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هژا  طرااژ  ه اتتاارخشيژ  هیو   هدف پژوهه  اارژر :چکیده

تعلژمم ه اختژدای   در دهره  هنگژ چند فرالگو  مطلوب خرنامه درس  

ترخمت تموم ( در ایران است. خرا  این منظور، خا توجه خه نژو  نگژاه 

تنوان فراینژد  پویژا، دیژالكتمك  ه آیزنر خه ماهمت خرنامژه درسژ  خژه

ریز  غمرخط ، از دید اه ایيان خژرا  تامژمن ه طرااژ  اخعژاد خرنامژه

ش تركما   كم  ه درس  استفاده شده است. رهش پوهه  اارر، ره

ند در ما  كه تالش شده است خا اتشاذ رهیكرد نظام ونهكمف ( است خه

ها  درس  ه خا استفاده از مناخع ه اسناد معتار مل  اوزه طراا  خرنامه

ها  این الگژو الملل  الگو  مطلوب تدهین شود. ازجمله هیو  ه خمن

ن، تلمژ  خژودن، هژا  مشاطاژاتوان خه خوم  خودن، توجه خه هیو  م 

ساد  ، خدیع خودن، نگاه ترخمت ، ه رهیكرد فعال در آموزش ه یاد مر  

منظور اتتاارخشي  الگو  پمينهاد  از نظرات خمست نفر اشاره كرد. خه

استفاده شد كژه ایژن افژراد،  چند فرهنگ از متشصصان اوزه آموزش 

ر  ایژن الگو  مطلوب را در اد خاالی  تأیمد نمودند. الاتژه خژه كژار م

خژه داشژتن  توانم الگو مستلزم توجه خه موارد  است كه از آن جمله 

، ترخمت معلمان ه توجژه چند فرهنگ یک نگرش سمستم  خه آموزش 

 خه مسائل ساختار  ه سازمان  اشاره كرد.

 ، الگو  مطلوب، اتتاارخشيژ ،چند فرهنگ خرنامه درس   :هاکلیدواژه
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Abstract: The purpose of this research was to 
design and validate the multicultural curriculum 

model in Iran's general education. For this 

purpose, according to Eisner view of the nature 
of the curriculum as a process of dynamic, 

dialectical and nonlinear, were used to explain 

and design aspects of curriculum development. 
The method employed was a mixed (qualitative 

and quantitative) method within a systematic 

approach toward curriculum development with 

a focus on valid national and international 

resources and documents for an acceptable 

model. This model is characterized by attending 
to indigenous aspects, audience, scientific basis, 

simplicity, novelty, educational vision, and an 

active approach to teaching and learning. The 
model was evaluated by 20 experts in the field 

of multicultural education for the purpose of 

validating. The ideas and recommendations 
confirmed the model at a high level. However 

applying this pattern requires attending to issues 

such as adopting a systematic approach to 
multicultural education, teacher training and 

paying attention to the structural and 

organizational problems. 
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 مقدمه

هژا  تعلژمم ه ترخمژت، تيممژرات ه د ر ون   امژرهزیك  از موروتات موردتوجه متفكژران 

فرهنگ  در  ستره جهان  ه محل ، ه ظهور پدیده چند فرهنگ  است كه منجر خه خرهز ماااث 

تنوان یک الگژو ه  رای  خهها  چند فرهنگسماس  ه اجتمات  در مورد ماهمت، اخعاد ه هیو  

رهز در تمژام جهژان را رهزخژهآمژوزان مدل خرا  جوامع شده است. هاقعمت این است كه دان 

ها  ارزشمند  خرا  مواجهه صژحم  خژا آن كنند، اما دان ، نگرش ه مهارتتنوت  تجرخه م 

های  ها  ترخمت  متوقع خاشند كه خه طراا  ه تدهین خرنامهدارند از نظامها اقرا ندارند. لذا آن

 ژرا، ه همننژمن خژه ع كثژرتها خرا  درك جهان ه جوامژها  آنخپردازند كه خه توسعه مهارت

ها خرا  دستماخ  خه زند   اجتمات  سازنده ه تحقق خود در ایژن ها  خالقوه آنافزای  توانای 

 در زیسژتن تژوان خژا انسژان ترخمژت كژه توان  فتشدت متنو  كمک نماید. درهاقع م دنما خه

هپژرهرش مژوزشآ چند فرهنگ است جز خا ایفا  نق   قوم  چند فرهنگ دارا  ا  كهجامعه

 طور اخص، ممكن نمست،ها  درس ، معلمان ه ... خهطور اتم ه خرنامهخه رسم  ه غمررسم ( 

توجه  خژه آن لذا آموزش چند فرهنگ  ه ررهرت آشنای  افراد خا ماان  فلسف  ه پمامدها  خ 

  هیوه جژوامعها  آموزش  هژر جامعژه خژهها  اساس  نظامدر شرایط امرهز  یك  از اهلویت

 توجه  خرخوردارند.است كه در ماهمت خود از تنو  فرهنگ  قاخل

 اسژت. ه ترخمژت تعلژمم اژوزه در رهز مهم خسمار موروتات از یك  چند فرهنگ  آموزش   

 این است. مانده زیاد  ميفول ادهد تا ایران اسالم  در هنوز كه آموزش  مطالعات از ا اوزه

درك ه فهم، خرانگمشتن اس ااترام ه تحمل اخژتالف های  چون رهیكرد كه خر اصول ه مؤلفه

هژا  فرهنگژ  (، خه رسممت شژناختن تنژو 114: 1040، 1نگو خمک 4ها  خمن فرهنگ ه تفاهت

(، ایجژاد نگژاه ه نگژرش 41: 4913، ، خلنژدهمتان ه سژلطان تزیز جهان  موجود در كيور ه 

: 1049، 1تعصب نواد   خراهنه  9ها  فرهنگ ، قوم ، تمدن  ه كاه  تاعمضمثات خه هیو  

ساز  فرهنگ مدرسه ه ساختارها  آن در ایجاد تساه  ه خراخر  آموزش  خرا  (، توانمند112

                                                 
1. Tolerance of difference 

2. Bic Ngo 

3. Prejudice reduction 

4. Brown 
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(، رفع نمازها  كودكان اقلمت ه رهای  1044، 1؛  رانت ه پورترا911: 4،1041ندسمنگهمگان  

واد ، محمط ، دینژ  انعكاس تنو  قوم ، ن (،411: 1044، 1 موریهمد 9از سردر م  هویت  آنان

هژا  متنژو  (، تنژو  در اسژتفاده از رهش41: 4913جژواد ،    درسژها  ه مذها  در خرنامه

 هژا است مهژارت ها  ارزشماخ  ه غمره استوار است، درصددتدریس، مواد آموزش  ه رهش

 اینكژه خژه توجژه خژا خشيد. ارتقا فرهنگ  چند ا جامعه در زند   را خرا  امرهز خير زیست 

 زند   در الزامات ه هاپم  خایسته  ونا ون، ها فرهنگ از است كمان رنگمن ایران نمز جامعه

؛ (91: 4934صژادق ، شژود   تژدخمر چنژد فرهنگژ  زیسژت اصول خر اساس خاید نمز كيور این

ایفژا كژرده ه آن را خژه طژر   را فرهنگژ  نق  چنژد رسم  آموزش خناخراین ررهرت دارد كه

 ساز  ه اشاته دهد.ها  درس  فرهنگامهمشتلف ازجمله خرن

هدف اساس  خرنامه درس  چند فرهنگ  ایجاد هفا ، هماستگ  ه اتحاد اسژت نژه افتژرا  ه    

آممژز نگاه ترام»، «همرجهرج»خواهان انتزا . خرخالف خاهر تموم  خرنامه درس  چند فرهنگ  

نمسژت، « هژاتانداردساز  فرهنگاس»ه یا درصدد « جوی  فرهنگ سلطه»، «هاخه اقوام ه فرهنگ

ها در كنار یكدیگر ه ترهیج صژل  ه دهسژت  آممز افراد ه فرهنگخلكه خواهان زیست مسالمت

ا  خایژد كمژک (. خر این اساس هدف تمده آموزش مدرسه32: 4934صادق ،است  ها ممان آن

( ه 9: 4010، 4خژنكسخاشژد  خه افراد در جهت داشتن تملكرد مؤثر در داخل فرهنگ ميژترك 

ها  ميترك فرهنگژ  در یژک جامعژه ها  درس  آن خاید خرا  توسعه ه  سترش ارزشخرنامه

 ها  فرهنگ  اقوام اهممت دهند.چند فرهنگ  تالش نموده ه خر تاادل ارزش

ها  درس  هسژتند كژه آیمنژه دهنده نظام آموزش ، خرنامهدرهاقع یك  از توامل اصل  شكل    

ایدئولوژیک، فرهنگ ، دین ، سماس ، در اوزه تموم  ه اوزه دهلژت، ها  تمام نما  سماست

ا  در كننژدهتواننژد نقژ  تعممنزخان ، نواد  هستند خناخراین م  -ها  كالن دین ملت ه اوزه

در راستا  تحكمم هویت مل  ایفا كنند. خژا تنایژت خژه ایژن  چند فرهنگ تكرار ه تنفمذ هویت 

ه  انیارمحمژدی ، خژاخل؛ 4931تادل  سلطان اامژد ، چون   های توجه خه پوهه مهم ه خذل

ه  اضمژف؛ 32: 4934؛ صژادق ، 104: 4934تراقمژه، فتحژ  هاجار ژاه، ؛ 114: 4931 ، وزخاشی

                                                 
1. Nethsinghe 

2 . Grant and Portera  

3. Identity confusion 

4. Tsuneyoshi 

5 . Banks 



 4931زمستان  ،دهم، سال 93شماره فصلنامه مطالعات خرنامه درس ،        

 27 

ه همكژاران،  ؛ تراقمژه411: 4914تسژگریان، ؛ 4930نوشژاد  ه همكژاران، ؛ 13: 4913، مانیا

هژا  صژورت ز ناكاف  خژودن تژالشكه ا (4919؛ ه شمشاهند ، 4912؛ شاه سن ، 413: 4911

ه هجود رژعف تمژده  چند فرهنگ ها  درس  در جهت پرداختن خه آموزش  رفته در خرنامه

هژا  الگژو  مطلژوب كنند، تحقمق اارر درصدد آن است كه هیو  در این زممنه اكایت م 

این رهگژذر در كيور ایران را طراا  كند تا از  4خرنامه درس  چند فرهنگ  خرا  دهره اختدای 

 ذاران ختواند  ام  نو در تاممن ه شناساندن این نو  خرنامه درس  خرا  خرنامه ریزان ه سماسژت

ها قژرار خردارد ه اممد است كه در طراا  ه تدهین خرنامه درس  در دهره اختدای  موردتوجه آن

 خگمرد.

 

 مبانی فلسفی آموزش چند فرهنگی

امژا ؛ ئور  ه فلسف  متعژدد  هرژع شژده اسژتها  تچهارچوب چند فرهنگ خرا  آموزش 

زممنه چارچوب فلسژف  ه زممنژه تئژوریك   (، دید اه جامع  را در1: 1044  1خند  رایسطاقه

هژا  ماژان  توان داللتم  هاخر آنكيد كه خه تكمههپرهرش چند فرهنگ  خه تصویر م آموزش

 اند از:ها تاارتود. این چارچوبرا از استشراج نم فلسف  ماتن  خر خرنامه درس  چند فرهنگ 

چند فرهنگ  رای  لمارال، خر تنژو  فرهنگژ ، تجلمژل از تنژو   :3گرايی لیبرالفرهنگ ( چند1

رهیكرد لمارال از آموزش چند فرهنگ  خا تنوان نمژاز  نماید.م  تأكمدقوم  ه تحمل ه خردخار  

د. دیژد اه لماژرال در آمژوزش كنژم  تأكمدها  رای  فرهنگ  ه پذیرش تفاهتخه تنو  ه كثرت

خما تا یكژدیگر »كند. این چارچوب فلسف ، كه خر شعار م  تأكمدخميتر خر محتوا  خرنامه درس  

استوار است از نوت  رهیكرد رهاخط انسژان  چنژد  4«خا یكدیگر كنار خمایمم»ه  1«را خهتر خيناسمم

 2«اژس خژوب»ه تفژاهت، كه در تالش است تا خا پذیرش ناهمگون   كندم فرهنگ  امایت 

هژا  خودن همه را از طریق آموزش خمن  رهه  ماتن  خژر ميژترك كژردن ااساسژات ه ارزش

ها  مشتلف خه پذیرش همژدیگر، ایجژاد رهاخژط ثاخت انسان  پرهرش دهد. در این زممنه،  رهه

                                                 
 منظور از تعلمم ه ترخمت تموم  در این پوهه ، در معن   سترده همان دهره اختدای  است..  4

2. Race 

3. Liberal Multiculturalism 

4. Let’s Get To Know Each Other Better 

5. Get Along With Each Other. 

6. Feel-Good 
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ن ها  آموزش  چژومحترمانه ه دهستانه، شكماای  ه تحمل همدیگر از طریق راهكارها ه خرنامه

ها  ميترك، صدازدن اسژام ، دسژت شسژتن از رفتارهژا  ها   رهه  ه پرهژهانجام فعالمت

 (.30 - 34: 41004شوند  جنكز، ل  ه كنپل،قالا  ه غمره تيویق ه ترغمب م 

این دید اه ناخراخرها  قدرت ه نواد رایژ  را مانژای  جهژت  :1فرهنگ گرايی انتقادی ( چند2

دانژد از ها، ه دفا  از چند فرهنگژ  نمژودن جامعژه م و  اقلمتاهممت دادن خه شناسای  ه اق

توان خدهن جواب مژؤثر  ریان انتقاد ، مسائل تدالت، خراخر  هخرتر  را نم منظر چند فرهنگ

موردخررس  ه كنكاش قژرار دارد. درهاقژع دیژد اه  ها  ميكل ه اساس  در این اوزه،خه سؤال

سژو، ه طریق تمركز خر رهاخط ممان خراخژر  هخرتژر  از یک انتقاد  خه دناال خراخر  ه تدالت از

(. چنژد فرهنژگ  ریژان انتقژاد  34ص اسژت  ا  از سو  دیگژر اشكال نواد ، قوم  ه طاقه

ها  آن اسژتانداردهای  را خژر ه مدارس ه خرنامژه ستمتصور نمعتقدند دان  خدهن ارزش قاخل 

فرهنگ اژاكم را  د ، ه جایگاه اجتمات كنند كه رهاخط قدرت، قيرخندان  آموزان تحممل م 

تيممر خاشژد ه كند. از دید اه طرفداران این رهیكرد خرنامه درس  خاید قاخژلدر جامعه تقویت م 

تنوان تامالن چند فرهنگ  رای  انتقاد  خاید هارد  فتگو  دموكراتمژک خژا یكژدیگر مرخمان خه

طور . خژهشژمولت دانژ  را  سژترش دهژدتقژاد  ه های  تدهین كنند تا تفكر انشوند تا خرنامه

مواجهه ه رد كردن یک جریان غالب فرهنگ ، خاهدف توزیع  خالصه آرمان اصل  این رهیكرد،

 تادالنه قدرت در مدرسه ه جامعه است.

