Research in Curriculum Planning

پژوهش در ارنامهريزي درسي
)60  (پياپي33  شماره، دوره دوم،سا شانردهم
1-19  صفحات،1398 بهار

The Implications of the Multicultural
Curriculum of Michel Foucault and
Henry Giroux on the Reforming and
Redesign of Elementary School
Curriculum in Iran

داللتهایبرنامهدرسیچندفرهنگیمیشلفوکوو


Mehdi Sobhaninejad, Hassan Najafi, Najmeh
Ahmadabadi Arani, Ali Abdolahyar
1
Associate Professor, Shahed University, Tehran, Iran.
2
PhD student of Curriculum Studies, Allameh
Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3
PhD student in Philosophy of Education, Payam
Noor University, Tehran, Iran.
4
PhD student in Philosophy of Education, Shahed
University, Tehran, Iran.

، نجمه احمددباادي براندي، حسن نجفي،مهدي سبحانينژاد

Abstract
The present research aimed to identify the
implications of the multicultural curriculum of
Michel Foucault and Henry Giroux on the
reforming and redesign of the elementary school
curriculum in Iran. The research method is
analytical-indactive, research field of all digital
and print resources related to subject, targeted
sampling method, the means of these phishing
forms, the method of analysis qualitative content
analysis and assessment the validity of the
findings through Professional judgment. The
results Showed that issues such as dialectical
analysis of daily experiences, border education,
educational justice realization, coexistence
ability acquisition, critical awareness, prevention
and resistance to the reproduction of social
inequality, listening and paying attention to the
voices of the various groups and races of the
society, turning away from elitism moving
towards the attention of the general culture,
paying attention to moral discourses, etc. can be
considered based on Foucault and Giroux's
educational ideas along reformist policy making
and redefining the elements of the curriculum
elementary school in Iran. The final product or
output of this kind of curriculum is individually
a learner and socially an active citizenship at the
local, national, and global levels.
Keyword: Michel Foucault, Henry Giroux,
multicultural
curriculum,
educational
implications, elementary period of Iran.

چکیده
پگگهوه حاضگگر بگگا هگگد شناسگگایي داللگگتهگگاي برنامگگه درس گي
چندفرهنگي ميشل فوكو و هنري ژیرو بر اصالح و بازطراحي برنامگه
- روش پگگهوه تحليل گي.درسگگي دوره ابتگگدایي ای گران انجگگام شگگد
 حوزه پهوهشي كليگه منگابد دیجيتگا و چگاپي مگرتب بگا،استنتاجي
 ابگگرار پگگهوه فگگرمهگگاي، روش نمونگگهگي گري هدفمنگگد، موضگگو
 شيوه تجریه؛ تحليل محتگواي كيفگي و ارزیگابي اعتبگار،في برداري
 یافتههاي پهوه نشان دادند.یافتهها از طریق داوري تخصصي بود
كه بر اساس آراء تربيتي فوكگو و ژیگرو مگيتگوان مگواردي هموگون
 تحقق، تعليم و تربيت مرزي،تجریهوتحليل دیالکتيکي تجارب روزمره
 پيشگيري و، آگاهي انتقادي، كسب توانایي همریستي،عدالت تربيتي
 شنيدن و توجه كردن بگه،مقاومت در برابر بازتوليد نابرابري اجتماعي
 رویگرداني از نخبهگرایگي و،صداي گروه ها و نهادهاي مختلف جامعه
 توجه بگه گفتمگان هگاي،حركت در راستاي توجه به فرهنگ عمومي
 را در راستاي سياستگذاري اصالحگرایانگه و بگازطراحي... اخالقي و
 محصگو.عناصر برنامه درسي دوره ابتدایي ایران مورد توجه قرار داد
نهایي یا خروجي این نو از برنامه درسي از نظر فردي به یادگيرندهاي
 ملي،رشد یافته و از نظر اجتماعي به شهروندي فعا در سطح محلي
.و جهاني مبد ميشود
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مقدمه
اصططح چنططرهرگن گرای ط ( )Multiculturalismب ط
معنای گرام داشتن "دیگران" درست گمطان گونط کط
گستنر ،م باشر ( .)Ramsey, 2004: 23تنوع هرگنگط
در برنام درس ب معنای پذیرش دانش آمطواان و اراش
قائل شرن ب آن گا و روش انرگ آن گا اسطت .معلمطان
در اجرای برنام درس بایطر تفطاو گطا را تأییطر کطرده،
آن گا را بپذیرنر .وقت برنام درس با گطر ارج نهطادن
ب تفاو گا طراح م شود و یا اا توج ب اقلیطت گطای
قوم  ،نژادی و جنسیت پرده برم دارد ،ب این معناست
ک یک اا ویژگ گای نظامگای آمواش در بعر کط ن و
برنام ط گططای درس ط در بعططر ططرد ،تططرویج تکثرگرای ط
هرگنگ است .در نظام گای آمواش و برنام گای درس
بایر تمام گروه گا با تمام ا ت ها ود در کنار یکطریگر
قرار بگیرنر .گطیچ گروگط بط واسطح داشطتن هرگنط
متفاو نبایر اا تجربیا آمواش محروم بمانر .درواقط ،
گیچ هرگنگ حق نرارد ود را برتر برانر و بطر دیگطران
مسلط شود ،ایرا تسلط یک انریش و هرگن بر جامعط ،
موجطط نادیططره گططرهتن و یططا سططرکوب انریشطط گططا و
هرگن گای دیگر مط شطود و کمرنط کطردن هرگنط
مسلط ،مجال ب محر شرن رده هرگن گا واگر داد
(.)Ebrahim et al, 2010: 152
در گر جامع  ،اهکار و ایره گا و هرگن گای متفطاوت
وجود دارنر کط گمط حطق محطر شطرن و اسطتفاده اا
امکانا جامع را دارنر .برنام گای درس بایر ب سطمت
حرکت کننطر کط طود را اا سطیحره هرگنط حطاکم و
مسلط ارج کنر و ردههرگن گای موجطود در جامعط
را ب رسمیت بشناسنر و برای تمطام آن گطا هرصطتگطای
برابر آمواش ایجطاد کننطر ( .)Johal, 2010: 90چراکط
طا در برنامط گطای درسط
حاکم شرن یک هرگن
موج م شود ک تنها یطک گطروه اا دانطش آمطواان در
موض قرر قرار بگیرنر و دیگران ب دلیل تفطاو گطای
هرگنگ  ،در رونر تحصیل با دشواری گای ایطادی روبطرو
شونر .شر گرهتن این تعارضا ب روج دانش آمواان

اا مررس و تبریل شرن آن گا بط اهطرادی غیطر مولطر و
هاقر کارای منجر م گردد (.)UNESCO, 2003: 4
برنام گای درس بایر ب دانش آمواان بیاموانر ک ب
هرگن گای دیگر احتطرام بگذارنطر و بطرای آن گطا اراش
قائل شونر .اا طره  ،دانش و تطوانش آن گطا را در مطورد
هرگن گای دیگر باال ببرد و مقرمات برای ارتبطا بطین
هرگن گا هراگم نمایطر .دانطش آمطواان کط متعلطق بط
ططردههرگنط گططای یططک جامعط گسططتنر ،دیگططر نبایطر
احساس حقار و کم اراشط بکننطر ،بلکط برنامط گطای
درس بایر تبعیض گای موجطود بطین هرگنط مسطلط و
دیگططر هرگنط گططا را اا میطان برداشططت و بط ایطن گمط
ب عرالت پایان دگنر (.)Jones, 2015: 108
ب نظر نویسنرگان نیز برنام گطای درسط جایگطاگ
گستنر ک بایر در آن صراگای مختلف ب گطوش برسطر.
 )Plurivocityدر
چنرصطططططططرای (Multirocality
برنام گای درس ب این معناست ک بایر تمام نظطرا و
دیرگاهگای دیگران را شنیر ،بطرون ایطنکط یکط را بطر
دیگری ترجیح داد .برنام گطای درسط بایطر بط سطمت
حرکت کننر ک دانش آمواان مختلف کنار یکریگر قطرار
بگیرنر ،با تفاو گای یکریگر آشنا شونر و ب این تفطاو
احترام بگذارنر .درواق  ،برای دیگطری بط عنطوان انسطان
متفاو با ود اراش قائل باشنر .در ک س درس نبایطر
هقط صرای معلم و یا متون و محتوای درس بط گطوش
برسر .تک تک دانش آمواان بایر صحبت کننطر و نظطرا
ود را ابراا کننر .در تأییر این نکا پست مررنیست گطا
با محر کردن اصح حات نظیر "آمواشوپطرورش آرای
گونططاگون" ی طا "آمططواشوپططرورش مططرای" برنام ط گططای
درس ای را محلوب دانست انر ک ب هرگن گطای دیگطر
نیز بپردااد.
در حواه چیست  ،چرای و چگطونگ برنامط درسط
چنرهرگنگ پژوگشگای ماننر "تبیطین برنامط درسط
چنرهرگنگ با تأکیر بطر شناسطای مؤلفط گطای گویطت
بینالملل  ،مل و بوم برنام درسط " ( Malekipour,
)Hakimzadeh, 2016؛ "مبان معرهتشناسط تعلطیم و
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تربیطت چنطرهرگنگ " ()Gharibi et al, 2016؛ "ارائط
الگوی برای آمواش چنطرهرگنگ " ( Mohammadi et
)al, 2016؛ "اعتبططار سططنج مؤلفطط گططای آمططواش
چنرهرگنگ برای طر در برنام درسط دوره ابتطرای "
()Rahmani et al, 2016؛ "مؤلف گطای چنطرهرگنگ در
برنامطط درسطط " ()Vafaei, Sobhaninejad, 2015؛
"برنام درس چنرهرگنگ و دوره گای تحصیل ابترای
و متوسح " ( )Yazdani, Keshavarzi, 2013در کشطور
انجام شرهانر.
نظر ب اینک  ،گست اصل شخصیت کودکطان در دوره
آمواش ابترای شکل گرهت و جامعط ایرانط متشطکل اا
قومیتگا و ردههرگنط گطای گونطاگون اسطت ،ضطرور
تططروین برنام ط درس ط چنططرهرگنگ مخططت ایططن دوره
تحصیل نمود بیشتری پیطرا مط نمایطر .بررسط سطوابق
پژوگش ط نشططانگر آن اسططت ک ط موضططوع برنام ط درس ط
چنرهرگنگ در طراح برنام گای درس دوره ابتطرای و
گمچنین تروین سیاستگای اجرای تا انطرااه محسوسط
نادیره انگاشت شره است .این در حال است کط اسطناد و
قططوانین باالدسططت کشططور (ماننططر قططانون اساس ط  ،سططنر
چشم انراا توسع و هلسف تربیت و هلسف تربیت رسم و
عموم جمهوری اس م ایطران) گمطواره توجط بط ایطن
موضوع را مورد تأکیر قرار دادهانر .برای برونرهطت برنامط
درسط دوره ابتطرای اا ایطن مففولیطت ،محققطان بط آرا
تربیت انریشمنران پسطتمررنیسطم انتقطادی دقطت نظطر
داشت و اا میان آنگا پطل میشطل هوکطو ( Paul Michel
 )Foucaultو گنطری ژیطرو ( )Henry Girouxرا ارجطحتطر
دانست انر .آن گم ب این دلیل ک موض ضر سرمای داری،
ت ش برای تحقق عرالت تربیتط  ،حمایطت اا گطروهگطای
هرگنگ اقلیت و حاشی و دیر تحلیل و انتقادی ااجملط
ویژگ گای بارا نظریا تربیت این دو محسوب م شود.
درمجموع پژوگش حاضر قصر دارد ب این سطؤال گطا
پاسخ دگر؟
 .1آرا میشل هوکو و گنطری ژیطرو در حطواه برنامط
درس چنرهرگنگ چیست؟

