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Abstract
. The purpose of this article is to critique and analyze
the national curriculum in terms of adapting to the
educational needs of preschool and students of
nomadic elementary school with emphasis on the
native knowledge approach. The research method used
was content analysis analysis The population of this
study is 15 main titles of the national curriculum
document that were coded using the content checklist
tool. The unit of analysis was the text (paragraph) .For
this purpose, first the educational needs were identified
through the study of theoretical foundations and
categorized into three areas using the Delphi technique,
then the content of the national curriculum document
was analyzed and critiqued based on these needs The
results of the اstudy indicate the relative attention of the
document to educational needs. So that the field of
"learning experiences", "principles of curriculum
supervision", "philosophical and practical foundations"
and "perspectives" focus directly and appropriately on
the ecological components; And the principles of the
"teaching and learning" process pay less attention to
this issue. The rest of the paragraphs also implicitly
and generally refer to the use of this approach. In the
second part, a total of 6 criticisms were deduced, the
result of which can be generalized to the text of the
document on sociological foundations, not introducing
a special executive program for nomadic education
according to the existing natural capacities and less
attention to some components of the document
Indigenous knowledge approaches pointed out.
Keywords: National Curriculum Document,
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چکیده
هدف پژوهش حاضر نقد و تحلیل برنامه درسی ملی بر مبنای
انطباق با نیازهای آموزشی دانشآموزان پیشدبستانی و دوره اول
روش تحقیق.ابتدایی عشایر با تاکید بر رویکرد دانش بومی بود
 عنوان15  جامعه این پژوهش.مورد استفاده تحلیل محتوا بود
اصلی سند برنامه درسی ملی که به کمک ابزار چک لیست محتوا
 بدین منظور. واحد تحلیل متن (پاراگراف) بوده است.کدگذاری شد
ابتدا نیازهای آموزشی از طریق مطالعه مبانی نظری شناسایی و به
کمک تکنیک دلفی در سه حیطه دستهبندی شد؛ سپس محتوای
.سند برنامه درسی ملی بر اساس این نیازها تحلیل و نقد گردید
نتایج بررسی حاکی از توجه نسبی سند به نیازهای آمورشی بود؛
طوری که حوزه «تجارب یادگیری» «اصول ناظر برنامههای
 «مبانی فلسفی و عملی» و «چشم اندازها » به طور،»درسی
مستقیم و مناسب به مولفههای بوم شناختی تمرکز داشت؛ و بند
اصول ناظر بر فرایند «یاددهی و یادگیری» این موضوع را کمتر مد
 همچنین بقیه بندها به صورت تلویحی و کلی به.نظر داشته است
6  در مجموع، در بخش دوم.استفاده از این رویکرد اشاره داشتهاند
مورد نقد برداشت شده که می توان به کلیگویی متن سند در مورد
 معرفی نکردن برنامه اجرایی خاص برای، مبانی جامعه شناختی
آموزش عشایر با توجه به ظرفیتهای طبیعی موجود و توجه کمتر
.سند به برخی مولفههای رویکردهای دانش بومی اشاره کرد
 آموزش و، دانش بومی، برنامه درسی ملی:واژگان کلیدی
 بوم شناختی،پرورش عشایر
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مقدمه
برنامه درسی ملی ،آخرین حلقه از اسناد رسمی است که
وظیفه جهت بخشی و هدایت فعالیتهای آموزشی را بهه
عهده دارد و بر آن است تا انسجامی را میان راهبردها و
فعالیتهای تربیتی ایجاد نمایهد آنههه در مقدمهه سهند
آمده است به عنوان یکی از زیر نظها ههای اصهلی سهند
تحول بنیادین و به منزله نقشه جهام یهادریری ،زمینهه
ایجاد تحول همه جانبه ،رسترده و عمیه در مفهاهیو و
محتهههوای آموزشهههی را فهههراهو مهههیآورد National
) ) Curriculum Document 2012:31تههدوین برنامههه
درسی ملی میتوانهد عرصههای را فهراهو آورد تها نظها
آموزشی عالوه بر هوسویی با تحهوت ناشهی از جههانی
شدن ،بر حفظ سنتها و هویتهای بومی و ملی تأکیهد
کند و باید بهه نقشهه معرفتهی جهام و واحهدی متکهی
باشند به طوری که با تبعیت از این نقشهه ،ویگرهیههای
بومی و حساسیتهای فرهنگی از میهان نرونهد و برنامهه
درسی همهنان بتواند بهه صهور محلهی ارزیهابی شهود
) )Ghavidel,2014درست است که برنامهه درسهی ملهی
برای اتحاد همه اقشار جامعه اههدا اهایتی مشهترا را
در نظر دارد؛ ولی نباید مرادش از بهین بهردن تفهاو هها
باشد چرا که هدفش را به تضاد مخرب تبهدی مهیکنهد
).)Fathi Vajargah ,2013در این راستا و بها توجهه بهه
تاثیر برابری فرصتههای آموزشهی و عهدالت اجتمهاعی،
جامعه عشایری هو میبایسهت جایگهاه ویهگهای داشهته
باشد و باید طوری برنامهریهزی شهود کهه همن حفهظ
داشتههایی مث دتوری و سادهزیسهتی از قافلهه علهو و
دانایی عقب نیفتهد؛ کهه زیهر بنهای ایهن حرکهت بسه
فرهنههو و آمههوزش و پههرورش در بههین جامعههه اسههت
( .)Abbasi Sarvak, 2008لذا باید برنامه درسهی کهالن
طب مبانی جامعه شناختی خود در برخورد با فرهنهو-
های محلی و خرده فرهنوها نقش فعال ،وحهد رهرا و
تعههالیبخههش ایفهها کنههد؛ و پاسههخگوی نیازهههای متنههو
اجتمهاعی باشهد (National Curriculum Document
) 2012:36از طر دیگر ،کودکان خانوادههای عشهایری
معموت از یک محی خانوادری انی بهه لحها امکانها