تمده خر ماهمت خراخر  ه خرادر  افراد  تأكمددر این رهیكرد  :3خواهانهآزادی چند فرهنگی( 3

ف نواد ، مذها ، جنسمت  است. اتتقاد خژر ایژن اسژت كژه نژاخراخر  ها  مشتلانسان  از  رهه

طرف  ایژدئولوژیك  هسژتند ناش  از ناود فرصت ه اختمار است. طرفداران این  رهه مدت  خ 

 (.1: 11044رایس،شود  مان  خر اینكه سماست خایست  از آموزش جدا 

ا  ه هاست  نواد ، طاقهفاهتخميتر ره  ت تأكمد : در اين ديدگاه5گراچند فرهنگی کثرت( 1

خایست خه مطالعه ه خررس  ها  درس  م اند كه خرنامهها خر این تقمدهجنسمت ( نه تمركزها. آن

                                                 
1. Jenks & Lee And Kanpol 

2. Critical Multiculturalism 

3. Liberal Multiculturalism 

4. Race 

5. Pluralist multiculturalism 
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نفس افژزای  غژرهر ه تژزت ها  مشتلف فرهنگ  خپردازد ه هدف آرمژان  ایژن دیژد اه رهه

در جهژت ایجژاد  ترخمت كودكژانطور خالصه خاید  فت كه خه ها  مشتلف قوم  است.ممراث

ها  موجود خمن افراد، زیرخنژا  فلسژف  ها   ونا ون ه پذیرش تفاهتنگرش مثات خه فرهنگ

 دهد.خرنامه این آموزش را تيكمل م 

ها  ماان  فلسف  خرنامه درس  ماتنژ  خژر چنژد فرهنگژ  در مطالعژات ه خا توجه خه داللت    

الژف( دسترسژ   ها  فلسف  اشاره نمژود.هدف از ممان  زاره 1توان خه موارع فلسف  فو  م 

 خه یاد مر  ه مناخع متنو  آموزش  خرا  همه دان  آموزان خا در نظر  رفتن نواد، رنگ، مذهب،

ها  درس  خر اساس تجرخمژات، ب( فراهم كردن خرنامه جنسمت، هرعمت اجتمات  ه اقتصاد 

-تدریس خر اساس اساسژمت پ( تدخمر شرایط ها  دان  آموزانها، ااتماجات ه تالقهآ اه 

ها  ممان فرهنگ  ممان تمام  دانژ  آمژوزان ه افزای  آ اه  ها  فرهنگ  دان  آموزان ت(

ها ه ااترام خرا  زخان ه ممراث دیگران ه تيویق خژه اسژتفاده از  ونژا ون  ه نمز ارتقا  آ اه 

ها  ها، ه فرهنگمتداهر  نكردن درخاره افراد، قومث( پم  تنوان مناع  غن تنو  فرهنگ  خه

 مر ، ج( پرهمژز از سژشت دیگران ه درك اینكه یک فرد نماینده یک فرهنژگ ه قژوم نمسژت

چ( اصالح ه ترممم اشتااهات مژدارس در آمژوزش خژه   رای جوی  ه قومتعصب نواد ، سلطه

هژا  متفژاهت ه طاقژات ها  متفاهت، خصوص  در اژق اقژوام ه زخژانكودكان دارا  فرهنگ

تنوان هاقعمت طامع  زند   انسان در مدرسه ه ح( پذیرش ه تمجمد تنو  خه متفاهتاجتمات  

 (.91: 4934  ، خه نقل از صادق ، جامعه  

 

 مبانی روانشناسی

توان از رهیكرد رهاخژط انسژان  موجژود در م  چند فرهنگ در زممنه مانا  رهانيناس  دید اه 

، ایجاد ه ارتقا  اژس اتحژاد ه یگژانگ ، این دید اه كمک  رفت. هدف اصل  از این رهیكرد

(. در 21: 1040خژنكس، « 4من خوخم ه تو هم خوب هست »شكماای  ه پذیرش خمن افراد است 

این رهیكرد، خر ایجاد ااساسات مثات خژمن دانژ  آمژوزان مشتلژف، ارتقژا  هویژت ه غژرهر 

از خژمن خژردن  ا  ه رهه  خرا  دان  آموزان از هر رنگ، كژاه  رفتارهژا  قژالا  ه كلميژه

خر  تأكمدشود. خرنامه درس  در رهیكرد رهاخط انسان ، رمن م  تأكمدها داهر ها ه پم تعصب

                                                 
1. I’m Okay And You’re Okay 
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كوشد از طریژق ها  موجود در خمن دان  آموزان، م ها  فرد  ه  رهه  ه نمز شااهتتفاهت

ایژن ها  فرآیندها  آموزش  چون كار رهه ، نق  خاز  كردن ه ایجاد تجارب اقمق ، آموزه

مثال انسانمت، خرادر ( در خرنامژه   ی ها. هاردكردن مفهومها تيویق ه نهادینه كندرد در آنرهیك

 فمتكژالدرس  ه آموزش  خرا  خرانگمشتن اس همدل  نسات خه همدیگر، ارائژه تمرینژات ه 

ها  جامعه خژرا  نيژان فرهنگمثال پر كردن جاها  خال (، دتوت از افراد موفق از خمن خرده 

 وید، توانند موفق خاشند، یا این مثل معرهف را كه م آموزان م ادن این مورد كه تمام  دان د

پسند  خرا  دیگران هم نپسند، ه یا آن چمز  را كه خرا  خود آن چمز  را كه خرا  خود نم »

تواننژد مورداسژتفاده قژرار ازجمله موارد  هسژتند كژه م  ،«پسند  خرا  دیگران هم خپسندم 

 ژرای  دارنژد. یكژ  از  4"همراه شدن"طور خالصه، ااممان رهش رهاخط انسان  خه خه مرند.خگ

اهداف این رهش كمک خه دان  آموزان خرا  درك همسژاالن متفژاهت خژود ازنظژر فرهنگژ  

تنوان هژا  مشتلژف خژهها  مؤثر تعامل اجتمات  خمن  رهههست. درهاقع این رهیكرد خر جناه

 (.19: 1003، 1دهرانتكند  ل ه شكماای  در كالس تكمه م راه  خرا  افزای  تحم

در دیژد اه   چنژد فرهنگژ شناخت  خر خرنامه درس  ماتن  خر ها  ماان  رهانخر پایه داللت    

خر رشد ه  تأكمدتوان در موارد زیر خالصه كرد: شناس  چنمن دید اه  را م فو ، اهداف رهان

خمن دان  آموزان مشتلف نسات خه هم، ارتقا  هویت ه ایجاد ااساسات مثات  ،9توسعه فرد 

هژا، داهر ها ه پم غرهر فرد  ه  رهه  خرا  دان  آموزان از هر رنگ، از خمن خردن تعصژب

ها ه تقایژد توانای  خررس  ایژده همه آااد اجتمات ، 1ها ها ه ارزشهروح خشي  خه نگرش

ن اس ااترام ه همدل  نسات خه همدیگر ه ها  متفاهت، خرانگمشتمشتلف ه ااترام خه دید اه

درك همساالن متفاهت از خود ازنظر فرهنگ ، امایژت از هژر فژرد در نمژل خژه كسژب غژرهر 

ها  اخراز تقمژده فراهم نمودن فرصت فرهنگ  ه هویت قوم ، ه درك تناصر فرهنگ خوی ،

توانمندسژاز  ه آموزان در محمط امن ه تار  از تهدیژد ه توسژعه تفكژر انتقژاد ، خرا  دان 

 شود.م  تأكمدها در مدرسه نفس همه افراد ه  رههارتقا  هویت ه تزت

 

                                                 
1. Getting Along 

2 . Durant  

3. Personal Development 
4. Attitude And Values Clarification 
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 شناسیمبانی جامعه

گ  دارد. خرخژ  ها  جامعه شناسان تصر چند فرهنماان  اجتمات  این دید اه ریيه در دید اه

در  درسژ  ماژااث  همنژون فرهنژگ، قوممژت، نژواد ه چنژد فرهنگژ  را از متشصصانِ خرنامه

: 4911تراقمژه ه همكژاران، انژد  شناخت  خرنامه درسژ  مطژرح كژردهزیرمجموته ماان  جامعه

توجه خه این نكتژه اسژت كژه توجژه خژه  چند فرهنگ شناس  (. درهاقع خحث اصل  جامعه441

ها  ترر  افراد در جامعه همنون مذهب، نواد، دین، قوممت، طاقه اجتمژات ، زخژان ه هیو  

نا  خرتر  ه خرخوردار  افراد  خژاص از امتمژازات خژاص اجتمژات  ه تواند ماجنسمت نم 

  اجتمژات  ه دیگژر ( معتقژد اسژت كژه طاقژه1040خژنكس  فرهنگ  خاشژند. در ایژن راسژتا 

ها  دیگر اجتمات  خاشژد ه ها از افراد یا  رههتواند دلمل متفاهت خودن آنها  افراد نم هیو  

ها  تررژ  از امتمژازات كژه خود فارغ از هر ونه هیو  توجه خه ارزش انسان  در زممنه همه 

خرخوردارند ه تدالت ترخمت  خایست  سرلواه دسژت انژدر كژارن ترخمتژ  قژرار خگمژرد. جامعژه 

هژا خژا تعلژمم ه شناسان خر خازنمای ِ موروتات  نظمر هویت، نواد ه قوممت ه مژرتاط كژردن آن

خایسژت از قيژرخند  اجتمژات  ترخمتژ  م  دارند. خر اساس این رهیكرد متصدیان تأكمدترخمت 

آمژوزان را از های  از این قامل كه دان آموزان ه یا ارائه خرچسب خوب یا خد، یا خرچسبدان 

تنوان یک انسان مهم ه ارزشژمند كند، خوددار  كنند ه همه افراد جامعه را خههمدیگر جدا م 

 آهرند.ها را فراهم خيمرند ه زممنه تعال  هر چه خميتر آن

شناس  خر خرنامه درس  ماتنژ  خژر چنژد فرهنگژ  هفژت ها  ماان  جامعهخا توجه خه داللت    

انژد از: اسژتفاده از دانژ  شده است كژه تاارتشناس  استشراجها  جامعههدف از ممان  زاره

ها  یاد مر ، ایجژاد منظور شكل دادن خه فرصتها  فرهنگ  دان  آموزان خهزممنه تجرخهپس

هژا خاافتشژار نگریسژته ها  فكر  ه معاردتها، جناههمه صداها، تجرخههای  كه در آنالسك

در كنژار یكژدیگر،  هژافرهنژگ ه افراد آممزشود، پذیرش نق  خود در جامعه، زیست مسالمت

خر خزر وار   تأكمد رهه  ه خمن فرهنگ ، ها ه خهاود رهاخط درهنكاه  رفتارها  قالا ، تن 

هژا  ها هاتتالء ارزش كرامت انسان  همژه افژراد فژارغ از هیو ژ و  همه انسانه تظمت معن

ا ، آشنا كردن دان  آموزان خا پميمنه فرهنگ ه تمژدن ترر ، كاه  رفتارها  قالا  ه كلميه

 ها.فرهنگخر افظ ه خالند   همه خرده تأكمدخود ه 
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 مبانی دانشی

تااط دارد. این ساختار كه اخعاد  چون مفژاهمم ه ها  تلم  ارهر خرنامه درس  خا یك  از رشته

ها  خاص در آن تلژم خشصژوص را دارد، ها، رهش تحقمق ه هدفها ه نگرشاصول، مهارت

آهرد كه خرنامه ریزان درس  را در این امر مانای  خرا  انتشاب اهداف خرنامه درس  خه هجود م 

درس ، شناخت سژاختار تلمژ  آن رشژته كند. خرا  تعممن اهداف آموزش  خرنامه راهنمای  م 

ها  ماان  داني  خرنامژه درسژ  ماتنژ  خژر از داللت (.10، 4911تلم  ررهر  است  ملك ، 

(، اسژلمتر ه 1040، 1001خژنكس  راستا  ها  موجود در این آموزش چند فرهنگ  كه از نظریه

(، تراقمژه ه 9344   صادق(، 1001  1پارخ( ه 1001    ورسك(، 1002  4  (، 1001 رانت  

 توان خه موارد زیر اشاره نمود:مستشرج شده است م  ،(4934همكاران  

ها، هنجارهژا ه ، سژنته رسژوم آداب خازشناس ، افظ ه  سژترش تژاریخ، هنژر، فرهنژگ،    

سژاز  پرهمژز از یكسان  ی چندآهاها  درس  خه ها  قوم ، مادل ساختن صدا  خرنامهارزش

هژا  چنژد ها  درس  اساس خه فرهنگ ه پاسشگو خه هیو ژ -خرنامهخرنامه درس  ه طراا  

ها  درس  خه مقوله تحكمم هاژدت ه هماسژتگ  ملژ  ه تقریژب مژذاهب ه فرهنگ (، خرنامه

هژا  مشتلف در كيور ه جهان، ارائه فرصت تعامل ه همگرای  خا پمرهان ادیان، مذاهب ه اقوام

آمژوزش خژه زخژان مژادر  در كنژار زخژان   مژثالًها  فرهنگ ، قوم  ه زخان  آموزش  خه اقلمت

ها  قوم  ه فرهنگ  ه ها(، توسعه سواد ه آ اه ها  محل  در كتابفارس  ه انعكاس  وی 

ها  ها  درس ، خراخژر منژاخع ه فرصژتانعكاس تنو  قوم ، محمط ، مذها  ه زخان  در خرنامه

رهنگ، خرقرار  تعامل ه ارتااطات تعلمم  ه ترخمت  خرا  همگان از هر دین ه مذهب، طاقه ه ف

هژا خژرا  پميژرفت تلژم ه ها ه استفاده از دستاهردها  تلم  ه فرهنگ  آنجهان  خمن فرهنگ

