به شییکل زیرمقوله دسییتهبندی شییدند .تعداد طبقات از

اسیییت تیا بتوانیید زمینیه آموزش چنیدفرهنگی و احترام بیه فرهنی

هییای

طریق گروهبندی دادهها کاهش یافت .هدف اصلی از اجرای این مرحله،

گوناگون و ارتقا دانش و سییواد چندفرهنگی در بین دانشآموزان اقوام و

ایجاد شیییرایطی برای درک بهتر پدیده و تولید دانش در زمینه مورد نظر

اقلییتهییای گونیاگون فرهنگی و قومی در کشیییور را فراهم آورد (.)43

اسیییت .در مرحلیه سیییوم به منظور دسیییتهبندی دادهها از برچسییینهای

ایران بیه دلییل وجود اقوام و فرهنی

هیای متنوع و زبانهای گوناگون از

اختصییاصیییتر اسییتفاده شیید .مقولههای نامگذاری شییده در زیرمقولهها به

مصیییادیق جیامعیه چنیدفرهنگی بیه شیییمیار میرود ،بدین لحاو توجه به

شیکل مقولههای اصیلی گروهبندی شده و مضامین در مرحله چهارم قابل

سیییییاسیییتهای آموزش چندفرهنگی و به تبع آن تدوین برنامه درسیییی

دسییتیابی شییدند .در این مرحله یک توصیییفی کلی از موضییوع پژوهش

چندفرهنگی ،ضییروری به نظر میرسیید .در گامهای اولیه وجود مضییامین

ایجیاد میشیییود .بیدین ترتین تمامی متون مورد مطالعه قرار گرفته ،تمام

چندفرهنگی با توجه به تغییر محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی پ

جملات معنادار استخراج و یادداشتبرداری شده و به هر کدام از مضامین

از اجرای نظام آموزشیی  4-4-۸میتواند زمینهسییاز پرداختن به ضییرورت

نهایی یک کد یا برچسیین اختصییا ،داده شیید .بعد از کدگذاری تمام

مطرح شیده باشید ( .)4۵این پژوهش در پی آن است که میزان توجه دفتر

دادهها بر اسیاس اشیتراکاتی که با یکدیگر داشتند تحت یک مقوله واحد

برنییامییهریزی و تیییلیف کتییابهییای درسیییی را بییه مؤلفییههییای آموزش

در آمیدنید کیه بیا مقولههای دیگر ناهمگن بودند .در کدبندی اولیه ۱13

چندفرهنگی بررسییی کند و در این مسیییر بسییته آموزشییی درس مطالعات

1. Open coding
2. Subcategory

3. Categorization
4. Theme
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کردن مسئله ( :)41اهمیت کتابهای درسی در نظامهای

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی
اجتماعی پایههای سییوم ،چهارم ،پنجم ،و شییشییم دوره دوم ابتدایی را به

و مقولهبندی ( :)41با توجه به پنج مؤلفه ویژگیهای برنامه درسییی از قبل

دلیل ماهیت میانرشتهای و ررفیت بالای آن در ارائه مضامین چندفرهنگی

مثالی که مصداقی

طراحی شیده ،طبقات به روشینی تعریف شیده و سپ

قرار داده اسییت .گام  .2تدوین سییوالات و اهداف

از آن باشد ،اکر شده است .بعد از آن پیشینه نظری مربوط به هر کدام از

( :)41بخش دوم پژوهش با هدف شناسایی میزان همپوشانی برنامه درسی

مضیامین بررسیی شده و بر اساس تطبیقی که با تعریف و مثال اکر شده با

فعلی آموزش ابتدایی با برنامه درسیییی چندفرهنگی به این سیییوال پاسیییخ

آن دارد ،در یکی از طبقات جای شیییدهاند .در انجام پژوهش از ماتری

خواهید داد :برنیامیه درسیییی فعلی آموزش ابتیدایی تیا چه میزان با برنامه

سییاختیافته با رویآورد قیاسییی بهره اسییتفاده شییده اسییت .بدین منوال

کردن

کتابهای مطالعات اجتماعی پایههای چهارم ،پنجم ،و شییشییم دوره دوم

متغیرها ( :)41تحلیل و تفسیر اطلاعات پژوهش بر اساس حدود واحدهای

ابتدایی تحلیل شییده و با اسییتفاده از تحلیل انجام شییده ،همپوشییانی برنامه

مورد مطالعه و تفح

درسییی چند فرهنگی همپوشییانی دارد؟ گام  .3تعریف و مشییخ
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سیده هما عقیلی و همکاران

معنایی زیر انجام شییید :عدالت آموزشیییی و تربیتی :رالز )۲11۱( ۱عنوان

درسیییی بییا برنییامییه درسیییی چنییدفرهنگی در کتیین مطییالعییات اجتمییاعی

میکند که افراد با توانایی و مهارتهای مشیابه ،باید فرصیتهای مشابهی

صیورتبندی شید.گام  .6تحلیل و استنباط نتایج و گزارش ( :)41در این

برای پیشیرفت و همچنین بهره بردن از امکانات اجتماعی داشیته باشند (به

پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها روش کیفی(توصییییفی _ تفسییییری)

نقییل از .)4۸تکثر فرهنگی :پییذیرش تکثرگرایی بییه عنوان لییازمییه تعیامییل

مورد استفاده قرار گرفته است .پ

از تعیین تعریفها ،مصادیق مفاهیم و

فرهنگی در عصیییر جهیانی شیییدن ،همافزایی فرهنگی را بییه اهن متبییادر

کیدگیذاریهای مورد نظر ،مضیییامین انتخاب شیییده به عنوان مؤلفههای

میکنیید؛ زیرا کییه مراتیین مفهومی بین تکثارگرایی و همافزایی در بعیید

برنامه درسییی چندفرهنگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با

شییاخ

فرهنگی و در سیییط درونی ۲آن در حوزه قومیییت وجود دارد (.)47

توجه به نزدیکی معنایی مضییامین ،مصییادیق و مثالهایی یافت شیید که با

همزیسییتی مسییالمتآمیز :همزیسییتی مسییالمتآمیز فرایندی اسییت که به

چندین تعریف عملیاتی همپوشیانی داشیت و سییعی شد با یکسانسازی و

موجین آن دو ییا چنید نفر ییا گروه در مجاورت مکانی و با نوعی رابطه

تعدیل در یکی از مقولهها قرار گیرد .حاصییل پژوهش بدین شییرح اسیت:

متقابل که مبتنی بر کارکردهای معینی اسییت با یکدیگر زیسییت میکنند

جیامعه ایران به دلیل تنوع اقلیمی ،نژادی و قومی ،شیییرایطی ویژه را پیش

( .)4۶ادیان الهی :آنچه امروزه جهان بشیری به شدت به آن نیازمند است،

روی برنامهریزان و دستاندرکاران آموزش و پرورش قرار داده است .به

تعیامیل و گفتوگوی ادیان درجهت کم کردن فاصیییلههای موجود بین

رسییمیت شییناختن این تنوع و تکثر و ضییرورت عدم نادیده گرفتن آن در

ادیان ،تیلیف قلوب پیروان آنها و یکسیو کردن حرکت انسیانها به سیوی

سییاختار و بافتار برنامه درسییی آموزش و پرورش از بدیهیترین مطالبات

سیییعادت اسیییت ( .)49رویآورد تلفیقی :منظور از تلفیق برنامه درسیییی

جامعه ایرانی اسییت .به لحاو سییاختاری ،نظام آموزشییی در ایران ،نظامی

ارتبیاط دادن و درهم آمیختن محتوای برنیامیهی درسیییی به منظور تحقق

متمرکز اسییت .بر این اسییاس برنامه درسییی دورههای تحصیییلی بر اسییاس

هدف انسجام تجربیات یادگیری فراگیران است (.)31گام  .4نمونهگیری

برنامه درسیییی ملی تدوین شیییده اسیییت .دفتر برنامهریزی و تیلیف کتن

و انتخاب واحدهای تحلیل و زمینه ( :)41از جامعه آماری پرسیییش دوم،

درسییی عهدهدار تهیه و تدوین راهنمای برنامه درسییی برای تمامی عناوین

کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم از این رو مورد توجه قرار گرفتند

