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اارژر طرااژ ه اتتاارخشيژ هیو هژا

الگو مطلوب خرنامه درس چند فرهنگژ در دهره اختژدای

تعلژمم ه

ترخمت تموم ) در ایران است .خرا این منظور ،خا توجه خه نژو نگژاه
آیزنر خه ماهمت خرنامژه درسژ خژهتنوان فراینژد پویژا ،دیژالكتمك ه
غمرخط  ،از دید اه ایيان خژرا تامژمن ه طرااژ اخعژاد خرنامژهریز
درس استفاده شده است .رهش پوهه

اارر ،رهش تركما

كم ه

كمف ) است خه ونها كه تالش شده است خا اتشاذ رهیكرد نظاممند در
اوزه طراا خرنامهها درس ه خا استفاده از مناخع ه اسناد معتار مل
ه خمنالملل الگو مطلوب تدهین شود .ازجمله هیو

ها این الگژو

م توان خه خوم خودن ،توجه خه هیو هژا مشاطاژان ،تلمژ خژودن،
ساد  ،خدیع خودن ،نگاه ترخمت  ،ه رهیكرد فعال در آموزش ه یاد مر
اشاره كرد .خه منظور اتتاارخشي الگو پمينهاد از نظرات خمست نفر
از متشصصان اوزه آموزش چند فرهنگ استفاده شد كژه ایژن افژراد،
الگو مطلوب را در اد خاالی تأیمد نمودند .الاتژه خژه كژار مر ایژن
الگو مستلزم توجه خه موارد است كه از آن جمله م توان خژه داشژتن
یک نگرش سمستم خه آموزش چند فرهنگ  ،ترخمت معلمان ه توجژه

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.

خه مسائل ساختار ه سازمان اشاره كرد.
کلیدواژهها :خرنامه درس چند فرهنگ  ،الگو مطلوب ،اتتاارخشيژ ،
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مقدمه
یك از موروتات موردتوجه متفكژران امژرهز تعلژمم ه ترخمژت ،تيممژرات ه د ر ون هژا
فرهنگ در ستره جهان ه محل  ،ه ظهور پدیده چند فرهنگ است كه منجر خه خرهز ماااث
سماس ه اجتمات در مورد ماهمت ،اخعاد ه هیو ها چند فرهنگ رای خهتنوان یک الگژو ه
مدل خرا جوامع شده است .هاقعمت این است كه دان آمژوزان جهژان را رهزخژهرهز در تمژام
تنوت

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

را ندارند .لذا آنها اقدارند از نظامها ترخمت متوقع خاشند كه خه طراا ه تدهین خرنامههای
خپردازند كه خه توسعه مهارتها آنها خرا درك جهان ه جوامژع كثژرت ژرا ،ه همننژمن خژه
افزای

توانای ها خالقوه آنها خرا دستماخ خه زند

اجتمات سازنده ه تحقق خود در ایژن

دنما خهشدت متنو كمک نماید .درهاقع م توان فت كژه ترخمژت انسژان خژا تژوان زیسژتن در
جامعها كه دارا فرهنگ چند قوم است جز خا ایفا نق

چند فرهنگ آمژوزشهپژرهرش

رسم ه غمررسم ) خهطور اتم ه خرنامهها درس  ،معلمان ه  ...خهطور اخص ،ممكن نمست،
لذا آموزش چند فرهنگ ه ررهرت آشنای افراد خا ماان فلسف ه پمامدها خ توجه خژه آن
در شرایط امرهز یك از اهلویتها اساس نظامها آموزش هژر جامعژه خژههیوه جژوامع
است كه در ماهمت خود از تنو فرهنگ قاخلتوجه خرخوردارند.
آموزش چند فرهنگ یك از موروتات خسمار مهم رهز در اژوزه تعلژمم ه ترخمژت اسژت.
اوزها از مطالعات آموزش كه هنوز در ایران اسالم تا ادهد زیاد ميفول مانده است .این
رهیكرد كه خر اصول ه مؤلفههای چون درك ه فهم ،خرانگمشتن اس ااترام ه تحمل اخژتالف
ه تفاهتها خمن فرهنگ

4

خمکنگو ،)114 :1040 ،1خه رسممت شژناختن تنژو هژا فرهنگژ

موجود در كيور ه جهان تزیز  ،خلنژدهمتان ه سژلطان  ،)41 :4913 ،ایجژاد نگژاه ه نگژرش
مثات خه هیو

ها فرهنگ  ،قوم  ،تمدن ه كاه

تاعمض 9ه تعصب نواد

خراهن:1049 ،1

 ،)112توانمندساز فرهنگ مدرسه ه ساختارها آن در ایجاد تساه ه خراخر آموزش خرا

1. Tolerance of difference
2. Bic Ngo
3. Prejudice reduction
4. Brown
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طراا ه اتتاارخشي الگو خرنامه درس چند فرهنگ خرا ...
همگان ندسمنگ911 :1041،4؛ رانت ه پورترا ،)1044 ،1رفع نمازها كودكان اقلمت ه رهای
از سردر م هویت آنان 9موریهمد ،)411 :1044 ،1انعكاس تنو قوم  ،نواد  ،محمط  ،دینژ
ه مذها در خرنامهها درسژ

جژواد  ،)41 :4913 ،تنژو در اسژتفاده از رهشهژا متنژو

تدریس ،مواد آموزش ه رهشها ارزشماخ ه غمره استوار است ،درصدد است مهژارتهژا
زیست خير امرهز را خرا زند

در جامعها چند فرهنگ ارتقا خشيد .خژا توجژه خژه اینكژه

جامعه ایران نمز رنگمنكمان است از فرهنگها

ونا ون ،پم

خایستهها ه الزامات زند

در

این كيور نمز خاید خر اساس اصول زیسژت چنژد فرهنگژ تژدخمر شژود صژادق )91 :4934 ،؛
خناخراین ررهرت دارد كه آموزش رسم نق

چنژد فرهنگژ را ایفژا كژرده ه آن را خژه طژر

مشتلف ازجمله خرنامهها درس فرهنگساز ه اشاته دهد.
هدف اساس خرنامه درس چند فرهنگ ایجاد هفا  ،هماستگ ه اتحاد اسژت نژه افتژرا ه
انتزا  .خرخالف خاهر تموم خرنامه درس چند فرهنگ خواهان «هرجهمرج»« ،نگاه ترامآممژز
خه اقوام ه فرهنگها»« ،سلطهجوی فرهنگ » ه یا درصدد «استانداردساز فرهنگهژا» نمسژت،
خلكه خواهان زیست مسالمتآممز افراد ه فرهنگها در كنار یكدیگر ه ترهیج صژل ه دهسژت
ممان آنها است صادق  .)32 :4934،خر این اساس هدف تمده آموزش مدرسها خایژد كمژک
خه افراد در جهت داشتن تملكرد مؤثر در داخل فرهنگ ميژترك خاشژد خژنكس )9 :1040 ،4ه
خرنامهها درس آن خاید خرا توسعه ه سترش ارزشها ميترك فرهنگژ در یژک جامعژه
چند فرهنگ تالش نموده ه خر تاادل ارزشها فرهنگ اقوام اهممت دهند.
درهاقع یك از توامل اصل شكلدهنده نظام آموزش  ،خرنامهها درس هسژتند كژه آیمنژه
تمام نما سماستها ایدئولوژیک ،فرهنگ  ،دین  ،سماس  ،در اوزه تموم ه اوزه دهلژت،
ملت ه اوزهها كالن دین  -زخان  ،نواد هستند خناخراین م تواننژد نقژ

تعممنكننژدها در

تكرار ه تنفمذ هویت چند فرهنگ در راستا تحكمم هویت مل ایفا كنند .خژا تنایژت خژه ایژن
مهم ه خذلتوجه خه پوهه های چون تادل سلطان اامژد 4931 ،؛ خژاخل  ،یارمحمژدیان ه
یوزخاش 114 :4931 ،؛ تراقمژه ،فتحژ هاجار ژاه104 :4934 ،؛ صژادق 32 :4934 ،؛ فمژاض ه
1. Nethsinghe
2 . Grant and Portera
3. Identity confusion
4. Tsuneyoshi
5 . Banks
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ایمان 13 :4913،؛ نوشژاد ه همكژاران4930 ،؛ تسژگریان411 :4914 ،؛ تراقمژه ه همكژاران،
413 :4911؛ شاه سن 4912 ،؛ ه شمشاهند  )4919 ،كه از ناكاف خژودن تژالشهژا صژورت
رفته در خرنامهها درس در جهت پرداختن خه آموزش چند فرهنگ ه هجود رژعف تمژده
در این زممنه اكایت م كنند ،تحقمق اارر درصدد آن است كه هیو هژا الگژو مطلژوب
خرنامه درس چند فرهنگ خرا دهره اختدای  4در كيور ایران را طراا كند تا از این رهگژذر
ختواند ام نو در تاممن ه شناساندن این نو خرنامه درس خرا خرنامه ریزان ه سماسژت ذاران
خردارد ه اممد است كه در طراا ه تدهین خرنامه درس در دهره اختدای موردتوجه آنها قژرار
خگمرد.
مبانی فلسفی آموزش چند فرهنگی
خرا آموزش چند فرهنگ چهارچوبها تئور ه فلسف متعژدد هرژع شژده اسژت؛ امژا
طاقهخند رایس ،)1 :1044 1دید اه جامع را در زممنه چارچوب فلسژف ه زممنژه تئژوریك
آموزشهپرهرش چند فرهنگ خه تصویر م كيد كه خه تكمهخر آنها م توان داللتهژا ماژان
فلسف ماتن خر خرنامه درس چند فرهنگ را از استشراج نمود .این چارچوبها تاارتاند از:
 )1چند فرهنگگرايی لیبرال :3چند فرهنگ رای لمارال ،خر تنژو فرهنگژ  ،تجلمژل از تنژو
قوم ه تحمل ه خردخار تأكمد م نماید .رهیكرد لمارال از آموزش چند فرهنگ خا تنوان نمژاز
خه تنو ه كثرت رای فرهنگ ه پذیرش تفاهتها تأكمد م كنژد .دیژد اه لماژرال در آمژوزش
خميتر خر محتوا خرنامه درس تأكمد م كند .این چارچوب فلسف  ،كه خر شعار «خما تا یكژدیگر
را خهتر خيناسمم» 1ه «خا یكدیگر كنار خمایمم» 4استوار است از نوت رهیكرد رهاخط انسژان چنژد
فرهنگ امایت م كند كه در تالش است تا خا پذیرش ناهمگون ه تفژاهت« ،اژس

خژوب»2

خودن همه را از طریق آموزش خمن رهه ماتن خژر ميژترك كژردن ااساسژات ه ارزشهژا
ثاخت انسان پرهرش دهد .در این زممنه ،رههها مشتلف خه پذیرش همژدیگر ،ایجژاد رهاخژط
 .4منظور از تعلمم ه ترخمت تموم در این پوهه  ،در معن

سترده همان دهره اختدای است.
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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طراا ه اتتاارخشي الگو خرنامه درس چند فرهنگ خرا ...
محترمانه ه دهستانه ،شكماای ه تحمل همدیگر از طریق راهكارها ه خرنامهها آموزش چژون
انجام فعالمتها

رهه ه پرهژهها ميترك ،صدازدن اسژام  ،دسژت شسژتن از رفتارهژا

قالا ه غمره تيویق ه ترغمب م شوند جنكز ،ل ه كنپل.)30 - 34 :10044،
 )2چند فرهنگ گرايی انتقادی :1این دید اه ناخراخرها قدرت ه نواد رایژ را مانژای جهژت
اهممت دادن خه شناسای ه اقو اقلمتها ،ه دفا از چند فرهنگژ نمژودن جامعژه م دانژد از
منظر چند فرهنگ ریان انتقاد  ،مسائل تدالت ،خراخر هخرتر را نم توان خدهن جواب مژؤثر
خه سؤالها ميكل ه اساس در این اوزه ،موردخررس ه كنكاش قژرار دارد .درهاقژع دیژد اه
انتقاد خه دناال خراخر ه تدالت از طریق تمركز خر رهاخط ممان خراخژر هخرتژر از یکسژو ،ه
اشكال نواد  ،قوم ه طاقها از سو دیگژر اسژت ص  .)34چنژد فرهنژگ ریژان انتقژاد
معتقدند دان
دان