پرورشی و آموزشی برخوردار نیسهتند؛ ایهن کودکهان در
صور عد دسترسی به آموزش پیشدبستانی قهادر بهه
رقابههت بهها کودکههان طبقهها متوس ه و مرفههه نیسههتند
آمهوزش در ایههن دوره باعههم مههیشههود کههه کودکههان در
طبقا محرو  ،زمینه تز برای اینکه حهدودا همسه
کودکان متوس قرار بگیرند را فراهو سازد ( Ge, Wang
 )& Liu,2021برنامه درسی و تربیتی پیشدبسهتانی و
دوره اول ابتههدایی بایههد ههمن تاکیههد بههر ویگرههیهههای
مشترا ،به تفاو های ناشی از محی زنهدری (شههری،
روسههتایی ،فرهنگههی و جیرافیههایی) ،جنسههیتی و فههردی
دانش آموزان (استعدادها و تواناییهها ،نیازهها و عالیه )
توجه نمایهد و از انع ها تز برخهوردار باشهد یکهی از
ویگریهای برنامه درسی ملی استفاده از یافتههای علمی
و پگوهشی با تاکید بر نظریه بو شناختی (Ecological
) برای بهرهمنهد شهدن مهوثر فراریهر از آنهها در طهول
تحصیلش میباشد National Curriculum Document
) ) 2012:36بنابراین با توجهه بهه شهرای جیرافیهایی و
تنو فرهنگی کشور و تمرکهز امکانها در یهک من قه
خههاو و رسههتردری روزافههزون علههو و دانههش بشههری و
تفاو ساختاری جوام متفاو  ،نیازسنجی آموزشی بهر
اساس آموزش دانش بومی هروری بهه نظهر مهیرسهد
دانش بومی به بهاور متخصصهان ،معرفتهی اسهت کهه در
طول زمان و توس افراد مختلف در جوام ههای محلهی
پدید آمده و اشاعه یافته و بدیهی است که این دانش در
اجتماعا مختلف مبتنی بر بُن مایههای متفاوتی اسهت
بنههابراین معرفههت و دانشههی کههه از نگههاه آنههان معتبههر و
ارزشههمند اسههت؛ ممکههن اسههت از سههوی جوام ه دیگههر
سودمند نباشد و حتی اعجاب برانگیهز نخواههد بهود کهه
نظا دانش بومی و محلی در جوام مختلف از همهدیگر
متفاو باشد ))Ghasempour & Liaqatdar,2011
آماده کردن نوآموزان و دانشآموزان مناط محهرو
برای استفاده از فرصتههای محی هی ،همهواره یکهی از
مهمترین اهدا سند تحول بنیادین آمهوزش و پهرورش
بوده و یقیناً حصول آن مستلز بازنگری و اصالح الگوی
برنامه درسی مدارس است چراکه کودکان عشایری باید
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بتوانند خود را با این تیییرا همگا نماینهد همهنهین
اصرار بر آموزش برنامههای درسی تدوین شده معمول و
متناسب با جامعه شهری و روسهتایی و کمبهود عمهومی
مناب  ،آموزش را در این مناط بها مشهکال عدیهدهای
مواجه ساخته است پگوهشهای محققانی چهون هایهت
(  ) Barnett,2008و هایز ) ( Hayz,2007نشان میدهند
کودکان مناط محرو ارر آموزشهای اولیه را متناسب
با عالی  ،ارزشها و باورهای من قهای و بها کیفیهت بهات
کسب کنند ،در دورههای تحصیلی باتتر موف تهر عمه
میکننهد ) .)Pushneh, Khosravi & Pourali,2012بها
این وجود زندری همراه بها دامرهروری و کهو ،،نیازههای
عاطفی ،شناختی ،مهارتی متفاو تری را برای این قشهر
طلب میکند و میتوان از طری خ مشیهای آمهوزش،
مث شناسایی نیازهای تربیتی با تاکید بر آمورش دانهش
بومی کیفیهت زنهدری کودکهان در منهاط عشهایری را
بهبود بخشید رویکرد مربوط به آموزش رسهمی ،مهدعی
است که با اداا دانش سنتی در چارچوب برنامه درسی
مشخص ،میتوان مبادر به حفظ دانهش سهنتی نمهود
ازسوی دیگر ،عد آراهی از برداشتهای کودکانه تعلهیو
و تربیت ،ما را دچار مشک خواهد کرد از جمله این کهه
سبب خواهد شهد؛ دانهشهها در سه وحی کهه بها فههو
کودکان عشایر مناسهب نباشهد؛ و موجبها خسهتگی و
دلزدری کودکان عشایری شود ))Bahonar, 2009: 58
از آنجایی که آموزش دانش بهومی بسهیاری از نیازهها را
برطر میکند؛ میبایستی از جانب اندیشمندان خودی
که در این حوزه فعالیت کردهانهد پاسهخی درخهور پیهدا
کند با این وجود ،نیازسنجی آموزشی باید بها توجهه بهه
درا درست از سه منبه (یادریرنهده ،جامعهه ،مو هو
درسههی) و واجههد سههه ویگرههی عملههی بههودن ،دقههت و
سهودمندی در نظهر ررفتهه شهود & Fathi Vajargah
) )Mehr Mohammad ,2002برنامههه حاص ه از ایههن
نیازسنجی ارر عالی  ،تمایال و اسهتعدادهای نوآمهوزان
که در هر من قه جیرافیایی خاصی قهرار دارنهد در نظهر
بگیرد ،حالت منع ف به خود میریرد که کارایی و اثهر-
بخشههی بیشههتری دارد( )Narimbava,2020همهنههین