درسی مصوب دورههای تحصیلی است و به تبع آن محتوای برنامه درسی

که توقع طرح مؤلفههای چندفرهنگی در آنها وجود دارد .در این پژوهش

بر اسیاس راهنمای برنامه درسی برای تمام حوزههای برنامه درسی ملی از

واحید زمینیه ،متن کتن درسیییی؛ و واحد تحلیل ،مفاهیم مرتبط با مبحث

پیش طراحی شییده و در قالن بسییتههای آموزشییی شییامل کتاب درسییی،

چندفرهنگی؛ و شیییوه گردآوری دادهها ،بررسییی اسیینادی با اسییتفاده از

راهنمیای معلم ،محتوای مکمیل که تشیییکیل شیییده ازکتابهای تمرین،

سییاهه تحلیل محتوا بوده است .همچنین در تجزیه و تحلیل دادهها ،روش

فیلمهای آموزشیییی ،کاربرگههای دانشآموز ،و نرمافزارهای رایانهای از

کیفی (توصییفی  -تفسییری) مورد استفاده قرار گرفت.گام .5کدگذاری

جیانین سیییازمیان پژوهش و برنامهریزی آموزشیییی به دورههای مختلف

1. Ralz

2. Inner

۵1

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی
تحصیییلی عرضییه میشییود .این پژوهش به بررسییی و تفح

سیده هما عقیلی و همکاران

در محتوای

از نوع اسیتقرایی تبیین شیده اسیت؛ به این صیورت که با استفاده از روش

برنامه درسییی مطالعات اجتماعی در قالن راهنمای برنامه درسیییی ،کتاب

تحلیل محتوای کیفی از گونه اسییتقرایی ،پژوهشییگر به سییازماندهی داده

درسییی ،راهنمای معلم وکاربرگههای دانشآموزی پرداخته اسییت .دلیل

های کیفی پرداخت .فرایند انجام کار شییامل کدگذاری آزاد ،ایجاد طبقه

انتخیاب درس مطیالعیات اجتمیاعی ،دارا بودن ررفیت میانرشیییتهای این

یافتهها وزیرطبقه یافتهها و اسیتخراج معنا است .کدگذاری اولیه ،به ایجاد

درس در ارائه آموزشهای چند فرهنگی است.

 ۲4مقوله اولیه منجر شد و در مراحل بعدی این مقولات با یکدیگر مقایسه
شییده و تعدادی از آنها که نزدیکی بیشییتری داشییتند زیرمجموعه مقولات

یافتههای پژوهش
الف) پرسرش  :1بر اسییاس اصییول تعلیم و تربیت آموزش ابتدایی ،برنامه
درسییی چندفرهنگی دارای چه ویژگیهایی اسییت؟ در گام نخسییت این
پژوهش ،ویژگیهای برنامه درسیییی چندفرهنگی در چهارچوب اصیییول
تعلیم و تربیت آموزش ابتدایی با اسیییتفاده از روش تحلیل محتوای کیفی

عیامتری قرار گرفتنید .تعیداد آنها  ۱۲زیرمقوله بود که هر یک از این
مقولات میانی معرف یک بخش یا طبقه خا ،از موضییوع پژوهش بود.
این مقولات در ارتباط با هم قرارگرفته و در سییط بالاتری از انتزاع ،زیر
 ۵مقوله اصیلی جمع شیدند که در نهایت مضامین اصلی را تشکیل دادند.
نتایج تحلیل انجام شده در جدول  4ارائه شده است.

جدول  :3تحلیل محتوای کیفی با رویآورد استقرایی «ویژگیهای برنامه درسی چند فرهنگی»
کدها

1

زیر مقولهها

مقولهها

بهرهگیری از محیط آموزشی اثربخش برای همه کودکان

توزیع برابر منابع و خدمتهای تعلیم و تربیت برای همه

عدم توجه به ویژگیهای قومی ،نژادی ،مذهبی و ...در ارائه امکانات و شرایط آموزشی

فارغ از ویژگیهای انتسابی

تربیت و جامعهپذیری دانشآموزان با کمتوانیهای اهنی و جسمی

توجه به نیازهای ویژه دانشآموزان با نیازمندیهای

توجه به نیازهای دانش آموزان دارای آسینهای اجتماعی ،فقر اقتصادی ،فقر فرهنگی

متفاوت

ها و تمدنهای دیگر

آگاهی از قدمت و سابقه فرهن

به تصویر کشیدن زیباییهای آداب و رسوم ،مناسک و سنن محلی اقوام
بهره گیری از دستاوردهای فرهنگی اقوام
2

آگاهیرسانی نقش خردهفرهن
اشاعه تاریخ فرهن

ها در تیمین امنیت کشور

ها در جهت تقویت هویت بومی

بهرهگیری از ادبیات فولکلوریک ،ضربالمثلها ،اشعار و ترانهها ،زبان و گویش و...
توجه به هنر ،صنایع دستی ،موسیقی ،دو یا چندزبانگی ،سبک پوشش ،اعیاد ،جشنها
ایجاد احترام بینفرهنگی و حفظ حرمت فرهن

های مختلف از طریق آشکار ساختن نقش فرهن

بومی در اعتلای فرهن

ملی

ایجاد ارتباطات جهانی ،ملی و منطقهای بینفرهنگی از طریق آموزش ضد تبعیض نژادی
ایجاد زمینه گفت و گوی بینفرهنگی از طریق پرورش مهارتهای نقادی ،تعقل ،تحمل و پذیرش
3

عقاید و آرای مختلف و حل مسالمتآمیز مسائل
رشد ررفیتهای روانشناختی از طریق پرهیز از پیشداوری و کاهش تعصن آموزشی
تقویت هویت فردی در جهت تحکیم وحدت ملی از طریق پذیرش تکثر فرهنگی
تحکیم وحدت ملی

4

5

آموزشی و تربیتی در
برنامه درسی

ها ،بازشناسی ،حفظ و

گسترش آنها با تیثیرپذیری از ویژگیهای قومی
تقویت و اعطای قدرت به فرهن

ها با برجستهسازی

جنبههای مثبت آنها

پذیرش تکثر فرهنگی
در برنامه درسی

آشنایی با ادبیات فرهنگی اقوام
بهبود روابط بینفرهنگی از طریق مطالعه فرهن

های

داخلی و خارجی
پرورش مهارتهای چندفرهنگی و پذیرش افکار متفاوت
در عرصه تلاقی و تعار

افکار

توجه به همزیستی
مسالمتآمیز در برنامه
درسی

پذیرش وحدت در عین کثرت به منظور تحکیم وحدت و
همبستگی ملی

احترام به ارزشها و هنجارهای ادیان و مذاهن

آشنایی با آموزههای ادیان و مذاهن توحیدی

احترام به ادیان الهی در

آموزش روابط انسانی مطلوب و جامعه خواهان صل و آرامش

احترام به کرامت ااتی انسانها

برنامه درسی

توجه به مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی ،تاریخی از طریق محتوای متناسن با تنوع فرهنگی

بهکارگیری پداگوژی مبتنی بر عدالت از طریق انعطاف در

طراحی برنامه درسی بر اساس زندگی روزمره و محیط اجتماعی دانشآموزان

محتوای برنامه درسی

بهکارگیری روشهای تدری

۵۱

رعایت عدالت

مبتنی بر رویآورد تلفیق با توجه به نیازهای ویژه دانشآموزان

رویآورد تلفیقی در
محتوای درسی
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تقویت هویت ملی بر اساس مؤلفههای سرزمینی ،دین و مذهن ،تاریخ ،زبان و آداب و رسوم در جهت

آشنایی با سیر تحول فرهن

مضامین

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی

سیده هما عقیلی و همکاران

بهکارگیری روشهای سنجش و ارزشیابی با رعایت تفاوتهای فردی در جهت تکامل شخصیت مانند
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خودسنجی ،همسال سنجی ،گروهسنجی و–...