خدهن ارزش قاخل تصور نمست ه مدارس ه خرنامژهها آن اسژتانداردهای را خژر

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

در جامعه تقویت م كند .از دید اه طرفداران این رهیكرد خرنامه درس خاید قاخژلتيممر خاشژد ه
مرخمان خهتنوان تامالن چند فرهنگ رای انتقاد خاید هارد فتگو دموكراتمژک خژا یكژدیگر
شوند تا خرنامههای تدهین كنند تا تفكر انتقژاد ه شژمولت دانژ

را سژترش دهژد .خژهطور

خالصه آرمان اصل این رهیكرد ،مواجهه ه رد كردن یک جریان غالب فرهنگ  ،خاهدف توزیع
تادالنه قدرت در مدرسه ه جامعه است.
 )3چند فرهنگی آزادیخواهانه :3در این رهیكرد تأكمد تمده خر ماهمت خراخر ه خرادر افراد
انسان از رههها مشتلف نواد  ،مذها  ،جنسمت است .اتتقاد خژر ایژن اسژت كژه نژاخراخر
ناش از ناود فرصت ه اختمار است .طرفداران این رهه مدت خ طرف ایژدئولوژیك هسژتند
مان خر اینكه سماست خایست از آموزش جدا شود رایس.)1 :10441،
 )1چند فرهنگی کثرتگرا :5در اين ديدگاه تأكمد خميتر ره تفاهتهاست نواد  ،طاقها ه
جنسمت ) نه تمركزها .آنها خر این تقمدهاند كه خرنامهها درس م خایست خه مطالعه ه خررس

1. Jenks & Lee And Kanpol
2. Critical Multiculturalism
3. Liberal Multiculturalism
4. Race
5. Pluralist multiculturalism
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رههها مشتلف فرهنگ خپردازد ه هدف آرمژان ایژن دیژد اه افژزای

غژرهر ه تژزتنفس

ممراثها مشتلف قوم است .خهطور خالصه خاید فت كه ترخمت كودكژان در جهژت ایجژاد
نگرش مثات خه فرهنگها

ونا ون ه پذیرش تفاهتها موجود خمن افراد ،زیرخنژا فلسژف

خرنامه این آموزش را تيكمل م دهد.
خا توجه خه داللتها ماان فلسف خرنامه درس ماتنژ خژر چنژد فرهنگژ در مطالعژات ه
موارع فلسف فو م توان خه  1هدف از ممان زارهها فلسف اشاره نمژود .الژف) دسترسژ
خه یاد مر ه مناخع متنو آموزش خرا همه دان

آموزان خا در نظر رفتن نواد ،رنگ ،مذهب،

جنسمت ،هرعمت اجتمات ه اقتصاد ب) فراهم كردن خرنامهها درس خر اساس تجرخمژات،
آ اه ها ،ااتماجات ه تالقهها دان

آموزان پ) تدخمر شرایط تدریس خر اساس اساسژمت-

آموزان ت) افزای

آمژوزان ه

ها فرهنگ دان

آ اه ها ممان فرهنگ ممان تمام دانژ

نمز ارتقا آ اه ها ه ااترام خرا زخان ه ممراث دیگران ه تيویق خژه اسژتفاده از ونژا ون ه
تنو فرهنگ خهتنوان مناع غن ث) پم داهر نكردن درخاره افراد ،قوممتها ،ه فرهنگها
دیگران ه درك اینكه یک فرد نماینده یک فرهنژگ ه قژوم نمسژت ج) پرهمژز از سژشت مر ،
تعصب نواد  ،سلطهجوی ه قوم رای چ) اصالح ه ترممم اشتااهات مژدارس در آمژوزش خژه
كودكان دارا فرهنگها متفاهت ،خصوص در اژق اقژوام ه زخژانهژا متفژاهت ه طاقژات
اجتمات متفاهت ح) پذیرش ه تمجمد تنو خهتنوان هاقعمت طامع زند
جامعه

انسان در مدرسه ه

 ،خه نقل از صادق .)91 :4934 ،

مبانی روانشناسی
در زممنه مانا رهانيناس دید اه چند فرهنگ م توان از رهیكرد رهاخژط انسژان موجژود در
این دید اه كمک رفت .هدف اصل از این رهیكرد ،ایجاد ه ارتقا اژس اتحژاد ه یگژانگ ،
شكماای ه پذیرش خمن افراد است «من خوخم ه تو هم خوب هست  »4خژنكس .)21 :1040 ،در
این رهیكرد ،خر ایجاد ااساسات مثات خژمن دانژ
رهه خرا دان

آموزان از هر رنگ ،كژاه

آمژوزان مشتلژف ،ارتقژا هویژت ه غژرهر
رفتارهژا قژالا ه كلميژها ه از خژمن خژردن

تعصبها ه پم داهر ها تأكمد م شود .خرنامه درس در رهیكرد رهاخط انسان  ،رمن تأكمد خر
1. I’m Okay And You’re Okay
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تفاهتها فرد ه رهه ه نمز شااهتها موجود در خمن دان
فرآیندها آموزش چون كار رهه  ،نق

آموزان ،م كوشد از طریژق

خاز كردن ه ایجاد تجارب اقمق  ،آموزهها ایژن

رهیكرد در آنها تيویق ه نهادینه كند .هاردكردن مفهومهای

مثال انسانمت ،خرادر ) در خرنامژه

درس ه آموزش خرا خرانگمشتن اس همدل نسات خه همدیگر ،ارائژه تمرینژات ه تكژالمف
مثال پر كردن جاها خال ) ،دتوت از افراد موفق از خمن خردهفرهنگها جامعه خژرا نيژان
دادن این مورد كه تمام دان آموزان م توانند موفق خاشند ،یا این مثل معرهف را كه م وید،
«آن چمز را كه خرا خود نم پسند خرا دیگران هم نپسند ،ه یا آن چمز را كه خرا خود
م پسند خرا دیگران هم خپسند» ،ازجمله موارد هسژتند كژه م تواننژد مورداسژتفاده قژرار
خگمرند .خهطور خالصه ،ااممان رهش رهاخط انسان خه "همراه شدن" 4ژرای
اهداف این رهش كمک خه دان

دارنژد .یكژ از

آموزان خرا درك همسژاالن متفژاهت خژود ازنظژر فرهنگژ

هست .درهاقع این رهیكرد خر جناهها مؤثر تعامل اجتمات خمن رهههژا مشتلژف خژهتنوان
راه خرا افزای

تحمل ه شكماای در كالس تكمه م كند دهرانت.)19 :1003 ،1

خر پایه داللتها ماان رهانشناخت خر خرنامه درس ماتن خر چنژد فرهنگژ در دیژد اه
فو  ،اهداف رهانشناس چنمن دید اه را م توان در موارد زیر خالصه كرد :تأكمد خر رشد ه
توسعه فرد  ،9ایجاد ااساسات مثات خمن دان
غرهر فرد ه رهه خرا دان

آموزان مشتلف نسات خه هم ،ارتقا هویت ه

آموزان از هر رنگ ،از خمن خردن تعصژبها ه پم داهر هژا،

هروح خشي خه نگرشها ه ارزشها  1همه آااد اجتمات  ،توانای خررس ایژدهها ه تقایژد
مشتلف ه ااترام خه دید اهها متفاهت ،خرانگمشتن اس ااترام ه همدل نسات خه همدیگر ه
درك همساالن متفاهت از خود ازنظر فرهنگ  ،امایژت از هژر فژرد در نمژل خژه كسژب غژرهر
فرهنگ ه هویت قوم  ،ه درك تناصر فرهنگ خوی  ،فراهم نمودن فرصتها اخراز تقمژده
خرا دان آموزان در محمط امن ه تار از تهدیژد ه توسژعه تفكژر انتقژاد  ،توانمندسژاز ه
ارتقا هویت ه تزتنفس همه افراد ه رههها در مدرسه تأكمد م شود.

1. Getting Along
2 . Durant
3. Personal Development
4. Attitude And Values Clarification
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مبانی جامعهشناسی
ماان اجتمات این دید اه ریيه در دید اهها جامعه شناسان تصر چند فرهنگ دارد .خرخژ
از متشصصانِ خرنامه درسژ ماژااث همنژون فرهنژگ ،قوممژت ،نژواد ه چنژد فرهنگژ را در
زیرمجموته ماان جامعهشناخت خرنامه درسژ مطژرح كژردهانژد تراقمژه ه همكژاران:4911 ،
 .)441درهاقع خحث اصل جامعهشناس چند فرهنگ توجه خه این نكتژه اسژت كژه توجژه خژه
هیو

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

جنسمت نم تواند مانا خرتر ه خرخوردار افراد خژاص از امتمژازات خژاص اجتمژات ه
فرهنگ خاشژند .در ایژن راسژتا خژنكس  )1040معتقژد اسژت كژه طاقژه اجتمژات ه دیگژر
هیو ها افراد نم تواند دلمل متفاهت خودن آنها از افراد یا رههها دیگر اجتمات خاشژد ه
همه در زممنه توجه خه ارزش انسان خود فارغ از هر ونه هیو ها تررژ از امتمژازات كژه
خرخوردارند ه تدالت ترخمت خایست سرلواه دسژت انژدر كژارن ترخمتژ قژرار خگمژرد .جامعژه
شناسان خر خازنمای ِ موروتات نظمر هویت ،نواد ه قوممت ه مژرتاط كژردن آنهژا خژا تعلژمم ه
ترخمت تأكمد دارند .خر اساس این رهیكرد متصدیان ترخمتژ م خایسژت از قيژرخند اجتمژات
دان آموزان ه یا ارائه خرچسب خوب یا خد ،یا خرچسبهای از این قامل كه دان آمژوزان را از
همدیگر جدا م كند ،خوددار كنند ه همه افراد جامعه را خهتنوان یک انسان مهم ه ارزشژمند
خيمرند ه زممنه تعال هر چه خميتر آنها را فراهم آهرند.
خا توجه خه داللتها ماان جامعهشناس خر خرنامه درس ماتنژ خژر چنژد فرهنگژ هفژت
هدف از ممان زارهها جامعهشناس استشراجشده است كژه تاارتانژد از :اسژتفاده از دانژ
پسزممنه تجرخهها فرهنگ دان

آموزان خهمنظور شكل دادن خه فرصتها یاد مر  ،ایجژاد

كالسهای كه در آنهمه صداها ،تجرخهها ،جناهها فكر ه معاردتهژا خاافتشژار نگریسژته
شود ،پذیرش نق
كاه

خود در جامعه ،زیست مسالمتآممز افراد ه فرهنژگهژا در كنژار یكژدیگر،

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

ه تظمت معنو همه انسانها هاتتالء ارزش كرامت انسان همژه افژراد فژارغ از هیو ژ هژا
ترر  ،كاه

رفتارها قالا ه كلميها  ،آشنا كردن دان

خود ه تأكمد خر افظ ه خالند

27

همه خردهفرهنگها.