استفاده از برنامه ها و فعالیت های مبتنی بر رهیافت بو
شناختی در مهدارس عشهایری سهبب مهی شهود دانهش
آموزان احساس تعل به جامعه را تجربه کنند و از نقشی
که بایهد در آن جامعهه بهازی کننهد آرهاه شهوند و ایهن
مو و  ،اثر مثبتی بر انگیزه و یادریری آنها داشته باشهد
( )Nobakhtpour,2011
پگوهشهای زیادی در نقد و بررسی برنامه درسی بر
اساس رویکردهای متفاو انجا شده است سجادیه و
آزادمنش ) (Sajadieh & Azadmanesh, 2013در
تحقیقی به عنوان« نقد و بررسی اهدا تفصیلی
فعالیتهای دوره پیشدبستانی در برنامه درسی ملی
جمهوری اسالمی ایران با رویکرد اسالمی» انجا دادند
که به این نتایج دست یافتند اول اینکه در متن سند به
روانشناختی کودا توجه نشده است دو اینکه سلسله
مراتب توجه به ارزشها م اب معیارهای دین در بخش
اهدا سند رعایت نشده است سو اینکه در متن سند
ابهامی در واژران وجود داشته و در نهایت تاکید داشتند
که اهدا با یکدیگر هوپوشانی دارند و در این زمینه
حذ و ا افاتی صور ررفته است صادقی Sadeghi,
) )2010در پگوهش دیگری با عنوان «نقدی بر برنامه
درسی ملی با رویکرد چند فرهنگی انجا داد؛ نتایج
نشان داد که هر چند بخشهای مختلف سند کو و
بیش دارای ویگریها و ارزشهای چند فرهنگی است اما
چون که این ویگریها متناسب و متوازن با ویگریهای
بخشهای یک سند برنامه درسی نیست احتمال تحق
اهدا آموزش چند فرهنگی در این زمینه دشوار خواهد
بود کمارا ،فوچن و بسکومرت & Cámara., Fortuna,
) )Bascompte, 2019در پگوهش خودشان در مورد
برنامه درسی با رهیافت بو شناختی ،زنجیرههای دانش
بومی را پیش زمینهای برای تشکی شبکههای دانش
Mehr
جهانی قلمداد کردند مهرمحمدی
) )Mohammadi, 2010پگوهشی در مورد« بازبینی
روایت جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی از منظر
درون تعلیو و تربیتی اشکال دانش» انجا داد نتایج از
این حقیقت حکایت داشت که برنامه درسی باید به
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نقشه معرفتی جام و واحدی متکی باشد به طوری که
با تبعیت از این نقشه ،ویگری های بومی و حساسیت
های فرهنگی از میان نرود و برنامه درسی همهنان به
صور محلی ارزیابی شود نوذری )(Nozari, 2011
پگوهشی با عنوان «تحلی محتوای کتاب های اجتماعی
دوره ابتدایی بر اساس شاخص های بومی برنامه درسی
در اسناد بات دستی آموزش و پرورش» انجا داد نتایج
نشان داد که این کتب به مولفه های « اقتصاد بومی و
تقویت هویت ملی» بیشترین توجه و به مولفه های
«تعام اثر بخش با مساجد و مراکز مذهبی»کمترین
توجه را داشتهاند طاهری زاده و شعبانیTaherizadeh ،
) ) & Shabani,2019پگوهشی با عنوان «برنامه درسی
بومی ،رورتی انکار ناپذیر برای کالس های چندپایه»
انجا دادند آنها در این زمینه به تشری دتی لزو
توجه بیشتر به برنامه درسی ملی به کالس های چند
پایه و تدوین برنامه درسی خاو برای این کالسها
پرداختهاند در همین راستا پگوهشی با مو و «نقد و
بررسی محتوای برنامه درسی ملی با محوریت پیش
دبستانی» توس االمی ) (Gholami,2013انجا شده
است نتایج حاکی از اهمیت آشنایی شدن معلمان به
آموزش م الب بومی و هووزن بودن آموزش زبان
مادری با زبان معیار در این کالسها است بر اساس
م الب فوق و بررسی پیشینه پگوهشهای مختلف
مشخص شد که سند برنامه درسی ملی با رویکرد دانش
بومی برای توسعه آموزش و پرورش در جوام عشایری
کمتر مورد توجه قرار ررفته است از این رو پگوهش
حا ر به این مهو می پردازد
مبانی نظري و پیشینه بحث
رهیافت بو شناختی به عنوان یک رویکرد فلسفی مههو
در چند دهه اخیر به تفاو های افراد توجه کرده و افراد
را به عنوان سیستمی در نظا های مختلفهی کهه در آن
زندری می کنند ،مورد بررسی قرار می دهد تما مهدل
های بو شناخنی به این خاطر مهو هسهتند کهه فهر
می کند انسان بر اساس سیستو های متنوعی که در آن