تنوع در استفاده از روشهای تدری  ،روشهای ارزشیابی
و مواد و محیط یادگیری

همان طور که در جدول  4مشیاهده میشود اولین ویژگی مورد اشاره

صیییحی و منطقی همراه بیا شیییکیبیایی در مقابل باورهای متفاوت دینی،

در برنامه درسییی چندفرهنگی ،رعایت عدالت آموزشییی و تربیتی اسییت.

احترام بیه ارزشهیای اخلیاقی و انسیییانی ادیان در مواجهه با موقعیتهای

این ویژگی تیکید بر این رویآورد اسیت که تمامی دانشآموزان صرف

فرهنگی متفاوت از ورایف تعریف شییده آموزش و پرورش اسییت ( 4و

نظر از گروهی که به لحاو ملیت ،طبقه ،مذهن ،جنسیت یا توانایی به آن

 )49و در ایین پژوهش بییه عنوان یییک ویژگی برای برنییامییه درسیییی

تعلق دارند باید از برابری فرصیییتهای آموزشیییی در مدرسیییه برخوردار

چندفرهنگی لحاو شیده اسیت .تربیت شهروندانی که پذیرنده و پرورش

باشیییند .برنامه درسیییی باید کودکان را از محدودیتهای قومیت گرایی

دهنیده ارزشهیای اخلیاقی ،معنوی و فرهنگی بیاشییینید موجن انسیییجام

آزاد کرده و بیدون توجیه بیه تفیاوتهیایی کیه بیه لحیاو فرهنگی دارند

فرهنگی و در نتیجیه اتحاد ملی خواهد شییید .رویآورد تلفیقی در برنامه

فرصییتهایی را در اختیارشییان قرار دهد که بر افزایش حرمت خود ۱آنها

درسیی چندفرهنگی به عنوان پنجمین ویژگی برنامه درسی ،نقشی اساسی

تیثیرگذار باشیید ( .)3-۲دومین ویژگی از برنامه درسییی چندفرهنگی که

و کلییدی در آموزش چنیدفرهنگی دارد .از بین عناصیییر برنامه درسیییی،

در این پژوهش مطرح میشیییود ،پییذیرش تکثر فرهنگی اسیییت .یکی از

محتوا مهمترین عنصیر در ایجاد تعادل بین فرهن

ملی و قومی محسوب

اهیداف اصیییلی در تعلیم و تربییت چندفرهنگی آماده کردن فراگیران به

شده و میتواند شرایط مناسن را برای یادگیری مهارتهای چندفرهنگی

نحوی اسیییت که بتوانند در یک جامعه متکثر که دارای گروههای قومی

در کودکیان ایجیاد کنید .با توجه به تیثیری که فرهن

در شیییکلگیری

مختلف اسییت عملکردی مطلوب از خود به جا بگذارند .به صییورت کلی

شیخصییت کودکان دارد ،موقعیت تحصییلی دانشآموزان به میزان بسیار

در عصیییر حیاضیییر بیه دلیل تنوع اجتماعی ،افکار عمومی و گفتمانهای

بیالایی تابعی از شیییرایط و ویژگیهای فرهنگی آنها خواهد بود .آموزش

فرهنگی بیه سیییوی پییذیرش تنوع و تکثر فرهنگی حرکیت کردهانید .این

چندفرهنگی به دنبال تغییراتی در فرایند آموزش اسیییت تا از نابرابریهای

پییذیرش چنییدگیانگی فرهنگی ،متضیییمن امنیییت جوامع بوده و بییه نوعی

فرهنگی جلوگیری کرده و با به کارگیری مفهوم تفاوتهای فرهنگی در

فرصییت محسییوب میشییود ( 9و  .)47توجه به همزیسییتی مسییالمتآمیز

متن و محتوای برنامه درسییی بر ارزشییمندی چند فرهنگی صییحه بگذارد

سییومین ویژگی اسییت که به دفعات در منابع تخصییصییی و پژوهشهای

( ۱3و .)31

انجیام شیییده ( 7 ،3 ،4و  )۶بیه عنوان ییک ویژگی برای برنیامه درسیییی

ب) پرسررش  :2برنامه درسییی فعلی آموزش ابتدایی تا چه میزان با برنامه

چندفرهنگی مطرح شییده اسییت .برنامه درسییی چندفرهنگی ررفیت آماده

درسیییی چند فرهنگی همپوشیییانی دارد؟ در گام دوم این پژوهش ،میزان

سیییازی افراد را برای زیسیییت مسیییالمتآمیز در یک جامعه چندفرهنگی

همپوشانی برنامه درسی فعلی آموزش ابتدایی با برنامه درسی چندفرهنگی

دارد .این ویژگی بر اسییییاس رویآوردی اسییییت کییه در آن آموزش و

با اسییتفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسییی مورد مقایسییه و

پرورش را به عنوان نهادی معرفی میکند که باید با ایجاد تعامل ،تفاهم و

بررسییی قرار گرفت؛ به این صییورت که مضییامین انتخاب شییده به عنوان

تبادل بین فرهنگی ،فرایند تعلیم و تربیت را به سییمتی پیش ببرد که در آن

مؤلفههای شییاخ

برنامه درسییی چندفرهنگی مورد تجزیه و تحلیل قرار

دانشآموزان بتواننید در ییک جیامعیه چنیدفرهنگی بیا کمترین تنش و به

گرفتند .با توجه به نزدیکی معنایی مضیییامین ،مصیییادیق و مثالهایی یافت

صییورت مسییالمتآمیز امکان همزیسییتی داشییته باشییند .چهارمین ویژگی

شیدند که با چندین تعریف عملیاتی همپوشانی داشت که با یکسانسازی

برنامه درسییی چندفرهنگی احترام به ادیان الهی اسییت .گسییترش نگرش

و تعیدییل در یکی از مقولیههیا قرار گرفتند .نتایج تحلیل انجام شیییده در

دینی و فرهنگی دانشآموزان در شیناخت ادیان دیگر و داشتن رفتارهای

جدول  3ارائه شده است.

1. Self-esteem

۵۲

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی

سیده هما عقیلی و همکاران

جدول :4ماتریس مفهومی تحلیل محتوای قیاسی «طبقه بندی ،تعریف و کدگذاری مضمون ها»
مقوله

ن

درسی

برادر کوچک پریسا ناشنواست .به همین دلیل،

نیازمندیهای متفاو

و تربیت و جامعه پذیری دانش آموزان با کم توانیهای

او خیلی محبت میکند و هر وقت که به مهمانی

اهنی و جسمی

میکنند مراقن است که به او خوش بگذرد.

پذیرش تکثر فرهنگی در برنامه درسی

پایه پنجم

تقویت هویت فردی در جهت تحکیم وحدت ملی از
طریق پذیرش تفاوت و تکثر فرهنگی و تقویت هویت
ملی در جهت تحکیم وحدت ملی

درسی

آموزش روابط انسانی مطلوب و جامعه خواهان صل و
آرامش

خود نیز برای او توضی دهید.
به طور گروهی ،برای گردشگران یک پوستر درست
کنید .یکی از بناهای تاریخی استان خود را انتخاب
کنید .عکسی از آن تهیه کنید و روی مقوا بچسبانید.
توضی مختصری درباره آن بنویسید.
کتاب مقدس زرتشتیان اوستا نام دارد .سه پایه نامههای
اصلی دین زرتشت پندار نیک ،گفتار نیک ،و کردار
نیک است.
ما برای اینکه با دیگران ارتباط برقرار کنیم ،خواستهها،
افکار و نظرات خود را با آنها در میان میگذاریم یا
احساس خود را به آنها ابراز میکنیم.