 .2ویژگط گططای برنام ط درس ط دوره ابتططرای ایططران
چیست؟
 .3چگون ط م ط تططوان اا داللططتگططای برنام ط درس ط
چنطططرهرگنگ میشطططل هوکط طو و گنطططری ژیططرو بطططرای
بهبودبخش در برنام درس دوره ابتطرای ایطران بهطره
جست؟
روش پژوهش
اا روش پژوگش تحلیل – اسطتنتاج جهطت پاسطخ بط
پرسش گا گردیر .چراک نگارنرگان مط واگنطر پط اا
تحلیططلگططای مفهططوم مططرتبط ،بططا اسططتفاده اا طططر
پیشرونره در پ بیرون آوردن مفطاگیم عمطره و کشطف
ططط اصططل انریشط گططای میشططل هوکطو و گنططری ژیطرو
درامینطط برنامطط درسطط چنطططرهرگنگ و اسطططتخراج
داللت گای آن بر اص و بااطراح برنام درسط دوره
ابترای ایران برآینر .روش تحلیل یا تحلیل مفهوم بطر
هراگم آوردن تبیین صحیح و روشطن اا معنطای مفطاگیم
ب واسح توضیح دقیق ارتبا گای آن بطا سطایر مفطاگیم
ناظر بوده و ت ش در جهت ههطم مفطاگیم اسطت .ططر
استنتاج پیشرونره نیز طرح است ک با اتکا ب مبطان
هلسف و متاهیزیک  ،حرکت و ب استنتاج آرا و عناصطر
تربیت ااجمل اگرا  ،محتوا و روشگا م پردااد .دلیطل
وجودی این طر آن است ک گر نظام هلسف م توانطر
متضططمن نظری ط ای تربیت ط باشططر ،پ ط اسططتلزامگططا و
تجویزات برای تنظیم مناس برنام گای تربیتط هطراگم
م آورد .حواه پژوگش کلی منطاب دیجیتطال و چطاپ
گمراستا با دیرگاهگای هوکو و ژیطرو در هلسطف تعلطیم و
تربیططت و برنام ط درس ط بططود ک ط بططا توسططل ب ط روش
نمونط گیططری در گرهمنططر اا میططان آنططان مکتوبططات کط
قابلیت دسترس و دریاهطت داشطتنر و مهطمتطر ایطنکط
مرتبط با برنام درس چنرهرگنگ قلمطراد مط شطرنر،
ب عنوان نمون انتخاب شرنر .ابزار جمط آوری اط عطا ،
هرم گای هیش برداری بود .اط عا ب دست آمره ب شیوه
تحلیل محتوای کیف مورد تجزی وتحلیل قطرار گرهتنطر.
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( Professional

درنهایطططت اا روش داوری تخصصططط
 )Judgmentبرای ارایطاب و تعیطین اعتبطار ()Validity
یاهت گای پژوگش بهرهگیری شر .داوران تخصص شامل
 5گیئتعلم محالعا برنام درسط و  3گیئطتعلمط
هلسف تعلیم و تربیت کشور بودنر ک در رابح با عنطوان
پططژوگش حاضططر دارای تألیفططا و نیططز تططرری بططوده و
محققططان را در راسططتای ارائطط نتططایج معتبططر گططرایت
م کردنر[ .گمچنین با توجط بط در قیطر حیطا بطودن
پرهسور ژیرو نتایج مرتبط با آرا تربیت ایشان اا طریطق
پست الکترونیک ب اط ع وی رسطانیره شطره و پط اا
چنططر مرحل ط مکاتب ط صططحت آنگططا مططورد تأییططر قططرار
گرهتنر].
یافتهها
 .1آرا میشل هوکو و گنری ژیرو در حواه برنام درسط
چنرهرگنگ چیست و حاوی چ داللتگای است؟

گم این گرایش گای هکری عمیقطا تفطاو دارد؛ چراکط
پریرارشناس ب هعالیت معنابخش سطوژ
هوکو بر
گرمنوتیطک،
ودمختار و آااد متوسل نم شود؛ بر
معتقر نیست ک حقیقت غای یا عطمیق بطرای کططشف
سا تگرای  ،در پ ایجطاد الگططوی
وجود دارد؛ بر
قطططاعرهمنططری بطططرای رهتططار انسططان نیسططت؛ و بططر
مارکسیسططم ،بططر هرآینططرگای عمططوم تططاریخ تأکیططر
نم گذارد ،بلک صطلت منفطرد و پراکنطر ر طرادگای
تططاریخ را در نظططر دارد ( ;Abbaszadeh, 2014: 96
 )Mirzaei, et al, 2012: 56دیططرگاه هوک طو در حططواه
آمواش بطااتعریف اا قطرر  ،دانطش ،تعلطیم و تربیطت و
هرگن اسطت ( .)Woermann, 2012: 112اا آرا هوکطو
داللتگای را م تطوان در مطورد عناصطر برنامط درسط
چنرهرگنگ استنتاج نمود کط در ادامط مطورد بحط و
بررس بیشتری قرار م گیرنر.
 -8-8-8اهداف

 -8-8آراء میشل فوکو
پل میشل هوکو در  15اکتبر  192۱در پواتی ()Poitiers
هرانس ب دنیا آمر .او صاح کرس «تطاریخ نظطامگطای
هکطری» در کطالج دو هطران بطود و در دانشطگاه ایطالت
نیویورک در بوهالو و دانشگاه کالیفرنیطا ،برکلط تطرری
کرد .او اا متفکران بطینرشطت ای قلمطراد مط شطود کط
گستردگ و پرمای بودن را در آثار او م توان یاهطت .بط
دلیل گسطتردگ دامنط آثطار وی ،تفسطیرگای متعطرد و
متنوع اا آثار وی صور گرهت ک این تفسیرگا باعط
شططره ک ط آرا و انریش ط گططای هوکططو اا چشططمانططرااگای
متفاوت مورد بررس و تحلیل قرار گیرد .لذا در بررسط
آرای ایططن انریشططمنر نططاگزیر بایططر سرچشططم گططا و
دادوسططترگای هکططری انریشطط اش را بططا انریشطط گططای
پیشینیانش مشخ کرد و در پ آن نطوآوریگطای او را
ب نمایش گذاشت .مراگای اصل جهان انریش ای هوکطو
را سا ت گرای  ،پریرارشناس  ،گرمنوتیک و مارکسیسم
تشکیل م دگنر؛ اما آنطچ مطسلم است انریش هوکو بطا

هوکو گر اساس برنام درس چنطرهرگنگ را کط در
پ پردا تن ب سوژه ،قطرر و حقیقطت پنهطان شطره
است ،رگای بخش نام مط نهطر ( .)Mills, 2003: 29او
در این باره م گویر گر مطن آن اسطت کط بط مطردم
بگویم اا آنچ احساس م کننر ،آاادترنر .هوکطو معتقطر
است این رگای بخش برین صور انجام م گیطرد کط
ب مردم نشان دگیم آنچ حقیقت م پنرارنر یا ب عنوان
مررک در نظر م آورنر ،تحت شطرایط تطاریخ ویطژهای
سا ت شره و ب گمین دلیل م تطوان آن را مطورد نقطر
قطرار داد یطا آن را ویطران سطا ت (.)Mcnay, 1994: 8
شکستن حرود هرگنگ و هراتر رهتن اا آن ،یکط دیگطر
اا اگرا است .ب اعتقاد هوکو ،واکاوی «اکنون» ،تنها ب
بیان چیست «آنچ گستیم» نم پردااد ،بلک بطا دنبطال
کردن حطو شطکننرگ «اکنطون» بایطر بفهمطیم کط
چگون آنچ گست دیگر نمط توانطر آنچط گسطت باشطر
( .)Sajjadiyeh, 2015: 36اا دیرگاه هوکطو عطرم تصطور
بنیادگای ثابت و جهان و قابطل تعمطیم سطومین گطره
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است بایر برای برنام درس چنرهرگنگ در نظر داشت.
هوکو در این امین بیطان مط دارد کط حقطایق اا روابطط
قرر شکل م گیرنر و لطذا حقطایق ثطابت کط مبنطای
تعلیم و تربیطت قطرار گیطرد وجطود نطرارد ( Farmahini
 .)Farahani, 2010: 17در برنامط درسط چنطرهرگنگ
مر نظر هوکو ،اا نف کلیت گرای یا در کانون توج قرار
دادن هرگن ط مسططلط ب ط عنططوان چهططارمین گططر یططاد
م شود .او در مورد این گر م گویطر "بطرای ایطنکط
برنام گای تربیت اا آهطت محلطقگرایط مصطون باشطنر
نبایطططر هرگنط ط گطططا بطططا گمطططریگر مقایسط ط شطططونر"
( .)Mohammadi et al, 2013: 1-2آ رین گر برنامط
درس چنرهرگنگ مورد نظر هوکو ودآهرین است .در
این مورد پیشنهاد او این است ک نگرش نقادانط برنامط
درس بایر نگرش تجرب باشطر کط واگطان آامطایش
گمان گای ود است و برنام درس بایر کاری بکنر کط
دانططشآمططواان ودشططان را گمچططون آهرینش ط گنططری
بیاهریننر .در این گر مراقبت اا طود بط معنطای کطار
کردن بر روی ود "بط شطیوهای کط در سطای آن هطرد
مط کوشططر ویشطتن ططویش را تکامطل بخشططر و آن را
دگرگون سااد و ب پایگاگ ویژه اا گست دسطت یابطر"
بط طودآهرین مط انجامطر ( Foucault, 1984: 341,
.)Dejghahi & Zamiran, 2006: 169
 -2-8-8محتوا
هوکو ب عنوان یک پساسطا تارگرای برجسطت  ،محتطوای
درس را ابزار قرر م دانر ( .)Foucault, 1980: 27بطر
این اساس ،طراح محتوا را یک هراینطر نثط قلمطراد
نم کنر؛ ب عبار دیگر او معتقر است ک دولت ،نظطام و
نهادگای مختلف اجتمطاع  ،امنیطت طود را اا تعلطیم و
تربیطت وام گرهتط انططر و اا طریطق تعلطیم و تربیطت کطار
م کننر .لذا محتوا ب طور ساده آنچط در مطرارس ارائط
م گیرد ،نیست ( .)Marshall, 2002: 414در ارتبا بطا
سااماندگ محتوا نیز بایطر گفطت کط رویکطرد مطرنظر
هوکو تلفیق و تکثرگرایان است ب طوریک در آن تمطام