زندری می کند درا می شود در این رویکرد بهه افهراد
بر اساس تعهامال و تبهادت آنهها بها یکهدیگر ،محهی
زیستی ،شرای اقلیمی و فرهنو توجه می شهود و فهرد
بر حسب شرای و بافتی که او را احاطه کرده انهد مهورد
م العه قرار میریهرد ) )khosravi & koopal, 2014در
این راستا یکی از مسائلی کهه انسهان بها آن مواجهه مهی
شود؛ بهه اسهتفاده از کاربردههای ایهن نظریهه در حهوزه
آموزش و پرورش مربوط مهیشهود از آنجها کهه برنامهه
درسی قلب و نر افزار تعلیو و تربیت اسهت ،لهذا برنامهه
های درسی و آموزشی بایستی بها آرهاهی از فرهنهو و
زیست بو و شرای زندری جامعهای که در آن اجرا می
شوند؛ متناسب باشند با ایهن وجهود ،صهحبت از بهومی
سازی برنامه درسی به میان می آید بومی سازی برنامهه
درسی رویکردی است که خواهان اشاعه ،ان باق و رشهد
دان هش ،فنههاوری و هنجارهههای رفتههاری و سههرمایههههای
فرهنگی و ارزشهای خاو در موقعیت خاو می باشهد
در این برنامه بایستی به فهو تحوت و نیازهای مردمی
و انتقههال آن بههه مخاطههب متعهههد بههود (Bavakhani,
) Yarmohammadian & Keshti Arai, 2020دانهش
بومی به عنوان یکی از مولفه اصلی در برنامهه درسهی بها
عناصهر محتهوا و حهوزه تجهارب یهادریری و نیازسههنجی
برنامههه درسههی در ارتبههاط اسههت و مههیتههوان آمههوزش و
یههادریری آن را یکههی از مصههادی اساسههی بههومیسههازی
برنامههه درسهی و بههه تب ه آن بکههارریری رهیافههت بههو
شناختی در حوزه آموزش و پرورش دانست دانش بومی
نخستین بار توس ریرتهز ) (Girtz,1983م هرح شهده
است منظور او از دانش بومی ،دانش خاصی است که بهه
شد در موقعیت ها و در بافهت خهاو ریشهه داشهته و
رشد کرده است دانهش بهومی باعهم برابهری قشهرهای
مختلف جوام  ،در دسترسی بهه اطالعها و دانهش مهی
شود و دسترسی همگان بهه دانهش و اطالعها  ،خهود از
شاخص های توسعه و از پهیش شهرطههای حصهول بهه
اهدا و توسهعه پایهدار مهی شهود ))Esfandiari,2018
دانش بومی بخشی از سرمایه هر قو است که باورهها و
ارزش های محلی را در بر مهیریهرد و حاصه قهرنهها
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آزمودن و خ ا در محی اجتماعی و طبیعهی اسهت کهه
االب به صور شفاهی از نسلی بهه نسه دیگهر منتقه
می شود دانش بومی مجموعه ای از دانهشهها و تجربهه
های یک جامعه است که اساس چهاره جهوییههای یهک
قو را در برابر مسهائ و چهالش ههای آشهنا و نها آشهنا
منتق می کنهد ) )Naseri, 2002بهرای معرفهی دانهش
بومی واژه های رونارونی به کار رفته است ویلیامیز و
موشهینه ) (wiliyams & muchene,1991بهه نقه از
عربی (Arabi, 1992) ،تعاریف مربوط به دانش بومی را
به دو دسته تقسیو بندی کرده اند
الف :تعاریف لیوی :این تعاریف در برریرنهده اجهزای
زیر هستند
-1منشا و تولید ،رشد ،زنهدری بها وقهای طبیعهی در
یک من قه خاو با محی زیست
-2محلی بودن
-3مفاهیو پیوسته
-4سادری ،بومی ،س پایین
ب تعاریف مفهومی :این تعاریف مشتم بهر اجهزای
زیر است
 -1نظهها یکرارچههه از شههناخت ،ارزشههها ،عقایههد و
عملکردها عملی
 -2نظا های اطالعا محی ی
 -3جامعیت در ابعاد کاربرد
هر دو جنبهه تعهاریف لیهوی و مفههومی بهه واسه ه
ارتباط با نظا های دانش نشها ررفتهه در محه ههای
خاو و تحت شهرای ویهگه ،بها شهناخت دانهش بهومی،
مرتب می باشند خوشبختانه با وجود تنهو در واژه ای
معرفی شده دانش بومی ،درا مشترکی واحهدی از ایهن
نو دانش در کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد
دانش بومی قبه از بخهش دانهش زیسهتی ،باورهها،
قواعد و عملکردهای فنون تولیدی شک ررفته اسهت از
طر دیگر ،دانش بومی چون به منظور پاسهخگویی بهه
شرای اجتماعی و طبیعی در یک زمینه و محهی ویهگه
خل شده است؛ خالق و پویا می باشد ابعاد دانش بومی
نیز شام علو فیزیکی و فن آوری ههای وابسهته نظیهر