پایه پنجم

احترام به ادیان الهی در برنامه

آشنایی با مراسم و مناسک ادیان و مذاهن

شهر یا روستای شما سفر کند .نامههای شهر یا روستای

پایه چهارم

احترام به ارزشها و هنجارهای ادیان و مذاهن و

به دوستی (واقعی یا فرضی) که در جای دیگری
زندگی میکند ،نامه بنویسید و از او دعوت کنید به

چهارم

توجه به همزیستی مسالمتآمیز در برنامه درسی

مسالمتآمیز مسائل و رشد ررفیتهای روانشناختی

عظیمی ساخته شده است؟

۱7

مهارتهای نقادی ،تعقل ،تحمل و پذیرش عقاید و حل

چهارم

ایجاد زمینه گفت و گوی بینفرهنگی از طریق پرورش

چهارم

جهانی ،ملی و منطقهای بین فرهنگی

میکرد ،پرسید :چگونه در  ۲۵11سال پیش ،چنین بنای

کتاب درسی – پایه

فرهن

بومی در اعتلای فرهن

ملی و ایجاد ارتباطات

چهارم

ایجاد احترام بینفرهنگی از طریق آشکار ساختن نقش

آنها بعد از رهر آن روز به تخت جمشید رفتند.
توماس در حالی که با تعجن به ستونهای عظیم نگاه

کتاب درسی – پایه

غذا ،سبک پوشش ،اعیاد

سوغاتی بخریم.

کد ۸۲ ، – 9کد 4 ، – ۱1

احترام به کرامت ااتی انسانها

زبانگی ،توجه به هنر ،صنایع دستی ،سوغاتی ،ابنیه،

بچهها گفتند :ما هم میخواهیم برای دوستانمان
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آشنایی با آموزههای ادیان و مذاهن توحیدی

اشعار و ترانهها ،موسیقی ،زبان و گویش و دو یا چند

ببینم .خوب است عصر سری هم به مغازهها بزنیم.

کتاب درسی – پایه کتاب درسی – کتاب درسی –

تحکیم وحدت و همبستگی ملی

بهرهگیری از ادبیات فولکلوریک ،ضربالمثلها،

توماس گفت :من میخواهم صنایع دستی کرمانشاه را

کد۸3 ، –۶

پذیرش وحدت در عین کثرت به منظور

افراد مؤثر و خدمات آنها

بازدید از مناطق تاریخی ،رعایت کنند.

چهارم

افکار متفاوت در عرصه تلاقی افکار

آشنایی با رویدادها و رشادتها و دلیریها با تیکید بر

بیگانگان است و دیگری نکاتی که گردشگران باید در

کتاب درسی – پایه

پرورش مهارتهای چند فرهنگی و پذیرش

تاریخ فرهن

رشادتهای سرداران ایرانی در جن

کد ۸4 ، – ۵

های داخلی و خارجی

جهت پیشرفت و توسعه تمدن و فرهن

ملی ،اشاعه

ها در جهت تقویت هویت بومی از طریق

دو نکته بسیار مهم در این درس ،یکی تیکید بر
های ایران با

کد۵4 ، – ۸

بهبود روابط بینفرهنگی از طریق مطالعه

آشنایی با مشاهیر ،شعرا ،هنرمندان و نویسندگان در

مورد این شخصیتها یک متن کوتاه بنویسید.

کد41 ، – 7

آشنایی با ادبیات فرهنگی اقوام

بهرهگیری از دستاوردهای فرهنگی اقوام از طریق

با توجه به درس نقش خردمندان در کتاب فارسی ،در

کاربرگ–

ها با برجسته

سازی جنبههای مثبت آنها

فرهن

پایه ششم

اقوام

راهنمای معلم– پایه

تقویت و اعطای قدرت به فرهن

و به تصویر کشیدن زیباییهای آداب و رسوم محلی

مطالعه موردی :معرفی افغانستان و ترکیه

کد  ۱1۲ ، – 4کد  ، –3کد ۱17 ، – 3

آشنایی با سیر تحول فرهن

ها ،حفظ و

آگاهی از قدمت و سابقه فرهن

ها و تمدنهای دیگر

پنجم

توجه به نیازهای ویژه دانشآموزان با

اجتماعی ،فقر اقتصادی ،فقر فرهنگی در تعلیم و تربیت

برقراری ارتباط با دیگران برایش سخت است .پریسا به

کتاب درسی – پایه کتاب درسی –

رعایت عدالت آموزشی و تربیتی در برنامه

را بهتر انجام دهیم.

کد ۱3 ، – ۲

توجه به نیازهای دانشآموزان دارای آسینهای

گسترش آنها

۵4

آموزشی اثربخش برای همه کودکان

از ما تواناییهایی داریم که باعث میشود بعضی کارها

سوم

برای همه فارغ از ویژگیهای انتسابی

امکانات و شرایط آموزشی و بهرهگیری از محیط

ولی هیچ وقت دو نفر کامل به هم شبیه نیستند .هرکدام

کد ۶ ، – ۱

توزیع برابر منابع و خدمتهای تعلیم و تربیت

توجه به ویژگیهای قومی ،نژادی ،مذهبی در ارائه

هرچند ،ممکن است بعضی آدمها به هم شبیه باشند،

کتاب درسی – پایه

مضمو

کدگذاری باز

مثال

کد

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی

سیده هما عقیلی و همکاران

اجتماعی دانش آموزان

کنید.
درسی
درسی
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مانند خودسنجی ،همسالسنجی ،گروهسنجی

دانشآموزان اجازه دهد با شیوههای مختلف نتایج
یادگیری را بروز و رهور دهند.

9۵

رعایت تفاوتهای فردی در جهت تکامل شخصیت

ارزشیابی باید مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد و به

راهنمای برنامه راهنمای برنامه

معیارهای فرهنگی و روشهای سنجش و ارزشیابی با

انطبام با شرایط بومی و محلی نیز فراهم بیاید.