آموزان خا پميمنه فرهنگ ه تمژدن

طراا ه اتتاارخشي الگو خرنامه درس چند فرهنگ خرا ...
مبانی دانشی
هر خرنامه درس خا یك از رشتهها تلم ارتااط دارد .این ساختار كه اخعاد چون مفژاهمم ه
اصول ،مهارتها ه نگرشها ،رهش تحقمق ه هدفها خاص در آن تلژم خشصژوص را دارد،
مانای خرا انتشاب اهداف خرنامه درس خه هجود م آهرد كه خرنامه ریزان درس را در این امر
راهنمای م كند .خرا تعممن اهداف آموزش خرنامه درس  ،شناخت سژاختار تلمژ آن رشژته
تلم ررهر است ملك  .)10 ،4911 ،از داللتها ماان داني خرنامژه درسژ ماتنژ خژر
آموزش چند فرهنگ كه از نظریهها موجود در این راستا خژنكس  ،)1040 ،1001اسژلمتر ه
رانت ،)1001

4

 ،)1002ورسك

 )1001ه پارخ ،)1001 1صادق

 ،)4934تراقمژه ه

همكاران  ،)4934مستشرج شده است م توان خه موارد زیر اشاره نمود:
خازشناس  ،افظ ه سژترش تژاریخ ،هنژر ،فرهنژگ ،آداب ه رسژوم ،سژنتها ،هنجارهژا ه
ارزشها قوم  ،مادل ساختن صدا خرنامهها درس خه چندآهای

پرهمژز از یكسانسژاز

خرنامه درس ه طراا خرنامه-ها درس اساس خه فرهنگ ه پاسشگو خه هیو ژ هژا چنژد
فرهنگ ) ،خرنامهها درس خه مقوله تحكمم هاژدت ه هماسژتگ ملژ ه تقریژب مژذاهب ه
تعامل ه همگرای خا پمرهان ادیان ،مذاهب ه اقوام مشتلف در كيور ه جهان ،ارائه فرصتهژا
آموزش خه اقلمتها فرهنگ  ،قوم ه زخان

مژثالً آمژوزش خژه زخژان مژادر در كنژار زخژان

فارس ه انعكاس وی ها محل در كتابها) ،توسعه سواد ه آ اه ها قوم ه فرهنگ ه
انعكاس تنو قوم  ،محمط  ،مذها ه زخان در خرنامهها درس  ،خراخژر منژاخع ه فرصژتها
تعلمم ه ترخمت خرا همگان از هر دین ه مذهب ،طاقه ه فرهنگ ،خرقرار تعامل ه ارتااطات
جهان خمن فرهنگها ه استفاده از دستاهردها تلم ه فرهنگ آنهژا خژرا پميژرفت تلژم ه
تمدن.

1. Gay
2. Parekh
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هدفهای ويژه
)4

خررس ه شناسای هیو ها اهداف خرنامه درس چنژد فرهنگژ

غژای  ،هاسژطها ه

تمن ) خرا دهره تعلمم ه ترخمت تموم
)1

خررس ه شناسای هیو

ها محتوا خرنامه درس چند فرهنگژ خژرا دهره تعلژمم ه

ترخمت تموم
)9

خررس ه شناسای هیو ها سازمانده محتوا خرنامه درسژ چنژد فرهنگژ خژرا
دهره تعلمم ه ترخمت تموم

)1

خررس ه شناسای هیو ها انتشاب فرصتهای یاد مر خرنامه درس چند فرهنگژ
خرا دهره تعلمم ه ترخمت تموم

)4

خررس ه شناسای هیو ها سازمانده فرصژتهژای یژاد مر خرنامژه درسژ چنژد
فرهنگ خرا دهره تعلمم ه ترخمت تموم

)2

خررس ه شناسای هیو ها رهشها ارائه آموزش معلم) ه ارائه پاسخ دان آمژوز)
خرنامه درس چند فرهنگ خرا دهره تعلمم ه ترخمت تموم

)1

خررس ه شناسای هیو ها ارزشماخ خرنامه درس چند فرهنگ خژرا دهره تعلژمم ه
ترخمت تموم

)1

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

روش تحقیق
خا توجه خه هدف تحقمق كه خژه خررسژ ه شناسژای هیو هژا تناصژر خرنامژه درسژ چنژد
فرهنگ خرا دهره تعلمم ه ترخمت تموم خر اساس تاممن آیزنر از این تناصر م پردازد محقژق
از ده رهش تحقمق كم

پممایي ) ه كمفژ

تحلملژ  -اسژناد ) خژرا شناسژای مشتصژات

تناصر فو استفاده كرده است .جامعه آمار تحقمق اارر از ده خشژ
خش

تيژكمل شژده اسژت:

اهل را ادخمات ه متژون تشصصژ تحقمژق چژون مقژاالت ،كتابهژا ،ژزارش طرحهژا

پوههي  ،پایاننامهها ه غمره در مورد اجژزا ه مؤلفژهها آمژوزش چنژد فرهنگژ ه همننژمن
آموزهها مرخوط خه این رهیكرد تيژكمل دادنژد .خشژ

دهم را متشصصژان ه محققژان اژوزه

آموزش چند فرهنگ در كل كيور تيكمل م دهند كه آمژار دقمقژ از آنهژا در اختمژار ناژود.
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خهتاع جامعه آمار نمونه آمار تحقمق اارر را نمز ده خش
خش

متفاهت تيكمل م دادند كژه در

اهل تقریب مناخع اصل این رهیكرد كه در مناخع پوههي موجژود اسژت موردخررسژ ه
دهم از  10نفر از افراد كه در كيور در زممنه آموزش

امعان نظر قرار رفت ه در مورد خش

چند فرهنگ دارا كارها پوههي خودند خواسته شد كه خا محقق همكار كنند.
خا تنایت خه موارد فو در پوهه

اارر اخزار ردآهر اطالتات شژامل مژوارد زیژر خژوده

است :در مورد بخش اول از فم ها مطالعات ه خررس متون تشصصژ

اسژناد ه مژدارك)

این رهیكرد استفاده شد؛ یعن در مراله طراا خرنامه درس اطالتات ه دادهها موردنماز خه
شموه كتاخشانها

استفاده از اسناد پوههي ه ادخمات نظر ) جمعآهر شد ه سپس خا تنایژت

خه این متون ،داللتها ماتن خر خرنامه درس چند فرهنگ از آنها اسژتشراج ردیژد .از اهژم
پوهه های كه در ذكر هیو ها ه داللتها تناصر خرنامژه درسژ مژذخور آن اسژتفاده شژد
م توان خه پوهه ها مرتاط همنون خنكس  ،)1040 ،1001اسلمتر ه رانت  ،)1001ژ
 ،)4934تراقمژه ه

 ،)1002نمتو ه خژود  ،)1001ورسژك

 ،)1001پژارخ  ،)1001صژادق

همكاران  ،)4934تادل سلطان اامد

 )4939ه همننمن محتوا اسناد خاالدست همنژون

قانون اساس  ،سند چيمانداز خمستساله ،فلسفه ترخمت رسم ه تمژوم  ،مصژوخات شژورا
تال انقالب فرهنگ  ،ه خرنامه پنجم توسعه اقتصاد  ،اجتمات ه فرهنگ جمهور اسالم
ایران) اشاره نمود .در مورد بخش دوم نمز محقق اقدام خژه طرااژ پرسيژنامه محقژق سژاخته
خرا اتتاارخشي خرنامه درس طراا شده نمود .خه این صورت كه خرنامه درس طراا شده
خا استفاده از پرسينامه ااه هیو

ها تناصر خرنامک درس  ،خه متشصصان ذیرخط ارائه ه

نظرات اصالا اخذ ه ممزان تناسب این الگو خا دهره تعلمم ه ترخمژت تمژوم از منظژر آن خژر
اساس هفت تنصر خرنامه درس آیزنر شامل ،اهداف آرمان  ،هاسطها ه تمن ) ،رئوس محتوا،
سازمانده محتوا ،فرصتها یاد مر  ،سازمانده فرصتها یاد مر  ،رهشها ارائژه ه
پاسخ ه ارزشماخ خررس

ردید.

خرا تجزیههتحلمل دادهها خا توجه خژه ماهمژت سژؤالها پژوهه

از رهش كمفژ از نژو

تفسمر خرا خرداشت از نتایج تجزیههتحلمل اسناد پوههي ه ادخمات نظر خهره رفتژه شژد.
همننمن خرا ارزیاخ دادههژا ااصژل از نظرخژواه جهژت اتتاارخشيژ خرنامژه درسژ از
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رهشها آمار توصمف

چون فراهان  ،ممانگمن ،انحراف استاندارد ه غمره) ه آمار اسژتنااط

ت تک نمونه) استفاده ردید.

شكل  :4چهارچوب تمل الگو پمينهاد

یافتهها تحقمق
ادخمژژات تحقمژژق نيژژان م دهژژد كژژه در محتژژوا كتابهژژا توجژژه چنژژدان خژژه مؤلفژژهها
آموزشهپرهرش چند فرهنگ نيده است .خهتاارتدیگر ممزان پرداخژت ه توجژه كتژابهژا
مذكور خه رهیكرد آموزش چند فرهنگ  ،از جایگاه مناسژب ه شایسژتها خرخژوردار نمسژت ه
رعف تمده در این راستا خسمار ميهود است؛ خناخراین در جهت ترخمت دان آموزان آشژنا خژه
مهارتها زند

در جامعه متكثر ه چند فرهنگ ایران ،توجه خه مؤلفهها چنمن رهیكژرد

در محتوا خرنامهها درس از طرف مؤلفان ه تدهینكنند ان چنژمن خرنامژههژای  ،رژرهرت
محتوم است .در این راستا ،الزم م نمود الگو خرنامه درس چند فرهنگ مناسا خژرا دهره
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اختدای خرا كيور تزیزمان ایران طراا شود تژا در تژدهین ه نگژارش محتژوا كتژابهژا
درس مورداستفاده متصدیان این اوزه تشصص قرار مرد .لذا خا تنایت خه یافتژهها تحقمژق،
ه نمز خررس متون پوههي ه امعان نظر خه نظریهپردازان اوزه خرنامه درس  ،محقق سع كژرد
آن نو تناصر از خرنامه درس را انتشاب كند كه خه خهترین صورت خا رهیكرد چند فرهنگژ
مذخور تناسب داشته خاشد ،خدین منظور محقق تاممن آیزنر از تناصر خرنامه درسژ را انتشژاب ه
در تدهین هیو ها الگو مدنظر قرارداد.
الموت آیزنر از صاابنظران خرجسته آموزش ه پژرهرش در دنمژا ه یكژ از شژاخصترین
نظریهپردازان اوزه خرنامه درس است .در این تحقمق ،از ممان دید اهها مشتلف خرنامژهریز
درس  ،دید اه الموت آیزنر  )4331خرا تاممن ه طراا اخعاد خرنامهریز درس خر زیده شده
است .دلمل اصل انتشاب دیژد اه آیزنژر ،توجژه ه خژه ماهمژت خرنامژهریز درسژ خژهتنوان
فرایند پویا ،دیالكتمك ه غمرخط است ،خهطور كه ه خهجا استفاده از تاژارت

«مرااژل4

خرنامهریز درس » ،تاارت «اخعاد 1خرنامهریز درس » را انتشاب نموده است.
ه در تاممن خود ،هفت تنصر را خرا خرنامه درس ذكر كرده است .این تناصژر تاارتانژد
از )4 :تعممن هدف  )1تدهین محتوا خرنامه درس  )9سازمانده محتوا  )1پم خمن فرصت-
ها یاد مر  )4سازمانده فرصتها یاد مر  )2رهشها ارائه آموزش ه ارائه پاسژخ ه
 )1ارزشماخ  ،مفهومساز كرده است.
اخعاد ه هیو ها اصل خرنامه درس چند فرهنگ كه در این تحقمق خژر اسژاس مژدل آیزنژر
مفهومساز شدهاند خه ترتمب مورداشاره قرار م مرند.
سؤال اول :اهداف برنامه درسی چند فرهنگی (غايی ،واسطهای و عینی) برای دوره تعلیم و
تربیت عمومی دارای چه ويژگیهايی است؟
خه اتتقاد آیزنر ،اهداف خه سه دسته آرمان  ،هاسژطها ه تمنژ تقسژممخند مژ شژود .اهژداف
آرمان هر جامعها خر اساس زممنهها ارزش ه اجتمات آن جامعه اتشاذ م شود ه خهزتم اه
از هیو ها این نو اهداف ،خمان آن خا زارهها خسمار كلژ اسژت .نژو دهم اهژداف؛ اژد
1. Stages
2. Dimensions
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هسط اهداف غای ه تمن هستند كه خا زارههای خمان م شوند كه تا ادهد ميژشص خژوده
اما كامالً تملمات ه تمن نم خاشژند .ژرهه سژوم اهژداف؛ اهژداف هسژتند كژه خژا زارههژا
ميشص ه هیوه خمان م شوند .اهداف كامالً در دسترس كه دان آموز ه معلم درصدد دستماخ
خه آن پس از یک جلسه تدریس م خاشند .در خرنامهها درس اغلب اهداف غای ه هاسطها
معمن م شوند.
خا توجه خه اینكه در تدهین هیو ها خرنامهها درس اغلب خژه تژدهین اهژداف غژای ه
هاسطها پرداخته م شود ه تدهین اهداف تمن خه مواد درس ها ذار م ردد .در این تحقمق
هم خه این جهت در این خش