(کشاورزی و پزشکی ،اقلیو شناسهی  ،مهندسهی) ،علهو
اجتمهاعی (مهرد شناسهی ،جامعهه شناسهی ،سیاسهی و
اقتصاد ) و جنبه های انسانی (ارتباطا  ،هنرها و فنون )
می باشد آنهه از مبانی نظری دانهش بهومی مهی تهوان
استنباط کهرد رسهتردری دانهش بهومی در سهه حی هه
مهارتی ،نگرشی و مهارتی است در یک نگاه انوا دانهش
بومی به شهناخت و اطالعها مربهوط مهن ،جنسهیت،
جامعه ،شهی  ،محهی  ،و هعیت اقتصهادی و اجتمهاعی،
تقسههیو کههار در فعالیههتهههای اقتصههادی در خههانواده و
تاریخهه دسته بندی شده اسهت Yaghoubi & Zare,
) )2000بنابراین مهی تهوان رد پهای دانهش بهومی را در
حی ه های باوری و نگرشهی و عقایهدی مشهاهده کهرد؛
چراکه دانش بهومی چهارچوبی وسهی تفکهر نگرشهی در
زمینه ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی بهرای مخاطهب
خود به وجود می اورد و از طرفی دیگهر دانهش بهومی از
مناب محلی برخاسته است و ابزارها  ،مهواد ،ارتباطها و
آموزش ها یی را شام می شود که مرد به کمک آنهها
شیوهها و فنآوریهای عملی مهارتی را به طهور مهانوس
به کار میریرند ).)Avery & Kassam, 2011
هدف و پرسشهاي پژوهش
با پذیرش رور توجه به رویکرد آموزش دانش بهومی
در برنامه درسی ملی و به تب آن تدوین برنامهه درسهی
کودکان پیشدبستانی و دانشآمهوزان دوره اول ابتهدایی
در حوزه عشایری هد از پگوهش حا ر تحلیه و نقهد
نیازهای آموزشی این مخاطبان بها سهند برنامهه درسهی
ملی است با این وجود برای دستیهابی بهه ایهن ههد
پرسشهای زیر م رح می شود:
 -1نیازهههای آموزشههی پههیش دبسههتانی ودوره اول
ابتدایی عشایر با رویکرد آموزش دانش بومی تا چهه حهد
در برنامه درسی عشایر لحا شدهاند؟
-2با مبنا قرار دادن نیازهای آموزشی با رویکرد بومی
چه نقدهایی به سند برنامه درسی ملی در حوزه برنامهه-
ریزی آموزشی و درسی برای دوره اول ابتدایی و پهیش-
دبستانی عشایری وارد است؟
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روش پژوهش
روش تحقی مورد استفاده تحلی محتوا بود جامعه این
پگوهش  15عنوان اصلی سند برنامه درسی ملی کهه بهه
کمک ابزار چهک لیسهت محتهوا کدرهذاری شهد واحهد
تحلی متن (پاراررا ) بوده است پگوهش در دو مرحله
انجا شد ابتدا از طری م العه مبانی نظهری ،نیازههای
آموزشی پیشدبستانی و دوره اول ابتدایی دانش آمهوزان
عشایر به دست آمد؛ و سرس با سند برنامه درسهی ملهی
ایران (نگاشت دو ) مقایسه رردید تا مشخص شود ایهن
سند تا چه انهدازه بهه نیازههای آموزشهی عشهایر توجهه
داشههته اسههت روش تحقیهه مههورد اسههتفاده تحلیهه
محتواست برای بررسی محتوای آشکارا و نههان موجهود
در یک متن میتوان از تحلی محتوا کمی استفاده کرد
واحد تحلی در ایهن پهگوهش پهاراررا در مهتن سهند
برنامه درسی ملی است جامعه ایهن پهگوهش ههو کلیهه
متن سند برنامه درسی میباشد
روش اجراي تحقیق
برای انجا تحلی از روش سه مرحله ای«سرمد،بازرران
و حجهههازی (Sarmad, Bazargan & Hejazi,
)2002استفاده رردید این مراح عبارتند از :الف)مرحله
آمادسازی ،ب)بررسی مواد ج)پردازش نتایج
مرحله اول(آمادهسازی) مرحلهه تعیهین مهالاههای
تحلی (نیازهای آموزشی پیش دبستانی عشایر)میباشهد
برای این کار را های زیر طی رردید:
 نیازهای آموزشی دانشآموزان دوره اول عشهایر بهاتاکید بر آموزش دانهش بهومی از طریه م العهه مبهانی
نظری شناسایی شد
 نیازهای آموزشی در سه حی ه شناختی ،مههارتیو نگرشی به کمک تکنیهک دلفهی دسهته بنهدی شهدند
بههدین منظههور نیازهههای شناسههایی شههده طبهه یههک
پرسشنامهی مصاحبه در اختیهار رهروه  15نفهره خبهره
علههو تربیتههی کههه دارای تجربههه تههدریس در آمههوزش و
پرورش عشایر بودند؛ قرار ررفت تا نظرشان را عهالوه بهر
مناسب بودن و مرتب نیاز شناسایی شده ،در مورد سهه