94

تنوع در استفاده از روشهای تدری ،
روشهای ارزشیابی و مواد و محیط یادگیری

تلفیق با نیازهای ویژه دانشآموزان و حساس به

است تا با وجود متمرکز بودن برنامهی درسی ،امکان

کد، -۱۲

بهکارگیری روشهای تدری

مبتنی بر رویآورد

در برنامه درسی مطالعات اجتماعی سعی بر آن بوده

کد، -۱۲

رویآوردتلفیقی در محتوای درسی

انعطاف در محتوای برنامه درسی

طریق مدرسه بر اساس زندگی روزمره و محیط

متناسن با شرایط محلی و امکانات محیطی طراحی

راهنمای برنامه درسی

بهکارگیری پداگوژی مبتنی بر عدالت از طریق

جریان تعلیم و تربیت از طریق طراحی برنامه درسی از

بومی و محلی ،در بخشهایی از کتاب ،فعالیتهایی

کد۶۶ ، -۱۱

توجه به مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی ،تاریخی در

به منظور انعطافپذیری برنامه و انطبام با مقتضیات

همان طور که در جدول  3مشییاهده میشییود پنج مضییمون اسییتخراج

و با هم زیسیتن» عنوان کرده اسیت .در صیفحه  ۱4راهنمای برنامه درسی

شده در سوال یکم این پژوهش در بسته آموزشی مطالعات اجتماعی برای

تعیاریف جیامعی از این درس ارائیه شیییده کیه با مضیییامین چندفرهنگی

چهیار سیییال آخر دوره ابتدایی مورد تحلیل محتوا قرارگرفتند .مطالعات

همپوشییانی قابل توجهی دارد .در این راهنما یکی از اصییول خا ،حاکم

پژوهشییگر بر اسییاس کمیت و کیفیت کدگذاریهای باز ،میزان توجه به

بر برنیامیه درسیییی مطیالعات اجتماعی را امکان تطبیق دروس با شیییرایط

مؤلفیههیای برنیامیه درسیییی آموزش و پرورش چندفرهنگی را در تمامی

زندگی دانشآموزان و مقتضییییات محلی عنوان میکند و به نقش تاریخ

پایهها ضییعیف نشییان میدهد؛ هرچند میزان پردازش به مضییامین یکسییان

در هویتبخشی و نقش مفاخر و شخصیتها و آثار و جلوههای شکوفایی

نبوده و فراز و فرود داشیته اسیت .ازآن جا که دو منبع اصلی مطالعه برای

تمدن و فرهن

تیکید میکند .در سیییازماندهی محتوا ،رویآورد تلفیقی

پاسیخ به این سیوال پژوهش ،راهنمای برنامه درسی دفتر پژوهش و کتاب

را مطرح کرده و بر اسیییاس اسیییتفاده از الگوی محیطهای توسیییعهیابنده

و راهنمای معلم درس مطالعات اجتماعی پایههای سیوم تا شیشم بوده ،در

آموزش در پایههای بالاتر به سیییطوح ملی ،قارهای و جهانی تمایل مییابد

این بخش از یافتههای پژوهش ،در همین دو محور به توصییییف مطالعات

و در زمینه فرایند یاددهی یادگیری ،رویآورد محتوا ،کاوشییگری اسییت.

پژوهشیییگر درباره میزان همپوشیییانی محتوای بسیییته آموزشیییی مطالعات

در محورهای اصییلی برنامه درسییی مطالعات اجتماعی ،به تقویت عزت و
و هویت به عنوان یکی از

اجتماعی با مؤلفههای برنامه درسی چند فرهنگی پرداخته شده است.

هویت اسیییلامی ایرانی اشیییاره شیییده و فرهن

الف .راهنمای برنامه درسیییی مطالعات اجتماعی در صیییفحه( 7راهنمای

راهبردهیای موضیییوعی با مفاهیم کلیدی تعلق و هویت ،میرار فرهنگی،

برنامه درسییی مطالعات اجتماعی ،دفتر برنامهریزی و تیلیف کتن درسییی

تنوع فرهن

ها ،و شییییوههای زندگی مورد تیکید قرار گرفته اسیییت .در

وزارت آموزش و پرورش) ،جهییت گیری درس را تربیییت شیییهرونییدی

چهییارچوب فراینیید کییاوشیییگری در موضیییوعییات محیطی و اجتمییاعی،

مطرح کرده اسیییت .این راهنمیا کیاربرد روشهیای تلفیقی را بیا توجه به

مهارتها در پنج حوزه بررسیییی و کاوش ،برقراری ارتباط ،مشیییارکت،

مبانی روان شیناختی ۱فراگیران توصیه کرده و یکی از اهداف اختصاصی

خلاقیت ،واکنش شخصی ،و ارهارنظر در انواع اجتماعات محلی ،ملی ،و

برنامه را «تحول و اصیلاح برنامههای درسی دورههای مختلف تحصیلی با

جهانی مورد تیکید قرار گرفته و در زمینه پرورش مهارتهای مشییترک با

تغییر بر کییارکرد آموزشیییی بییه کیارکرد فرهنگی تربیتی بییه منظور حفظ

سیییایر برنیامههای درسیییی ،مهارتهای زندگی با کلید واژه مهارتهای

هوییت ملی ،ارزشهیای فرهنگی و تعمیق تربییت دینی ،شیییهروند ملی با

شیییهرونیدی ،در فراینید درونی کردن ارزشهیا ،مفیاهیم عیدالییتجویی،

مناسیبات جهانی ،توسعه مهارتهای دانایی ،استقلال سازنده ،مفید زیستن

حقطلبی ،مسییئولیتپذیری و مشییارکتطلبی ،و میهندوسییتی را در همان

1. Psychological

۵3

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی

سیده هما عقیلی و همکاران

سطوح مطرح میکند .درباره تولید بسته آموزشی در صفحه ( ۶۸راهنمای

فرهنگی محسیییوب میشیییود .ایجیاد ارتباط با جوامع بینالمللی ،ملی ،و

برنامه درسییی مطالعات اجتماعی ،دفتر برنامهریزی و تیلیف کتن درسییی

محلی تنها از مجرای پذیرش ،همراه با احترام به ادیان ،و مذاهن مختلف

وزارت آموزش و پرورش)موارد زیر مطرح شییده اسییت :با توجه به تنوع

به عنوان بخشییی از فرهن

جامعه امکان مییابد .موقعیتهای آموزشییی

قومی و فرهنگی در ایران و با توجه به اینکه بخشی از محتوا با موضوعات

مبتنی بر تفیاوتهیای فرهنگی اجتمیاعی از ررفییتهای دیگر یک برنامه

محیطی و اجتمیاعی محیل زنیدگی دانشآموز در سیییط محلیه و منطقه

درسیی چندفرهنگی است .سبک تدری

و ارزشیابی مبتنی بر یک برنامه

مربوط اسیییت و بیه علیاوه بیه منظور ملاحظه تفاوتهای محیط یادگیری

درسیییی چنییدفرهنگی منجر بییه ایجییاد محیطی دموکراتیییک در فضیییای

دانشآموزان ،لازم است تمهیدات و تدابیری جهت تهیه و تولید بستههای

آموزشی شده و تعریف درستی از جایگاه ارزشی همه فرهن

ها در یک

آموزشییی متناسیین با مقتضیییات بومی آن توسییط اسییتان و مؤسییسییات و

جامعه را جانمایی میکند.

نهادهای ایربط محلی ،اتخاا و از میزان تمرکز در این زمینه کاسییته شود.
دربیاره انجام فعالیتهای کتاب در صیییفحه ( ۶۶راهنمای برنامه درسیییی
مطیالعییات اجتمییاعی ،دفتر برنییامییهریزی و تیییلیف کتیین درسیییی وزارت
آموزش و پرورش) این موارد توصیییه شییده اسییت :به منظور جلوگیری از
افزایش نامناسیین حجم کتابهای درسییی مطالعات اجتماعی ،باید تلاش
شیییود تیا بخش هیایی از دانش و اطلیاعات و فرایند و تجارب یاددهی -
ییادگیری در کتیاب راهنمای معلم درج شیییود و از طریق معلم در کلاس
اجرا شود.
ب .درکتیاب درسیییی و راهنمیای معلم بیه لحاو محتوایی در مضیییمون
رعایت عدالت آموزشیی ،برابری فرصیتهای آموزشی فارغ از جنسیت،
قومییت ،فرهنی

 ،و ویژگیهای فردی در حوزه آموزش و پرورش یک

ضییرورت اسییت .جامعه محلی ملی و جهانی ما ترکیبی از اقوام و نژادها با
فرهن

ها و باورهای مختلفی اسیییت که گاه بسییییار با هم فاصیییله دارد.