خه تدهین اهداف غای ه هاسطها خرنامه درس دارا هیو ژ -

ها چند فرهنگ اقدام شده است.
اهداف آرمانی
هدف اصل ه آرمان جنا ها چند فرهنگ  ،پميرفت ه اصالح اجتمژات اسژت .منظژور از
پميرفت اجتمات یعن خهساز  ،رفاه ه ارزشمندتر كردن زند

مردمان است كژه خعاژاً خژر

اساس هویتهای چون نواد ،قوممت ،زخان ،طاقه اجتمات  ،ناتوان  ،ه هویتهژا دیگژر ،در
ااشمه قرار رفته ه منزه شدهاند.
تالهه خر مهمترین هدف آرمان فو  ،خه خعا از اهداف مهم ه غای آنها م توان خدین شرح
اشاره نمود:
 -1تأكمد خر تدالت محور در تعلمم ه ترخمت ایجاد شرایط تادالنه خرا یاد مر

خراخژر

ه تدالت خرا نوادها ،اقوام ه رههها مشتلف فرهنگژ ) ه تنظژمم شژرایط آموزشژ ه
پرهرش ماتن خر تداخمر ه تعامالت دموكراتمک ه آموزهها دموكراس )
 -1توانمند ساختن فرهنگ مدارس ه ساختارها اجتمژات آن در جهژت ایجژاد تجرخژه
ااساس خراخر ه توانمند همه دان آموزان متعلق خه نوادها ،قومها ،جنسها ه طاقژات
اجتمات
 -9كاه

ونا ون)
تاعمض ه پژم داهر ه آموزشهژا رژد تاعژمض ه تعصژب نژواد

متاژمن

فرصتها تسهملكننده خرا دان آموزان جهت خهاود ه توسعه ارزشها ه نگژرشهژا
دموكراتمک)
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 -1پذیرش تفاهت ه تكثر ه نمل خژه مهژارتهژا زیسژت مسژالمتآممز ،ه تژرهیج صژل ه
نو دهست خهتنوان هاالترین آرمانها تعلژمم ه ترخمژت پژذیرش ه ااتژرام خژه همژه
قوممتها در راستا تعممم سعادت ه دستیاز خه هادت در تمن كثرت)
 -4دستماخ خه دان  ،نگرش ه مهارتها موردنماز خرا انجژام هظژایف اثژرخش

در یژک

جامعه چند فرهنگ
اهداف واسطهای
.4

مادل ساختن صدا خرنامهها درسژ خژه چنژدآهای

پرهمژز از یكسانسژاز خرنامژه

درس ه طراا خرنامه-ها درس اساس خه فرهنگ ه پاسخ و خه هیو هژا چنژد
فرهنگ )
.1

توجه خرنامهها درس خه مقوله تحكمم هادت ه هماستگ مل ه تقریژب مژذاهب ه
تعامل ه همگرای خا پمرهان ادیان ،مذاهب ه اقوام مشتلف در كيور ه جهان

.9

خازشناس  ،افظ ه سترش تاریخ ،هنر ،فرهنژگ ،آدابهرسژوم ،سژنتها ،هنجارهژا ه
ارزشها قوم

.1

ارائه فرصتها آموزش خه اقلمتها فرهنگ  ،قوم ه زخان

مثال آموزش خژه زخژان

مادر در كنار زخان فارس ه انعكاس وی ها محل در كتابها)
.4

توسعه تفكر انتقاد  ،توانمندساز ه ارتقا هویت ه تزتنفس همه افراد ه ژرهههژا
در مدرسه

.2

تأكمد خر خزر وار ه تظمت معنو همه انسانها ه اتتالء ارزش كرامت انسژان همژه
افراد فارغ از هیو ها ترر

.1

توسعه سواد ه آ اه ها قوم ه فرهنگ ه انعكاس تنو قوم  ،محمطژ  ،مژذها ه
زخان در خرنامهها درس

.1

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

.3

خرجسته ساختن ه خه تصویر كيمدن آرمانها ،ایدها ها ،انتظارت ،تژاریخ ،قهرمژانهژا ه
فرهنگ هر رهه خهتنوان رهها فعال ه پویا در جامعه
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.40

توزیع خراخر مناخع ه فرصتها تعلمم ه ترخمت خرا همگژان از هژر دیژن ه مژذهب،
طاقه ه فرهنگ ...
رفتارها قالا  ،تن ها ه خهاود رهاخط درهن رهه ه خمن فرهنگ

.44

كاه

.41

آشنا كردن دان

آموزان خا پميمنه فرهنگ ه تمدن خود ه تأكمژد خژر افژظ ه خالنژد

همه خردهفرهنگها
.49

فراهم كردن فرصتها خراخر دسترس خاكمفمت خه مناخع آموزش خر اساس تفاهتهژا
فرد

.41

اشاته تاریخ فرهنگها ه قوممتها خا تأكمد خر معرف افراد مؤثر ،خدمات ه نقاط مثات
آنها در شكل مر جامعه

.44

توجه خه نمازها هیوه ترخمت

رههها مشتلف آااد اجتمات خا توجه خه تفاهتهژا

فرد
.42

فراهم نمودن فرصتها اخراز تقمده خرا دانژ آمژوزان در محژمط امژن ه تژار از
تهدید
آموزان متعلق خه قوممتها ه فرهنگها مشتلف

.41

جلو مر از تحقمر دان

.41

تنو استفاده از رهشها تدریس ،مواد ه محمط آموزش ه رهشها ارزشماخ

.43

خرقرار تعامل ه ارتااطات جهان خمن فرهنگها ه اسژتفاده از دسژتاهردها تلمژ ه
فرهنگ آنها خرا پميرفت تلم ه تمدن

سؤال دوم :محتوای برنامه درسی چند فرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی شامل چه
ويژگیهايی چیست؟
تنصر دهم در الگو خرنامه درس آیزنر ،تنصر محتواست .ه در مورد محتژوا خژه ایژن نكتژه
م پردازد كه محتوا خاید خرا مشاطاان خرنامه درسژ معنژ دار خاشژد ه خژا توجژه خژه تجژارب
مشتلف دان

آموزان كه ناش از محمط زند

آنهاست خهتر است خه معلمان ه دان

آمژوزان

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

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

خرنامه درس است .خا توجه خه اینكه اهداف خهخود خود قاخل تحقژق نمسژتند ،مگژر در قژالا
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قرار مرند ،این قالب مهم همان محتواست؛ خناخراین محتوا خهتنوان مهمترین هسژمله در جهژت
رسمدن خه اهداف خرنامهها درس خه شمار م آید.
معهذا محتوا خرنامهها درس چند فرهنگ خرا دهره اختدای در راسژتا اهژداف خایژد
دارا هیو ها ذیل خاشد:
.4

محتوا خرنامهها درس دهره اختدای خاید چندآهای خاشد ،خه تاارت خهتر محتوا خایژد
طور تدهین ردد كه خه تنو فرهنگ دان آموزان اساس ه پاسشگو خاشد.

.1

محتوا چند فرهنگ خاید طور تدهین شژود كژه خژه خزر ژوار  ،تظمژت معنژو ه
كرامت همه انسانها در آن تأكمد شود.

.9

محتوا خاید در خازشناس  ،افظ ه سترش تاریخ ،هنر ،فرهنگ ،آدابهرسوم ،سژنتهژا،
هنجارها ه ارزشها قوم خه دان

.1

آموزان كمک كند.

محتویات خاید كامل ه دقمق خژوده ه از همكژار ه جناژهها فكژر تمژام

ژرهههژا

قدردان كند.
.4

محتوا خاید تنو قوم  ،محمط  ،مذها ه زخان را منعكس سازد.

.2

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

.1

خرا دان

آموزان اقلمتها مشتلف دین ه مذها  ،خرنامژه درسژ خاصژ در كنژار

خرنامه درس رایج تدارك خامند.
.1

رشد سواد خواندن ه نوشتن خه زخان مادر ه محل در كنار زخان فارس همواره مژورد
تائمد ه امایت خاشد.

.3

اوزهها مشتلف یاد مر خهتناسب خاید آرمانها ،ایدهالها ،انتظارت ،تاریخ ،قهرمانها
ه فرهنگ هر رهه خهتنوان رهها فعال ه پویا در جامعه را در محتوا خرنامه درس
لحاظ كرده ،ه سهم ه نقي كه هر یک از این خردهفرهنگهژا در شژكل مر هویژت
مل داشتند را خرجسته ساخته ه موردتقدیر قرار دهد.
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.40

محتوا در این درهس خاید طور تدهین شود كه دان آموزان متعلژق خژه فرهنژگهژا
مشتلف خا یكدیگر امكان امتزاج داشته خاشند تا خژدین طریژق زممنژه ه آمژاد
خرا انجام فعالمتها اجتمات

.44

الزم را

رهه در خافت چند فرهنگ فراهم ردد.

محتوا این درهس در فصول مشتلف خژود خایژد در خصژوص ناپسژند در راسژتا
تحقمر هیو

تقاید دیگران ه متعاقب آن ااتژرام خژه همنوتژان

ها فرهنگ یا تفتم

خود محتوا مناسا را تدارك خامند.
.41

محتوا خاید طور تدهین ردد كه خه شئون اخالق ه ترخمت هر كودك ،معلم ه هالدین
چون ااترام خه زخان ،ممراث فرهنگ ) ااترام ذاشته شود.

.49

محتوا خاید در اشاته ه ایجاد نگرشها ه خرخورد مثات خا افژراد ه ژرهههژا مشتلژف
فرهنگ شا ردان كمک كند.

.41

محتوا خاید خهدهراز تاعمض ،تعصب ،پم داهر یا تقاید قالا نسات خه دیگران خوده ه
سع در ایجاد فرصت خراخر خرا

نجاندن صژدا همژه فرهنژگهژا خژههیوه تالیژق ه

تجارب فرهنگ آنها در خرنامه درس را داشته خاشد.
.44

محتوا خاید خا هسواس خميتر تدهین ردد طژور كژه از كارخسژت كلمژات ،تعژاخمر ه
تصاهیر كه موجاات تحقمژر دانژ

آمژوزان اقلمژتهژا قژوم ه مژذها را فژراهم

م آهرند ،پرهمز ردد.
.42

محتوا خاید صدا همه فرهنگها خههیوه تالیق ه تجارب فرهنگ  ،نو

وی

محل ه

زخان آنها را در خرنامه درس منعكس سازد.
.41

الزم است محتوا در خرقرار تعامل ه ارتااطژات جهژان خژمن فرهنگهژا ه اسژتفاده از
دستاهردها تلم ه فرهنگ آنها خرا پميرفت تلم ه تمدن یژاریگر دانژ

آمژوزان

خاشد
.41

محتوا خاید طور تدهین ردد كه زممنه استفاده از رهشها متنو آموزش ،تدریس ه
ارزشماخ را فراهم آهرد.
فتن است یك از مسائل خسمار مهم در تدهین محتوا ،همواره ایژن مژورد خژوده اسژت كژه

دان

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

همه ارزش تعلمم ه یاد مر را دارد ،ه چه راخطها خمن آنها در كالس ه فرآیند انتشاب دان
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طراا ه اتتاارخشي الگو خرنامه درس چند فرهنگ خرا ...
ه معلومات هجود دارد؟ خه هممن منوال نگران مهم جنا ها چند فرهنگ این خوده كژه چژه
چمز  ،دان

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

جنا ها چند فرهنگ خهجا اینكه دقمقاً تورم دهند كه چه چمزهای خاید هژر كژس یژاد
را

خگمرد ه اتفا نظر هم در این مورد ندارند ،هل آنها نجمنهها متنوت از تلژم ه دانژ

خرا دستیاز خه اهداف فو مفمد دانسته ه درتمناال ترصههای را خرا تحقمق ،خحژث ه
فتگو فراهم كردهاند.
سؤال سوم :ويژگیهای اصلی سازماندهی محتوای برنامه درسی چند فرهنگی بررای دوره
تعلیم و تربیت عمومی کدماند؟
آیزنر سازمانده محتژوا 1را یكژ از هظژایف تشصصژ خرنامژهریژزان درسژ مژ دانژد .ه
درمجمو خه ده نو سازمانده محتوا معتقد است :تمود ه افق .
محقق در این خش