مسائل اجتماع  -هرگنگ در ارتبا با گم آمطواش داده
م شونر ( .)Foucault, 1982: 63نکتط دیگطری کط در
مورد محتوای درس متناس با دیرگاه هوکو -ب ویژه در
روش دیرین شناس دانش -بایر مر نظر باشر ،این است
ک در ارائ گمواره بایر ب بعر تاریخ و چگونگ تفییطر
محال و مسائل در ط امان توج داشت و دقت کطرد؛
چراک گر دوره ،اپیستم ( )Épistèmêیطا صطور بنطری
ود را دارد (.)Mayo, 2000: 155
دانای ا
 -2-8-8روشهاي یاددهي – یادگیري
اا روشگططای مططورد توصططی هوکططو ،گفتمططان اسططت
( .)Foucault, 1977: 77تلقطط هوکططو اا گفتمططان بططا
مضمون رایج آن متفاو است .او شکل بنریگای دانای
را وقت ک تبلور ابان پیرا م کنطر و بطا قطرر عجطین
م شونر ،گفتمان م دانر .تأکیر او بیشتر بر شکل گیری
نظام دانای در چطارچوب قطرر و نهادینط شطرن ایطن
طا اسطت ( & Popkewitz
قرر در یک بستر ابان
 .)Brennan, 1998: 346ب نظر هوکو ،در ترری بایر اا
تأثیر نامرئ  ،ناملموس و پنهان ایره گطای واقعیطت آگطاه
بود ( .)Boustani & MohammadPur, 2009: 88او بطر
آن است ک تطرری بایطر در راسطتای تحطولآهرینط و
مرتبط کردن موضطوع گطای مختلطف درسط بطا مسطائل
وسی تر اجتماع  ،اقتصادی و سیاس حرکت نمایر .لطذا
انتظطططار دارد معلطططم دیگطططر آن نقطططش سطططنت را کط ط
دانشآمواان را کنترل م نمود و نظطر طود را بط آنطان
تحمیل م کرد ،نراشت باشر بلک در یک ارتبا متقابل
و یک رابح اهق و دانشآموا محوری (غیراقتراری) ،بط
عمل تطرری اقطرام کنطر ( .)Hosseini, 2008: 109بطر
اساس این نگاه ،معلمان بایر ب تفاو موجطود در شطیوه
انرگ  ،ع یق و نیااگای دانطشآمطواان توجط کننطر .اا
دیرگاه هوکو بایر ب دانشآمطواان هرصطت داده شطود تطا
ظرهیت انتقادی ود را اهزایش دگنر و چنطین ظرهیتط
را برای مباراه و تفییر صور سیاس و اجتمطاع موجطود
ب ط جططای سططااگاری صططر بططا آنگططا گسططترش دگنططر
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( .)Mirshekari & Keshtiaray, 2016: 514-515نکتط
دیگر اینک هوکو معتقر است عصطر حاضطر در کنطار گطم
بودن و درعینحطال دوران تفطر اسطت .در جهطان امطروا
هرگن گا اا انحصار قلمرو مکان و مراجط صطرها ملط و
محل رگا شره است ب طوریک ب نظر م رسر نظامگای
هکری و اراشگای اهراد ب گون ای تلفیق اا چنر هرگنط
باشططر لططذا تططرری ارائ ط شططره در چنططین هضططای بایططر
دربرگیرنر راگبردگای ماننر گفتوگطو ،مطذاکره ،آگطاگ
یاهتن اا هوایر تفاو گا برای پیشرهت هطردی و اجتمطاع ،
آگاگ اا حر تعارض گای تهریرکننطر حقطو انسطان ،
برتر بین گروهگای معین اجتماع و ضطرور مقابلط بطا
آنگا باشر (.)Lotfabadi, 2006: 13
 -4-8-8ارزشیابي
هوکططو اعتقططاد دارد کطط در اراشططیاب برنامطط درسطط
چنرهرگنگ بایر اا نظر معلم ب عنطوان روشطنفکری کط

موض انتقادی دارد استفاده شود ،او گطر ایطن نطوع اا
اراشیاب را آگاه سا تن شرکای برنام درس مط دانطر
ک ود م توانر موجبا تحول اجتماع را هراگم سااد
(.)Foucault, 1982: 71, ; Deacon, 2006: 177-178
شططیوه بعططری ک ط او اا آن یططاد م ط کنططر عمل ط بططودن
اراشیاب است .ب تعبیر هوکو تحلیل دیالکتیک تجطارب
برنام درس برآمره اا متن هرگنگط و سیاسط محطیط
ک س راگ محلوب برای تعیین میزان محلوبیطت ایطن
موضططوع اسططت ( .)Gutting, 2005: 18سططومین روش
اراشططیاب در انریشطط گططای هوکططو شططیوه گمطط بططین
( )Panopticonیا بیرون است .در این نطوع اا اراشطیاب
پوش ای وجود دارد کط در محوریطت قطرار دارد و در آن
نقح نظرا گمط اهطراد مطؤثر در برنامط درسط ثبطت
م شود .او در این باره م گویر« :گم بین ،طرح است
ک دانش آموا را ارایاب م کنر ،برون آنک دانش آمطوا
بتوانر آن را ببینر» (.)Foucault, 1977: 52
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 -2-8آراء هنري ژیرو
گنری ژیرو در  18سطپتامبر سطال  1993در طانوادهای
کانادای -هرانسوی ااده شر .او بعر اا  8سال تطرری در
دبیرستانگای آمریکا ب ترری در دانشگاهگطای ماننطر
میام  ،بوستون ،پنسیلوانیا و مک مستر مشفول شطر .در
اهکار ژیرو م توان س مرحل را اا گم متمایز کرد .او در
آثاری مثل ایرئولوژی ،هرگن و هراینر تربیت ب نوع اا
نظری بااتولیر دهاع م کنر .البت نظری گای ژیرو بیشتر
ب بااتولیر هرگنگ گطرایش داشطت کط توسطط بوردیطو
محر شره بود .ژیرو بعطرگا و در آثطاری مثطل معلمطان
ب عنطوان روشطنفکران و گمچنطین مقالط «ورای نظریط
تحابق :یادداشت گای در مطورد پویطای گطای بااتولیطر و
دگرگونسطاای تربیتط » بط نقطر نظریط گطای بااتولیطر
م پردااد و اا نظری مقاومت ک توسط اهرادی مثل پول
ویلی محر شره بود حمایطت کطرد و نطوع اا نظریط
بااتولیر را پرورد ک تلق پویاتری اا قرر  ،ایرئولوژی و
هرگن داشت .اا حطرود سطال  1985بط بعطر ژیطرو بطا
تأثیرپذیری اا کارگای هرگنگ متفکران مکت بیرمنگام
( )Birmangham Schoolو نظری جامع شناسط نطوین
تعلیم و تربیت ،ب سطوی محالعطا هرگنگط در تعلطیم و
تربیت گرایش پیرا کرد و آثاری مثطل گطذر هرگنگط را
انتشار داد ک نشاندگنطر توجط او بط مسطائل نطژادی،
جنسط طیت  ،قطططومیت و ...در تعلط طیم و تربیط طت اسطططت
( )Zibkalam Mofrad & Mohammadi, 2015: jژیطرو
بط تطرویج انریشط تربیطت انتقطادی در برنامط درسط
م پرداانر .در ادام ب تشطریح بطیشتطر اهکطار ژیطرو در
حواه عناصر برنام درس چنرهرگنگ و ویژگ گای آن
واگیم پردا ت.
 -8-2-8اهداف
بط نظططر ژیططرو برنامط درسط بایططر تربیططت شططهرونران
دموکراتیططک و انتقططادی (سا تارشططکن) را بطط عنططوان
مهمترین اگرا در دستور کار داشطت باشطر .او در ایطن
باره چنین م نویسر ک «ابان تعلیم و تربیطت انتقطادی