مقیاس حی ه یادریری با سه زیرمقیاس (دانش ،مهار ،
نگرش) ،بیان کنند در ادامه هر کهدا از نیازهها در زیهر
مقیاسی که فراوانی آن از میانه رروه  15نفره که  8می-
باشد ،بیشتر شد ،طبقهبندی و تعریف شد
مرحله دو (بررسی مواد)  :این مرحله مواد و واحهدتحلی مشخص می شود
برای مقایسه و بررسی نیازهای آموزشی اولویتدار
عشایر در سند برنامه درسی ملی استفاده شد بدین طری
که رویهها شناسایی شده به کمک ابزار چک لیست محتوا
و کدرذاری در متن برنامه درس ملی که خود جامعه ما را
تشکی میداد از منظر میزان کمی (تعداد فراوانی و -تکرار
عین عبار نیازآموزشی) و کیفی (عین مکتوبه متن
موجود و مصادی آن) که در متن سند برنامه درسی
نوشته شده است تحلی محتوا رردید
مرحله سو (پردازش نتایج) ،در این مرحله با پایه
قرار دادن نیازهای های آموزشی مشخص شده محتوای
سند ملی مورد تحلی و تفسیر قرار ررفت و در مجمو
 6مورد نقد توس محق به سند برنامه درسی ملی در
حی ه پیش دبستانی عشایراستنباط شد
یافته هاي پژوهش
پرسش اول :نیازهای آموزشی دوره اول ابتدایی عشایر
تاچه حد در برنامه درسی عشایر لحا شدهاند؟
در ابتدا برای شناسایی نیازهای آموزشی دانش-
آموزان دوره اول عشایر با م العه مبانی نظری در
مجمو  29مولفه به دست آمد در ادامه با تکنیک دلفی
این مولفهها در سه حی ه شناختی  ،10مهارتی  8و
نگرشی  11رویه دستهبندی شد همهنین این رویه ها
از منظر میزان فراوانی و تکرار عین عبار رویه) و
کیفی (عین مکتوبه متن موجود و مصادی آن) که سند
آورده شد تحلی محتوا رردید در ستون اول شماره
رویه ،در ستون دو اسو حی ه ،در ستون سو شماره
صفحههای بیان شده نیاز آموزشی در سند برنامه درسی
و در ستون آخر کیفیت و مکتوبه موجود در سند بیان
شده است
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حیطه

نیازهاي

کمیت بیان شده نیازها در

کیفیت بیان شده نیازهاي پیش دبستان عشایر در برنامه درسی

آموزشی

برنامه درسی ملی

ملی

1

مهارتی

آموزش صنای
دستی

1بار صفحه 30

اشاره تلویحی در جهت ریری کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه
اجتماعی مبنی بر کسب مهار کار برای دانش آموزان بر اساس
موقعیتهای محلی و عالی

2

شناختی

آموزش محی
زیست

6بار
صفحا ()8،17،18،19،39،61
-

اشاره شده در بند چشو انداز  1404ببهرریری از الگوی پیشرفته بومی زمینه تربیت نسلی که دیگران وطبیعترا دوست دارد
 اشاره شده در بند شایستگی های پایه در مورد اینکه متربی علو نسبتبه پدیده ها وقوانین جهان آفرینش و چگونگی برقراری ارتباط انسان با آن
ها داشته باشد
اشاره شده در بند  7-4درمرد اینکه حفظ و تعالی محی زیست،میراثفرهنگی و سرمایه های طبیعی
بند  7-5مبنی بر ارزش قائ شدن برای مخلوقا هستی و محی زیست اشاره به مراقبت از محی زیست در حوزه یادریری مهار های زندری-اشاره شده به ارزشهای مربوط به خلقت مبنی بر حفاظت از زمین