 .تمدن

 

 

 

                                                 
1. Gay 

2. Parekh 
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 ويژه هایهدف

ا  ه غژای ، هاسژطه  چنژد فرهنگژ ها  اهداف خرنامه درس  خررس  ه شناسای  هیو   (4

 تمن ( خرا  دهره تعلمم ه ترخمت تموم 

ها  محتوا  خرنامه درس  چند فرهنگژ  خژرا  دهره تعلژمم ه ی  هیو  خررس  ه شناسا (1

 ترخمت تموم 

خژرا   چنژد فرهنگژ ده  محتوا  خرنامه درسژ  ها  سازمانخررس  ه شناسای  هیو    (9

 دهره تعلمم ه ترخمت تموم 

 چند فرهنگژ های  یاد مر  خرنامه درس  ها  انتشاب فرصتخررس  ه شناسای  هیو   (1

 علمم ه ترخمت تموم خرا  دهره ت

چنژد هژای  یژاد مر  خرنامژه درسژ  ده  فرصژتها  سازمانخررس  ه شناسای  هیو   (4

 خرا  دهره تعلمم ه ترخمت تموم  فرهنگ 

آمژوز( دان پاسخ  معلم( ه ارائه آموزش  ها  ارائه رهشها  خررس  ه شناسای  هیو   (2

  خرنامه درس  چند فرهنگ  خرا  دهره تعلمم ه ترخمت تموم

خژرا  دهره تعلژمم ه  چند فرهنگ ها  ارزشماخ  خرنامه درس  خررس  ه شناسای  هیو   (1

 ترخمت تموم 

 چند فرهنگ شده از دید اه متشصصان اوزه آموزش اتتاارخشي  خرنامه درس  طراا  (1

 

 روش تحقیق

چنژد هژا  تناصژر خرنامژه درسژ  خا توجه خه هدف تحقمق كه خژه خررسژ  ه شناسژای  هیو  

پردازد محقژق خرا  دهره تعلمم ه ترخمت تموم  خر اساس تاممن آیزنر از این تناصر م  فرهنگ 

اسژناد ( خژرا  شناسژای  مشتصژات  -تحلملژ     فژمكده رهش تحقمق كم   پممایي ( ه  از

جامعه آمار  تحقمق اارر از ده خشژ  تيژكمل شژده اسژت:  تناصر فو  استفاده كرده است.

هژا  هژا،  ژزارش طرحصصژ  تحقمژق چژون مقژاالت، كتابخش  اهل را ادخمات ه متژون تش

ه همننژمن  چنژد فرهنگژ ها  آمژوزش ها ه غمره در مورد اجژزا ه مؤلفژهنامهپوههي ، پایان

ها  مرخوط خه این رهیكرد تيژكمل دادنژد. خشژ  دهم را متشصصژان ه محققژان اژوزه آموزه

هژا در اختمژار ناژود. از آن دهند كه آمژار دقمقژ در كل كيور تيكمل م  چند فرهنگ آموزش 
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دادند كژه در تاع جامعه آمار  نمونه آمار  تحقمق اارر را نمز ده خش  متفاهت تيكمل م خه

خش  اهل تقریب مناخع اصل  این رهیكرد كه در مناخع پوههي  موجژود اسژت موردخررسژ  ه 

آموزش در زممنه نفر از افراد  كه در كيور  10امعان نظر قرار  رفت ه در مورد خش  دهم از 

 دارا  كارها  پوههي  خودند خواسته شد كه خا محقق همكار  كنند. چند فرهنگ 

خا تنایت خه موارد فو  در پوهه  اارر اخزار  ردآهر  اطالتات شژامل مژوارد زیژر خژوده    

اسژناد ه مژدارك(    تشصصژها  مطالعات  ه خررس  متون از فم  در مورد بخش اول :است

ها  موردنماز خه یعن  در مراله طراا  خرنامه درس  اطالتات ه داده؛ تفاده شداین رهیكرد اس

آهر  شد ه سپس خا تنایژت استفاده از اسناد پوههي  ه ادخمات نظر ( جمع   اشموه كتاخشانه

ها اسژتشراج  ردیژد. از اهژم از آن چند فرهنگ ها  ماتن  خر خرنامه درس  خه این متون، داللت

تناصر خرنامژه درسژ  مژذخور آن اسژتفاده شژد  ها ها ه داللتدر ذكر هیو   های  كهپوهه 

   ژ(، 1001 رانت  (، اسلمتر ه 1040، 1001خنكس  همنون  ها  مرتاط توان خه پوهه م 

(، تراقمژه ه 4934   صژادق(، 1001پژارخ   ،(1001    ورسژك(، 1001خژود  نمتو ه (، 1002 

همنژون ( ه همننمن محتوا  اسناد خاالدست  4939   اامد(، تادل  سلطان 4934همكاران  

ساله، فلسفه ترخمت رسم  ه تمژوم ، مصژوخات شژورا  انداز خمستقانون اساس ، سند چيم 

  پنجم توسعه اقتصاد ، اجتمات  ه فرهنگ  جمهور  اسالم  تال  انقالب فرهنگ ، ه خرنامه

خژه طرااژ  پرسيژنامه محقژق سژاخته نمز محقق اقدام  در مورد بخش دوم ایران( اشاره نمود.

درس  طراا  شده  خرنامهخرا  اتتاارخشي  خرنامه درس  طراا  شده نمود. خه این صورت كه 

ها  تناصر خرنامک درس ، خه متشصصان ذیرخط ارائه ه   ااه  هیو  خا استفاده از پرسينامه

تمژوم  از منظژر آن خژر نظرات اصالا  اخذ ه ممزان تناسب این الگو خا دهره تعلمم ه ترخمژت 

 ا  ه تمن (، رئوس محتوا،آرمان ، هاسطهاهداف   اساس هفت تنصر خرنامه درس  آیزنر شامل،

ها  ارائژه ه ها  یاد مر ، رهشده  فرصتها  یاد مر ، سازمانده  محتوا، فرصتسازمان

 پاسخ ه ارزشماخ  خررس   ردید.

رهش كمفژ  از نژو   پژوهه  از  هاسژؤالهمژت ها خا توجه خژه ماهتحلمل دادهخرا  تجزیه    

هتحلمل اسناد پوههي  ه ادخمات نظر  خهره  رفتژه شژد. تفسمر  خرا  خرداشت از نتایج تجزیه

هژا  ااصژل از نظرخژواه  جهژت اتتاارخشيژ  خرنامژه درسژ  از همننمن خرا  ارزیاخ  داده
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 د ه غمره( ه آمار اسژتنااط چون فراهان ، ممانگمن، انحراف استاندارتوصمف   ها  آمار  رهش

  ردید. ( استفاده ت  تک نمونه

 
 چهارچوب تمل  الگو  پمينهاد  :4شكل 

 

 ها  تحقمقیافته

ها  هژژا توجژژه چنژژدان  خژژه مؤلفژژهدهژژد كژژه در محتژژوا  كتابادخمژژات تحقمژژق نيژژان م 

 هژا دیگر ممزان پرداخژت ه توجژه كتژابتاارتنيده است. خه چند فرهنگ هپرهرش آموزش

ا  خرخژوردار نمسژت ه مذكور خه رهیكرد آموزش چند فرهنگ ، از جایگاه مناسژب ه شایسژته

آموزان  آشژنا خژه خناخراین در جهت ترخمت دان ؛ رعف تمده در این راستا خسمار ميهود است

ها  چنمن رهیكژرد  ایران، توجه خه مؤلفه چند فرهنگ ها  زند   در جامعه متكثر ه مهارت

هژای ، رژرهرت  كنند ان چنژمن خرنامژهها  درس  از طرف مؤلفان ه تدهینامهدر محتوا  خرن

مناسا  خژرا  دهره  چند فرهنگ نمود الگو  خرنامه درس  محتوم است. در این راستا، الزم م 
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هژا  اختدای  خرا  كيور تزیزمان ایران طراا  شود تژا در تژدهین ه نگژارش محتژوا  كتژاب

ها  تحقمژق، ین اوزه تشصص  قرار  مرد. لذا خا تنایت خه یافتژهدرس  مورداستفاده متصدیان ا

پردازان اوزه خرنامه درس ، محقق سع  كژرد ه نمز خررس  متون پوههي  ه امعان نظر خه نظریه

 چند فرهنگژ آن نو  تناصر  از خرنامه درس  را انتشاب كند كه خه خهترین صورت خا رهیكرد 

ور محقق تاممن آیزنر از تناصر خرنامه درسژ  را انتشژاب ه مذخور تناسب داشته خاشد، خدین منظ

 ها  الگو  مدنظر قرارداد.در تدهین هیو  

ترین پژرهرش در دنمژا ه یكژ  از شژاخص ه خرجسته آموزش نظرانصااب الموت آیزنر از    

ز  ریها  مشتلف خرنامژهاز ممان دید اه تحقمق،پردازان اوزه خرنامه درس  است. در این نظریه

ریز  درس  خر زیده شده ( خرا  تاممن ه طراا  اخعاد خرنامه4331آیزنر  درس ، دید اه الموت 

تنوان ریز  درسژ  خژهاست. دلمل اصل  انتشاب دیژد اه آیزنژر، توجژه ه  خژه ماهمژت خرنامژه

 4مرااژل»جا  استفاده از تاژارت كه ه  خهطور فرایند  پویا، دیالكتمك  ه غمرخط  است، خه

 را انتشاب نموده است.« ریز  درس خرنامه 1اخعاد»، تاارت «ریز  درس مهخرنا

انژد ه  در تاممن خود، هفت تنصر را خرا  خرنامه درس  ذكر كرده است. این تناصژر تاارت  

-خمن  فرصت( پم 1 ده  محتوا( سازمان9( تدهین محتوا  خرنامه درس  1( تعممن هدف 4از: 

ها  ارائه آموزش ه ارائه پاسژخ ه ( رهش2ها  یاد مر    فرصتده( سازمان4ها  یاد مر  

 ساز  كرده است.( ارزشماخ ، مفهوم1

كه در این تحقمق خژر اسژاس مژدل آیزنژر  چند فرهنگ ها  اصل  خرنامه درس  اخعاد ه هیو  

  مرند.اند خه ترتمب مورداشاره قرار م ساز  شدهمفهوم

 

ای و عینی( برای دوره تعلیم و غايی، واسطه) فرهنگی چنداول: اهداف برنامه درسی  سؤال

 هايی است؟دارای چه ويژگی تربیت عمومی

شژود. اهژداف خند  مژ ا  ه تمنژ  تقسژممخه اتتقاد آیزنر، اهداف خه سه دسته آرمان ، هاسژطه

ه زتم اشود ه خهها  ارزش  ه اجتمات  آن جامعه اتشاذ م ا  خر اساس زممنهآرمان  هر جامعه

ها  خسمار كلژ  اسژت. نژو  دهم اهژداف؛ اژد ها  این نو  اهداف، خمان آن خا  زارهاز هیو  

                                                 
1. Stages 

2. Dimensions 
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شوند كه تا ادهد  ميژشص خژوده های  خمان م هسط اهداف غای  ه تمن  هستند كه خا  زاره

هژا  خاشژند.  ژرهه سژوم اهژداف؛ اهژداف  هسژتند كژه خژا  زارهاما كامالً تملمات  ه تمن  نم 

آموز ه معلم درصدد دستماخ  شوند. اهداف كامالً در دسترس  كه دان ه خمان م ميشص ه هیو

ا  ها  درس  اغلب اهداف غای  ه هاسطهخاشند. در خرنامهخه آن پس از یک جلسه تدریس م 

 شوند.معمن م 

ها  درس  اغلب خژه تژدهین اهژداف غژای  ه ها  خرنامهخا توجه خه اینكه در تدهین هیو     

 ردد. در این تحقمق شود ه تدهین اهداف تمن  خه مواد درس  ها ذار م ا  پرداخته م هاسطه

-ا  خرنامه درس  دارا  هیو ژ هم خه این جهت در این خش  خه تدهین اهداف غای  ه هاسطه

 ها  چند فرهنگ  اقدام شده است.
 

 اهداف آرمانی

منظژور از  ح اجتمژات  اسژت.ها  چند فرهنگ ، پميرفت ه اصالهدف اصل  ه آرمان  جنا 

پميرفت اجتمات  یعن  خهساز ، رفاه ه ارزشمندتر كردن زند   مردمان  است كژه خعاژاً خژر 

هژا  دیگژر، در   اجتمات ، ناتوان ، ه هویتهای  چون نواد، قوممت، زخان، طاقهاساس هویت

 اند.ااشمه قرار رفته ه منزه  شده

توان خدین شرح ها م خعا  از اهداف مهم ه غای  آن ترین هدف آرمان  فو ، خهتالهه خر مهم

 اشاره نمود:

خراخژر     رماد یایجاد شرایط تادالنه خرا    تمترخخر تدالت محور  در تعلمم ه  تأكمد -1

ها  مشتلف فرهنگژ ( ه تنظژمم شژرایط آموزشژ  ه ه تدالت خرا  نوادها، اقوام ه  رهه

 (ها  دموكراس مک ه آموزهپرهرش  ماتن  خر تداخمر ه تعامالت دموكرات

  توانمند ساختن فرهنگ مدارس ه ساختارها  اجتمژات  آن  در جهژت ایجژاد تجرخژه -1

ها ه طاقژات ها، جنسآموزان متعلق خه نوادها، قومااساس خراخر  ه توانمند  همه دان 

 اجتمات   ونا ون(

 هژا  رژد تاعژمض ه تعصژب نژواد   متاژمنداهر  ه آموزشكاه  تاعمض ه پژم  -9

هژا  ها ه نگژرشآموزان جهت خهاود ه توسعه ارزشكننده خرا  دان ها  تسهملفرصت

 دموكراتمک(
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آممز، ه تژرهیج صژل  ه هژا  زیسژت مسژالمتپذیرش تفاهت ه تكثر ه نمل خژه مهژارت -1

   پژذیرش ه ااتژرام خژه همژه ها  تعلژمم ه ترخمژتتنوان هاالترین آرمانخهدهست  نو 

 یاز  خه هادت در تمن كثرت(مم سعادت ه دستها در راستا  تعمقوممت

ها  موردنماز خرا  انجژام هظژایف اثژرخش  در یژک دستماخ  خه دان ، نگرش ه مهارت -4

 چند فرهنگ جامعه 

 

 ایاهداف واسطه

سژاز  خرنامژه پرهمژز از یكسان  ی چنژدآهاها  درسژ  خژه مادل ساختن صدا  خرنامه .4

چنژد هژا   و خه هیو  فرهنگ ه پاسخها  درس  اساس خه -درس  ه طراا  خرنامه

 (فرهنگ 

ها  درس  خه مقوله تحكمم هادت ه هماستگ  مل  ه تقریژب مژذاهب ه توجه خرنامه .1

 مشتلف در كيور ه جهان تعامل ه همگرای  خا پمرهان ادیان، مذاهب ه اقوام

ها، هنجارهژا ه هرسژوم، سژنتآداب خازشناس ، افظ ه  سترش تاریخ، هنر، فرهنژگ، .9

 ها  قوم ارزش

ها  فرهنگ ، قوم  ه زخان   مثال آموزش خژه زخژان ها  آموزش  خه اقلمتارائه فرصت .1

 (هاها  محل  در كتابمادر  در كنار زخان فارس  ه انعكاس  وی 

هژا نفس همه افراد ه  ژرههتوسعه تفكر انتقاد ، توانمندساز  ه ارتقا  هویت ه تزت .4

 در مدرسه

اتتالء ارزش كرامت انسژان  همژه  ها هعنو  همه انسانخر خزر وار  ه تظمت م تأكمد .2

 ها  ترر افراد فارغ از هیو  

ها  قوم  ه فرهنگ  ه انعكاس تنو  قوم ، محمطژ ، مژذها  ه توسعه سواد ه آ اه  .1

 ها  درس زخان  در خرنامه

امایت از هر فرد در نمل خه كسژب غژرهر فرهنگژ  ه هویژت قژوم ، ه درك تناصژر  .1

 فرهنگ خوی 

هژا ه ها، انتظارت، تژاریخ، قهرمژانا ها، ایدهسته ساختن ه خه تصویر كيمدن آرمانخرج .3

 تنوان  رهها  فعال ه پویا در جامعهفرهنگ هر  رهه خه
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ها  تعلمم  ه ترخمت  خرا  همگژان از هژر دیژن ه مژذهب، توزیع خراخر مناخع ه فرصت .40

 طاقه ه فرهنگ ...