بایر مرارس را ب عنوان حواهگای عموم دموکراتیک بنا
نهر .ب این معنا ک مربیان بایر سواد انتقادی را پرورش
دگنر و در آن ،دانش ،عاد گا و مهار گطای شطهرونری
انتقططادی را ب ط جططای شططهرونری صططرها ططوب آمططواش
جایگزین نماینر .در این راستا برنام درس مرارس بایر
در تربیت شهرونران بکوشر ک قادر ب اعمال قرر بطر
انرگ ود و ب ویطژه شطرایط ایجطاد و تحصطیل دانطش
گستنر؛ بنابراین ،ژیرو ضمن بیان اینک تعلطیم و تربیطت
پستمررنیسم بایر انتقادی باشر گمصطرا بطا بسطیاری اا
طرهراران نهضت پست مررنیسم ،تربیت سیاس را یکط
اا جنب گای مهم تربیت پستمطررن بط شطمار مط آورد
( .)Giroux, 2011: 17گطر بعطری برنامط درسط در
انریش ژیرو شنیرن و توج کطردن بط صطراگای دیگطر
اسطت ( .)Aronowitz & Giroux, 1991: 100اا دیطر او
برنام درس بایر ضمن رهط تبعطیض نطژادی و دهطاع اا
حق مظلومان ،گروه گطا و نژادگطای مختلطف جامعط ؛ بط
دنبال حفظ چارچوب ردههرگن گا و پیاده کردن نظام
اراش آنگا باشر ( .)Gholtash, 2017: 2کنار گذاشطتن
نخب گرای و توج ب هرگن عموم دیگر گر برنام
درس چنرهرگنگ اا نظر ژیرو است .او معتقر است ک
گویت اشخا بیشتر اا اینکط در هرگنط نخبط پطرور
مررس شکل بگیرد در دا ل هرگن عمطوم و انطرگ
روامره شکل م گیطرد ( .)Giroux, 1983: 90پنجمطین
گر برنام درس چنرهرگنگ اا دیرگاه ژیرو توج ب
گفتمانگای ا ق است .او در این باره م گویر« :بایطر
ب گفتمطان گطای ا قط متفطاو اگمیطت داد کط بط
دانشآمواان گنجین اراشمنری اا معان ارائ م کننر»
( .)Giroux, 1997: 235توج ب گفتمطان ا قط ایطن
هرصت را برای دانشآمواان ایجاد م کنر ک با تنطوع در
جامع وسی تر ارتبا برقرار کننر و بتواننر ا ت گا را
در اینجطا بط معنط
ببیننر و دیگری را بشناسنر .ا
شنا ت دیگری و ایجطاد پیونطر و ارتبطا میطان طود و
دیگری اسطت .گطر اا شطرکت دانطش آمطواان در ایطن
گفتمان ا ق این است ک ح مسطئولیت اجتمطاع
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آنگا نسبت ب دیگری و اهطراد حاشطی ای ارتقطا یابطر و
توانای برقراری ارتبا و ح احترام نسبت ب دیگطری
را برانگیزانر (.)Sajjadi & Dashti, 2008: 91
 -2-2-8محتوا
ژیرو معتقر بر این است ک دانطشآمطواان و معلمطان در
دا ل مراگطای اجتمطاع  ،سیاسط و هرگنگط انطرگ
م کننر ک چنرگان و متکثر است؛ لذا محتطوای برنامط
درس بایر انعکاسط اا ایطن تنطوع باشطر ( Farmahini
 .)Farahani, 2010: 128ب نظطر او ایطن نطوع اا محتطوا
دانشآمواان را با مناب هرگنگط چنرگانط مواجط و بط
آنگا کمطک مط کنطر تطا سطا تار تطاریخ و اجتمطاع
طود را بفهمنطر ( Giroux,
تولیرا هرگنگ و تربیتط
 .)1983: 73ژیططرو گمچنططین بیططان مط دارد کط دانططش
محتوای و تخصصط موجطود در برنامط درسط  ،نبایطر
ب عنوان یک متن مقرس در نظر گرهت شود ،بلکط بایطر
با سا تارشکن و گذشتن اا محرودیت گای نظم موجود
ماننر بخش اا یک اشتفال ب پایان ،ب انواع روایتگطا و
سنتگای ک م تواننر بطاا وان و در شطرایط مختلطف
سیاس اا نو صور بنری شونر ،گسترش یابر ( Giroux,
)2004: 38؛ ب ط عبططار دیگططر محتططوای برنام ط درس ط
چنرهرگنگ بایر با توج ب نوع دانشآمطواان و شطرایط
هرگنگ و اجتماع آنان تعیطین شطود .یکط اا راهگطای
تعیین محتوا این است ک معلم و دانشآمواان با کمطک
یکریگر در محاهل هرگنگ و اا طریق گفتمان محتطوا را
مشخ کننر (.)Slattery, 2006: 211
 -2-2-8روشهاي یاددهي-یادگیري
ژیرو معتقر است ک ترری بایر ب عنوان قسمت اا طر
برنام درس بزرگتر مربو ب سا ت موضوعگا و شطکل
سیاس مرارس ب عنوان هضای عموم دموکراتیک دیطره
شود .در دیرگاه او ،معلمان نبایطر موضطوعگطای درسط را
ترری نماینر ،بلک آنگا بایر قطرر بررسط مطتن را اا
طریق اجااه دادن بط دانطشآمطواان ،در آنگطا بط وجطود

بیاورنر ک متون را ارج اا شطکلگطای یکسطان بخواننطر.
ژیرو م کوشر با این تصور ک تطرری یطک هطن و معلطم
یططک روشططنفکر حرهطط ای اسططت؛ بطط نقططش معلططم در
سا تارادای اا نظام هرگنگ بپردااد ک در آن انطرگ و
ترری م کنر ( .)Bagheri, 1996: 77ژیرو با طر شعار
"معلم بط منزلط نقطاد هعطال و روشطنفکر تحطولسطاا نط
تکنسططین" معتقططر اسططت معلمططان نبایططر بطط عنططوان
تکنسینگای دور اا مسائل روامره و واقعط در کط س در
نظططر گرهتط شططونر .آنگططا مط تواننططر و بایططر نوانریشططان
تحولساا و نقادان هعال باشنر ک در شطکلدگط عنصطر
تططرری در برنام ط درس ط نقش ط اثططربخش ایفططا کننططر
( .)Giroux, 1993: 15در ایططن امینطط روش تططرری
پیشنهادی او گفتمان یا گفتوگطوی نقادانط اسطت .ژیطرو
تططرری را در ایططن حالططت عبططار اا تمططرین ب طیشتططر و
بااساای پراکنره و دوطره ک در هرآینر گفتمان صطور
م گیرد ،م دانر .ب اعتقاد او معلم در ایطن روش محالط
درس را بین دانشآمواان ب بح و مذاکره مط گطذارد و
اا آنگططا مطط واگططر کطط محالطط را سططا ت شططکن
( )Deconstructionکننططر .ایطططن روش باعطط اهطططزایش
شکیبای در برابر دیرگاه گطای مخطالف ،بالنطرگ انریشط
جمع  ،اهزایش توانای اهراد بطرای حطل مسطئل  ،اهطزایش
تمایططل بطط گمکططاری و کارگططای گروگطط واگططر شططر.
دانش آمواان بطا هرگنط گطای متفطاو و شخصطیت گطای
ب گمتا ،در کنار یکریگر قرار م گیرنر .صراگای بیشطتری
نسبت ب گذشطت شطنیره مط شطود و حضطور و هعالیطت
گمگان تضمین شره است .ژیرو ب ایطن دلیطل گفتمطان را
مورد توج قرار مط دگطر کط وسطیل ای بطرای تقویطت و
گسترش تعاملگای اجتماع بوده و هرصت برای منطاظره
ب وجود م آورد کط طط آن هراینطر یطادگیری و حتط
تولیر دانش نیز ممکن م گردد (.)Giroux, 2003: 7
 -4-2-8ارزشیابي
اراش طیاب اا دی طرگاه ژی طرو هراینططری کیف ط و مسططتمر
(تکوین ) بطوده و در ابعطاد مختلفط انجطام مط شطود .او

داللتهاي برنامه درسي چندفرهنگي میشل فوکو و هنري ژیرو بر اصالح و بازطراحي برنامه درسي دوره ابتدایي ایران 3 /

شیوه گای مختلف اا اراشیاب نظیر مشاگره ،مصطاحب ،
گزارش دگ  ،پژوگش ،ودارایطاب  ،شطر حطال نویسط ،
مجموع کارگا را پیشنهاد م کنر .اا نظر ژیرو معلمان و
مریران پ اا اجرای چنین روشگای اا دانطشآمطواان

باا ورد م گیرنر ،نتایج این باا ورد برای نقر و اصط
اگرا  ،محتوا ،روشگای یاددگ -یطادگیری و اراشطیاب
برنام درس استفاده م شود (.)Giroux, 1985: 13-29

جدول  .2عناصر برنامه درسي چندفرهنگي و داللتهاي آن از دیدگاه هنري ژیرو
عناصر برنامه درسی

داللتها
دراولویتقراردادنتربیتشهرونداندموکراتیکوانتقادی(ساختارشکن)برایمشارکتفعالدر
جامعه

اهداف

پستمدرن
آموزههایتربیتسیاسیدوره 
توجهبهسوادانتقادیمنتجاز 
گروههاونژادهایمختلفجامعه
شنیدنوتوجهکردنبهصدای 
نخبهگراییوحرکتدرراستایتوجهبهفرهنگعمومی
رویگردانیاز 
گفتمانهایاخالقیمتفاوت

توجهبه
دانشآموزان
ارزشهاومنابعفرهنگیموجوددرمرزهایاجتماعی-سیاسی 

توجهبه

محتوا

سنتهایتغییرپذیروقابلبازخوانی
تهاو 
تمرکزبرانواعروای 
دانشآموزان
مشخصنمودنمحتوادرتعاملفرهنگیوگفتمانمحورانهمعلمو 


روشهای یاددهی -یادگیری
ارزشیابی

گفتمانمحورینقادانه

رجحانرویکردکیفیوتکوینیباتأکیدبررروشهراییماننردمشراهده،مصراحبه،گرزارشدهری،
حالنویسی
شرح 
پژوهش،خودارزیابی ،