3

شناختی

آموزش خالقیت

3بار

اشاره شده در رور حوزه های یادریری هنر مبنی بر اینکه متربی بایدقدر تخی وخالقیتش زیاد شود
اشاره شده در بند – 9اصول حاکو بر انتخاب راهبردهای یاددهی –یادریری مبنی بر اینکه متربی باید کاوشگر وخالق بار بیاید

صفحا ()26،27،40
4

شناختی

شناخت ریاهان
سمی و کشنده

 4بارصفحا ()8،10،36،61

 اشاره شده تلویحی در ویگری های برنامه درسی ملی با برخورداری ازیافته های معتبر علمی وپگوهشی با تاکید بر بومی سازی آنها ( بند چشو
انداز ها)
اشاره شده در بند جامعیت برنامه درسی ملی که نیازهای من قه ای بایدرعایت شود
اشاره شده در حوزه یادریری علو مبنی براینکه این حوزه شامم العا فرایندهای حیاتی وموجودا است
اشاره شده در ارزشهای مربوط به جامعه جهانی مبنی بر شناختوحفاظت حیوانا وریاهان

5

شناختی

داستان های
زندری ائمه

4بار
صفحا ()8،9،12،17

اشاره شده در ویگری های برنامه درس ملی وجامعه عدل مهدوی د ربندچشو اندازها
اشاره شده در دین محوریاشاره شده در وظایف وقابلیت های معلو ومربیاشاره شده در عناصر برنامه در بخش شایستگی ایمان

6

شناختی

شناخت بیماری
های مشترا
انسان ودا

ابار
( صفحه )28

اشاره شده تلویحی در حوزه سالمت مبنی بر اینکه نظا مراقبت از
سالمت جسمانی و روانی با تاکید بر سالمت فرد ،خانواده و اجتما باشد

7

شناختی

قصه رویی و
ادبیا محلی

1بار
(صفحه )24

اشاره شده در رور حوزه های یادریری فارسی مبنی بر حفظ آداب
ورسو قومی

8

شناختی

شناخت حیوانا
وحشی من قه

4بار

اشاره شده تلویحی در ویگری های برنامه درسی در بند چشو انداز ها
برخورداری از یافته های معتبر علمی وپگوهشی با تاکید بر بومی سازی
آنها اشاره شده در بند جامعیت برنامه درسی ملی که نیازهای من قه ای
باید رعایت شود

صفجا ()8،10،36،61
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حیطه

نیازهاي

کمیت بیان شده نیازها در

کیفیت بیان شده نیازهاي پیش دبستان عشایر در برنامه درسی

آموزشی

برنامه درسی ملی

ملی
اشاره شده در حوزه یادریری علو مبنی براینکه این حوزه شام م العا
فرایندهای حیاتی وموجودا است
اشاره شده در ارزشهای مربوط به جامعه جهانی مبنی بر شناخت وحفاظت
حیوانا وریاهان

صفحا (31و )32

اشاره در حوزه یادریری علو اجتماعی در بخش قلمروهای این حوزهمبنی بر توجه به شناخت بعد زمان (آینده ،حال و رذشته,
اشاره شده در حوزه علو اجتماعی در خصوو رور و کارکرد حوزه
اجتماعی و اموزش از طری تاریخ و فرهنو جامعه

9

شناختی

آموزش رذشت
زمان و تاریخ
محلی

1بار
(صفحه )39

اشاره تلویحی به اینکه در قلمرو مهار های مدیریت بحران و آموزش خ ر
به متربی

10

مهارتی

آشنایی با کارراه
های محلی و
شناخت وسای
موجود در محی
و ایمنی در مقاب
انها

11

شناختی

آشنایی با اعیاد
وجشن ها ملی –
مذهبی

صفحه 9صفحه 60

12

شناختی

آموزش مبارزه با
بالیای طبیعی

1بار
(صفحه )39

اشاره شده در حوزه آداب ومهارتهای زندری وبنیان خانواده مبنی برمدیریت بحران وخ ر

13

مهارتی

آموزش نحوه کو،
وتدارا سفر

3بار

اشاره شده در رور حوزه های یادریری فارسی مبنی بر حفظ آداب
ورسو قومی متربی
توجه در حوزه یادریری کار وفن آوری مبنی بر توجه به نیازهای من قهای باید در طراحی وتدوین برنامه درسی لحا شود
 اشاره شده در حوزه م العا اجتماعی که متربی طوری پرورش یابد تااینکه در خدمت هویت تاریخی وفرهنگی خودش باشد