قومییت بیه عنوان ییک مؤلفیه مهم بیایید در برنامه درسیییی بروز و رهور
مناسیبی داشته باشد .ایجاد نگرش قومی و نژادی مثبت در دانشآموزان با
خروجی امنیت ملی همراه خواهد بود .برنامه درسییی برای دانشآموزان با
ویژگیهای جسمی و اهنی متفاوت هم باید دارای حساسیت و رویآورد
حمایتی باشید .بر این اسیاس مقتضیی اسیت برنامه درسی به گونهای باشد
داشته باشد .زیست مسالمتآمیز توأم با صل و نوعدوستی از طریق ایجاد
همدلی و پذیرش انجام میشود که از مهارتهای اصلی زندگی و تربیت
شیهروندی محسوب میشود .جانمایی آموزش مهارتهای زندگی مبتنی
بر تفاوتهای فرهنگی در برنامه درسییی از پیش فر

های برنامه درسییی

چنیدفرهنگی اسیییت .آشییینیایی بیا ادییان الهی و احترام بیه آنها مقولهای
۵۵

پژوهش حاضیییر تلاش کرده اسیییت بر اسیییاس یک فرایند مشیییخ

 ،با

رویآورد تلفیق ،ضیییرورتهیای برنیامیه درسیییی چندفرهنگی در دوره
ابتدایی را تبیین کند .در این فرایند برای پرسیش نخست ،بر اساس مطالعه
منابع معتبر ،ویژگیهای برنامه درسیییی چندفرهنگی اسیییتخراج شییید و در
پرسیییش دوم ،میزان همپوشیییانی برنیامیه درسیییی فعلی با برنامه درسیییی
چندفرهنگی تبیین و مشیخ

شد .در ادامه یافتههای پژوهش مورد بحث

قرار میگیرد:
اولین ویژگی مورد اشیاره در برنامه درسیی چندفرهنگی که در بیشتر
منابع ( ۱7 ،۱۲ ،۱۱ ،7 ،۸ ،۵ ،4و  )4۸به آن پرداخته شییده ،رعایت عدالت
آموزشییی و تربیتی اسییت .این ویژگی تیکید بر این رویآورد اسییت که
تمیامی دانشآموزان صیییرف نظر از گروهی کیه بیه لحیاو ملیت ،طبقه،
مذهن ،جنسییییت یا توانایی به آن تعلق دارند باید از برابری فرصیییتهای
آموزشییی در مدرسییه برخوردار باشییند .برنامه درسییی باید کودکان را از
محدودیتهای قومیتگرایی آزاد کرده و بدون توجه به تفاوتهایی که
به لحاو فرهنگی دارند فرصیییتهایی را در اختیارشیییان قرار دهند که بر
افزایش حرمیت خود آنها تیثیرگذار باشییید .برخلاف آنچه به نظر میآید
آموزش چنیدفرهنگی میتوانید برای تمیام افراد بیا فرهن

های متفاوت،

شیرایط یکسیانی را فراهم کند و در این شیرایط برای هر شخ

به اقتضا

توانمندی ها و اسییتعدادهایش ،زمینه رشیید همهجانبه فراهم شییود .از این
رویآورد در آموزش چندفرهنگی به عنوان فرصییتهای برابر آموزشییی
نام برده میشیود که ایده مشیترک در همه تعاریف برنامه درسی آموزش
چندفرهنگی اسیت .پژوهشگر مبتنی بر یافتههای پژوهشهای قبلی (،۵ ،4
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که امکان و فرصییت بروز و رهور توانمندیهای همه دانشآموزان وجود

بحث و نتیجهگیری

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی
 ۲۱ ،۱۲و  ،)4۸رعایت عدالت آموزشی و تربیتی را به عنوان یک شاخ

یک جامعه چندفرهنگی دارد .این ویژگی بر اسیییاس رویآوردی اسیییت

اصییلی برنامه درسییی چندفرهنگی دانسییته و بر اسییاس شییناخت به دس یت

کیه در آن آموزش و پرورش را به عنوان نهادی معرفی میکند که باید با

آمیده ،توجیه بیه دانشآموزان با نیازهای ویژه و دو یا چندزبانه ،تلاش در

ایجاد تعامل ،تفاهم و تبادل بینفرهنگی ،فرایند تعلیم و تربیت را به سمتی

جهت کاهش نابرابری آموزشییی و نابسییندگی مهارتهای شییناختی را در

پیش ببرد کیه در آن دانشآموزان بتواننید در ییک جامعه چندفرهنگی با

سییاختار برنامه درسییی ضییروری دانسییته اسییت .ویژگی دیگری از برنامه

کمترین تنش و به صیورت مسالمتآمیز امکان همزیستی داشته باشند .در

درسیییی چندفرهنگی که در این پژوهش بر آن تیکید میشیییود ،پذیرش

این رویآورد این گونه همزیستی به عنوان یک هدف تربیتی تعریف می

تکثر فرهنگی است .یکی از اهداف اصلی در تعلیم و تربیت چندفرهنگی،

شییود .چنین برنامه درسییی خواهان ترویج صییل و دوسییتی میان افراد و

آماده کردن فراگیران به نحوی اسییت که بتوانند در یک جامعه متکثر که

فرهن

ها اسیییت .پژوهشیییگر مبتنی بر یافتههای پژوهش ( ۱۸ ،۶ ،۵ ،4و

دارای گروههیای قومی مختلف اسیییت عملکردی مطلوب از خود بیه جا

 ،)4۶توجه به همزیسییتی مسییالمتآمیز را به عنوان یک شییاخ

بگذارند .به صییورت کلی در عصییر حاضییر به دلیل تنوع اجتماعی ،افکار

برنامه درسییی چندفرهنگی دانسییته و بر اسییاس شییناخت به دسییت آمده،

عمومی و گفتمیانهیای فرهنگی بیه سیییوی پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی

گفتمیان فرهنگی ،تجربیات بینفرهنگی و تفاهم فرهنگی را در سیییاختار

حرکت کردهاند .این پذیرش چندگانگی فرهنگی ،متضمن امنیت جوامع

برنامه درسی ضروری دانسته است.