 -2ویژگ گای برنام درس دوره ابترای ایران چیست؟
کارکرد برنام درس دوره ابتطرای بط وسطیل دو عامطل
اساس تعیین م شود .اا یطک سطو ،میلیطونگطا کطودک
مررس رو در کشور وجود دارنطر .کودکطان بطا پتانسطیل
بسیار ایاد برای انرگ در جامعط  ،امطا متفطاو اا نظطر
توانای و ظرهیت یطادگیری .اا سطوی دیگطر ،در جامعط
مسائل بشماری وجود دارنر و بایر برای بهبود و غنط تطر
کردن انرگ انسطان گطا کارگطای انجطام بگیطرد .اا ایطن
دیرگاه برنام درس طر تربیت است ک این دو عامل
اساس را ب گم پیونر م دگر .پ برنامط درسط دوره
ابترای شامل تجارب است ک کودکان اا طریطق آن بط
ود شکوهای م رسنر و در گمان امان یاد مط گیرنطر
در سا تن جامع طوب و بطرای بهتطر ایسطتن گمگطان
مشارکت کننر .بعض داللت گطا و مفطاگیم ضطمن ایطن

تعریف وسی برنام درس در دوره ابترای اا ایطن قطرار
است :الف) برنام درس تنها شطامل تجربیطا کودکطان
است ،برنام درسط تنهطا در کتطاب گطای درسط یطا در
موضوعگای درس و یا در برنام و ع ق و توج معلمان
بط موضططوعگططا و مسططائل اصط نیسططت .موضططوعگططای
یادگیری درواق گمان نقش را دارنر ک نقش جطاده گطا
برای مسطاهر الام اسطت .در اراشطیاب برنامط درسط
بررس دقیق کیفیت انطرگ کط پیامطر برنامط درسط
است ضرور دارد .ب) برنام درس هراتر اا موضوع گای
درسط اسططت کط بایططر آمو تط شططود .گرچط انتخططاب
محتوای مفیر و مناس مهم ترین مسئولیت برنام ریزان
درس و معلم اسطت؛ امطا محتطوا تنهطا برنامط درسط را
تشکیل نم دگر ،مگطر اینکط محتطوا بخشط اا تجطارب
کودک باشر .ج) مهم ترین کطار برنامط درسط  ،گطرایت

 / 86پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 22پیاپي  ،)06سال شانزدهم ،بهار 8231

انرگ است .برنام درس بایطر محطیط ویطژه (بط جطای
محیط ب نهایت وسی ) و نظامدار ،بررسط شطره و سطاده
برای مقاصر ویژه باشر .د) کار برنام ریطزان درسط  ،کطار
یادگیری تخصص است ک آگاگان و بط منظطور گطرایت
استعرادگا و ع ق گای کودکان ب سوی مشارکت هعال و
مؤثر در انرگ اجتماع محل و جامع بزرگتطر انجطام
م گیرد .گمچنین کطار برنامط ریطزان درسط کمطک بط
کودکان در غن تر کردن انرگ ودشان و مشارکت در
بهساای جامع اا طریق آشنا کطردن آنطان بطا اط عطا ،

عناصر برنامه درسی

اهداف

محتوا

مهار گا و نگرشگای سودمنر اسطت .ه) مسطئل برنامط
درس تنها توج ب این نیست کط کطرام موضطوع بایطر
آمو ت شود ،یا ذگن یادگیرنره تقویت شود و یطا دانطش
او اهزایش پیرا کنر بلک بایطر بط بهبطود انطرگ هطرد و
اجتمططاع نیططز توجط شططود .بططا توجط بط ایططن محالط و
گمچنین در نظر گرهتن اسناد باالدست  ،اسناد تحول و
اسناد اجرای و عملیات دوره ابترای ایطران مهطم تطرین
ویژگ گای عناصر برنام درس این دوره را م تطوان در
قال جرول ذیل تبیین نمود:

جدول  .2ویژگيهاي عناصر برنامه درسي دوره ابتدایي ایران
ویژگیها
پرورشاستعدادهایکودکان(استعدادهایعمومیوخاص)
مهارتهایاساسیدرخواندن،نوشتنوحسابکردن

آموزش
دانشآموزانبامعارفدینی
آشنانمودن 
تپذیریورعایتحقوقدیگران
تقویتحسنظم،مسئولی 
ایجادبینشکافینسبتبهتمدن
آموزشاطالعاتبهداشتی،ایمنی،قوانینوهنجارهایاجتماعی
توجهبهاحساساتکودکهمچونکنجکاویواشتیاقطبیعی
بهعنوانعاملفعالدریادگیریمحتوا
قلمدادکردنکودک 
جهتدهیمحتوابهرشدکودک
سرعتبخشیو 
پایهیادگیریقراردادندانشوتجربهکنونیکودک
توجهبهبازتابمحیطزندگیکودکدرمحتوا
درنظرگرفتنابعادزیباشناختی
پراهمیتبودنابعاداجتماعیوعاطفیکودکدرتعیینمحتوا
منسجموپیوستهبودنمحتوا
مهارتهایحلمشکلدرکودک

کمکمحتوابهرشدتفکرسطحباالو
دربرداشتنیادگیریهمیارانه

روشهای یاددهی  -یادگیری

مشاهدهمحیطوکسبتجربه،سخنرانی،بازی،نمایشی،ایفاینقش،اکتشافی،پرسشوپاسخ

ارزشیابی

ییناپذیربودنارزشیابیدرراستایبهسازیبرنامهدرسیدوره
جدا 
تعییننوعتجاربآموزشیدرراستایتأمیننیازهایکودکان
رفتهشدهومصوبدوره
هدفهایپذی 
داشتنارتباطینزدیکبا 
ییهرایذهنریوعلمری
جامعوناظربودنبرهمهجنبههایآموزشیورشدکودک(شراملتوانرا 
کودک،پیشرفتدرحوزههایمتعددعلوماصرلی،سرازگاریفرردیواجتمراعی،درنظررگررفتن
نگرشهرا،توسرعهمهرارتهرایانجرامدادنکارهرای

وضعیتوموقعیتجسمانیکودک،توسعه
مدرسه،توسعهتفکرانتقادیوخالق)
مداومومستمربودن
دانشآموز
لزومهمکاریومشارکتمعلمان،والدینوخود 
مورداستفادهقرارگرفتننتایجارزشیابیبرایاصالحوبهسازیمداومومستمربرنامهدرسی
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 -3چگونطط مطط تططوان اا داللططتگططای برنامطط درسطط
چنرهرگنگ میشل هوکطو و گنطری ژیطرو جهطت بهبطود
بخش در برنام درس دوره ابترای ایران بهره جست؟
با توج ب تجارب پژوگش محققطان در حطواه آمطواش
چنططرهرگنگ مهططمتططرین داللططتگططای برنامطط درسطط
چنرهرگنگ هوکو و ژیرو را م توان در دو جایگاه کط ن
گمچون سیاستگذاری آمواش و طرد ماننطر طراحط
عناصر برنام درس برای دوره ابترای ذکر نمود:
 -8-2سیاستگذاري آموزشي براي دوره ابتدایي
 -8-8-2پاسخگویي به نیازهاي متنوع اجتماعي
جامع شهری ،روستای و عشایری ایران عط وه بطر اینکط
هرگن مشترک دارد ،اا ردههرگن گای مختلفط نیطز
تشکیل شره است ،برنام درس دوره ابترای در بر طورد
بططا هرگنط ملط و ططردههرگنط گططا بایططر نقططش هعططال،
وحر گرا و تعال بخش ایفا کنطر ،گمچنطین پاسطخگطوی
نیااگطای متنطوع اجتمططاع باشطر .نهططاد تعلطیم و تربیططت،
مهمترین بخش هرگن است و با سایر نهادگطا در ارتبطا
متقابل مط باشطر و وظیفط دارد ضطمن پاسطخگطوی بط
نیااگای جامع و محالبا اجتماع  ،رسالت تربیت طود
را ب درست ایفا کنر؛ بنابراین برنام گای درس و تربیتط
دوره ابترای بایر ضمن تأکیر بر ویژگ گای مشترک ،بط
تفاو گای ناشط اا محطیط انطرگ (شطهری ،روسطتای ،
عشططایری ،هرگنگطط و جفراهیططای ) ،جنسططیت و هططردی
دانش آمواان دوره ابترای (استعرادگا ،توانای گا ،نیااگطا و
ع یق) توج کرده و اا انعحا الام بر وردار باشر.
 -2-8-2توجه به توسعه سیاست چند تألیفي
برای مشارکت هعال استان گا ،معلمان ،اهراد ،تشکلگطای
ع ق منر و ذیصط در تولیطر ،تکمیطل و غنط سطاای
مططواد ،منططاب و مراکططز متنططوع یططادگیری دوره ابتططرای
امین ساای شود.
 -2-8-2پذیرش تعلیم و تربیت مرزي و عمل بهه
رسالتهاي آن
دانش آمطواان دوره ابتطرای سطاکن در منطاطق محطروم،
روستاگا ،حاشی شهرگا ،عشایر کطو نشطین و گمچنطین