از سازمانده افق محتژوا خرنامژهها درسژ اسژتفاده نمژوده ه در آن

خهتناسب از رهشها سازمانده ماتن خژر رشژتهها مجژزا دیسژمپلمن ) ه تلفمقژ اسژتفاده
م نماید .هرچند در خرنامه درس چند فرهنگ شژموه تلفمقژ شژموه غالژب خژوده ه توصژمه ه
ترجم متشصصان تلم خرنامژه درسژ چنژد فرهنگژ نمژز در سژازمانده محتژوا ،اسژتفاده از
رهیكرد تلفمق است خنكس1001 ،؛
رشتهها تلم

)1002 ،؛ اما در خرخ مواقع نا زیر از شموه ماتن خژر

دیسمپلمن ) نمز استفاده م شود .فتن است كه در شژموه تلفمقژ درس ه یژا

كتاب جدید خه خرنامه درس موجود ارافه نم شود .خلكه خهتناسب ،اهداف ه محتوا جدید
در درهس موجود منتير م شود؛ اما در شموه سازمانده دیسمپلمن یک دیسمپلمن ،مورژو ه
ماده درس جدید خه مواد درس موجود ارافه م شود.
سؤال اساس این است ا ر هدف تلفمق خاشد ه درس جدید خه خرنامه درس ارژافه نگژردد،
كدامیک از اوزهها خرنامه درس اختدای م تواند قاخلمتها تلفمق ه ظرفمت انتيار هیو -
ها محتوا جدید داشته خاشد .خر اساس مطالعات خهتملآمده ،هیو هژا محتژوا فژو را
م توان خهصورت تلفمق در درهس ذیل منتير نمود.

1. The Organization Of Content Areas
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جدهل  :4نحوه سازمانده تلفمق محتوا خرنامه درس چند فرهنگ در درهس اختدای
سازماندهی تلفیقری در دروس دوره

ويژگیهای محتوای برنامه درسی چند فرهنگی

ابتدايی

 )4محتوا خرنامهها درس دهره اختژدای خایژد چنژدآهای خاشژد ،خژه
تاارت خهتر محتوا خاید طور تدهین ردد كه خه تنو فرهنگ دانژ -

همه درهس موجود در دهره اختدای

آموزان اساس ه پاسشگو خاشد.
 )1محتوا خرنامهها درس خاید خه مقوله تحكمم هادت ه هماستگ
مل ه تقریب مذاهب ه تعامل ه همگرای خا پمژرهان ادیژان ،مژذاهب ه
اقوام مشتلف در كيور ه جهان توجه نيان دهد.

درهس تلوم اجتمات  ،خشوانمم ،هدیه-
ها آسمان

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

درهس تلوم اجتمات  ،خشوانمم ،هدیه-

تظمت معنو ه كرامت همه انسانها در آن تأكمد شود.

ها آسمان

 )1محتوا خایژد در خازشناسژ  ،افژظ سژترش تژاریخ ،هنژر ،فرهنژگ،
آدابهرسوم ،سنتها ،هنجارها ه ارزشها قژوم خژه دانژ

آمژوزان

كمک كند.
 )4صدا همه فرهنگها خههیوه تالیق ه تجارب فرهنگ  ،نو

وی

ه زخان آنها را در خرنامه درس منعكس سازد.

درهس تلوم اجتمات  ،خشوانمم ،هدیه-
ها آسمان  ،تلوم تجرخ ه ریار
درهس تلوم اجتمات  ،خشوانمم ،هدیه-
ها آسمان

 )2توجه ه تمركز محتوا همواره خاید آكنده از مطالا خاشد كژه اصژول
همنون درك ه تحمل آراء متفاهت دیگران ،ااتژرام خژه دیژن ه زخژان،

تلوم تجرخ  ،تلوم اجتمات  ،خشژوانمم،

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

هدیهها آسمان

كار خود قرار دهد.
 )1اوزهها مشتلف یژاد مر  ،خهتناسژب خایژد آرمژانهژا ،ایژدها ها،
انتظارت ،تاریخ ،قهرمانها ه فرهنگ هر رهه خهتنوان رهها فعال ه
پویا د ر جامعه را در محتوا خرنامه درس لحاظ كرده ،ه سهم ه نقي
كه هر یک از این خردهفرهنگها در شكل مر هویت مل داشژتند را

درهس تلوم اجتمات

تاریخ ،جيرافمژا

ه مدن ) ،خشوانمم

خرجسته ساخته ه موردتقدیر قرار دهد
 )1محتوا در این درهس خاید طور تژدهین شژود كژه دانژ

آمژوزان

متعلق خه فرهنگها مشتلف خا یكدیگر امكان امتزاج داشژته خاشژند تژا
خدین طریق زممنه ه آماد

الزم را خرا انجام فعالمژتهژا اجتمژات

درهس تلوم اجتمات

تاریخ ،جيرافمژا

ه مدن ) ،خشوانمم ،ریار

رهه در خافت چند فرهنگ فراهم ردد.
 )3محتوا ایژن درهس در فصژول مشتلژف خژود خایژد در خصژوص
ناپسند در راستا تحقمژر هیو ژ هژا فرهنگژ یژا تفتژم
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تقایژد

درهس تلوم اجتمات  ،خشوانمم ،هدیه-
ها آسمان

طراا ه اتتاارخشي الگو خرنامه درس چند فرهنگ خرا ...
سازماندهی تلفیقری در دروس دوره

ويژگیهای محتوای برنامه درسی چند فرهنگی

ابتدايی

دیگران ه متعاقب آن ااتژرام خژه همنوتژان خژود محتژوا مناسژا را
تدارك خامند.
 )40محتوا خاید طور تدهین ردد كه خه شئون اخالق ه ترخمتژ هژر
كودك ،معلم ه هالدین چون ااترام خه زخان ،ممراث فرهنگژ ) ااتژرام
ذاشته شود.
 )44محتوا خاید در اشاته ه ایجاد نگرشها ه خرخورد مثات خژا افژراد ه
رههها مشتلف فرهنگ خه شا ردان كمک كند

درهس تلوم اجتمات

تاریخ ،جيرافمژا

ه مدن ) ،خشوانمم
درهس تلوم اجتمات

تاریخ ه مدن )،

خشوانمم ه هدیهها آسمان

 )41محتوا خاید خهدهراز تاعمض ،تعصب ،پژم داهر یژا تقایژد قژالا
نسات خه دیگران خوده ه سع در ایجاد فرصژت خراخژر خژرا

نجانژدن

صدا همه فرهنگها خههیوه تالیق ه تجارب فرهنگ آنها در خرنامژه

درهس تلوم اجتمات

تاریخ ه مدن )،

خشوانمم ه خنویسمم ه هدیهها آسمان

درس را داشته خاشد.
 )49محتوا خاید خا هسواس خميتر تدهین ردد طور كه از كارخسژت
كلمات ،تعاخمر ه تصاهیر كه موجاات تحقمر دان

آموزان اقلمتهژا

همه درهس موجود در دهره اختدای

قوم ه مذها را فراهم م آهرند ،پرهمز ردد.
 )41محتوا خاید طور تدهین ژردد كژه زممنژه اسژتفاده از رهشهژا
متنو آموزش ،تدریس ه ارزشماخ را فراهم آهرد.

همه درهس موجود در دهره اختدای
تاریخ ه مدن )،

 )44محتوا خاید تنو قوم  ،محمطژ  ،مژذها ه زخژان در خرنامژههژا

درهس تلوم اجتمات

درس منعكس سازد.

خشوانمم ه خنویسمم ه هدیهها آسمان

 )42محتوا خاید در خرقرار تعامل ه ارتااطات جهان خمن فرهنگهژا ه
استفاده از دستاهردها تلم ه فرهنگ آنهژا خژرا پميژرفت تلژم ه
تمدن یاریگر دان

درهس تلوم اجتمات ه خشوانمم

آموزان خاشد

خه نظر م رسد كه سازمانده محتژوا تلفمقژ فژو خژهتنهای نم توانژد تمژام محتژوا
اشارهشده را پوش

دهد ،خناخراین در مقماس خملژ كوچژکتر ،سژازمانده محتژوا خرنامژه

درس چند فرهنگ خه شموه سازمانده دیسمپلمن اجتنابناپذیر م نماید؛ یعن در این االت
مورو ه ماده درس جدید خه مواد درس موجود ارافه م شود.
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جدهل  :1نحوه سازمانده دیسمپلمن محتوا خرنامه درس چند فرهنگ در درهس اختدای
ويژگیهای محتوای برنامه درسی چند فرهنگی

چگژژونگ سژژازمانده دیسژژمپلمن در درهس دهره
اختدای

خرا دان

آموزان اقلمتها مشتلف دینژ ه مژذها ،

خرنامه درس خاص در كنار خرنامه درس رایج تژدارك

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

خامند.
رشد سواد خواندن ه نوشتن خه زخان مادر ه محل در
كنار زخان فارس همواره مژورد تائمژد ه امایژت خاشژد
امر كه در اصژل پژانزدهم قژانون اساسژ نمژز خژه آن
اشارهشده است)

خهتناسب قوممتها ه در مكانها مشتلف جيرافمژای
خهتر است درس خهتنوان مثال ،زخان ترك آذر  ،زخان
كرد  ،ه غمره نجانده شود

اوزهها مشتلژف یژاد مر خژههیوه درهس فارسژ ه
تلوم اجتمات  ،خهتناسب خاید دید اهها ،ششصمتهژا ه
تاریخ رههها قژوم ه نژواد را در محتژوا خرنامژه

درس ژ خژژا تنژژوان تژژاریخ ،فرهنژژگ ه تمژژدن اقژژوام ه

درس لحاظ كرده ،ه سهم ه نقي كه هر یژک از ایژن

فرهنگها

خردهفرهنگها در شژكل مر هویژت ملژ داشژتند را
موردتقدیر قرار دهد
محتوا خاید دان آمژوزان را در شژناخت هنژر ه ادخمژات
اقوام خود ه ارزشها خوم ه قوم توانا سازد.

هنر ه ادخمات اقوام مشتلف ایران

لزهم ترخمت هنر از طریق آموزش درس هنژر خژهتنژوان رهیكژرد دیسژمپلمنمحژور) خژرا
دستیاز خه آرمانها تعلمم ه ترخمت چند فرهنگ خسمار امات است .مورژوت كژه خارهژا
توسط اندیيمندان ه طرفداران چند فرهنگ مورد تأكمد قرار رفته اسژت نقژل از هولسژاوش،
 .)1040در این راستا ،آیزنر خهتنوان سردمدار خه رسممت شژناختن جایگژاه هنژر در خرنامژهها
درس مدارس خه نق

ه جایگاه ترخمت هنر در نظژام آموزشژ پرداختژه اسژت ه رژرهرت

مااتف آن را یادآهر شده است .خه نظر م رسد توجه خه تنو فرهنگژ در نظژام آموزشژ خژا
محوریت درهس فو مشصوصاً هنر ،دان آموزان را از یک پنجره ه یک آیمنه خرخوردار مژ -
كند .پنجرها خرا نگریستن خه هاقعمتها ،تجارب ،داستانها ه خاطرات دیگران ه آیمنها كژه
خازتاخنده هویت فرهنگ دان آموز ه جامعها است كه اه خه آن تعلق دارد صاابقلم خه نقل
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طراا ه اتتاارخشي الگو خرنامه درس چند فرهنگ خرا ...
از مهرمحمژد ه همكژاران .)93 :4931 ،توجژه خژه ایژن مهژم در خرنامژه درسژ هنژر یعنژ
موروتمت قائل شدن خرا ترخمت چند فرهنگ دان آمژوزان) ،دانژ آمژوزان را خژه خرقژرار
ارتااط خافرهنگها مشتلف تيویق م كند ه اشتراكها ممان ممراث فرهنگهژا مشتلژف را
خرا آنها آشكار م سازد.
خر اساس نظر هولساوش  )1040تعلمم ه ترخمت چند فرهنگژ تژامل قدرتمنژد در ارتقژاء،
سترش ،تقویت ه افظ ارزشها دموكراتمک اجتمات  ،خههسمله كاهش تفاهتها فژرد ه
فرهنگ ه یافتن جا خود در جامعه است .در این راستا ،اه یك از توامل خسمار مهم ه مژؤثر
در تعلمم ه ترخمت چند فرهنگ را خرا فراهمساز تدالت اجتمات تعلمم ه ترخمت ماتنژ خژر
هنر م داند .در تكممل دید اه هولساوش خاید متذكر شد كه نظامهژا آموزشژ مژ تواننژد خژا
خهكار مر نمژره متشصژص معلمژان متشصژص) ه خهصژورت نظژامدار ه خرنامهریز شژده
خههسمله آموزش هنر در تمام اشكال آن مانند نقاش  ،موسمق  ،نمای