اصییلی

بوده و به نوعی فرصیییت محسیییوب میشیییود .به دلیل جلوگیری از بروز

یکی دیگر از ویژگیهای برنامه درسییی چندفرهنگی ،احترام به ادیان

بحران و تعارضیییات هویتی ،نظام آموزشیییی باید به سیییوی پذیرش تکثر

الهی اسییت .گسییترش نگرش دینی و فرهنگی دانشآموزان در شییناخت

فرهنگی پیش برود ،زیرا سییاسیتهای همسیانسازی اهنی ررفیت ایجاد

ادیان دیگر و داشیییتن رفتارهای صیییحی و منطقی همراه با شیییکیبایی در

همگرایی و انسیییجیام ملی را نیدارند .آموزش چندفرهنگی تلاش میکند

مقابل باورهای متفاوت دینی ،احترام به ارزشهای اخلاقی و انسییانی ادیان

جایگاه کثرتگرایی فرهنگی را برجسیییته کرده و برای نیازهای آموزش

در مواجهیه بیا موقعییتهیای فرهنگی متفاوت ،از ورایف تعریف شیییده

های متفاوت و مجموعهای از سییینتها و

آموزش و پرورش اسیییت و در این پژوهش بیه عنوان یییک ویژگی برای

آداب و رسیییوم هسیییتند اهمیت و ارزش ویژهای قائل شیییود .بیتردید به

برنامه درسیییی چند فرهنگی لحاو شیییده اسیییت .تربیت شیییهروندانی که

رسیییمییت شییینیاختن حقوم اقلییتهای قومی و فرهنگی و بهرهگیری از

پیذیرنیده و پرورش دهنیده ارزشهای اخلاقی ،معنوی و فرهنگی باشیییند

ررفیتهای آنها در آموزش رسیمی و گسترش آن از طریق برنامه درسی

موجن انسجام فرهنگی و در نتیجه اتحاد ملی خواهد شد .بنابراین آشنایی

جامعهای که در آن رشد میکنند،

بیا آموزههای ادیان دیگر و احترام به ارزشها و هنجارهای آنها ،آموزش

ببالند .بدین ترتین ررفیتهای اهنی خا ،آنان شیکوفا و متبلور شییده و

مهارت روابط انسانی مطلوب با افراد دارای عقاید و ارزشهای متفاوت و

در نهیایت جامعه به سیییوی بالندگی و تعالی به پیش میرود .پژوهشیییگر

آموزش جهیت بردبیاری و شیییکیبیایی در موقعییتهیای چندفرهنگی در

مبتنی بر ییافتههای پژوهش ( ۲4 ،۶ ،۵ ،4و ،)47پذیرش تکثر فرهنگی را

زندگی موجن سییازشیافتگی بین ارزشهای فرهنگی و معنوی شییده که

اصلی برنامه درسی چندفرهنگی دانسته و احترام به

بیتردید آموزش و پرورش در این گسییتره ،نقش کلیدی و اسییاسییی ایفا

هیا ،همیدلی و برقراری ارتبیاط بینفرهنگی و تولید و تبادل

خواهید کرد .پژوهشیییگر مبتنی بر ییافتییههیای پژوهش ( ۲۲ ،7 ،۵و ،)49

دانش فرهنگی را در سیاختار برنامه درسی ضروری دانسته است .توجه به

احترام بیه ادییان الهی را بیه عنوان یک شیییاخ

اصیییلی برنامه درسیییی

همزیسیییتی مسیییالمتآمیز ویژگی دیگری اسیییت که به دفعات در منابع

چندفرهنگی دانسییته و بر اسییاس شییناخت به دس یت آمده ،پذیرش اصییل

تخصییصییی و پژوهشهای انجام شییده ( )9-7 ،3 ،4به عنوان یک ویژگی

برابری انسییانها ،و توسییعه فرهن

دینی ،نقد پیشداوریهای دینی را در

برای برنیامیه درسیییی چنیدفرهنگی مطرح شیییده اسیییت .برنامه درسیییی

سیاختار برنامه درسیی ضیروری دانسیته است .رویآورد تلفیقی در برنامه

چندفرهنگی ررفیت آمادهسییازی افراد را برای زیسییت مسییالمتآمیز در

درسییی چندفرهنگی به عنوان یکی از ویژگیهای برنامه درسییی ،نقشییی

جوامعی که متشیییکل از فرهن

موجن شیود افراد به هویت و فرهن

به عنوان یک شاخ
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سیده هما عقیلی و همکاران

خردهفرهنی

۵۸

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی

سیده هما عقیلی و همکاران

اسیاسیی در آموزش چندفرهنگی دارد.از بین عناصیر برنامه درسی ،محتوا

در جوامع و میدارس بیه چیالش بکشییینید؛ تنوع و تکثر قومی ،فرهنگی و

ملی و قومی محسوب شده و

نژادی را تییییید کننید؛ و زمینیه تعیاملیات و ارتبیاطات گروههای قومی را

میتواند شیییرایط مناسییین را برای یادگیری مهارتهای چند فرهنگی در

فیراهم کننیید .برنییامییه درسیییی چنییدفرهنگی بییاییید رعییایییت اصیییول

کودکیان ایجیاد کنید .کیاربرد رویآورد چندفرهنگی در فرایند یاددهی

چندفرهنگیگرایی را در فرایندهای آموزشیییی مورد تیکید قرار داده و از

یادگیری به صیورت کاربردی در محیط واقعی آموزشیی ،توصیه بسیاری

آن بییه عنوان راهحلی برای تضیییمین سیییلییامییت روان کودکییان ،ارتقییای

از صییاحن نظران و متخصییصییان موضییوع چندفرهنگی اسییت .با توجه به

سازشیافتگیهای اجتماعی و شکلگیری هویتهای سازشیافته در آنان

در شیییکلگیری شیییخصییییت کودکان دارد ،موقعیت

اسیتفاده کند .مطالعات انجام شیده (،)۲۵-۲9حاکی از همپوشیانی ضعیف

تحصیلی دانشآموزان به میزان بسیار بالایی تابعی از شرایط و ویژگیهای

محتوای کتییاب و راهنمییای درس مطییالعییات اجتمییاعی بییا مؤلفییههییای

فرهنگی آنها خواهد بود .در صیورت وجود شرایط نابرابر و آموزشهای

چنیدفرهنگی مطرح شیییده اسیییت .ایجیاد موقعییتهیای مربوط به فهم و

های دیگر باشیییند

شییناخت ادبیات فرهنگی اقوام از طریق توجه به هنر ،صیینایع دسییتی ،غذا،

بومی ،هویت و الگوهای رفتاری آموزش دیده

سییبک پوشییش ،اعیاد و جشیینها ،مقولهای اسییت که در کتاب درسییی تا

شیده دچار تردید خواهند شد .آموزش چندفرهنگی به دنبال تغییراتی در

حیدودی به آنها توجه شیییده و مرتبط با مضیییمون پذیرش تکثر فرهنگی

فراینید آموزش اسیییت تیا از نیابرابریهیای فرهنگی جلوگیری کرده و با

اسییت که البته میزان پرداختن به این مضییمون به توجه بیشییتری نیاز دارد.

بهکارگیری مفهوم تفاوتهای فرهنگی در متن و محتوای برنامه درسی بر

ها و بازشیییناسیییی حفظ و گسیییترش

مهمترین عنصر در ایجاد تعادل بین فرهن

تیثیری که فرهن

تکفرهنگی ،دانشآموزانی که متعلق به خردهفرهن
نسییبت به پذیرش فرهن

تقوییت و اعطیای قیدرت ،فرهن

ارزشمندی چندفرهنگی صییحه بگذارد .ارائه الگوی آموزشییی شییهروند

فرهن

چندفرهنگی به جای الگوی سینتی یکسانسازی فرهنگی ،راهکاری مؤثر

آنها پرداخته شیییده اسیییت .مقولههای باقیمانده تقریباً به طور یکسیییان در

در جهیت رهور برنیامیه درسیییی منطبق بیا نیازهای واقعی جوامع اسیییت.

محتوای کتییاب مورد بیتوجهی قرار گرفتییهانیید و بییا اینکییه در راهنمییای

پژوهشیییگر مبتنی بر یییافتییههییای پژوهش ( ۱3 ،9 ،۶ ،۵و  ،)31رویآورد

و هویت تیکید بسییییاری شیییده

تلفیقی در محتوای برنامه درسییی را به عنوان یک شییاخ

اصییلی برنامه

ها مقولههایی از مضیمون تکثر فرهنگی هسیتند که بسییار ناچیز به

برنامه درسیییی به مؤلفان در زمینه فرهن

اسییت ،اما در مطالعات محتوایی ،میزان پرداختن به این راهبرد موضییوعی

درسیی چندفرهنگی دانسیته و بر اسیاس شیناخت به دست آمده ،تدری

بسییار کم توصییف میشود .مطالعات نشان از همپوشانی ضعیف محتوای

فرهنگی ،پییداگوژی مبتنی بر عییدالییت آموزشیییی ،و محتوای ترکیبی در

برنامه درسییی با راهنمای برنامه درسییی با مضییمون تکثر فرهنگی و نقش
سیییطحی و کمرنی

برنامه درسی را در ساختار برنامه درسی ،ضروری دانسته است.

مضیییامین دیگر در محتوای برنییامییه درسیییی دارد.