مناطق دوابانط بطا نیااگطای ویطژه ،بطا تأکیطر بطر ایجطاد
هرصتگای آمواش متنوع و باکیفیت ،اولویتبخش بط
تأمین و تخصی مناب  ،تربیت نیروی انسطان کارآمطر،
تروین برنام برای رشر ،توانمنرساای و مهطار آمطوای،
ادام تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانطشآمطواان و
مناطق محروم و مرای توانمنرساای گردنر.
 -2-2طراحي عناصر برنامه درسي دوره ابتدایي
 -8-2-2تعیین اهداف
یک اا داللتگطای آرا هوکطو در اصط اگطرا برنامط
درسطط دوره ابتططرای ایططران" ،امینطط سططاای حرکططت
دانش آمواان در راسطتای رگطای بخشط " بطود .در ایطن
ارتبا م توان گفت ک این نظطر هوکطو در مواهقطت بطا
آرمططانگططای انقط ب اس ط م ایططران ب ط ططاطر ماگیططت
رگای بخش و آاادیگرایان و مخالفت با گفتمان مسطلط
نیز قرار دارد .در این راه بهتر اسطت بط در نظطر گطرهتن
آمواش گای مناس و عادالن برای گم دانطش آمطواان-
صر نظر اا معیارگای گمچطون نطژاد ،جنسطیت ،پایگطاه
اجتماع و اقتصادی ،ابان ،انواده و معلولیت -ب عنوان
جهتگیری اصل برنام درس دوره ابترای توج نمود.
در مورد داللت "شکستن حرود هرگنگ و هراتر رهتن اا
آن" م توان ب این راگکار توج نمود ک اگر ب آمواش
چنرهرگنگ ب عنوان چتر هلسف و مبان اعتباربخشط
اراش در دوره ابترای توج شود؛ در حقیقت م توانطر
تططربیری شایسططت بططرای تهیططیج احساسططا عمططوم
دانش آمواان نسبت ب پاسراشت هرگن گا تلقط شطود.
"نف کلیت گرای یا در کانون توج قرار دادن هرگنط
مسلط" دیگر مرلول نظری هوکو بطود؛ بطرای جایگطذاری
این گر در برنام درس دوره ابترای بایطر بط ایجطاد
نوع نگرش نسبت ب عرم مقایس هرگن گای مختلطف
کوشیر .بط منظطور کاربسطت گطر " طودآهرین " نیطز
پیشنهاد م شود ک مبطادر بط مطواردی ماننطر توجط
نیااگای دانطش آمطواان ،امینط سطاای جهطت مشطارکت
مسططتمر گططر دانططشآمططوا در هعالیططتگططای مختلططف
چنرهرگنگ  ،بهره گیری اا عنصر ایبای شنا ت جهطت
تأثیرپذیری عمیق و محلوب دانش آمواان شود .بطا گمط
این داللتگای محلوب هوکو ،برنام ریزان درس دوره
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ابترای بایر نسبت ب داللت "عرم تصور بنیادگای ثابطت
و جهان و قابل تعمیم" گشیاران عمل کطرده و اا نفطوذ
چنین برداشت در عمل طود پرگیطز کننطر؛ چراکط آن
مبان معرهتشنا ت تربیت اس م است.
بر
اا مهمترین داللتگطای ژیطرو در بخطش اگطرا "در
اولویططت قططرار دادن تربیططت شططهرونران دموکراتیططک و
انتقادی (سا تارشکن) برای مشارکت هعطال در جامعط "
بود .گر اا این داللت آماده ساای شهرونران انتقطادی
برای مشارکت هعل در جامع چنرهرگنگ اسطت؛ یعنط
دانش آمواان بر مبنای نقادیگای ود ،مررس را اص
کننططر ب ط گون ط ای ک ط مططرارس ب ط هضططاگای عمططوم
آاادمنشان تبریل شود تا نسل تربیتیاهت بطا آگطاگ اا
حقططو و مسططئولیتگططای راسططتین ا قطط  ،سیاسطط ،
اقتصادی و اجتمطاع طویش هعالیطت کننطر؛ بنطابراین
گططر گططذاری برنام ط درس ط دوره ابتططرای بایططر بططرای
رسططیرن بط ایطن مقصططود بط طططور مسططتقیم بططا مسططائل
اجتمططاع ارتبططا پیططرا کنططر ،لططذا یططادگیری در چنططین
دیرگاگ  ،هقط معلول تعامل دانش آموا با محیط نیست.
محابق با این گر دانشآموا ب منزل عنصری نگریسطت
واگر شر ک م توانر در تفییر هعاالنط حضطور یابطر و
عامل تفییر باشر .در ایطن گطر آن یطادگیری ضطروری
است ک تنوع هرگنگ دانشآمطواان را تأییطر و ترغیط
م کنر .البت شایان ذکر است ک منظور نویسطنرگان اا
نقر رویکرد منف  ،طردکننرگ و ایرادگیری نیست بلک
منظور نوع اا مبان رشر اجتماع و عق ن در تربیطت
دانش آمواان است" .توجط بط سطواد انتقطادی منطتج اا
آمواهگای تربیت سیاس دوره پستمطررن" داللطت دوم
ژیرو در گر گطذاری برنامط درسط چنطرهرگنگ بطود.
سو دادن دانشآمواان ب سمت کسط سطواد انتقطادی
کاری بط نیکطو اسطت چراکط کطار آن بررسط دقیطق
دانش گای مرلل است ک ب نتیج وب منتج م شطود
و اینک عامل است کط دانطش گطا ،باورگطا و اراش گطای
دانشآموا را جهت داده و ارایاب م کنر؛ اما اینکط آن
را اص ب سمت آمواهگای تربیت سیاس پست مطررن

گرایت کرد نوع اجحا در حق دانطشآمطواان واگطر
بود .در این صو بایر گفت ک گر و بینش کط اا
طریق وح م توانر برای حرکت تربیت انرگ انسطان
م ک و معیار قرار گیرد ،ب شک ،گمیشگ بطوده ،نطاظر
بر تمام جنب گای وجودی و نیااگا و استعرادگای اوست
و انسان را اا یک جهت و جنب ا و یا در یک مقحط
مشخ مورد ارایاب قرار نم دگر .دین وقت ب انسان
نظر مط کنطر او را بط عنطوان «انسطان» در نظطر گرهتط ،
واستار تبلور شخصیت حقیق اوسطت و درصطرد ارائط
نظام است ک با در برگرهتن تمطام جوانط وجطودی او
(عقل ،روان ،جسطم ،ابعطاد هطردی ،اجتمطاع  ،الهط و)...
انسان صطالح و شایسطت تربیطت کنطر .بطر ایطن اسطاس
پیشنهاد نویسنرگان توج ب تذکر برنامط درسط ملط
جمهوری اس م ایران ( )1390است ک توصی م کنر
ک برنام گای درس و تربیت بایر بط رعایطت تعطادل و
پرگیز اا اهرا وتفریط و رعایت تناس و تواان در توجط
ب ساحت گای تعلیم و تربیت پایبنر باشنر .داللت بعری
ژیرو "شنیرن و توج کردن ب صرای گروه گا و نژادگای
مختلف جامع " بود .مفهوم صرا اشاره بط راه گطای دارد
ک دانش آمواان در آن معان را اا طریطق موقعیطتگطای
ذگن متعرد ک در جامع در دسترس آن گاست تولیطر
م کننر .این مفهوم ب میزان مشارکت دانش آمطواان در
سا ت معان اجتماع اشاره م کنر .توج ب این گر
این امکان را ب وجود م آورد ک در نهادگای تربیتط و
برنام ریزی درس صرای گم گروه گای حاشی شطنیره
شططود و روابططط نططابرابر قططرر موجططود اا بططین بططرود.
دانطططشآمطططواان هرگنط ط واحطططری را کط ط حطططاک آر
موقعیت گای ذگن و گویت گای ثابت است ،نرارنر .بلک
برعک هرگن دانش آمواان پیچیره ،چنرالی و متفیطر
است" .رویگردان اا نخبط گرایط و حرکطت در راسطتای
توج ب هرگن عمطوم " داللطت بعطری اسطت چراکط
گمانطور ک قب گم محر شر ژیرو معتقطر اسطت کط
گویت اشخا بیشتر در دا ل هرگن عموم و انرگ
روامططره ش طکل م ط گیططرد .بططا توج ط ب ط حاکمیططت رو
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نخب پروری در برنام درس دوره ایران و نبطود آمطواش
شایستگ گای پای منررج در برنام درسط ملط توجط
ب هرگن عموم دانشآمواان ابترای ضطرورت نسطبتا
واال دارد" .توج ب گفتمطانگطای ا قط متفطاو " بطا
محوریت شنا ت دیگر دانشآمواان داللت آ ر ژیطرو در
بخش اگرا بود .گسترش و تعمیق هرگن پژوگش بطا
موضوعیت گفتمان گای ا ق م توانر راگگشای وب
برای ورود این گر ب برنام درس دوره ابترای باشر.
 -2-2-2انتخاب و تدوین محتوا
" نث نبودن نسبت ب شرایط سیاس " اولطین داللطت
هوکو در عنصر محتوای برنام درس چنطرهرگنگ بطود.
در این ارتبا الام است اشعار و داسطتان گطای کوتطاگ
دربططاره گوشططیاری سیاسطط دانططشآمططواان بطط دروس
کتابگای موجود ب ویطژه ادبیطا و محالعطا اجتمطاع
اضاه شود .دومطین داللطت هوکطو "محطرود نبطودن بط
هعالیتگای درون مررس ای" بود .بطرای توجط بط ایطن
داللت بایر ب اهزودن تمرینگا و سطؤاالت پردا طت کط
دانش آموا در محیط و دیوارگطای بیطرون اا مررسط بط
دنبال جستجوی پاسخ آن گا باشر .انتخاب محتطوا بطرای
آمواش مباح چنرهرگنگ تطاب شطرایط و مقتضطیا
هرگنگ دانطش آمطواان اسطت .ااایطن رو ،ضطروری اسطت
آمواش اا متن انرگ و در متن انرگ رخ دگر .ترارک
هرصت گای تربیت ک در آن دانطش آمطواان بتواننطر بط
کس تجرب در موقعیت گای واقع انطرگ (بط صطور
هردی و گروگ ) دست یابنر جهت گیطری اصطل اسطت.
برگططزاری اردوگططای علمطط و هرگنگطط  ،شططبی سططاای
موقعیت گای مرج  ،توج ب شیوه گای آمواش انفرادی،
غیرمستقیم و تجربط اا ایطن جملط اسطت" .پیطروی اا
سططااماندگطط تلفیقطط " دیگططر داللططت هوکططو اسططت.
سااماندگ محتوای هعالیتگای یادگیری چنطرهرگنگ
در حططواهگططای حکمططت و معططار اسطط م  ،محالعططا
اجتماع  ،علوم تجرب و آداب و مهطار گطای انطرگ و
بنیان انواده ب تناس نیاا و شرایط دوره تحصیل و با