  رهه  ه خمن فرهنگ هاخط درهنها ه خهاود ركاه  رفتارها  قالا ، تن  .44

خژر افژظ ه خالنژد    تأكمژدآشنا كردن دان  آموزان خا پميمنه فرهنگ ه تمدن خود ه   .41

 هافرهنگهمه خرده

هژا  ها  خراخر دسترس  خاكمفمت خه مناخع آموزش  خر اساس تفاهتفراهم كردن فرصت .49

 فرد 

اد مؤثر، خدمات ه نقاط مثات خر معرف  افر تأكمدها خا ها ه قوممتاشاته تاریخ فرهنگ  .41

  مر  جامعهها در شكلآن

هژا  ها  مشتلف آااد اجتمات  خا توجه خه تفاهتتوجه خه نمازها  هیوه ترخمت   رهه  .44

 فرد 

آمژوزان در محژمط امژن ه تژار  از ها  اخراز تقمده خرا  دانژ فراهم نمودن فرصت  .42

 تهدید

 ها  مشتلفها ه فرهنگتجلو مر  از تحقمر دان  آموزان متعلق خه قومم  .41

 ها  ارزشماخ ها  تدریس، مواد ه محمط آموزش  ه رهشتنو  استفاده از رهش  .41

ها ه اسژتفاده از دسژتاهردها  تلمژ  ه خرقرار  تعامل ه ارتااطات جهان  خمن فرهنگ  .43

 ها خرا  پميرفت تلم ه تمدنفرهنگ  آن

 

شامل چه  تعلیم و تربیت عمومیبرای دوره  چند فرهنگیدوم: محتوای برنامه درسی  سؤال

 هايی چیست؟ويژگی

تنصر دهم در الگو  خرنامه درس  آیزنر، تنصر محتواست. ه  در مورد محتژوا خژه ایژن نكتژه 

دار خاشژد ه خژا توجژه خژه تجژارب پردازد كه محتوا خاید خرا  مشاطاان خرنامه درسژ  معنژ م 

هتر است خه معلمان ه دان  آمژوزان هاست خمشتلف دان  آموزان كه ناش  از محمط زند   آن

یعنژ  ختواننژد از ممژان انژوا  مشتلژف محتژوا كژه در ؛ در انتشاب محتوا آزاد  تمل داده شژود

 مرد دست خه انتشاب خزنند. انتشاب محتژوا یكژ  از مالاظژات اساسژ  در اختمارشان قرار م 

نمسژتند، مگژر در قژالا   خود قاخل تحقژقخود كه اهداف خهخرنامه درس  است. خا توجه خه این
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ترین هسژمله در جهژت تنوان مهمخناخراین محتوا خه؛ قرار  مرند، این قالب مهم همان محتواست

 آید.ها  درس  خه شمار م رسمدن خه اهداف خرنامه

  اختدای  در راسژتا  اهژداف خایژد ها  درس  چند فرهنگ  خرا  دهرههذا محتوا  خرنامهمع 

 خاشد: ها  ذیلدارا  هیو  

ها  درس  دهره اختدای  خاید چندآهای  خاشد، خه تاارت خهتر محتوا خایژد محتوا  خرنامه .4

 آموزان اساس ه پاسشگو خاشد.طور  تدهین  ردد كه خه تنو  فرهنگ  دان 

خاید طور  تدهین شژود كژه خژه خزر ژوار ، تظمژت معنژو  ه  چند فرهنگ محتوا   .1

 شود. تأكمدها در آن كرامت همه انسان

هژا، هرسوم، سژنتآداب محتوا خاید در خازشناس ، افظ ه  سترش تاریخ، هنر، فرهنگ، .9

 ها  قوم  خه دان  آموزان كمک كند.هنجارها ه ارزش

هژا ها  فكژر  تمژام   ژرههمحتویات خاید كامل ه دقمق خژوده ه از همكژار  ه جناژه .1

 قدردان  كند.

 نعكس سازد.محتوا خاید تنو  قوم ، محمط ، مذها  ه زخان  را م .4

توجه ه تمركز محتوا همواره خاید آكنده از مطالا  خاشژد كژه اصژول  همنژون درك ه  .2

تحمل آراء متفاهت دیگران، ااترام خه دین ه زخان، مذهب ه ممراث فرهنگ  دیگران، ه 

 ترهیج صل  ه دهست  را سرلواه كار خود قرار دهد.

نامژه درسژ  خاصژ  در كنژار ها  مشتلف دین  ه مذها ، خرخرا  دان  آموزان اقلمت .1

 خرنامه درس  رایج تدارك خامند.

رشد سواد خواندن ه نوشتن خه زخان مادر  ه محل  در كنار زخان فارس  همواره مژورد  .1

 تائمد ه امایت خاشد.

ها ها، انتظارت، تاریخ، قهرمانالها، ایدهتناسب خاید آرمانها  مشتلف یاد مر  خهاوزه .3

ان  رهها  فعال ه پویا در جامعه را در محتوا  خرنامه درس  تنوه فرهنگ هر  رهه خه

 مر  هویژت هژا در شژكلفرهنگلحاظ كرده، ه سهم ه نقي  كه هر یک از این خرده

 مل  داشتند را خرجسته ساخته ه موردتقدیر قرار دهد.
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هژا  آموزان متعلژق خژه فرهنژگمحتوا در این درهس خاید طور  تدهین شود كه دان  .40

یكدیگر امكان امتزاج داشته خاشند تا خژدین طریژق زممنژه ه آمژاد   الزم را  مشتلف خا

 فراهم  ردد. چند فرهنگ ها  اجتمات   رهه  در خافت خرا  انجام فعالمت

محتوا  این درهس در فصول مشتلف خژود خایژد در خصژوص ناپسژند  در راسژتا   .44

ن ااتژرام خژه همنوتژان ها  فرهنگ  یا تفتم  تقاید دیگران ه متعاقب آتحقمر هیو  

 خود محتوا  مناسا  را تدارك خامند.

 نیهالدمحتوا خاید طور  تدهین  ردد كه خه شئون اخالق  ه ترخمت  هر كودك، معلم ه  .41

 چون ااترام خه زخان، ممراث فرهنگ ( ااترام  ذاشته شود. 

شتلژف هژا  مها ه خرخورد مثات خا افژراد ه  ژرههمحتوا خاید در اشاته ه ایجاد نگرش .49

 فرهنگ  شا ردان كمک كند.

داهر  یا تقاید قالا  نسات خه دیگران خوده ه دهراز تاعمض، تعصب، پم محتوا خاید خه .41

هیوه تالیژق ه هژا خژهسع  در ایجاد فرصت خراخر خرا   نجاندن صژدا  همژه فرهنژگ

 ها در خرنامه درس  را داشته خاشد.تجارب فرهنگ  آن

تدهین  ردد طژور  كژه از كارخسژت كلمژات، تعژاخمر ه محتوا خاید خا هسواس خميتر   .44

هژا  قژوم  ه مژذها  را فژراهم تصاهیر  كه موجاات تحقمژر دانژ  آمژوزان اقلمژت

 آهرند، پرهمز  ردد.م 

هیوه تالیق ه تجارب فرهنگ ، نو   وی  محل  ه ها خهمحتوا خاید صدا  همه فرهنگ .42

 .ها را در خرنامه درس  منعكس سازدزخان آن

هژا ه اسژتفاده از است محتوا در خرقرار  تعامل ه ارتااطژات جهژان  خژمن فرهنگالزم  .41

ها خرا  پميرفت تلم ه تمدن یژاریگر دانژ  آمژوزان دستاهردها  تلم  ه فرهنگ  آن

 خاشد

ها  متنو  آموزش، تدریس ه محتوا خاید طور  تدهین  ردد كه زممنه استفاده از رهش .41

 ارزشماخ  را فراهم آهرد.

است یك  از مسائل خسمار مهم در تدهین محتوا، همواره ایژن مژورد خژوده اسژت كژه   فتن    

 مرد كه چه چمژز  خميژتر از دان  ه معلومات، چگونه خاید انتشاب شود، چه كس  تصممم م 

ها در كالس ه فرآیند انتشاب دان  ا  خمن آنهمه ارزش تعلمم ه یاد مر  را دارد، ه چه راخطه
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ها  چند فرهنگ  این خوده كژه چژه رد؟ خه هممن منوال نگران  مهم جنا ه معلومات هجود دا

 مرد. در این راستا خاید  فژت آید ه چه كس  تصممم م چمز ، دان  ه معلومات خه شمار م 

تورم  دهند كه چه چمزهای  خاید هژر كژس یژاد  دقمقاًكه جا  اینها  چند فرهنگ  خهجنا 

ها  متنوت  از تلژم ه دانژ  را ها  نجمنهمورد ندارند، هل  آننظر  هم در این خگمرد ه اتفا 

های  را خرا  تحقمق، خحژث ه اال ترصهه درتمن یاز  خه اهداف فو  مفمد دانستهخرا  دست

 اند. فتگو فراهم كرده

 

بررای دوره  چند فرهنگیدهی محتوای برنامه درسی های اصلی سازمانسوم: ويژگی سؤال

 اند؟کدم میتعلیم و تربیت عمو

دانژد. ه  ریژزان درسژ  مژ را یكژ  از هظژایف تشصصژ  خرنامژه 1ده  محتژواآیزنر سازمان

 ده  محتوا معتقد است: تمود  ه افق .درمجمو  خه ده نو  سازمان

ها  درسژ  اسژتفاده نمژوده ه در آن ده  افق  محتژوا  خرنامژهمحقق در این خش  از سازمان

ها  مجژزا  دیسژمپلمن ( ه تلفمقژ  اسژتفاده ه  ماتن  خژر رشژتهدها  سازمانتناسب از رهشخه

شژموه تلفمقژ  شژموه غالژب خژوده ه توصژمه ه  چند فرهنگ نماید. هرچند در خرنامه درس  م 

ده  محتژوا، اسژتفاده از نمژز در سژازمان چنژد فرهنگژ ترجم  متشصصان تلم خرنامژه درسژ  

در خرخ  مواقع نا زیر از شموه ماتن  خژر  اما؛ (1002؛   ، 1001خنكس، است  رهیكرد تلفمق  

شود.  فتن  است كه در شژموه تلفمقژ  درس ه یژا  دیسمپلمن ( نمز استفاده م  ها  تلم رشته

تناسب، اهداف ه محتوا  جدید شود. خلكه خهكتاب جدید  خه خرنامه درس  موجود ارافه نم 

یسمپلمن  یک دیسمپلمن، مورژو  ه ده  داما در شموه سازمان؛ شوددر درهس موجود منتير م 

 شود.ماده درس  جدید خه مواد درس  موجود ارافه م 

اساس  این است ا ر هدف تلفمق خاشد ه درس جدید  خه خرنامه درس  ارژافه نگژردد،  سؤال

-ها  تلفمق ه ظرفمت انتيار هیو  تواند قاخلمتها  خرنامه درس  اختدای  م یک از اوزهكدام

هژا  محتژوا  فژو  را آمده، هیو  تملید داشته خاشد. خر اساس مطالعات خهها  محتوا  جد

 صورت تلفمق  در درهس ذیل منتير نمود.توان خهم 

                                                 
1. The Organization Of Content Areas 
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 در درهس اختدای  چند فرهنگ ده  تلفمق  محتوا  خرنامه درس  نحوه سازمان :4جدهل 

 چند فرهنگیهای محتوای برنامه درسی ويژگی
س دوره دهی تلفیقری در دروسازمان

 ابتدايی

ها  درس  دهره اختژدای  خایژد چنژدآهای  خاشژد، خژه ( محتوا  خرنامه4

-تاارت خهتر محتوا خاید طور  تدهین  ردد كه خه تنو  فرهنگ  دانژ 

 آموزان اساس ه پاسشگو خاشد.

 همه درهس موجود در دهره اختدای 

گ  ها  درس  خاید خه مقوله تحكمم هادت ه هماستمحتوا  خرنامه (1

مل  ه تقریب مذاهب ه تعامل ه همگرای  خا پمژرهان ادیژان، مژذاهب ه 

 مشتلف در كيور ه جهان توجه نيان دهد. اقوام

-درهس تلوم اجتمات ، خشوانمم، هدیه

 ها  آسمان 

خاید طور  تدهین شژود كژه خژه خزر ژوار ،  چند فرهنگ ( محتوا  9

 شود. تأكمدها در آن تظمت معنو  ه كرامت همه انسان

-درهس تلوم اجتمات ، خشوانمم، هدیه

 ها  آسمان 

 ( محتوا خایژد در خازشناسژ ، افژظ  سژترش تژاریخ، هنژر، فرهنژگ،1

ها  قژوم  خژه دانژ  آمژوزان ها، هنجارها ه ارزشهرسوم، سنتآداب

 كمک كند.