ه )...زممنهها آشژنای

خميتر خاارزشها فرهنگ خود ه سایر فرهنگها ه درنتمجه اخراز فرهنژگ خژود خژرا دانژ -
آموزان فرهنگها مشتلف را فراهم سازد .خناخر آننه خمان شد م توان نتمجه رفژت كژه خژرا
دست یافتن خه تعلمم ه ترخمت چند فرهنگ مؤثر در كيور ،ترخمت هنر م تواند اخزار ه رهش
خسمار مفمد خرا این منظور خاشد .ا رچه آموزش هنر در مدارس كيور خه ااشژمه راندهشژده
است ه توجه جد خه آن همانند سایر درهس ممكن است مناخع مال ه انسان نسژات زیژاد
را خطلاد هل مسئولمن خاید خا توجه خهررهرت ترخمت هنر خژههیوه در تعلژمم ه ترخمژت چنژد
فرهنگ  ،خا تمام توان ه خا خرنامهریز ها منظم ه اساس ه همننمن ترخمت افراد متشصص در
این زممنه سع كنند این مهارت را در دان آموزان پرهرش دهند.
سؤال چهارم :انتخاب فرصتهايی يادگیری برنامه درسی چند فرهنگی برای دوره تعلریم و
تربیت عمومی شامل چه مواردی است؟
خه تقمده آیزنر انتشاب فرصتها یاد مر  1نقطه اهج مهارت یک خرنامهریز درس است كه
ه م تواند خاقدرت تشمل خاال خوی

آن را خه منصب ظهور خرساند .ازنظر ه  ،فرصتها

یاد مر موقعمتهای هستند كه در آن ،اهژداف ه محتژوا آموزشژ تهمهشژده ،خژه اتمژال ه
كارهای تادیل م شوند كه در اثر آنها ،دان آموزان م توانند خه هدفها ترخمت نائل شوند.
1. Types Of learning Opportunities
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ازنظر ایيان درمجمو ده نو فرصتها یاد مر هجود دارد؛ نتمجه محور ،فرایند محژور .در
این خش

خه تقاخل ممان خرنامهها فرآیند مدار ه محصول مدار اشاره دارد؛ كه اهلژ خژه دناژال

فرصتهای خرا خرانگمشتن دان

آموزان خه پوهه

فعاالنه است دراال كه دهم تالقهمنژد

است خنهها نتایج تحقمقات را در اوزهها خاص تلم خماموزند .فرصتها یاد مر نتمجژه
محور اغلب االت تجویز دارند ه معلم ه دان آموز نق
ه انتظار این است كه دان

انفعال در راخطه خا آن ایفا م كنند

آموزان ،آننه از قال پم خمن شژده خژدهن كمهكاسژت خژه آن نائژل

شوند .درهاقع نتمجه از قال ميشص هست ه دان آموز ه معلم تالش مژ كننژد خژه آن هژدف
دست یاخد؛ اما فرصتها یاد مر فرایند محور ،اغلب االت نممه تجژویز ه غمژر تجژویز
دارند ه نتمجه از قال ميژشص نمسژت .دانژ آمژوزان دسژت خژه انتشژاب م زننژد ،فعالانژد،
زینيگرند ه خر اساس تالیق ه توانای ها خود دست خه فعالمت م زنند كه ممكن اسژت خژه
نتایج متفاهت نائل ردند.
آیزنر اشاره م كند كه ا ر هدفها ه آرمانها خه شكل كه خرا دان

آموزان جذاب اسژت

خه هقایع آموزش در كالس درس تادیل نيوند ،فقط اممدهای توخال اند .اخزار كژه اه خژرا
ایجاد فرصتها یاد مر پمينهاد م كند ماتریس از فرآیندها هوش است .مژثالً ماتریسژ
كه ملفورد مطرح ساخته یا طاقهخند خلوم در امطه شناخت  .الاته آیزنر تأكمد م كند كژه ایژن
طاقهخند ها ساخته ذهن ماست ه اتماً راهها دیگر هم خرا طاقهخند هست.
خا این تورم ا ر هدف ایجاد فرصتها یاد مر معطوف خه نتمجژه خاشژد خهتژر اسژت از
شموه نتمجه محور استفاده شود ،اما ا ر تدارك فرصتها یاد مر صرفاً معطوف خژه نتمجژه
نااشد ،خلكه فرایند تمل یاد مر یا جریان یاد مر اهممت داشته خاشد ،ررهر است از شموه
فرایند محور استفاده ردد .خه نظر م رسد خا توجه خه هیو ها اهژداف ه محتژوا خرنامژه
درس چند فرهنگ خههیوه خرا دهره اختدای  ،استفاده از هر ده شموه ررهر خاشد .آن خش
كه قصد شده است ه قرار است كه دان

آموزان خه دانژ  ،مهژارت ه نگژرشهژا ميژشص

درزممنه چند فرهنگ دست یاخند نتمجژه محژور ،ه آن خشژ
فرهنگ كه قصد شده نمست ه معلم خه همراه دان

از فرصژتهژا یژاد مر چنژد

آموزان طراح آن است ه ممكن است ات

خه نتایج متفاهت ه مشتلف یاد مر منجر شود ،فرایند محور خواهد خود .خر اساس توصمف كه
خه تمل آمد هرچند استفاده از هر ده شموه ررهر خه نظر م رسژد ،امژا چژون ماااژث چنژد
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فرهنگ خميتر خحثها ارزش ه نگرش هستند ه این خحثها قراخت ه نزدیكژ خميژتر خژا
فرایند محور دارند خهتر است از شموه فرایند محور استفاده خميتر خه تمل آید.
شرایط ه ميشصات فرصتها یاد مر در الگژو فراینژد محژور دارا اخعژاد مشتلفژ
است كه خا الهام از مناخع مشتلف م توان خه نمونههای چون توجه خه ایدهها دان آمژوزان ه
ساختهشدن دان  ،هجود زممنههای خرا داشتن كژاركرد مژؤثر اجتمژات  ،غوطژههر شژدن در
مسائل تموم  ،محل ه ملژ  ،فرصژت یژافتن خژرا اژل مسژائل اجتمژات  ،توسژعه مهژارت
تصممم مر  ،رشد مفهوم خودمثات ه هویت فرد  ،تقویت مهارتها ممژان  -فژرد  ،خژود
راهار در یاد مر ه تهمه نقيها خژرا كارهژا ه خودارزیژاخ  ،ه از همژه مهمتژر اسژتفاده از
دان

پسزممنه تجرخهها فرهنگ دان

آموزان خهمنظور شكل دادن خه فرصتها یژاد مر )

اشاره نمود.
سؤال پنجم :ويژگیهای سازماندهی فرصتهايی يادگیری برنامه درسی چند فرهنگی برای
دوره تعلیم و تربیت عمومی چیست؟
آیزنر ده نو سازمانده را خژرا فرصژتهژا یژاد مر  1خاطرنيژان مژ سژازد؛ پلكژان  1ه
تارتنكاوت  9.مدل پلكان كه مطلوب مرخمان محافظهكار اسژت ،شژامل یژک سژر از امهژا
مستقل است كه منجر خه یک نتمجه ميشص م ژردد .خژه خمژان خهتژر در ایژن مژدل ،ژامهژا
خهخود خود موردتوجه نمستند ،خلكه چون منجر خه هدف خاص م شوند ،اهممژت پمژدا مژ -
كنند .درهاقع این مدل نتمجه راست .در مدل تارتنكاوت  ،كه خميتر خرا مرخمان پميژرفت ژرا
مطلوخمت دارد خرنامه ریزان درس پرهژهها ه مواد را آماده م كنند كژه از طریژق آن ،معلمژان
فعالمتهای را طراا م نمایند تا رههها دان آموز خاهم دیگر در مژر شژده ه خژه نتژایج
متنوت دست یاخند .در اینجا هظمفه معلمان تسهملكننده امور است ه دان

آموزان ایژن امكژان

را دارند كه خر اساس نمازها خود تمل نمایند.
خر اساس تورمحات فو خه نظر م رسد محتوا در خرنامه درس چنژد فرهنگژ خژرا دهره
اختدای در ایران ه مشصوصاً خرا درهس فارس ه تلوم اجتمات  ،م توانژد خژر هژر ده شژموه
1. The Organization Of Learning Opportunities
2. Staircase
3. Spider web
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استوار ردد .خه این صورت كه ا ر هدف ایجاد فرصتها یاد مر معطوف خژه نتمجژه خاشژد
خهتر است كه از شموه سازمانده پلكان استفاده شود؛ امژا ا ژر هژدف تژدارك فرصژتهژا
یاد مر صرفاً معطوف خه نتمجه نااشد ،خلكه فرایند تمل یاد مر یا جریژان یژاد مر اهممژت
داشته خاشد ،ررهر است از شموه تارتنكاوت استفاده ردد
در این راستا م تژوان خژه فعالمژتهژا متفژاهت كالسژ خژهتنوان نمونژها از راهكارهژا
سازمانده پمينهاد خرا تحقق آموزهها آموزش چند فرهنگ است اشژاره نمژود .چراكژه
رفتار كودكان در كالس درس ،تا اد زیاد تحژت تژأثمر فرهنژگ آنهژا قژرار دارد .ازایژنره،
ررهر است فعالمژتهژا كژالس درس خژا هنجارهژا اجتمژات متفژاهت ایژن كودكژان ه
ارزشها فرهنگ آنها منطاق شود تا ختواند یاد مر این كودكان را خه شكل مناسژا تحقژق
خشيد .خههراال ،فعالمتها كالس خاید خه ونها خاشد كژه مفهژوم تفژاهتهژا فرهنگژ را
مورد تأیمد قرار دهد ه خه آن ارزش خگذارد .نمونها از این فعالمتها تاارتاند از:
 -خرا دان

آموزان پرهژهها تحقمق خاص خهصورت هم یارانه در راستا ماااث چژون

نف نوادپرست  ،طاقه رای  ،تقاید قالا ه دیگر مسائل چند فرهنگ ارائه دهمد.
 -اطممنان ااصل كنمد كه دان

آموزان متعلق خه خردهفرهنگها ه قوممژتهژا مشتلژف ،در

موارد مهم چون خاز ها دستهجمع  ،اجرا نمای ها تاریش  ،دستهها شژاد ،
نيریات ه رههها رسم ه غمررسم دیگر خهصورت مشژتلط خژاهم دیگژر در مدرسژه
تركمبشدهاند .همننمن مطمئن شوید كژه ژرهههژا نژواد هقژوت مشتلفژ هرژعمت
یكسان در اجرا ه نمای

در مدرسه دارند.

 -از دان آموزان خشواهمد درخاره موروتات مرخوط خه فرهنگها

ونژا ون داسژتانهژا

كوتاه خنویسند یا دراینخاره خه خحث خپردازند.
 درخاره قانون اساس ه اقوق كه خرا اقوام ه ملمتها مشتلف در نظژر رفتژه اسژت،خحث كنمد.
 دان آموزان را خه خازدید نقاط خارید كه خه فرهنگها دیگر متعلق است ه درخاره سژهمآنها در اتتال كيور صحات كنمد.
 اطممنان ااصل كنمد كه تكالمف تعممنكننده خرا دان آموزان ،نسات خه فرهنگها دیگژراالت اهانتآممز یا نااممدكننده نداشته خاشد.
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 درخاره نحوه متفاهت زندزند

اقوام ه رههها فرهنگ خحث كنمژد ه هجژوه ونژا ون

آنها را مورد تجزیههتحلمل قرار دهمد.