توج ب امین گای آمواش تا پایان دوره آمواش ابترای
بایر ب صور تلفیق باشر .البت بایطر توجط نمطود کط
محتوای برنام درسط وسطیل رشطر یادگیرنطره اسطت و
گنرس آن با گنرس هحر بایر متواان باشر .در وجطود
هرد جنب گای اله  ،معنوی ،عق ن  ،اجتماع  ،ا قط ،
عاطف و جسمان قرار داده شره اسطت .محتطوا بطا ایطن
ابعاد بایر گموان باشر .اگر محتوا یک اا ابعطاد وجطود را
تقویت کنر ول ب سایر ابعطاد هحطری بط توجط باشطر،
انسان یک بعری پرورش م دگطر .سطااماندگط محتطوا
بططرای آمططواش علططوم هططو نشططانگر آن اسططت کط گمط
مخلوقططا و پریططرهگططای عططالم آیططا الهطط محسططوب
م شطونر .تفکطر در گرکطرام اا آنگطا رو بنطرگ را در
آدم تقویت م کنر و حقانیت مبرأ گسطت را آشطکارتر
م سااد .آ رین داللت هوکطو "توجط بط بعطر تطاریخ
تفییر دانش" بود .ب نظر م رسر توجط بط ریشط گطای
تاریخ مکشوها معرهت در حواه هرگن و اراشگای
هرگنگ بتوانر غنای کیف کت درس دوره ابتطرای را
اهزونتر نمایر.
ب منظور استفاده اا اولطین داللطت ژیطرو "توجط بط
اراش گا و مناب هرگنگ موجود در مراگای اجتمطاع -
سیاس دانشآمطواان" در اصط محتطوای کتطابگطای
درس دوره ابترای بهتر اسطت تصطاویر و جم تط کط
نشاندگنر وجود گویت هرگنگ اقوام مختلف اسطت در
کتططابگططای درسطط دوره ابتططرای اضططاه شططود .نیططز
درسگای تحت عنوان درس آااد در نظر گرهت شطره و
محتوای دروس ب مقول گای دوابانگ یطا چنطرابانگ و
آدابورسوم متفاو اقوام ،احترام بط مطذاگ مختلطف و
میراث هرگنگ اقوام ا تصا داده شطود .گمچنطین بط
رویرادگای مختلف تاریخ در جفراهیطای هرگنط گطای
گوناگون توج گردد .دومین داللت ژیرو "تمرکز بر انواع
روایت گا و سنت گای تفییرپذیر و قابطل بطاا وان " بطود.
این پریره را م تطوان نسطبیت معرهطت و دانطش نامیطر.
محابق این تصمیم گرگز دانش و معرهت امطری مسطلم و
قحع تلق نم شود و دانش آمواان و معلمان نبایسطت
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گیچ گزاره معرهت را بط عنطوان یطک معرهطت قحعط و
یقین تصور کننر ،بلک معرهت و دانش امری اجتمطاع
و موقت است؛ اما در هلسف تربیت اس م  ،یقطین نقحط
مقابل شک است ،گمان گون ک علم نقح مقابطل جهطل
است و ب معن وضو و ثبطو چیطزی آمطره اسطت .در
این نظام هلسف ک بطر رویکطردی واقط گرایانط اسطتوار
است ،عقل و منحق مبنای کشف حقایق در عطالم واقط
است و تحصیل علطم و یقطین جطاام گطم ممکطن و گطم
محلوب است .با این تفاسطیر بهطرهگیطری اا ایطن داللطت
توصی نم شود .سومین داللت ژیرو "مشطخ نمطودن
محتططوا در تعامططل هرگنگ ط و گفتمططانمحورانط معلططم و
دانشآمواان" بود .بطرای ورود ایطن داللطت بط محتطوای
کتابگای درس دوره ابترای پیشنهاد م شطود :امینط
درک متقابططل اا سططیر تحططول هرگن ط گططای مختلططف و
گفتوگو بطا محوریطت آن در کتطابگطای درسط ایجطاد
گردد .اعیاد ،مناسک ،جشنگا و آدابورسطوم مطرتبط بطا
اقلیت گطای هرگنگط موضطوعا گفتمطان بطین معلطم و
دانشآمواان قرار گیرد .مؤلفان کتابگای درس ب حطق
طا
متفاو بودن دانشآمطواان در راسطتای هرگنط
ود و گفتوگو در مورد آن با معلم احترام بگذارنطر .بط
پذیرش تنوع ،تکثر و قبول آن ب عنوان واقعیت طبیعط
اا انططرگ دانططشآمططواان در تعططام و گفططتوگوگططای
دوجانب با معلم کمک شود.
 -2-2-2انتخاب روشهاي آموزشي و محیطههاي
یادگیري
الف -تنوع در روشهاي آموزشي
بططر اسططاس داللططتگططای هوکططو در روشگططای تططرری
چنرهرگنگ توج ب نکات ماننر "گفتمطان مبتنط بطر
نظام قرر "" ،حرکت در راستای محر ساای و بهبطود
مسائل اجتماع  ،اقتصادی و سیاس "" ،توج ب تفطاو
موجطططود در شطططیوه انطططرگ "" ،ع یطططق و نیااگطططای
دانشآمواان (دانشآموا محوری)"" ،تأکیطر بطر پطرورش
سواد و ظرهیت انتقادی"" ،مذاکره"" ،آگطاگ یطاهتن اا

هوایططر تفططاو گططا بططرای پیشططرهت هططردی و اجتمططاع "،
"آگاگ اا حر تعارض گای تهریرکننر حقو انسطان
و برتر بین گروه گای معین اجتماع و ضطرور مقابلط
با آنگا" ضرور دارد .گمچنین ژیرو نیز بطر اسطتفاده اا
رویکرد "گفتمطان محطوری نقادانط " در تطرری تأکیطر
داشت .برای ترویج این داللت گا در دوره ابتطرای ایطران
بهتر است روشگای یاددگ ماننر نمایش ،ایفای نقطش،
مباحث ط و گفططتوگططو ،تجرب ط  ،تفک طر هططردی و جمع ط ،
داستانگطوی و ...اسطتفاده شطود .اسطتفاده اا روشگطای
مذکور منجطر بط آن مط شطود کط معلطم بطا آگطاگ اا
دانشآموا ب هعالیتگای یک اجتمطاع طا دسترسط
داشت و نحطوه مشطارکت او در آن جطوامع کط حضطور
داشت م توانر هرگن شخص گر دانشآموا را بفهمطر.
البت برای گسترش این نوع درک قالط بنطری نشطره اا
ود واقع دانش آموا ،معلم بایر بیطرون اا مررسط گطم
وقت بگذارد و در اجتماع آمواش ک شاگردانش اا آنجا
آمرهانطر حضطور یابطر ،گمطینططور بایطر بط اجتماعطا
هعالیتگای رواان در طول مررس در مکطانگطای ورای
ک س ود توجط کنطر .ارتبطا مسطتقیم بطین انطرگ
رواان دانش آمطواان طارج اا کط س درس و محتطوای
آمواش در دروسط مثطل تطاریخ ،محالعطا اجتمطاع و
ادبیا م توانر برنام درس را انره کنر .این ارتبا گطا
گمچنین هرصت برای معلمان هراگم م کنر تا پیشطین
هرگنگ و تنوع هرگنگ ک با گر سری اا دانشآمطواان
مواج م شونر را یاد بگیرنر .نکت دیگطری کط بایطر در
ترری چنطرهرگنگ توجط شطود آن اسطت کط معلطم
نسبت ب گرایشگای قوم و هرگنگ دانشآمواان ود
حساس بوده و سطع نکنطر تطا تفطاو گطای هرگنگط و
قوم ای را ک م بینر نادیره بگیرد ،بلک سع کنطر تطا
ب این ا ت گا ب طور مثبت و حساس پاسخ دگر .نیطز
در انتخططاب ططود و اسططتفاده اا محالطط درسطط دارای
قضاو صحیح باشر .بر ط اا محالط حطاوی تصطورا
شن مربو ب گروهگا گستنر .گنگام کط یطک گطروه
قوم  ،هرگنگ یا ابطان اانقحط نظطر هرگنط غالط در
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محال درس توضیح داده م شود بر اا محال اا
قلم م اهتر یا کلیش ای محر م شود  ،این محال را
ب دانش آمواان ود متذکر شود .استفاده اا کتاب گا،
هطیلم گطا  ،نوارگطای ویطرئوی  ،سط دی گطا و صططراگای
ضبط شره برای تکمیل ترری مربو بط گطروه گطای
قوم و هرگنگط و ابطان و ارائط دیطرگاه گطای ایطن
گروه گا ب دانش آمواان گم مؤثر واگر بود .گمچنین
معلم بایر با میراث هرگنگ و قطوم طود در تمطاس
باشططر .داسططتان گططای هرگنگطط و قططوم ططود را بططا
دانش آمواان در میان بگذارد ب این ترتی هضای را در
کطط س ایجططاد واگططر کططرد کطط بططرای مشططارکت
دانش آمواان در گفتمان درون ک س انگیزه م دگطر
و منج ر ب این م شود ک آنان در ریش گای قطوم و
هرگنگ ود هرورونر .درنهایطت ایطن کط معلطم بایطر
اطمینان حاصل کنر ک گفتمان گا ،باای گا ،مراسم گطا
و نمططایش گططا عادالن ط باشططنر .یقططین پیططرا کنططر ک ط
گروه گای قوم و هرگنگط و ابطان گونطاگون دارای
وضعیت و موقعیت برابر در ارائ گا و اجراگای مررسط
و ک س گستنر.
ب -تنوع در محیط یادگیري
با توج ب داللتگای محروح برای انعکاس گم صراگا
و تجارب دانشآمواان بهتطر اسطت عط وه بطر مررسط اا
ظرهیططتگططای ططانواده ،طبیعططت و مح طیط اجتمططاع و
هرگنگ نیز استفاده شود.
 -4-2-2در نظر گفتن فعالیتهاي ضمني
 درباره نحوه انرگ اقوام مختلف و گروهگای هرگنگطدر مرارس ابترای مسابقا علمط  ،پژوگشط و گنطری
طراح و اجرا گردد تطا اا ایطن طریطق وجطوه گونطاگون
انرگ آنگا مورد تجزی وتحلیل قرار گیرد.
 برگزاری نمایشگاهگای برای دانشآمواان دوره ابترایک معر پوششگا ،مشطاغل ،صطنای دسطت  ،هرگنط و
آدابورسوم اقوام مختلف باشر.