-درهس تلوم اجتمات ، خشوانمم، هدیه

 ها  آسمان ، تلوم تجرخ  ه ریار 

هیوه تالیق ه تجارب فرهنگ ، نو   وی  خهها ( صدا  همه فرهنگ4

 ها را در خرنامه درس  منعكس سازد.ه زخان آن

-درهس تلوم اجتمات ، خشوانمم، هدیه

 ها  آسمان 

( توجه ه تمركز محتوا همواره خاید آكنده از مطالا  خاشد كژه اصژول  2

همنون درك ه تحمل آراء متفاهت دیگران، ااتژرام خژه دیژن ه زخژان، 

ممراث فرهنگ  دیگران، ه ترهیج صل  ه دهست  را سژرلواه  مذهب ه

 كار خود قرار دهد.

تلوم تجرخ ، تلوم اجتمات ، خشژوانمم، 

 ها  آسمان هدیه

ها، ا هژا، ایژدهتناسژب خایژد آرمژانها  مشتلف یژاد مر ، خه( اوزه1

تنوان  رهها  فعال ه ها ه فرهنگ هر  رهه خهانتظارت، تاریخ، قهرمان

ر جامعه را در محتوا  خرنامه درس  لحاظ كرده، ه سهم ه نقي  پویا د

 مر  هویت مل  داشژتند را ها در شكلفرهنگكه هر یک از این خرده

 خرجسته ساخته ه موردتقدیر قرار دهد

تاریخ، جيرافمژا    اجتماتدرهس تلوم 

 ه مدن (، خشوانمم

زان ( محتوا در این درهس خاید طور  تژدهین شژود كژه دانژ  آمژو1

ها  مشتلف خا یكدیگر امكان امتزاج داشژته خاشژند تژا متعلق خه فرهنگ

هژا  اجتمژات  خدین طریق زممنه ه آماد   الزم را خرا  انجام فعالمژت

 فراهم  ردد. چند فرهنگ  رهه  در خافت 

تاریخ، جيرافمژا    اجتماتدرهس تلوم 

 ه مدن (، خشوانمم، ریار 

لژف خژود خایژد در خصژوص ( محتوا  ایژن درهس در فصژول مشت3

هژا  فرهنگژ  یژا تفتژم  تقایژد ناپسند  در راستا  تحقمژر هیو ژ 

-درهس تلوم اجتمات ، خشوانمم، هدیه

 ها  آسمان 
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 چند فرهنگیهای محتوای برنامه درسی ويژگی
س دوره دهی تلفیقری در دروسازمان

 ابتدايی

دیگران ه متعاقب آن ااتژرام خژه همنوتژان خژود محتژوا  مناسژا  را 

 تدارك خامند.

( محتوا خاید طور  تدهین  ردد كه خه شئون اخالق  ه ترخمتژ  هژر 40

چون ااترام خه زخان، ممراث فرهنگژ ( ااتژرام   نیهالدك، معلم ه كود

  ذاشته شود.

تاریخ، جيرافمژا    اجتماتدرهس تلوم 

 ه مدن (، خشوانمم

ها ه خرخورد مثات خژا افژراد ه ( محتوا خاید در اشاته ه ایجاد نگرش44

 ها  مشتلف فرهنگ  خه شا ردان كمک كند رهه

تاریخ ه مدن (،    اجتماتدرهس تلوم 

 ها  آسمان خشوانمم ه هدیه

داهر  یژا تقایژد قژالا  دهراز تاعمض، تعصب، پژم ( محتوا خاید خه41

نسات خه دیگران خوده ه سع  در ایجاد فرصژت خراخژر خژرا   نجانژدن 

ها در خرنامژه هیوه تالیق ه تجارب فرهنگ  آنها خهصدا  همه فرهنگ

 درس  را داشته خاشد.

تاریخ ه مدن (،    اجتماتدرهس تلوم 

 ها  آسمان خشوانمم ه خنویسمم ه هدیه

( محتوا خاید خا هسواس خميتر  تدهین  ردد طور  كه از كارخسژت 49

هژا  كلمات، تعاخمر ه تصاهیر  كه موجاات تحقمر دان  آموزان اقلمت

 آهرند، پرهمز  ردد.قوم  ه مذها  را فراهم م 

  همه درهس موجود در دهره اختدای

هژا  ( محتوا خاید طور  تدهین  ژردد كژه زممنژه اسژتفاده از رهش41

 متنو  آموزش، تدریس ه ارزشماخ  را فراهم آهرد.
 همه درهس موجود در دهره اختدای 

هژا  ( محتوا خاید تنو  قوم ، محمطژ ، مژذها  ه زخژان  در خرنامژه44

 درس  منعكس سازد.

تاریخ ه مدن (،    اجتماتدرهس تلوم 

 ها  آسمان مم ه خنویسمم ه هدیهخشوان

هژا ه ( محتوا خاید در خرقرار  تعامل ه ارتااطات جهان  خمن فرهنگ42

هژا خژرا  پميژرفت تلژم ه استفاده از دستاهردها  تلم  ه فرهنگ  آن

 تمدن یاریگر دان  آموزان خاشد

 درهس تلوم اجتمات  ه خشوانمم

 

توانژد تمژام محتژوا  تنهای  نم فمقژ  فژو  خژهده  محتژوا  تلرسد كه سازمانخه نظر م     

ده  محتژوا  خرنامژه تر، سژازمانشده را پوش  دهد، خناخراین در مقماس خملژ  كوچژکاشاره

یعن  در این االت ؛ نمایدناپذیر م ده  دیسمپلمن  اجتنابدرس  چند فرهنگ  خه شموه سازمان

 شود. مورو  ه ماده درس  جدید خه مواد درس  موجود ارافه م
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 در درهس اختدای  چند فرهنگ ده  دیسمپلمن  محتوا  خرنامه درس  نحوه سازمان :1جدهل 

ده  دیسژژمپلمن  در درهس دهره چگژژونگ  سژژازمان چند فرهنگیهای محتوای برنامه درسی ويژگی

 اختدای 

ها  مشتلف دینژ  ه مژذها ، خرا  دان  آموزان اقلمت

درس  رایج تژدارك  خرنامه درس  خاص  در كنار خرنامه

 خامند.

ارائه معارف مسمح ، كلمم ، زرتيژت  ه ... در درسژ  

 خاص

 

 

رشد سواد خواندن ه نوشتن خه زخان مادر  ه محل  در 

خاشژد كنار زخان فارس  همواره مژورد تائمژد ه امایژت 

امر  كه در اصژل پژانزدهم قژانون اساسژ  نمژز خژه آن  

 شده است(اشاره

ها  مشتلف جيرافمژای  مكان ها ه درتناسب قوممتخه

تنوان مثال، زخان ترك  آذر ، زخان خهتر است درس  خه

 كرد ، ه غمره  نجانده شود

هیوه درهس فارسژ  ه ها  مشتلژف یژاد مر  خژهاوزه

هژا ه ها، ششصمتتناسب خاید دید اهتلوم اجتمات ، خه

ها  قژوم  ه نژواد  را در محتژوا  خرنامژه تاریخ  رهه

ده، ه سهم ه نقي  كه هر یژک از ایژن درس  لحاظ كر

 مر  هویژت ملژ  داشژتند را ها در شژكلفرهنگخرده

 موردتقدیر قرار دهد

درسژژ  خژژا تنژژوان تژژاریخ، فرهنژژگ ه تمژژدن اقژژوام ه 

 هافرهنگ

آمژوزان را در شژناخت هنژر ه ادخمژات محتوا خاید دان 

 سازد. قوم  تواناها  خوم  ه اقوام خود ه ارزش
 قوام مشتلف ایران هنر ه ادخمات ا

 

محژور( خژرا  رهیكژرد دیسژمپلمنتنژوان  لزهم ترخمت هنر  از طریق آموزش درس هنژر خژه   

ها  تعلمم ه ترخمت چند فرهنگ  خسمار امات  است. مورژوت  كژه خارهژا یاز  خه آرماندست

، نقژل از هولسژاوشاسژت  قرار رفته  تأكمدمورد  چند فرهنگ توسط اندیيمندان ه طرفداران 

ها  تنوان سردمدار خه رسممت شژناختن جایگژاه هنژر در خرنامژهآیزنر خه(. در این راستا، 1040

درس  مدارس خه نق  ه جایگاه ترخمت هنر  در نظژام آموزشژ  پرداختژه اسژت ه رژرهرت 

رسد توجه خه تنو  فرهنگژ  در نظژام آموزشژ  خژا مااتف آن را یادآهر شده است. خه نظر م 

-آموزان را از یک پنجره ه یک آیمنه خرخوردار مژ مشصوصاً هنر، دان محوریت درهس فو  

ا  كژه ها ه خاطرات دیگران ه آیمنهها، تجارب، داستانا  خرا  نگریستن خه هاقعمتكند. پنجره

قلم خه نقل صاابدارد  ا  است كه اه خه آن تعلق آموز ه جامعهخازتاخنده هویت فرهنگ  دان 
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یعنژ  هنژر  (. توجژه خژه ایژن مهژم در خرنامژه درسژ  93: 4931ران، محمژد  ه همكژااز مهر

آمژوزان را خژه خرقژرار  آمژوزان(، دانژ دان  چند فرهنگ موروتمت قائل شدن خرا  ترخمت 

هژا  مشتلژف را ها  ممان ممراث فرهنگكند ه اشتراكها  مشتلف تيویق م ارتااط خافرهنگ

 .سازدها آشكار م خرا  آن

تژامل  قدرتمنژد در ارتقژاء،  چند فرهنگژ ( تعلمم ه ترخمت 1040هولساوش  ر خر اساس نظ   

ها  فژرد  ه هسمله كاهش تفاهتها  دموكراتمک اجتمات ، خه سترش، تقویت ه افظ ارزش

این راستا، اه یك  از توامل خسمار مهم ه مژؤثر  فرهنگ  ه یافتن جا  خود در جامعه است. در

ساز  تدالت اجتمات  تعلمم ه ترخمت ماتنژ  خژر را خرا  فراهم چند فرهنگ در تعلمم ه ترخمت 

تواننژد خژا هژا  آموزشژ  مژ داند. در تكممل دید اه هولساوش خاید متذكر شد كه نظامهنر م 

شژده ریز دار ه خرنامهصژورت نظژاممعلمژان متشصژص( ه خهمتشصژص  كار مر  نمژره  خه

ها  آشژنای  د نقاش ، موسمق ، نمای  ه...( زممنهدر تمام اشكال آن ماننهنر  هسمله آموزش خه

-ها ه درنتمجه اخراز فرهنژگ خژود خژرا  دانژ ها  فرهنگ خود ه سایر فرهنگخميتر خاارزش

توان نتمجه  رفژت كژه خژرا  ر آننه خمان شد م خناخ .ها  مشتلف را فراهم سازدآموزان فرهنگ

تواند اخزار ه رهش يور، ترخمت هنر  م مؤثر در ك چند فرهنگ دست یافتن خه تعلمم ه ترخمت 

شژده خسمار مفمد  خرا  این منظور خاشد. ا رچه آموزش هنر در مدارس كيور خه ااشژمه رانده

است ه توجه جد  خه آن همانند سایر درهس ممكن است مناخع مال  ه انسان  نسژات زیژاد  

چنژد یوه در تعلژمم ه ترخمژت هررهرت ترخمت هنر  خژهخطلاد هل  مسئولمن خاید خا توجه خهرا 

ها  منظم ه اساس  ه همننمن ترخمت افراد متشصص در ریز ، خا تمام توان ه خا خرنامهفرهنگ 

 آموزان پرهرش دهند.این زممنه سع  كنند این مهارت را در دان 

برای دوره تعلریم و  چند فرهنگیهايی يادگیری برنامه درسی چهارم: انتخاب فرصت سؤال

 شامل چه مواردی است؟ میتربیت عمو

ریز درس  است كه نقطه اهج مهارت یک خرنامه 1ها  یاد مر خه تقمده آیزنر انتشاب فرصت   

ها  ازنظر ه ، فرصت. تواند خاقدرت تشمل خاال  خوی  آن را خه منصب ظهور خرسانده  م 

خژه اتمژال ه شژده، های  هستند كه در آن، اهژداف ه محتژوا  آموزشژ  تهمهیاد مر  موقعمت

ها  ترخمت  نائل شوند. توانند خه هدفآموزان م ها، دان شوند كه در اثر آنكارهای  تادیل م 
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ها  یاد مر  هجود دارد؛ نتمجه محور، فرایند محژور. در ازنظر ایيان درمجمو  ده نو  فرصت

اهلژ  خژه دناژال  ؛ كهها  فرآیند مدار ه محصول مدار اشاره دارداین خش  خه تقاخل ممان خرنامه

منژد كه دهم  تالقهآموزان خه پوهه  فعاالنه است دراال های  خرا  خرانگمشتن دان  فرصت

ها  یاد مر  نتمجژه ها  خاص تلم  خماموزند. فرصتها نتایج تحقمقات را در اوزهاست خنه

كنند یفا م آموز نق  انفعال  در راخطه خا آن امحور اغلب االت تجویز  دارند ه معلم ه دان 

هكاسژت خژه آن نائژل شژده خژدهن كمخمن ه انتظار این است كه دان  آموزان، آننه از قال پم 

كننژد خژه آن هژدف آموز ه معلم تالش مژ شوند. درهاقع نتمجه از قال ميشص هست ه دان 

ها  یاد مر  فرایند محور، اغلب االت نممه تجژویز  ه غمژر تجژویز  اما فرصت؛ دست یاخد

انژد، زننژد، فعالآمژوزان دسژت خژه انتشژاب م ه نتمجه از قال ميژشص نمسژت. دانژ  دارند

زنند كه ممكن اسژت خژه ها  خود دست خه فعالمت م  زینيگرند ه خر اساس تالیق ه توانای 

 نتایج متفاهت  نائل  ردند.