 در فرایند تدریس از رربالمثلها ،اشعار ،اكایتها ه تصاهیر كژه نيژاندهندۀ فرهنژگاقوام است استفاده نمایند.
 -خحث صادقانها خادان

آموزان خود درخاره تاریشنۀ امتمازات هیوه ه سركوب كردن ،ظلمها

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

آمژوزان

معرف نمایمد.
سؤال ششم :روشهای ارائه آموزش (معلم) و ارائه پاسخ (دانشآمروز) در برنامره درسری
چند فرهنگی دوره تعلیم و تربیت عمومی چگونه است؟
رهشها آموزش ه ارائه پاسخ ،1یك دیگر از اخعاد اساس خرنامه درس آیزنر را تيكمل مژ -
دهد .خه نظر ایيان خاید خه این نكته توجه شود كه دان

آموزان از راهها

ونا ون یژاد مژ -

مرند .لذا رهشها تدریس خایست متنو ه درتمناال متناسب خاشژد .همننژمن معلژم ناایژد
خرا ارائه آموختهها دان آموزان خه یک یا چند رهش معمول خسنده نمایژد ،خلكژه خژه دانژ
آموزان فرصت دهد تا آموختهها خود را از طر مشتلف ارائه دهند.
خا این تورم خاید فت كه در خرنامه درس چند فرهنگ خه كالسها درس خهمنزله مكان-
های نگریسته شود كه در آنها ،دان

آموزان اصول اساس تفاهم فرهنگ  ،تحمل اختالفژات،

تژژدالت ه خراخژژر  ،ااتژژرام خژژه فرهنژژگ ،زخژژان ،لهجژژه ،ژژوی  ،نژژواد ه مهژژارتهژژا زیسژژت
مسالمتآممز خا دیگران را م آموزند؛ اما نكتها كه خاید خدان توجه داشت این مطلب است كژه
رههها مشتلف ه متفاهت ازنظژر فرهنگژ  ،خژه شژموهها خژاص خهتژر یژاد م مرنژد ه در
اینجاست كه معلم خایست خا تنو رهشها آمژوزش خژههیوه خژا رهشهژا آمژوزش متناسژب
خافرهنگها مشتلف آشنا خوده ه از آنها خهصورت كارآمد استفاده نماید .درخاره ارائه پاسخ نمز
هرعمت خه هممن ونه است .خرخ از اتاا فرهنگها درهن را ه خرخ خرهن را هسژتند .در
این راستا ،تمایل خرخ ها خرا مياركت در امورات ه خحثها كالس خميتر است ه خرتكس
خرخ ها نمز چنمن تمایل ندارند یا كمتر دارند.
1. Mode Of Presention And Mode Of Response
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خر اساس توصمفات كه خه تمل آمد پمينهاد م شود رهشها ارائژه آمژوزش از طژرف معلژم
ماتن خر موارد ذیل خاشد.
 -4اسژژتفاده از رهش تژژدریس یژژاد مر هممژژار ه ميژژاركت كژژه خژژر اسژژاس رههخنژژد
دانيجویان كالس از فرهنگها ه قوممتها مشتلف استوار خاشد ه تعامالت خمن فژرد
را افزای

دهد .خرا این امر تكنمژک جمژگ سژاه از اساسژ ترین رهشهژا آمژوزش

یاد مر مياركت ) مناسبتر هست.
 -1استفاده از رهش تدریس ماتن خر ال مسئله ه یاد مر تفكر انتقاد
 -9استفاده از رهش تدریس سقراط كه اساس آن ماتن خر مذاكره ه خحث ه فتگو است
 -1استفاده از رهش تدریس اكتياف كه اساس آن در مر ساختن مستقمم ه فعاالنه فرا مژران
خا مسئله ه امورات یاد مر است.
 -4تكمه ه ارائه خر كارها ه پرهژهها انفراد ه رهه
 -2رهش آموزش ماتن خر فاها )ICT
 -1رهشها استقرای ه تكوین مفهوم
-1

رهش ایفا نق

از طرف دیگر ،رهشها ارائه پاسخ از طرف دان آموز م تواند خر خحث ه اظهارنظر درخاره
مسائل مشتلف ،مياركت ه فرصتها مناسب تعامل سازنده ،یاد مر تمم ه دیگر مژوارد
كه خر در مر شدن دان

آموزان در فعالمتها یاد مر در ماحث قال اشژاره ردیژد اسژتوار

خاشد.
سؤال هفتم :ويژگیهای ارزشیابی مبتنی بر برنامه درسی چنرد فرهنگری در دوره تعلریم و
تربیت عمومی چیست؟
از نظر آیزنر ،فرآیند ارزشماخ  1خهمنظور تعممن نحوه تملكرد خرنامه ه تعمژمن كارآمژد ه یژا
ناكارآمد آن ه كيف دالیل ااتمال است .ارزشماخ تملكرد دان
تعممن آننه دان

آموزان در فرآیند خرنامه ه

آموزان یاد رفته یا تجرخه كردهاند نمز ،خشي از ارزشژماخ خرنامژه درسژ را

1. Evaluation
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تيكمل م دهد .درهاقع ارزشماخ ازنظر آیزنر خميتر معطوف خه ارزشماخ از كژل خرنامژه اسژت.
دراال كه در این تحقمق ،خه خعد دهم ارزشژماخ  ،یعنژ خژه رهشهژا سژنج

آموختژههژا

یاد مرند ان پرداخته م شود .در این راستا ،خحث درخاره شژرایط آزمژون چنژد فرهنگژ كژه
خميتر معلمان خا آن در مر هستند ،یا طراا ه استفاده از ارزشماخ ماتن خر كالس خه ونها كه
خرا دان

آموزان ،تادالنه خوده ه رهنمونهای را خرا ارتقاء آموزش ه یاد مر ارائژه دهنژد،

از موارد است كه در خحث ارزشماخ خه آن پرداخته م شود.
خنا خر ماهمت خرنامه درس چند فرهنگ  ،خهتر است خهتناسب از انژوا رهشهژا ارزشژماخ
استفاده ردد .صرف استفاده رهشها ارزشماخ چندان كارای ندارد .معهژذا توصژمه م شژود
معلمان ه محققان رانقدر ،سع كنند خهجا تأكمد صرف خر نمژرههژا كمژ ه آزمودنهژا
استانداردشده ،جایگزینها خهتر ه مناسبتر نمز خرا سنج

موفقمژت ،توانژای ه اسژتعداد

دان آموزان پمدا كنند ه تالش نمایند تا در اجرا ارزشماخ ها ،شأن ه منزلت افژراد را رتایژت
نمایند .خه نظر م رسد استفاده از هر ده ارزشماخ كم ه كمف مفمد فایده خاشژد .خدینصژورت
كه م توان خرا محتواها از قال آمادهشده از رهشها كم

مثال آزمژون مژداد كاغژذ ) ،ه

فرصتها یاد مر ه فعالمتها مستقل دان

آموزان از رهشها كمف مانند

خرا سنج

مياهده ،مصاااه ه اتوخمو راف ه غمره استفاده نمود.
از دیگر انوا ارزشماخ كه خرا نمل خه اهداف ه مقاصژد خرنامژه درسژ چنژد فرهنگژ در
دهره اختدای مفمد خه نظر م رسد م توان خه موارد زیر اشاره كرد:
 -4خهكار مر آزمونها تملكرد در امورات مرخوط خه فرهنگ ه هنر
 -1تكالمف خاز پاسخ در ارزشماخ
 -9ارزشماخ توصمف ه كمف

مياهده ،مصاااه ه اتوخمو راف )

 -1چکلمست سماهه رفتارها اجتمات
 -4ارزشماخ مستمر تعامالت ه كن ها متقاخل خمن فرد در طول سال تحصمل )
 -2ارزشماخ مياركت كه امكان مياركت تمام افراد ذ نفع ه ذ رخط در فرآیند ارزشژماخ
را فراهم م كند.
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سؤال هشتم :آيا الگوی برنامه درسی چند فرهنگی طراحیشده از ديدگاه متخصصان حوزه
آموزش چند فرهنگی دارای اعتبار مناسبی است
خرا ارزیاخ نظرات متشصصان در مورد اتتاار الگو خرنامه درس چنژد فرهنگژ تژالهه خژر
آزمون  tتک متيمره از معمارها مطرحشده توسط خازر ان ه همكاران  )4912استفاده شد .خژر
اساس این معمارها ممانگمن  4تا  1/99نياندهنده اتتاژار كژم 1/91 ،تژا  9/21نيژانگر اتتاژار
متوسط ه  9/21تا  4نياندهنده اتتاار زیاد است .از آنجای منوط كردن تصژممم مر تنهژا خژه
خاال خودن ممانگمن از سط متوسژط ممژانگمن فررژ  )9اطالتژات دقمقژ از هرژعمت متيمژر
موردنظر ارائه نم كند محقق خر آن شد تا خر اساس این استاندارد خه توصمف هرژعمت تناصژر
الگو خرنامه درسژ چنژد فرهنگژ خپژردازد .در جژدهل  4شژاخصها توصژمف متيمرهژا
پوهه

زارش شدهاند.

شماره

عناصر برنامه درسی

جدهل  :9شاخصها توصمف متيمرها تحقمق
کمترين

بیشترين

میانگین

چولگی

انحراف

کشیدگی

استاندارد
4

اهداف

4

4

9/11

4/04

-0/10

0/22

1

محتوا

1

4

9/19

0/13

-0/41

0/11

9

سازمانده محتوا

4

4

9/14

4/44

-0/11

-0/01

1

انتشاب فرصتها

4

4

9/23

4/14

-0/49

-0/21

یاد مر
4

سازمانده

4

4

9/11

-0/31

4/01

0/44

فرصتها یاد مر
2

رهشها ارائه

4

4

9/10

-0/31

0/31

0/11

آموزش ه ارائه پاسخ
1

ارزشماخ

4

4

9/11

4/42

خا توجه خه جدهل شماره  ،4قدر مطلق شاخصها چولگ ه كيمد

-0/34

0/99

خرا تمژام متيمرهژا

كمتر از یک هست كه نيانگر نرمال خودن توزیع متيمرهژا هسژت .در جژدهل شژماره  1نتژایج
آزمون  tتک متيمره ه خررس هرمعت هر یک از تناصر زارششده است.
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جدهل  :1نتایج آزمون  tتک متيمره خرا خررس ممزان اتتاار تناصر الگو خرنامه درس چند فرهنگ از منظر
متشصصان
شماره

مؤلفه

تفاوت

t

p

d.f.