چنیدفرهنگی یک نیاز ضیییروری در جوامع چندفرهنگی اسیییت و برنامه

( )۲۸-41بیه نتیایج مشیییابیه درباره توزیع نامتوازن و غیرهدفمند و ناکافی

درسیی چندفرهنگی ،اسیتلزام چنین تعلیم و تربیتی است .ویژگیهایی که

مؤلفههای برنامه درسییی چندفرهنگی در برنامه درسییی مطالعات اجتماعی

ها

دسیت یافت .بدیهی اسییت در عصییر انفجار اطلاعات ،انتظار جانمایی همه

هیای متفیاوت را در فراینید تربیت لحاو

مفاهیم مدنظر یک رشییته درسییی در برنامه درسییی انتظاری نابجا اسییت و

کننید .این برنیامیه بیایید مبتنی بر سیییازوکیاری بیاشییید که فراگیران را با

رویآورد آموزش مهارت کاوشگری ،حل مسئله ،و تفکر انتقادی جهت

تفاوتهای محیطی در زندگی آشییینا کرده و احترام به آن تفاوتها را به

ارائییه محتوای برنییامییه درسیییی علوم اجتمییاعی ،تلییاشیییی در جهییت رفع

عنوان یک مهارت آموزش دهد .همچنین آرمانهایی مانند صییل طلبی و

محدودیت مطرح شده است.

شیاکله یک برنامه درسیی را میسازند باید بتوانند تنوع و تعدد فرهن
و نییازهیای افراد دارای فرهنی

همزیسیتی مسیالمتآمیز و نوعدوسیتی به عنوان برجستهترین آرمانها در
برنامه محسیوب شیوند؛ نژادپرسیتی و قومگرایی و سایر انواع تبعیضها را
۵7

پژوهشیییگر در این پژوهش پ

از دسیییتیابی به نتایج تحلیل محتوای

بسیییتیه آموزشیییی درس مطیالعات اجتماعی ،به پیشییینهادی جامع درباره
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در ییک نگیاه کلیان و جیامع به پژوهش انجام شیییده ،تعلیم و تربیت

پژوهشییگر در مطالعه پژوهشهای مرتبط با تحلیل محتوای برنامه درسییی

ضرورتهای برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی
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آموزش مهارتهای مؤثر در تربیت شیییهروندی بر اسیییاس توزیع متوازن

پیشییینهادهایی در جهت اصیییلاح وضیییعیت ارائه میشیییود :جهتگیری

مفاهیم و مضامین چندفرهنگی و تغییر ررفیت محتوای آموزشی به جهت

چندفرهنگی در برنامه درسییی ،ضییرورت محتوم نظام آموزشییی و در عین

انجام پروژههای پژوهشییی دسییت یافته اسییت .در عصییر انفجار اطلاعات،

حال دارای سیطحی از دشیواری در بخشهای طراحی و اجرا است که به

پرداختن در حیید وسییییع بییه دانش چنییدفرهنگی در بسیییتییه یییادگیری را

مهمترین آنها در قالن راهکار در سیه سیط اشیاره میشیود :سط یکم:

غیرضیییروری دانسیییتیه و بیهکارگیری الگوی حل مسیییئله و قرار گرفتن

طراحی برنامه درسیی در چهارچوب برنامه درسیی چندفرهنگی در سط

فراگیران در مسییییر فراینیید کییاوشگری مبتنی بر بییافییت چنییدفرهنگی را

آموزش عمومی؛ تبیین رهیییافییت چنییدفرهنگی برای افراد اثرگییذارعلمی

مفهومی تحلیل

قومی

پیشیینهاد کرده و ضییمن ارائه مثالهایی در جدول ماتری

محتوای قیاسیییی ،به نتایج به دسیییت آمده تیکید میکند .بر این اسیییاس

و ملی در محتوای برنامه درسیییی؛ و تربیت مدرسیییان میانی دارای مهارت

و بررسیییی در محیط پیرامونی

طراحی آموزشیییی با سیییاختار و بافتار چندفرهنگی .سیییط دوم :آموزش

با مسیائل اجتماعی و محیطی خود آشنا شده و مهارت لازم جهت زندگی

مهارت روش تدری

چندفرهنگی به معلمان؛ آموزش مهارت شیییوههای

شیییهرونیدی در صیییل و امنیت را کسییین کنند .برنامه درسیییی باید در

ارزشیییییابی چنیدفرهنگی بیه معلمیان ؛ آموزش مهارت شییییوههای تلفیق

رویآورد اصییلی خود بر کثرتگرایی فرهنگی و برابری تیکید کند و از

موضیییوعیات چندفرهنگی از طریق ارائه مصیییادیق و نمونهها به معلمان؛

مسیییلط بپرهیزد و در فراینیید

پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی.

فراگیران قادر خواهند بود از طریق تفح

معرفی فرهنگی خییا ،بییه عنوان فرهن ی

وآموزش اولییا در راسیییتیای فرهنی

یییاددهی یییادگیری نیز فراگیران مهییارتهییای زیسییییت چنییدفرهنگی را

سیییط سیییوم.:ارتقییای دانش ،مهییارت ،و تغییر نگرش چنییدفرهنگی در

بیاموزند .فعالیتها ،تکالیف ،پروژههای علمی ،پژوهشییی ،و گردشهای

دانیشآموزان؛ آموزش روشهییای پژوهش پروژهمحور و دربردارنییده

علمی مبتنی بر مقولییههییای چنییدفرهنگی ،فراگیران را در موقعیییتهییای

مفهوم چندفرهنگی به دانشآموزان؛ تولید محتوای چندفرهنگی متناسیین

یادگیری واقعی زندگی خود و دیگران در تمامی سییطوح قرار میدهند و

بیا بیافت فرهنگی منطقه توسیییط دانشآموزان؛ و مجهز کردن کتابخانه و

راهکییاری اسییییت کییه میتوانیید فراگیران را بییا مضییییامین و مقولییههییای

پایگاههای اطلاعاتی مدارس به دانش چندفرهنگی.

چنیدفرهنگی آشییینیا سیییاختیه و در جهت تحقق اهداف برنامه درسیییی

ملاحظات اخلاقی

چندفرهنگی گامهای مؤثری بردارد .چنین برنامه درسی در چارچوبهای

پیروی از اصررول اخلراژ پژوهش :این مقیاله برگرفته از رسیییاله دوره دکترای

از پیش تعیین شیییده نمیگنجید و از آنجا که این پیشییینهاد بر نقش فعال

تحصصی نویسنده نخست در رشته برنامهریزی درسی دانشگاه خوارزمی تهران به تاریخ

ییادگیرنیده در درک و فهم و معنیا بخشییییدن به اطلاعات تاکید میکند،

دفاع ۱499/19/۱7با کد رساله  ۱۶۶34است.

مبتنی بر رویآورد سیییاختنگرایی ۱بوده و بر اسیییاس تجییارب زیسیییتییه
فراگیران درک و برنامهریزی میشود.
از محییدودییتهییای اصیییلی این پژوهش میتوان بییه مواردی مییاننیید
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(سییاسیتگذاران آموزشی ،برنامهریزان درسی)... ،؛ تلفیق فرهن

حامی مالی :این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ مؤسسه و سازمانی انجام شده است.
نقش هر یک از نویسرندگان :نویسینده نخسیت به عنوان نویسنده اصلی این مقاله و
مجری این مطالعه  ،نویسندگان دوم و سوم به عنوان استادان راهنما ،و نویسندگان چهارم
و پنجم به عنوان استادان مشاور در این مطالعه نقش داشتهاند.

دشییواری تهیه و دسییتیابی به اسییناد و منابع برنامههای درس یی کشییورهای

تضاد منافع :در این پژوهش هیچ گونه تعار

دارای تجارب چندفرهنگی ،فقدان و یا فقر پیش یینه نظری مربوط به حوزه

است.

چنییدفرهنگی ،و ج .فقر پژوهشهییای مرتبط بییا کیفیییت بومی در زمینییه

تشرکر و قدردانی :بدین وسییله از تمامی افراد و مؤسیساتی که در انجام این پژوهش

آموزش چنیید فرهنگی .مبتنی بر ییافتییههییای این پژوهش  ،راهکییارهییا و

مشییارکت داشییتند و همچنین اسییتادان راهنما و مشییاور این مطالعه ،تشییکر و قدردانی

منافع توسیط نویسندگان گزارش نشده

میشود.

1. Constructivism
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