ذاب اسژت ها خه شكل  كه خرا  دان  آموزان جها ه آرمانكند كه ا ر هدفآیزنر اشاره م     

اند. اخزار  كژه اه خژرا  خه هقایع آموزش  در كالس درس تادیل نيوند، فقط اممدهای  توخال 

كند ماتریس  از فرآیندها  هوش  است. مژثالً ماتریسژ  ها  یاد مر  پمينهاد م ایجاد فرصت

كژه ایژن كند م  تأكمدخند  خلوم در امطه شناخت . الاته آیزنر كه  ملفورد مطرح ساخته یا طاقه

 .خند  هستها  دیگر  هم خرا  طاقهها ساخته ذهن ماست ه اتماً راهخند طاقه

ها  یاد مر  معطوف خه نتمجژه خاشژد خهتژر اسژت از خا این تورم  ا ر هدف ایجاد فرصت    

ها  یاد مر  صرفاً معطوف خژه نتمجژه شموه نتمجه محور  استفاده شود، اما ا ر تدارك فرصت

ایند تمل یاد مر  یا جریان یاد مر  اهممت داشته خاشد، ررهر  است از شموه نااشد، خلكه فر

ها  اهژداف ه محتژوا  خرنامژه رسد خا توجه خه هیو  فرایند محور  استفاده  ردد. خه نظر م 

هیوه خرا  دهره اختدای ، استفاده از هر ده شموه ررهر  خاشد. آن خش  خه چند فرهنگ درس  

هژا  ميژشص رار است كه دان  آموزان خه دانژ ، مهژارت ه نگژرشكه قصد شده است ه ق

چنژد هژا  یژاد مر  دست یاخند نتمجژه محژور، ه آن خشژ  از فرصژت چند فرهنگ درزممنه 

كه قصد شده نمست ه معلم خه همراه دان  آموزان طراح آن است ه ممكن است ات   فرهنگ 

حور خواهد خود. خر اساس توصمف  كه خه نتایج متفاهت ه مشتلف یاد مر  منجر شود، فرایند م

چنژد رسژد، امژا چژون ماااژث خه تمل آمد هرچند استفاده از هر ده شموه ررهر  خه نظر م 
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ها قراخت ه نزدیكژ  خميژتر  خژا ها  ارزش  ه نگرش  هستند ه این خحثخميتر خحث فرهنگ 

 تمل آید. فرایند محور  دارند خهتر است از شموه فرایند محور  استفاده خميتر  خه

ها  یاد مر  در الگژو  فراینژد محژور  دارا  اخعژاد مشتلفژ  شرایط ه ميشصات فرصت   

آمژوزان ه ها  دان های  چون  توجه خه ایدهتوان خه نمونهاست كه خا الهام از مناخع مشتلف م 

هر شژدن در های  خرا  داشتن كژاركرد مژؤثر اجتمژات ، غوطژهشدن دان ، هجود زممنهساخته

ائل تموم ، محل  ه ملژ ، فرصژت یژافتن خژرا  اژل مسژائل اجتمژات ، توسژعه مهژارت مس

فژرد ، خژود  -ها  ممژان  مر ، رشد مفهوم خودمثات ه هویت فرد ، تقویت مهارتتصممم

تژر اسژتفاده از ا  خژرا  كارهژا ه خودارزیژاخ ، ه از همژه مهمراهار  در یاد مر  ه تهمه نقيه

ها  یژاد مر ( منظور شكل دادن خه فرصتهنگ  دان  آموزان خهها  فرزممنه تجرخهدان  پس

 اشاره نمود.

 

برای  چند فرهنگیهايی يادگیری برنامه درسی دهی فرصتهای سازمانپنجم: ويژگی سؤال

 چیست؟ دوره تعلیم و تربیت عمومی

ه  1سژازد؛ پلكژان خاطرنيژان مژ  1هژا  یژاد مر ده  را خژرا  فرصژتده نو  سازمان آیزنر

هژا  كار اسژت، شژامل یژک سژر  از  اممدل پلكان  كه مطلوب مرخمان محافظه 9تارتنكاوت .

هژا  ژردد. خژه خمژان خهتژر در ایژن مژدل،  ژاممستقل  است كه منجر خه یک نتمجه ميشص  م 

-شوند، اهممژت پمژدا مژ خود موردتوجه نمستند، خلكه چون منجر خه هدف خاص  م خود خه

نتمجه  راست. در مدل تارتنكاوت ، كه خميتر خرا  مرخمان پميژرفت  ژرا كنند. درهاقع این مدل 

كنند كژه از طریژق آن، معلمژان ها ه مواد  را آماده م مطلوخمت دارد خرنامه ریزان درس  پرهژه

آموز  خاهم دیگر در مژر شژده ه خژه نتژایج ها  دان نمایند تا  رهههای  را طراا  م فعالمت

كننده امور است ه دان  آموزان ایژن امكژان اینجا هظمفه معلمان تسهمل متنوت  دست یاخند. در

 را دارند كه خر اساس نمازها  خود تمل نمایند.

خژرا  دهره  چنژد فرهنگژ رسد محتوا در خرنامه درس  خه نظر م  خر اساس تورمحات فو     

خژر هژر ده شژموه  توانژدخرا  درهس فارس  ه تلوم اجتمات ، م  مشصوصاًاختدای  در ایران ه 
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ها  یاد مر  معطوف خژه نتمجژه خاشژد استوار  ردد. خه این صورت كه ا ر هدف ایجاد فرصت

هژا  امژا ا ژر هژدف تژدارك فرصژت؛ ده  پلكان  استفاده شودخهتر است كه از شموه سازمان

یاد مر  صرفاً معطوف خه نتمجه نااشد، خلكه فرایند تمل یاد مر  یا جریژان یژاد مر  اهممژت 

 اشته خاشد، ررهر  است از شموه تارتنكاوت  استفاده  رددد

ا  از راهكارهژا  تنوان نمونژههژا  متفژاهت كالسژ  خژهتژوان خژه فعالمژتدر این راستا م    

 است اشژاره نمژود. چراكژه چند فرهنگ ها  آموزش ده  پمينهاد  خرا  تحقق آموزهسازمان

ره، هژا قژرار دارد. ازایژنتژأثمر فرهنژگ آنرفتار كودكان در كالس درس، تا اد زیاد  تحژت 

هژا  كژالس درس خژا هنجارهژا  اجتمژات  متفژاهت ایژن كودكژان ه ررهر  است فعالمژت

 ها منطاق شود تا ختواند یاد مر  این كودكان را خه شكل مناسژا  تحقژقها  فرهنگ  آنارزش

هژا  فرهنگژ  را فژاهتا  خاشد كژه مفهژوم ت ونهها  كالس خاید خههراال، فعالمتخشيد. خه

 اند از:ها تاارتا  از این فعالمتمورد تأیمد قرار دهد ه خه آن ارزش خگذارد. نمونه

صورت هم یارانه در راستا  ماااث  چژون ها  تحقمق  خاص  خهخرا  دان  آموزان پرهژه -

 نف  نوادپرست ، طاقه  رای ، تقاید قالا  ه دیگر مسائل چند فرهنگ  ارائه دهمد.

هژا  مشتلژف، در ها ه قوممژتفرهنگمنان ااصل كنمد كه دان  آموزان متعلق خه خردهاطم -

ها  شژاد ، ها  تاریش ، دستهجمع ، اجرا  نمای ها  دستهموارد  مهم  چون خاز 

صورت مشژتلط خژاهم دیگژر در مدرسژه ها  رسم  ه غمررسم  دیگر خهنيریات ه  رهه

هژا  نژواد  هقژوت  مشتلفژ  هرژعمت  ژرهه اند. همننمن مطمئن شوید كژهشدهتركمب

 یكسان  در اجرا ه نمای  در مدرسه دارند.

هژا  داسژتان ها   ونژا ون  موروتات مرخوط خه فرهنگآموزان خشواهمد درخارهاز دان  -

 خاره خه خحث خپردازند.كوتاه  خنویسند یا دراین

اسژت،  لف در نظژر  رفتژهها  مشت  قانون اساس  ه اقوق  كه خرا  اقوام ه ملمتدرخاره -

 خحث كنمد.

  سژهم ها  دیگر متعلق است ه درخارهآموزان را خه خازدید نقاط  خارید كه خه فرهنگدان  -

 ها در اتتال  كيور صحات كنمد.آن

دیگژر  ها آموزان، نسات خه فرهنگكننده خرا  دان اطممنان ااصل كنمد كه تكالمف تعممن -

 نده نداشته خاشد.آممز یا نااممدكناالت اهانت
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 ها  فرهنگ  خحث كنمژد ه هجژوه  ونژا ون  متفاهت زند   اقوام ه  رهه  نحوهدرخاره -

 هتحلمل قرار دهمد.ها را مورد تجزیهزند   آن

دهندۀ فرهنژگ ها ه تصاهیر  كژه نيژانها، اشعار، اكایتالمثلفرایند تدریس از رربدر  -

 اقوام است استفاده نمایند.

ها ا  خادان  آموزان خود درخاره تاریشنۀ امتمازات هیوه ه سركوب كردن، ظلمهخحث صادقان -

ه غمره در طول تاریخ نيان داده ه الگوها  مشتلط فرهنگ  موفق را خرا  دان  آمژوزان 

 معرف  نمایمد.

 

آمروز( در برنامره درسری دانشپاسخ )معلم( و ارائه آموزش )های ارائه ششم: روش سؤال

 چگونه است؟ ره تعلیم و تربیت عمومیدوچند فرهنگی 

-، یك  دیگر از اخعاد اساس  خرنامه درس  آیزنر را تيكمل مژ 1ها  آموزش ه ارائه پاسخرهش

-ها   ونا ون  یژاد مژ دهد. خه نظر ایيان خاید خه این نكته توجه شود كه دان  آموزان از راه

اسب خاشژد. همننژمن معلژم ناایژد اال متنها  تدریس خایست  متنو  ه درتمن مرند. لذا رهش

آموزان خه یک یا چند رهش معمول خسنده نمایژد، خلكژه خژه دانژ  ها  دان خرا  ارائه آموخته

 ها  خود را از طر  مشتلف  ارائه دهند.آموزان فرصت دهد تا آموخته

-نمنزله مكاها  درس خهخه كالس چند فرهنگ خا این تورم  خاید  فت كه در خرنامه درس     

ها، دان  آموزان اصول اساس  تفاهم فرهنگ ، تحمل اختالفژات، های  نگریسته شود كه در آن

هژژا  زیسژژت لهجژژه،  ژژوی ، نژژواد ه مهژژارت تژژدالت ه خراخژژر ، ااتژژرام خژژه فرهنژژگ، زخژژان،

ا  كه خاید خدان توجه داشت این مطلب است كژه اما نكته؛ آموزندآممز خا دیگران را م مسالمت

 مرنژد ه در ها  خژاص خهتژر یژاد م لف ه متفاهت ازنظژر فرهنگژ ، خژه شژموهها  مشت رهه

هژا  آمژوزش متناسژب هیوه خژا رهشها  آمژوزش خژهاینجاست كه معلم خایست  خا تنو  رهش

صورت كارآمد استفاده نماید. درخاره ارائه پاسخ نمز ها خهها  مشتلف آشنا خوده ه از آنخافرهنگ

 را هسژتند. در  را ه خرخ  خرهنها درهنخرخ  از اتاا  فرهنگ  ونه است.هرعمت خه هممن

ها  كالس  خميتر است ه خرتكس ها خرا  مياركت در امورات ه خحثاین راستا، تمایل خرخ 

 ها نمز چنمن تمایل  ندارند یا كمتر دارند.خرخ 
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طژرف معلژم ها  ارائژه آمژوزش از شود رهشخر اساس توصمفات  كه خه تمل آمد پمينهاد م  

 ماتن  خر موارد ذیل خاشد.

خنژژد  هممژژار  ه ميژژاركت  كژژه خژژر اسژژاس  رهه اسژژتفاده از رهش تژژدریس یژژاد مر  -4

ها  مشتلف استوار خاشد ه تعامالت خمن فژرد  ها ه قوممتدانيجویان كالس از فرهنگ

هژا  آمژوزش ترین رهشاز اساسژ سژاه  را افزای  دهد. خرا  این امر تكنمژک جمژگ 

 تر هست.مياركت ( مناسبیاد مر  

 ه یاد مر  تفكر انتقاد  مسئلهاستفاده از رهش تدریس ماتن  خر ال  -1

 استفاده از رهش تدریس سقراط  كه اساس آن ماتن  خر مذاكره ه خحث ه  فتگو است -9

استفاده از رهش تدریس اكتياف  كه اساس آن در مر ساختن مستقمم ه فعاالنه فرا مژران  -1

 د مر  است.خا مسئله ه امورات یا

 ها  انفراد  ه  رهه ه پرهژه خر كارهاتكمه ه ارائه  -4

 (ICTفاها  رهش آموزش  ماتن  خر  -2

 ها  استقرای  ه تكوین مفهومرهش -1

 رهش ایفا  نق  -1

تواند خر خحث ه اظهارنظر درخاره آموز م ها  ارائه پاسخ از طرف دان از طرف دیگر، رهش   

ناسب تعامل سازنده، یاد مر  تمم  ه دیگر مژوارد  ها  مه فرصت مسائل مشتلف، مياركت

اسژتوار  ها  یاد مر  در ماحث قال  اشژاره  ردیژدكه خر در مر شدن دان  آموزان در فعالمت

 خاشد.