 ب انتقال تجربیا و اطرا دانشآمطواان اا مباحطبین هرگنگ ب عنوان الگو برای سایر دانشآمواان توجط
شود.
 تهی بست گای آمواش جانب حاوی توج ب ادبیطاو هرگن مختلف م توانر ب دانشآمواان کمک کنر.
 ب آشناساای دانش آمواان بطا سطایت گطای اینترنتط وشبک گطای اجتمطاع تلفطن گمطراه مطرتبط بطا مباحط
چنرهرگنگ مبادر شود.
 -5-2-2انتخاب روشهاي ارزشیابي
بنا ب داللت گای هوکو "عمل بطودن"" ،گمط بینط یطا
بیرون ط بططودن" در عنصططر اراشططیاب مططراد اسططتفاده اا
روشگای معمول و سنت نیست؛ لذا پیشنهاد مط شطود
اراشیاب گا اا نوع هراینری تنظطیم گردنطر نط تراکمط ،
ب نحویک در ططول آمطواش و بط ویطژه در بحط گطای
گروگط ط  ،معلمطططان اا دانطططشآمطططواان بخواگنطططر بط ط
تجزی وتحلیل مباح اجتماع و سیاس پردا ت و بط
روشنگری بیشتر آن مبادر ورانر .گمچنین اا دیطرگاه
ژیرو نیز باد رویکردگطای کیفط بطر کمط تطرجیح داده
شونر .درمجموع در اراشیاب بایر ب مواردی ماننر توج
ب ارایاب درون و وداراشیاب  ،تسطاگل در اراشطیاب
ب منظور مانرگاری و اهطزایش حط اشطتیا نسطبت بط
مباح بین هرگنگ  ،قائطل شطرن امتیطاا مثبطت بطرای
هعالیت گای گمسو با آمواش چنرهرگنگ  ،گماگنگ بطا
اگرا آمواش چنرهرگنگ  ،تسلط معلم بر مط ک گطای
اراشیاب برنام درس میانرشت ای مطرتبط بطا آمطواش
چنرهرگنگ  ،بهره جستن اا روش گای کیف اراشطیاب ،
انعکاس مسائل و معض ب وجود آمره ب مسطئولین و
متصریان دوره ابترای توج شود.
بحث و نتیجهگیري
هرگن جامع اساسا گویطت آن جامعط اسطت ،اگمیطت
هرگن و تأثیر آن بر جامع بر آگاگان مسائل اجتمطاع
پوشیره نیست و بنا ب تحقیقا و پطژوگش گطای انجطام
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شره اا سوی محققان علوم انسان بسطیاری اا معضط
ب بار آمره در جهان منبع اا در حاشطی قطرار گطرهتن
حقیقت ب نام هرگن بطوده اسطت و کشطور ایطران نیطز
بط عنطوان جامعط ای کط دارای هرگنط و قومیطتگططای
مختلف است ،در حال گذر یا توسع این امر است .بطرای
رسططیرن بطط گمطط چیزگططای کطط آراوی ماسططت و در
چشمانرااگای دوردست تصطور مط کنطیم بایطر هرگنط
کشور ،صحیح و پاالیش شطره در مجطرای درسطت قطرار
بگیرد؛ نقای تکمیل و ویران گا ترمیم شطود و جاگطای
معنویاش اص گردد .ب گمین منظطور بایطر اا ریشط
احتمال موجطود جهطت
برای تکامل و تصحیح مشک
ره اقرام کرد .در حقیقت ابترا ب آمواش اصول بنیادی
گمت نمود ک آمواشوپرورش ابتطرای کشطور اولطین و
مهمترین بخش این تفییرا و تکامل را تشکیل م دگر.

با توج ب تمرکز نظطام آمطواش ابتطرای کشطور برنامط
درس رسم و قصر شره ب عنوان یکط اا اصطل تطرین
پریره گا در نظر گرهت م شود .با عنایت ب مباح ذکر
شره؛ اا آنجا ک پست مررنیست گا ااجمل میشل هوکو و
گنری ژیرو بر موشطکاه مسطائل نظطام تعلطیم و تربیطت
جهان ب طور عام و بطاانگری انتقطادی روابطط و سطا تار
موجود در نظام آمواش کشورگا ب ططور طا  ،تأکیطر
بسیار دارنر و اا نظر روششنا ت  ،بطرای ههطم جهطان و
محالعا تربیت  ،محالعا کیفط را بط محالعطا کمط
ترجیح مط دگنطر ،ایطن مهطم در تحلیطل ،نقطر و شطیوه
تحولاای نظام برنام درس دوره ابتطرای ایطران قابطل
تأمل مط باشطر؛ بنطابراین گماننطر مطرل مفهطوم ذیطل
م توان ب ترابیر مناس بطرای تحطولاایط در طراحط
برنام درس چنرهرگنگ انریشیر.

شکل  .8مدل مفهومي بهبودبخشي عناصر برنامه درسي دوره ابتدایي ایران بر اساس داللتهاي چندفرهنگي فوکو و ژیرو

با عنایت ب آرای هوکطو و ژیطرو و گمچنطین در نظطر
گرهتن بر اا ناسااواریگا و چالشگای نظریطا آنطان
در مواجه منحق با بنیادگای هلسطف تربیطت اسط م
(ناسااواریگطای ماننطر غفلطت اا سطاحتگطای مختلطف
تربیت در گر گذاری یا تأکیر ایاد بر اگطرا سیاسط ،
شالوده شکن و رد هرارویا گا ،کثر گرای اهراطط در
محتوا یا عرم توج ب وحر گرای  ،هروکاگشگرایط در
ابزارگای شنا ت ،نادیره انگطاری اقتطرارگرای معلطم در

ترری و دشواری تفسیر نتایج در اراشطیاب ) مط تطوان
گفت طراحط برنامط درسط چنطرهرگنگ (بطر اسطاس
س یق گوناگون) باع م شود تا هرصت برابر برای رشر
و تعال برای گم اهراد و گروهگا و اقلیتگا ایجاد گطردد
و اهرادی تربیت کنیم تطا بط گمط هرگنط گطا و عقایطر
احترام بگذارنر و اا ظرهیطت و تحمطل بطاالی بر طوردار
باشنر .امطان کط اهطراد اا پیشطین سطایر اقطوام محلط
م گردنر م تواننر ارتباطا مناس تری با اقطوام دیگطر
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برقططرار نماینططر و اا تعصططبا بطط جططا و برداشططتگططا و
پیشداوری گای منف نسبت ب سایر اقوام پرگیز نماینر.
ااجمل اقراما مفیری ک م توان در این امین انجطام
داد گنجانططرن محال ط بیش طتر درامین ط تططاریخ اقططوام و
هرگن گای ایطران در کتطابگطای درسط دوره ابتطرای
م ط باشططر؛ بنططابراین پیشططنهاد م ط شططود بططا توج ط ب ط
هرگن گای گوناگون کط در جامعط ایطران وجطود دارد
باابین و تجریطرنظر در عناصطر برنامط درسط موجطود
دوره ابتططرای صططور گیططرد و بططا بططااطراح اگططرا
چنرهرگنگ (در راستای :رگای بخش  ،شکستن حرود
هرگنگ و هراتطر رهطتن اا آن ،نفط کلیطتگرایط یطا در
کانون توج قرار دادن هرگن مسطلط ،طودآهرین  ،در
اولویططت قططرار دادن تربیططت شططهرونران دموکراتیططک و
انتقادی برای مشارکت هعال در جامع  ،توجط بط سطواد
انتقادی ،شنیرن و توجط کطردن بط صطرای گطروه گطا و
نژادگای مختلطف جامعط  ،رویگردانط اا نخبط گرایط و
حرکت در راستای توج ب هرگن عموم و توجط بط
گفتمططانگططای ا قطط متفططاو ) ،گنجانططرن محتططوای
چنرهرگنگ (با محوریت :نث نبودن نسبت ب شرایط
سیاس  ،محرود نبودن ب هعالیت گای درون مررسط ای،
پیروی اا ساامان دگ تلفیق  ،توج ب اراش گا و منطاب
هرگنگطط موجططود در مراگططای اجتمططاع  -سیاسطط
دانش آمواان ،مشخ نمودن محتوا در تعامل هرگنگ و
گفتمططانمحورانطط معلططم و دانططشآمططواان) ،اسططتفاده اا
روشگای یاددگ -یادگیری مبتن بر هرگن (با در نظر
گططرهتن :گفتمططان مبتن ط بططر نظططام قططرر  ،حرکططت در
راستای محر ساای و بهبود مسائل اجتماع  ،اقتصطادی
و سیاس  ،توجط بط تفطاو موجطود در شطیوه انطرگ ،
ع یق و نیااگای دانطش آمطواان (دانطش آمطوا محطوری)،
تأکیر بر پرورش سطواد و ظرهیطت انتقطادی ،اسطتفاده اا
روش مطذاکره ،آگطاگ یطاهتن اا هوایطر تفطاو گطا بطرای
پیشرهت هردی و اجتماع  ،آگاگ اا حر تعطارض گطای
تهریرکننر حقو انسان و برتربین گطروهگطای معطین
اجتماع و ضرور مقابل بطا آن گطا و گفتمطان محطوری

نقادان ) ،استفاده اا روشگای اراشیاب ایجادکننر ههطم
بین هرگنگ در دوره ابترای (با تأکیر بر :عملط بطودن،
گم بین یا بیرونط بطودن و نیطز تطرجیح رویکردگطای
کیف ) ،امین گای ایجاد تعامطل و تفطاگم و تبطادل بطین
هرگن گا و نیز هرصت و شرایط بهتطر و بیشطتری بطرای
پردا تن و نهادین شرن آنگطا هطراگم گطردد؛ بنطابراین،
برنامطط درسطط دوره ابتططرای ایططران بایططر توجطط بطط
شخصططیتگططا و بزرگططان هرگنگ ط  ،علم ط  ،اجتمططاع و
وراش گروهگای اقلیت گمچنین اعیاد ،ایام و جشنگای
ا  ،مناسک ،مراسم و آیینگطای مطذگب و هرگنگط
گروهگای حاشی ای ،آثار مکتطوب و کتط مطورد احتطرام
آن گا ب تناس اقتضطائا امطان و تطاریخ  ،مط توانطر
بسترگای آمواش و تربیت حراقل را هطراگم نمایطر تطا
ب وسیل آن ،دانشآمواان وابست ب گروهگای اقلیطت در
مرارس و برنام گطای درسط آن ،ویژگط گطای طا و
منحصرب هرد ود را در معرض دیر دیگران قطرار داده و
اا این طریق ،هرصتگای را بطرای ابطراا و احطراا گویطت
ویژه ود پیرا کننر .گمچنین با انجام این کار مط تطوان
گام مهم در ایجاد و رشر آگاگ گا ،مهار گا و عواطف
و نگرشگای مثبت چنطرهرگنگ دانطشآمطواان اقلیطت،
حاشی ای و مرای کشور ایران برداشت.
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