میزان اعتبار

میانگین
4

اهداف

0/11

1/41

43

0/004

مطلوب

1

محتوا

0/19

4/12

43

0/004

مطلوب

9

سازمانده محتوا

0/21

9/94

43

0/04

نساتاً مطلوب

1

انتشاب فرصتها یاد مر

0/24

9/40

43

0/04

مطلوب

4

سازمانده فرصتها

0/11

1/14

43

0/004

نساتاً مطلوب

یاد مر
رهشها ارائه آموزش ه ارائه

2

0/10

9/11

43

0/004

مطلوب

پاسخ
1

0/11

ارزشماخ

9/20

43

0/004

مطلوب

خا توجه خه جدهل شماره  ،1آماره ت تنصر اهداف  )1/41هست كه در سط  0/004مثات
ه معن دار است .همننمن خررس ممانگمن در جدهل  )9/11 4نيان م دهد كه ممزان اتتاار
این تنصر ازنظر متشصصان در اد زیاد

قرار دارد .در این راستا ،آماره ت تنصر محتوا

 )4/12خوده كه همانند اهداف ،در سط  0/004مثات ه معن دار ارزیاخ

ردید .همننمن

خررس ممانگمن در جدهل  )9/19 4نيان م دهد كه ممزان اتتاار این تنصر ازنظر متشصصان
در اد زیاد قرار دارد .آماره ت تنصر سازمانده محتوا  )9/94زارششده كه در سط
 0/04مثات ه معن دار خوده است .همننمن خررس ممانگمن در جدهل  )9/41 4نيان م دهد
كه ممزان اتتاار این تنصر ازنظر متشصصان در اد متوسط قرار دارد .آماره ت تنصر انتشاب
فرصتها یاد مر

 )9/40خوده ه خررس ممانگمن در جدهل  )9/10 4نمز نيان م دهد كه

ممزان اتتاار این تنصر ازنظر متشصصان در اد خوخ قرار دارد .آماره ت تنصر سازمانده
فرصتها
خررس

یاد مر

 )1/14هست كه در سط

 0/004مثات ه معن دار زارششده كه

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

متشصصان است .آماره ت تنصر رهشها ارائه آموزش ه ارائه پاسخ نمز  )9/11هست كه
در سط  0/004مثات ه معن دار ارزیاخ شده ه ممانگمن آن در جدهل  )9/10 4نمز ویا
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ممزان اتتاار خوب این تنصر ازنظر متشصصان است .همننمن آماره ت

تنصر ارزشماخ

 )9/20هست كه در سط  0/004مثات ه معن دار است .همننمن خررس ممانگمن در جدهل
 )9/11 4نيان م دهد كه ممزان اتتاار این تنصر ازنظر متشصصان در اد زیاد قرار دارد.
الزم خه ذكر است كه اتتاار خهدستآمده فو  ،خعد از چند خار نظرخواه  ،رؤیت ه اصالح
ها

تکتک اهداف ه دیگر هیو

تناصر ،توسط نظر متشصصان اوزه خرنامه درس چند

فرهنگ ااصل شده است .همننمن از آنجائ كه آهردن تمام جداهل ه نتایج تحلمل آمار
مرخوط خه هركدام از هیو

ها تناصر مرتاط خا آموزش چند فرهنگ

خا توجه خه طوالن

خودن آنها) ،ممكن ناود ،لذا ارزیاخ ه تحلمل خهصورت یكجا ه در قالب تناصر خهطوركل
صورت رفته است.
بحث و نتیجهگیری
تحقمق اارر خاهدف طراا ه اتتاارخشي هیو ها الگو خرنامژه درسژ چنژد فرهنگژ
خرا دهره تعلمم ه ترخمت تموم ایران صورت رفت .خعد از ترسمم هیو ها این الگژو خژه
صورت كه ذشت ،نتایج نيان داد كه خرنامه درس طراا شده از منظر متشصصان این اژوزه
از اتتاار خوب ه مناسا خرخوردار است .در این راستا ،خررسژ ها نيژان م دهژد كژه تژاكنون
پوههي كه خه خررس ه ارزیاخ چنمن الگوی در ایران پرداخته خاشد طراا نيده ،ه رژعف
پوههي در این راستا محسوس است .درهاقع آننه در این مطالعه موردخحث قرار رفته است،
تدهین الگوی مطلوب خرا خرنامه درس چند فرهنگ دهره اختژدای اسژت تژا از ایژن طریژق
ختوان جایگاه خرنامه درس چندفرهنگ را از ااشمه خه متن مطالعات خرنامه درس تيممر داد.
الگو پمينهاد از سه خش

ماان خرنامه درس  ،مؤلفهها راهارد ه تناصر خرنامه درس

تيكمل شده است .پایه ه اساس الگو پمينهاد ماان فلسف  ،رهانيناخت  ،ه جامعه شناخت
آموزش چندفرهنگ است .در این الگو تالش شد نظریهها مهم مرتاط خا این رهیكرد در هژر
مانا خررس ه مورد توجه قرار مرد .درهاقع الگو پمينهاد خر اسژاس مطالعژات اژوزههژا
مشتلف خا آموزش ه پرهرش چندفرهنگ شكل رفته ه پایه ه اسژاس آن پوههيژ اسژت .در
این الگو خه جا تأكمد خر اهداف كل صرف ،خر هدفها آرمان ه هاسطها نمز تأكمژد شژده
است .خه نظر م رسد رهیكرد مورد نظر ،تحقق اهداف تعلمم ه ترخمژت در سژاات فرهنگژ را
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تمل تر م سازد .این اهداف خا این هیو ها ،هظایف اصل تعلژمم ه ترخمژت را در محورهژا
مشتلف معمن م كند ه دست اندركاران خههروح خا ماهمت اهداف مواجه م شوند .نكتژه مهژم
دیگر اینكه ،در این الگو خا توجه خه ماهمت مؤلفهها ،سع شده است خه هیو هژا ه مشتصژات
دان

آموزان دهره اختدای  ،خهتنوان یك از مناخع اساس تعمن اهژداف توجژه خميژتر شژود ه

همه تناصر خا توجه خه هیو ها رهانيژناخت ه فمزیولوژیژک فرا مژران انطاژا داده شژوند.
همننمن نحوه ارتااط تناصر خرنامه درس تعامل م خاشد.
در خصوص سازمانده محتژوا آمژوزش ه پژرهرش چنژدفرهنگ خژر اسژاس اطالتژات
مشتلف كه از تحقمقات مطالعات تطامق ه نظرات متشصصان خرنامهریز درسژ خهتملآمژده
است ،آموزش چندفرهنگ خهتر است خهصورت تلفمق انجام پذیرد ،هر چند در خعاژ مژوارد
نمز استفاده از اوزهها مشتلف دیسمپملمن اجتناب ناپذیر است ،اما در خرنامه درسژ آمژوزش
چندفرهنگ شموه تلفمق شموه غالب خوده ه توصمه ه ترجم متشصصان تلم خرنامه درس نمژز
در سازمانده محتوا ،استفاده از رهیكرد تلفمق است .رهیكردها تلفمق در پ آن هستند كه
خا ارائه سازمانده خاص از آموزش ،فرصتهای را خرا فرا مران فراهم سازد تژا خژا اصژول،
مااد  ،رهشها ه موروتات متنژو در قلمرههژا متعژدد آشژنا شژوند .مهرمحمژد

)4911

معتقد است كه توجه خه رهیكرد تلفمژق در خرنامژهها درسژ خاتژث م شژود كژه تجرخژهها
یاد مر دان

آموزان تا اد امكان از تفر ه پراكند

خارجشده ه در ارتااط خا یكدیگر قرار

مرند ص .)944
خهطوركل در رهشها آموزش چندفرهنگ چند نكته مژورد تأكمژد اسژت .نشسژت آنكژه
ات االمكان از رهشها متنوت استفاده ردد چراكه هژر رهش دارا پتانسژمل خژاص خژود
است .دهم اینكه در اد امكان افراد در شرایط هاقع یا شامه خه آن خا یژاد مر خپردازنژد .ثالثژاً
اینكه رهش آموزش نااید همراه خا اجاار ه تحممل خاشد .خرنامه درس خاید خه ونها طرااژ ه
تدهین ردد كه فاا یاد مر خود ميو یاد مر ه مياركت در فراینژد آمژوزش خاشژد؛ ه
خاالخره اینكه خهتنوان مكمل رهشها آموزش چندفرهنگ ه راهاردها یادده ه یژاد مر
در این زممنه از فناهر اطالتات ه ارتااطات ه رسانهها متنو نظمر فژملم ،پوسژتر ،تكژس ه
همننمن موقعمتها یاد مر نظمر ژردش تلمژ  ،مژوزه ،خازدیژد ،دتژوت از ششصژمتها
صاابنظر ه نظایر آن استفاده شود.
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در الگو خرنامه درس چندفرهنگ  ،خر خهره مر از رهشها متنژو سژنج
تأكمد م شود .از طرف دیگر ،سنج

ه ارزشماخ خرنامه درسژ چنژدفرهنگ خایژد چندخعژد

خاشد تا ختواند تمام اهداف مطرهاه در اوزهها مشتلف را پوش
ممزان یاد مر فرا مران را موردسنج

ه ارزشژماخ

دهد ه خه نحژوه شایسژته

قرار دهد .هاقعمت ایژن اسژت كژه رهیكژرد سژنج

ارزشماخ خرنامه درس چندفرهنگ از چال ها ه پمنمد

ه

خاصژ خرخژوردار اسژت كژه كژار

نظام آموزش را در درست ارزیاخ كردن خژا ميژكالت زیژاد مواجژه م كنژد .ازجملژه ایژن
پمنمد ها م توان خه موارد همنژون متمركژز خژودن نظژام ارزشژماخ در كيژور جمهژور
اسالم ایران ،توجه خه اخعاد مشتلف در ارزشماخ

همنون شناخت  ،تاطف ه نگرشژ ) ،آشژنا

ناودن معلمان خا رهیكردها ارزشماخ فو  ،مقاهمت دان
ااتماط در سنج

آموزان ،پنهان خودن نمژات سماسژ ،

ه خسمار مسائل دیگر اشاره نمود؛ خناخراین رهیكرد ارزشماخ ترخمت سماس

در الگو اارر ،یک رهیكرد التقاط ه تركما است .در این رهیكرد ،هم ارزشماخ ه سنج
اصمل از قامل مياهده ،خودارزشماخ  ،كارپوشه ه غمژره) موردتوجژه خواهژد خژود ه از سژوی
دیگر رهشها سنت ارزشماخ از قامل آزمونها مداد كاغذ  ،كتاژ ه شژفاه ) در خرنامژه
درس لحاظ م شود.
الگو پمينهاد صرفاً یک مدل تلم پمينهاد خرا متشصصژان ه مؤلفژان كتژب درسژ
است كه خا توجه خه ميفول خودن این اوزه ختوانند در طراا ه تژدهین خرنامژهها درسژ خژا
چنمن نگرش اقدام كنند .هاقعمت این است فرایند آموزش چندفرهنگ  ،یک امر پمنمده خوده ه
از اوزهها مشتلف تأثمر م پذیرد .لذا خرنامه درس تنها خا طرااژ ه تژدهین تناصژر خرنامژه
درس موفق نشواهد خود .چراكه موفقمت در نهادینه ساختن آموزهها چندفرهنگ هژر كيژور
در خمن دان

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

معلمان مجرب ه كارآزموده ه درتمناال متعهد خهنظام دین ه سماس موجود ،توجه خه نقژ
خطمر خرنامه درس پنهان ،توانمندساز فرهنگ ه ساختار اجتمات مدرسه خرا استقرار تعلژمم
ه ترخمت انتقاد  ،داشتن نظام آموزش غمرمتمركز ،همجهت ه همافزا خودن خانواده ،مدرسژه ه
جامعه در جهت ایجاد نوت توازن ترخمتژ ه همشژكل ،توجژه خژا تژأثمرات مراكژز ه نهادهژا
مشتلف اجتمات همنون ،مراكز مذها  ،رسانهها ،مسئولمن سماس ه خسمار از توامژل دیگژر
خستگ دارد .در هاقع ،داشتن نگرش سمستم ه هجژود نژوت هژارمون اجتمژات ه سماسژ
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خهتنوان خستر مناسب خرا آموزش ه پرهرش چندفرهنگ  ،از مهمترین استلزامات كژارخرد
الگو پمينهاد اارر جهت اجرا موفق خرنامه درس طراا شده م خاشد.
خا توجه خه موارد فو ه در جمعخند پایان از الگو مطلوب خرنامه درس چنژد فرهنگژ
م توان چنمن فت:
•

الگو مطلوب خرنامه درس چند فرهنگ م تواند آننه را در خرنامه درسژ فعلژ مژورد
خ توجه ه غفلت هاقعشده است ،خازیاخ كند.

•

از طریق مقایسه الگو مطلوب خرنامه درس چند فرهنگ خژا هرژعمت فعلژ اژاكم خژر
خرنامه درس در مدارس دهره اختدای م توان اخعاد جدید ه تژازها را خژه شژرایط فعلژ ،
افزهد ه از این طریق كاست ها ه نواقص را از خمن خرد.

•

ا رچه خرا خرنامه درس چند فرهنگ دهره اختدای  ،مطالعات در چند سال اخمژر شژره
شده است ،اما خا توجه كماود مدلها مناسب در این راستا ،استفاده از الگو مطلوب در
این مطالعه م تواند راهگيا خاشد.

•

خهتنوان یک خش

خسمار كلمد ه نو در خرنامه درس چند فرهنگ  ،م توان ایژن الگژو را

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