 

در دوره تعلریم و  چنرد فرهنگریهای ارزشیابی مبتنی بر برنامه درسی هفتم: ويژگی سؤال

 چیست؟ تربیت عمومی

منظور تعممن نحوه تملكرد خرنامه ه تعمژمن كارآمژد  ه یژا خه 1رزشماخ نظر آیزنر، فرآیند ا از   

ناكارآمد  آن ه كيف دالیل ااتمال  است. ارزشماخ  تملكرد دان  آموزان در فرآیند خرنامه ه 

اند نمز، خشي  از ارزشژماخ  خرنامژه درسژ  را تعممن آننه دان  آموزان یاد  رفته یا تجرخه كرده

                                                 
1. Evaluation 
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ع ارزشماخ  ازنظر آیزنر خميتر معطوف خه ارزشماخ  از كژل خرنامژه اسژت. دهد. درهاقتيكمل م 

هژا  هژا  سژنج  آموختژهرهش ، خه خعد دهم ارزشژماخ ، یعنژ  خژهتحقمقكه در این دراال 

كژه  چنژد فرهنگژ   شژرایط آزمژون شود. در این راستا، خحث درخارهیاد مرند ان پرداخته م 

ا  كه  ونها طراا  ه استفاده از ارزشماخ  ماتن  خر كالس خهخميتر معلمان خا آن در مر هستند، ی

 های  را خرا  ارتقاء آموزش ه یاد مر  ارائژه دهنژد،خرا  دان  آموزان، تادالنه خوده ه رهنمون

 شود.از موارد  است كه در خحث ارزشماخ  خه آن پرداخته م 

هژا  ارزشژماخ  اسب از انژوا  رهشتن، خهتر است خهچند فرهنگ خنا خر ماهمت خرنامه درس      

شژود هژذا توصژمه م ها  ارزشماخ  چندان كارای  ندارد. معاستفاده  ردد. صرف استفاده رهش

هژا  هژا  كمژ  ه آزمودنصرف خر نمژره تأكمدجا  قدر، سع  كنند خهمعلمان ه محققان  ران

ت، توانژای  ه اسژتعداد تر  نمز خرا  سنج  موفقمژها  خهتر ه مناسباستانداردشده، جایگزین

ه منزلت افژراد را رتایژت  شأنها، آموزان پمدا كنند ه تالش نمایند تا در اجرا  ارزشماخ دان 

صژورت رسد استفاده از هر ده ارزشماخ  كم  ه كمف  مفمد فایده خاشژد. خدیننمایند. خه نظر م 

 آزمژون مژداد كاغژذ (، ه مثال   كمها  شده از رهشتوان خرا  محتواها  از قال آمادهكه م 

ها  كمف  مانند ها  مستقل دان  آموزان از رهشها  یاد مر  ه فعالمتخرا  سنج  فرصت

 مياهده، مصاااه ه اتوخمو راف  ه غمره استفاده نمود.

در  چنژد فرهنگژ از دیگر انوا  ارزشماخ  كه خرا  نمل خه اهداف ه مقاصژد خرنامژه درسژ       

 خه موارد زیر اشاره كرد: توانم رسد نظر م  دهره اختدای  مفمد خه

 ها  تملكرد  در امورات مرخوط خه فرهنگ ه هنركار مر  آزمونخه -4

 تكالمف خاز پاسخ در ارزشماخ  -1

 مياهده، مصاااه ه اتوخمو راف (   فمكارزشماخ  توصمف  ه  -9

 لمست سماهه رفتارها  اجتمات چک -1

 ل خمن فرد  در طول سال تحصمل (ها  متقاختعامالت ه كن مستمر  ارزشماخ   -4

در فرآیند ارزشژماخ   رخط ذ نفع هارزشماخ  مياركت  كه امكان مياركت تمام  افراد ذ  -2

 كند.را فراهم م 
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شده از ديدگاه متخصصان حوزه طراحی چند فرهنگیهشتم: آيا الگوی برنامه درسی  سؤال

 دارای اعتبار مناسبی است چند فرهنگیآموزش 

خ  نظرات متشصصان در مورد اتتاار الگو  خرنامه درس  چنژد فرهنگژ  تژالهه خژر خرا  ارزیا

( استفاده شد. خژر 4912همكاران  شده توسط خازر ان ه تک متيمره از معمارها  مطرح tآزمون 

نيژانگر اتتاژار  21/9تژا  91/1دهنده اتتاژار كژم، نيان 99/1تا  4اساس این معمارها  ممانگمن 

 مر  تنهژا خژه دهنده اتتاار زیاد است. از آنجای  منوط كردن تصژمممنيان 4تا  21/9متوسط ه 

( اطالتژات دقمقژ  از هرژعمت متيمژر 9خاال خودن ممانگمن از سط  متوسژط  ممژانگمن فررژ  

كند محقق خر آن شد تا خر اساس این استاندارد خه توصمف هرژعمت تناصژر موردنظر ارائه نم 

ها  توصژمف  متيمرهژا  شژاخص 4خپژردازد. در جژدهل الگو  خرنامه درسژ  چنژد فرهنگژ  

 اند.پوهه   زارش شده
 ها  توصمف  متيمرها  تحقمق: شاخص9جدهل 

انحراف  میانگین بیشترين کمترين عناصر برنامه درسی شماره

 استاندارد

 کشیدگی چولگی

 22/0 -10/0 04/4 11/9 4 4 اهداف 4

 11/0 -41/0 13/0 19/9 4 1 محتوا 1

 -01/0 -11/0 44/4 14/9 4 4 ده  محتواانسازم 9

ها  انتشاب فرصت 1

 یاد مر 

4 4 23/9 14/4 49/0- 21/0- 

ده  سازمان 4

 ها  یاد مر فرصت

4 4 11/9 01/4 31/0- 44/0 

ها  ارائه رهش 2

 آموزش ه ارائه پاسخ

4 4 10/9 31/0 31/0- 11/0 

 99/0 -34/0 42/4 11/9 4 4 ارزشماخ  1

ها  چولگ  ه كيمد   خرا  تمژام  متيمرهژا ، قدر مطلق شاخص4خه جدهل شماره خا توجه  

نتژایج  1كمتر از یک هست كه نيانگر نرمال خودن توزیع متيمرهژا هسژت. در جژدهل شژماره 

 شده است.تک متيمره ه خررس  هرمعت هر یک از تناصر  زارش tآزمون 
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از منظر  چند فرهنگ ن اتتاار تناصر الگو  خرنامه درس  تک متيمره خرا  خررس  ممزا t: نتایج آزمون 1جدهل 

 متشصصان

تفاوت  مؤلفه شماره

 میانگین

t d.f. p میزان اعتبار 

 مطلوب 004/0 43 41/1 11/0 اهداف 4

 مطلوب 004/0 43 12/4 19/0 محتوا 1

 مطلوب نساتاً 04/0 43 94/9 21/0 ده  محتواسازمان 9

 مطلوب 04/0 43 40/9 24/0 ها  یاد مر انتشاب فرصت 1

ها  ده  فرصتسازمان 4

 یاد مر 

 مطلوب نساتاً 004/0 43 14/1 11/0

ها  ارائه آموزش ه ارائه رهش 2

 پاسخ

 مطلوب 004/0 43 11/9 10/0

 مطلوب 004/0 43 20/9 11/0 ارزشماخ  1

      
مثات  004/0سط  ( هست كه در 41/1ت  تنصر اهداف   ، آماره1خا توجه خه جدهل شماره    

دهد كه ممزان اتتاار ( نيان م 11/9  4دار است. همننمن خررس  ممانگمن در جدهل ه معن 

این تنصر ازنظر متشصصان در اد زیاد  قرار دارد. در این راستا، آماره ت  تنصر محتوا 

 دار ارزیاخ   ردید. همننمنمثات ه معن  004/0( خوده كه همانند اهداف، در سط  12/4 

دهد كه ممزان اتتاار این تنصر ازنظر متشصصان ( نيان م 19/9  4خررس  ممانگمن در جدهل 

شده كه در سط  (  زارش94/9ده  محتوا  در اد زیاد  قرار دارد. آماره ت  تنصر سازمان

دهد ( نيان م 41/9  4دار خوده است. همننمن خررس  ممانگمن در جدهل مثات ه معن  04/0

تاار این تنصر ازنظر متشصصان در اد متوسط قرار دارد. آماره ت  تنصر انتشاب كه ممزان ات

دهد كه ( نمز نيان م 10/9  4( خوده ه خررس  ممانگمن در جدهل 40/9   رماد یها  فرصت

ده  ممزان اتتاار این تنصر ازنظر متشصصان در اد خوخ  قرار دارد. آماره ت  تنصر سازمان

شده كه دار  زارشمثات ه معن  004/0( هست كه در سط  14/1ها  یاد مر   فرصت

( نمز، نيانگر ممزان اتتاار خوب این تنصر ازنظر 11/9  4خررس  ممانگمن در جدهل 

( هست كه 11/9نمز   ها  ارائه آموزش ه ارائه پاسخمتشصصان است. آماره ت  تنصر رهش

( نمز  ویا  10/9  4آن در جدهل  شده ه ممانگمندار ارزیاخ مثات ه معن  004/0در سط  
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ممزان اتتاار خوب این تنصر ازنظر متشصصان است. همننمن آماره ت  تنصر ارزشماخ  

دار است. همننمن خررس  ممانگمن در جدهل مثات ه معن  004/0( هست كه در سط  20/9 

 رار دارد.دهد كه ممزان اتتاار این تنصر ازنظر متشصصان در اد زیاد  ق( نيان م 11/9  4

آمده فو ، خعد از چند خار نظرخواه ، رؤیت ه اصالح دستالزم خه ذكر است كه اتتاار خه   

ها  تناصر، توسط نظر متشصصان اوزه خرنامه درس  چند تک اهداف ه دیگر هیو  تک

جائ  كه آهردن تمام  جداهل ه نتایج تحلمل آمار  فرهنگ  ااصل شده است. همننمن از آن

خا توجه خه طوالن    چند فرهنگ ها  تناصر مرتاط خا آموزش هركدام از هیو   مرخوط خه

طوركل  صورت یكجا ه در قالب تناصر خهها(، ممكن ناود، لذا ارزیاخ  ه تحلمل خهخودن آن

 صورت  رفته است.

 

 گیریبحث و نتیجه

فرهنگژ   ها  الگو  خرنامژه درسژ  چنژدتحقمق اارر خاهدف طراا  ه اتتاارخشي  هیو  

ها  این الگژو خژه خرا  دهره تعلمم ه ترخمت تموم  ایران صورت  رفت. خعد از ترسمم هیو  

شده از منظر متشصصان این اژوزه نتایج نيان داد كه خرنامه درس  طراا  ،صورت  كه  ذشت

دهژد كژه تژاكنون ها نيژان م در این راستا، خررسژ  از اتتاار خوب ه مناسا  خرخوردار است.

ي  كه خه خررس  ه ارزیاخ  چنمن الگوی  در ایران پرداخته خاشد طراا  نيده، ه رژعف پوهه

آننه در این مطالعه موردخحث قرار  رفته است، پوههي  در این راستا محسوس است. درهاقع 

دهره اختژدای  اسژت تژا از ایژن طریژق  چند فرهنگ تدهین الگوی  مطلوب خرا  خرنامه درس  

 را از ااشمه خه متن مطالعات خرنامه درس  تيممر داد. فرهنگ چنددرس   ختوان جایگاه خرنامه

  ه تناصر خرنامه درس  راهارد  هامؤلفه ، خرنامه درس  از سه خش  ماان  ينهادمپ  الگو   

  ه جامعه شناخت ، رهانيناخت ، فلسف  ماان  ينهادمپ  ه اساس الگو هیپاشده است.  لمتيك

در هژر  كردیره نیمهم مرتاط خا ا  هاهیالگو تالش شد نظر نیا است. در آموزش چندفرهنگ 

  هژاخر اسژاس مطالعژات اژوزه  ينهادمپ  الگو درهاقع. ردمه مورد توجه قرار    مانا خررس

اسژت. در   ه اسژاس آن پوههيژ هیشكل  رفته ه پا آموزش ه پرهرش چندفرهنگ مشتلف خا 

شژده  تأكمژدنمز  ا آرمان  ه هاسطه  هاهدف صرف، خر  خر اهداف كل تأكمد  الگو خه جا نیا

را  فرهنگژ در سژاات  تمژه ترخ مممورد نظر، تحقق اهداف تعل كردیرسد ره . خه نظر مستا
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  را در محورهژا تمژه ترخ ممتعلژ  اصل فیهظا ها، و یه نیاهداف خا ا نیسازد. ا تر م تمل

شوند. نكتژه مهژم  داف مواجه ماه تمخا ماه هروحخهكند ه دست اندركاران  م نممشتلف مع

هژا ه مشتصژات  و یشده است خه ه  ، سعهامؤلفه تمالگو خا توجه خه ماه نیدر ا نكه،یا گرید

شژود ه   يژترماهژداف توجژه خ نمتع  از مناخع اساس  كی تنوانخه، اختدای دان  آموزان دهره 

انطاژا  داده شژوند.  انرمژفرا  کیژولوژیزمه ف  رهانيژناخت  ها و یهمه تناصر خا توجه خه ه

 .خاشد م  تعامل  نحوه ارتااط تناصر خرنامه درس نمهمنن

خژر اسژاس اطالتژات  آمژوزش ه پژرهرش چنژدفرهنگ   محتژوا  دهدر خصوص سازمان   

آمژده تملخه  درسژ  زیره نظرات متشصصان خرنامه  قممطالعات تطا قاتمكه از تحق  مشتلف

، هر چند در خعاژ  مژوارد ردیانجام پذ  قمصورت تلفخهتر است خه آموزش چندفرهنگ است، 

اما در خرنامه درسژ  آمژوزش  ،مشتلف دیسمپملمن  اجتناب ناپذیر است ها اوزهنمز استفاده از 

ه توصمه ه ترجم  متشصصان تلم خرنامه درس  نمژز  خودهشموه تلفمق  شموه غالب چندفرهنگ  

 كه آن هستند پ  در تلفمق  . رهیكردها ق  استمحتوا، استفاده از رهیكرد تلفم ده سازماندر 

اصژول،  خژا تژا سازد فراهم خرا  فرا مران را های فرصت آموزش، خاص از ده سازمان ارائه خا

( 4911   مهرمحمژد .شژوند آشژنا متعژدد قلمرههژا  متنژو  در موروتات ه هارهش مااد ،

ها  شژود كژه تجرخژهاتژث م ها  درسژ  خمعتقد است كه توجه خه رهیكرد تلفمژق در خرنامژه

شده ه در ارتااط خا یكدیگر قرار یاد مر  دان  آموزان تا اد امكان از تفر  ه پراكند   خارج

 (.944ص   رندم 

اسژت. نشسژت آنكژه  تأكمژدها  آموزش چندفرهنگ  چند نكته مژورد رهش طوركل  درخه   

دارا  پتانسژمل خژاص خژود  ها  متنوت  استفاده  ردد چراكه هژر رهشاالمكان از رهشات 

است. دهم اینكه در اد امكان افراد در شرایط هاقع  یا شامه خه آن خا یژاد مر  خپردازنژد. ثالثژاً 

ا  طرااژ  ه  ونهاینكه رهش آموزش نااید همراه خا اجاار ه تحممل خاشد. خرنامه درس  خاید خه

 ه ؛فراینژد آمژوزش خاشژدتدهین  ردد كه فاا  یاد مر  خود ميو  یاد مر  ه مياركت در 

ها  یادده  ه یژاد مر  ها  آموزش چندفرهنگ  ه راهاردتنوان مكمل رهشكه خهخاالخره این

ها  متنو  نظمر فژملم، پوسژتر، تكژس ه در این زممنه از فناهر  اطالتات ه ارتااطات ه رسانه

ها  تها  یاد مر  نظمر  ژردش تلمژ ، مژوزه، خازدیژد، دتژوت از ششصژمهمننمن موقعمت

 نظر ه نظایر آن استفاده شود.صااب



 4931زمستان  ،دهم، سال 93شماره فصلنامه مطالعات خرنامه درس ،        

 887 

 ارزشژماخ  ه سژنج  متنژو  ها رهش از  مر خهره خر چندفرهنگ ، درس  خرنامه الگو  در   

خایژد چندخعژد  سنج  ه ارزشماخ  خرنامه درسژ  چنژدفرهنگ  از طرف دیگر،  .شودم  تأكمد

  دهد ه خه نحژوه شایسژته ها  مشتلف را پوشخاشد تا ختواند تمام  اهداف مطرهاه در اوزه

ممزان یاد مر  فرا مران را موردسنج  قرار دهد. هاقعمت ایژن اسژت كژه رهیكژرد سژنج  ه 

ها ه پمنمد   خاصژ  خرخژوردار اسژت كژه كژار ارزشماخ  خرنامه درس  چندفرهنگ  از چال 

كنژد. ازجملژه ایژن نظام آموزش  را در درست ارزیاخ  كردن خژا ميژكالت زیژاد  مواجژه م 

موارد  همنژون متمركژز خژودن نظژام ارزشژماخ  در كيژور جمهژور   توان خهها م نمد  پم

همنون شناخت ، تاطف  ه نگرشژ (، آشژنا   ارزشماخ اسالم  ایران، توجه خه اخعاد مشتلف در 

ناودن معلمان خا رهیكردها  ارزشماخ  فو ، مقاهمت دان  آموزان، پنهان خودن نمژات سماسژ ، 

 سماس  ترخمت ارزشماخ  خناخراین رهیكرد ؛خسمار  مسائل دیگر اشاره نمودااتماط در سنج  ه 

 سنج  ه ارزشماخ  هم رهیكرد، این در. است التقاط  ه تركما  رهیكرد یک اارر، الگو  در

 سژوی  از ه خژود خواهژد موردتوجژه( غمژره ه كارپوشه خودارزشماخ ، مياهده،  قامل از اصمل

 خرنامژه در( شژفاه  ه كتاژ  كاغذ ، مداد ها آزمون  قامل زا ارزشماخ  سنت  ها رهش دیگر

 .شودم  لحاظ درس 

كتژب درسژ   مؤلفژانالگو  پمينهاد  صرفاً یک مدل تلم  پمينهاد  خرا  متشصصژان ه    

ها  درسژ  خژا است كه خا توجه خه ميفول خودن این اوزه ختوانند در طراا  ه تژدهین خرنامژه

عمت این است فرایند آموزش چندفرهنگ ، یک امر پمنمده خوده ه چنمن نگرش  اقدام كنند. هاق

پذیرد. لذا خرنامه درس  تنها خا طرااژ  ه تژدهین تناصژر خرنامژه ها  مشتلف تأثمر م از اوزه

ها  چندفرهنگ  هژر كيژور درس  موفق نشواهد خود. چراكه موفقمت در نهادینه ساختن آموزه

ترخمت ااكم،  ه سازمان  ساختارها  سماس تيمر ازجمله در خمن دان  آموزان خه موارد زیاد  

توجه خه نقژ  نظام دین  ه سماس  موجود، اال متعهد خهمعلمان مجرب ه كارآزموده ه درتمن

خرا  استقرار تعلژمم  مدرسه  فرهنگ ه ساختار اجتمات  توانمندسازخطمر خرنامه درس  پنهان، 

افزا خودن خانواده، مدرسژه ه جهت ه همهممركز، غمرمتنظام آموزش   داشتنه ترخمت انتقاد ، 

شژكل، توجژه خژا تژأثمرات مراكژز ه نهادهژا  جامعه در جهت ایجاد نوت  توازن ترخمتژ  ه هم

خسمار  از توامژل دیگژر ه ها، مسئولمن سماس  مشتلف اجتمات  همنون، مراكز مذها ، رسانه

 سماسژ ه هژارمون  اجتمژات  هجژود نژوت   نگرش سمستم  ه داشتن ،در هاقع خستگ  دارد.
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ترین استلزامات كژارخرد  چندفرهنگ ، از مهم پرهرش تنوان خستر  مناسب خرا  آموزش هخه

 .خاشدم شده الگو  پمينهاد  اارر جهت اجرا  موفق خرنامه درس  طراا 

 چنژد فرهنگژ خند  پایان  از الگو  مطلوب خرنامه درس  خا توجه خه موارد فو  ه در جمع    

 توان چنمن  فت: م

تواند آننه را در خرنامه درسژ  فعلژ  مژورد م  چند فرهنگ الگو  مطلوب خرنامه درس   •

 شده است، خازیاخ  كند.توجه  ه غفلت هاقعخ 

خژا هرژعمت فعلژ  اژاكم خژر  چند فرهنگ از طریق مقایسه الگو  مطلوب خرنامه درس   •

ا  را خژه شژرایط فعلژ ، جدید ه تژازه توان اخعادخرنامه درس  در مدارس دهره اختدای  م 

 ه نواقص را از خمن خرد. هاكاست افزهد ه از این طریق 

دهره اختدای ، مطالعات  در چند سال اخمژر شژره   چند فرهنگ ا رچه خرا  خرنامه درس   •

ها  مناسب در این راستا، استفاده از الگو  مطلوب در شده است، اما خا توجه كماود مدل

 تواند راهگيا خاشد.م این مطالعه 

توان ایژن الگژو را ، م چند فرهنگ تنوان یک خش  خسمار كلمد  ه نو در خرنامه درس  خه •

 تنوان  ام  نو در تحول مطالعات خرنامه درس  دهره اختدای  قلمداد كرد.خه

 منابع
كتژاب   امحتژو لمژ(. تحل4931زهژرا   ، وزخاشژیه  نممحمداس ان،یارمحمدیاله؛  زیتز ، خهمئ  خاخل

مسژتشرج از اسژناد   چند فرهنگ  هفتم خر اساس شاخص  مؤلفه( ها هیپا  مطالعات اجتمات

 .همارهم ، آموزش چندفرهنگ  مل  یهما.  خاالدست

فصژلنامه تعلژمم ه مثاخه رهیكژرد  در آمژوزش. (. آموزش چند فرهنگ  خه4913محمدجعفر  جواد ، 

 .3 – 12(، 9 44 هپرهرش،شناس  آموزشترخمت: هیوه جامعه
 در اختژدای  دهره انسان  تلوم ها كتاب پذیر  جامعه ها  مولفه كارها  ه ساز تاممن(. 4912شهرزاد   سن ، شاه

 .شمراز دانيگاه رهانيناس  ه ترخمت  تلوم دانيكده دكتر ، نامه پایان.  فتمان انتقاد  تحلمل چوب چار

 فصژلنامه. راهنمژای  ه اختدای  دهره درس  ها كتاب در ن ایرا اقوام هویت خازتاب(. 4919  یوشدار شمشاهند ،
 .410 – 439 ، 11، ترخمت ه تعلمم

 رهیكژرد خژر اسژاس ایژران اسالم  جمهور  مل  درس  خرنامه سند (. خررس 4913  مرراتلصادق ، 

 .430 – 144(، 41 4، ایران درس  خرنامه مطالعات فصلنامهچند فرهنگ .  آموزش



 4931زمستان  ،دهم، سال 93شماره فصلنامه مطالعات خرنامه درس ،        

 887 

، ماهنامژه رشژد تكنولژوژ  آموزشژ (. چند فرهنگ  ه نسات آن خژا آمژوزش. 4934  مرراتلصادق ، 

11 1،) 91 – 91. 

ها  تدهین خرنامه درس  چند فرهنگ  در ایران: خررس  ها ه ررهرت(. هیو  4934  مرراتلصادق ، 

 .39 - 414(، 41 - 41 4فصلنامه راهارد ه فرهنگ، ها ه ارائه راهاردها. چال 

ها  آموزش چند فرهنگ  در درهس فارس  (. خررس  نسات مؤلفه4939 ، جواد  تادل  سلطان اامد

رخژط ریژز  درسژ  ه معلمژان ذ ه تلوم اجتمات  از دید اه متشصصان ه كارشناسان خرنامژه

دانيژگاه آزاد هااژد تلژوم ه  رساله دكتژر .منظور طراا  الگو  مناسب در زممنه یادشده. خه

 تحقمقات تهران.

 محتژوا  در چندفرهنگ  آموزش رهیكرد خه توجه ممزان (. خررس 4931امد ، جواد  تادل  سلطان ا

كيژور.  غژرب شژمال هژا دانيگاه همئت تلم  دید اه اتاا  از پزشك  تلوم درس  خرنامه

 .11 – 92(، 4 11 مجله پزشك  ارهممه،

ا  ه مدرسژه(. جایگژاه چنژد فرهنگژ  در آمژوزش 4934كورهش  تراقمه، تلمررا ه فتح  هاجار اه، 

 .411 – 101(، 41 - 41 4 فصلنامه راهارد ه فرهنگ،آموزش تال . 

 (.4934اهلل  نعمژت  ه فارژل ، اامژدتلتراقمه، تلمررا ه فتح  هاجار اه، كورهش؛ فرهغژ  اخژر ، 

ا  رشتهمطالعات ممان فصلنامهچند فرهنگ .  درس  خرنامه تدهین خرا  مناسب راهارد  مق،تلف
 .413 – 424(، 4 1 ،انسان  تلوم در

 فرهنگ  چند آموزش هرعمت خررس (. 4913مسعود   سلطان ، ه كموان خلندهمتان، اهلل؛ نعمت تزیز ،

ایژران،  تژال  آمژوزش انجمژن فصلنامه. دانيجویان منظر از سنندج شهر معلم ترخمت مراكز در
9 1 ،)11 – 44. 

هژا    نوآهر فصژلنامهند . (. جایگژاه فرهنژگ قژوم  در ترخمژت شژهره4914   مصطفتسگریان، 
 .499 – 421(، 41 4، آموزش 

ها  درس  ها  هویت مل  را در كتاب(. خررس  نماد4913  یاافرفماض، ایراندخت ه ایمان  قوشن ، 

ها  تلوم انسان ، تجرخ  ه ریار  فمزیک در سال تاریخ ه تلوم اجتمات  دهره متوسطه رشته

 .13 – 29(، 41 2، س  ترخمت فصلنامه رهانينا. 4911 – 13تحصمل  

 ریز  درس   راهنما  تمل(. تهران: نير پمام اندیيهخرنامه (.4914اسن  ملك ، 

 .اندازهاچيژم ه رهیكردهژا ها،نظر اه: درس  خرنامه(. 4911. همكاران ه محمود محمد ، مهر
 نير. خه: ميهد



...  خرا  چند فرهنگ  خرنامه درس  الگو  اتتاارخشيه   طراا  

882 

 تعلممژات كژاركرد ه نقژ (. 4930  اامژب اامژد ، ه خاخک شميمر ، ررا؛ محمد نوشاد ،

 پژوهه  فصژلنامه. مل  هویت  مر  شكل در راهنمای  سوم ه دخستان پنجم اجتمات 

 .493 – 421(، 4 4 ،درس  خرنامه ها 
. 

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2004). Handbook of research on 

multicultural education (2nd Ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Banks, J. A, & Banks, C. A. M., (2010) Multicultural Education: Issues and 

Perspectives (7th ed.), New York: John Wiley. 

Bic Ngo (2010). Doing ''Diversity'' at Dynamic High: Problems and 

Possibilities of Multicultural Education in Practice. Education and 

Urban Society, 42(4), 473– 495 

Brown, L. (2013). An Immigration History of Britain: Multicultural Racism 

by Panikos Panayi. English Historical Review, 128, 225 – 227. 
Durant, J. L. (2009). The impact of a multicultural course on graduate 

students' formation. ProQuest Dissertations and Theses; 

https://urresearch.rochester.edu/fileDownloadForInstitutionalItem.acti.  

Eisner E. W. (1994). The Educational Imagination: on the Design and 

Evaluation of School Programs. Third end , New York : Macmillan 

College Publishing Company 

Gay, G. (2006). The importance of multicultural education. New York: 

Teachers College Press. 

Gorski, P. (2008). What we’re teaching teachers: Analysis of Multicultural 

teacher education coursework syllabi, Virginia, George Mason 

University. 
Grant Carl. A and Portera, A. (2011). Intercultural and Multicultural 

Education. Enhancing Global Interconnectedness. New York & 

London: Routledge (Taylor& Francis Group).  

Jenks, C., Lee, J. O., and Kanpol, B. (2001). Approaches to Multicultural 

Education in Preservice Teacher Education: Philosophical 

Frameworks and Models for Teaching. Human Sciences Press the 

Urban Review, 33(2), 87 – 105.  

Irvine, J. J. (2012). Complex Relationships between Multicultural Education 

and Special Education: An African American Perspective. Journal of 

Teacher Education, 63(4) 268– 274 

Moorehead, R. (2011). Minorities and Education in Multicultural Japan: An 

Interactive Perspective, Book Reviews. Edited by Ryoko Tsuneyoshi, 

Kaori H. Okano and Sarane Spence Boocock. London and New York. 

Downloaded from http://ssjj.oxfordjournals.org/ 

Nieto, S., & Bode, P. (2008). Affirming diversity: The sociopolitical context 

of multicultural education (5th Ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon. 



 4931زمستان  ،دهم، سال 93شماره فصلنامه مطالعات خرنامه درس ،        

 887 

Nethsinghe, R (2012), Finding balance in a mix of culture: Appreciation of 

diversity through multicultural education. International Journal of 

Music Education, 30(4), 382– 396 

Parekh, B. (2008). The concept of multicultural education. In S. Modgil, 

G.K. Verma, K. Mallick, & C. Modgil (Eds.), Multicultural 

Education: The interminable debate (pp. 19-31). Philadelphia: Falmer. 

Race, R. (2011). Contemporary Issues in Education Studies, 

Multiculturalism and Education. Continuum International Publishing 

Group.  British Library Cataloguing-in-Publication Data a catalogue record 

for this book is available from the British Library. 

www.continuumbooks.com 

Sleeter, C. E., & Grant, C. (2008). Making choices for multicultural 

education: Five approaches to race, class, and gender (5th Ed.). 

Hoboken, NJ: Wiley. 

Sheets, R. H. (2003). Competency vs. good intentions: Diversity ideologies 

and teacher potential. International Journal of Qualitative Studies in 

Education, 16, 111-120. 

 

 

 

http://www.continuumbooks.com/