2بار

صفحا ()24،30،32

اشاره شده در چشو انداز برنامه درسی که برنامه تربیتی در راستا تمدن
اسالمی –ایرانیست
اشاره شده در اصول ناظر بر برنامه درسی ملی که برنامه باید دین مدار وباعم تقویت ملی شود
اشاره شده در مبانی به ارزش های مربوط به جامعه وکشور مبنی براحترا به مظاهر ملی اشاره شده تلویحی

14

مهارتی

آموزش بهداشت
فردی وعمومی

2بار
(صفحا )29 ،18

اشاره در بند شایستگی های ذی بند عم  4-7متربی در بهره ریری آراهانه
از یافته های علمی وحرفه ای و بهداشتی و تالش موثر برای تولید وتوسعه انها
اشاره شده در حوزه تجارب یادریری یادریری سالمت برنامه درس ملی

15

مهارتی

آموزش هنر بومی
و محلی

 2بار
صفحا ( )26 ،10

 بند  – 7-3توجه به تفاو ها در اصول ناظر بر برنامه های درسی وتربیتی
 توجه در قلمرو حوزه تجارب یادریری هنر مبنی بر درا هنر بر اساستاریخ و فرهنو

16

مهارتی

آموزش ارتباط
صحی با دیگران
وخانواده

2بار
صفحا ()24،10

اشاره شده به اهمیت زبان در مراوده های اجتماعی در بند رور هایحوزه های یادریری
-توجه به اعتبار نقش پایه ای خانواده

17

مهارتی

شناخت اقلیو و
پش بینی آب و
هوا

 1بار
صفحه( )32

18

مهارتی

شناخت بازی

3-بار

اشاره شده در قلمرو حوزه علو اجتماعی مبنی بر توجه به یاددهی عوام
طبیعی( محی طبیعی)
-ب اشاره شده در بند چشو اندازها رنامه باید شادی آفرین باشد د
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حیطه

نیازهاي

کمیت بیان شده نیازها در

کیفیت بیان شده نیازهاي پیش دبستان عشایر در برنامه درسی

آموزشی

برنامه درسی ملی

ملی

محلی و کار با
اسباب بازی ها

صفحا ()8،13،29

19

نگرشی

آزادی وح
انتخاب

2بار
صفحا ()24،58

اشاره به رور های حوزه یادریری زبان فارسی در مورد قدر بیان
عقاید شخصی
اشاره در مبانی ارزش شناختی بند مبانی سند مبنی بر عم و انتخابآدمی در پرتو ارزش رذاری متربی محق می شود

20

نگرشی

آموزش نظو و
انظباط

1بار
(صفحه )8

اشاره شده در ویگری های برنامه در بند چشو اندازها برنامه

21

نگرشی

آموزش نگرش به
نو دوستی مو
احترا به اقوا

3بارصفحا ()8،31،32

اشاره شده در چشو انداز مبنی بر توجه به مهرورزی وجم ررایی متربیاشاره شده در حوزه یادریری علو انسانی وم العا اجتماعی مبنی برتربیت شهروند نو دوست
 اشاره شده در حوزه یادریری علو اجتماعی مبنی بر تربیت متربیمسول پذیر

22

نگرشی

فرهنو تیذیه و
رف سو تیذیه با
هد تدارا
تیذیه جبرانی

1بار
(صفحه )29

-اشاره شده در حوزه تجارب یادریری رور حوزه سالمت

23

نگرشی

ایجاد رابت به
استفاده از
تکنولوژی
خورشیدی و
تولید هوای پاا

1بار
(صفحه )35

اشاره شده در حوزه یادریری علو تجربی مبنی بر استفاده از فراورده های
علمی فناورانه-

24

نگرشی

آموزش شجاعت

1بار
(صفحه )18

اشاره شده در بند 7-5اخالق بند شایستگی ها مبنی بر اینکه ارزش های
اخالقی مث شجاعت باید در متربی رشد کند

25

نگرشی

آموزش شادی

3بار
(صفحه)8،8،26

اشاره شده در چشو انداز  1404با بهرریری از الگوی پیشرفته بومیزمینه تربیت نسلی که بانشاط باشد
اشاره شده در ویگری های برنامه درسی بند چشو اندازها-اشاره شده به رور وکارکرد حوزه هنر مبنی بر ایجاد شوق ونشاط

26

نگرشی

آموزش صل

1بار
(صفحه )8

اشاره شده در چشوانداز  1404با بهرریری از الگوی پیشرفته بومی زمینهتربیت نسلی که صل جو باشد

27

نگرشی

نگرش درست به
مشاا مختلف

1بار
(صفحه )29

محی باید متناسب با عالی کودا باشد که این خود نشانگر توجه بهعالی کودا است
-توجه به بازی ها در حوزه یادریری تربیت بدنی

اشاره شده در حوزه یادریری وکار فن اوری مبنی بر اینکه متربی آمادری
در بخش های مختلف اقتصادی وزندری اجتماعی داشته باشد

28

نگرشی

آموزش صرفه
جویی

2بار
صفحا ()18،59

اشاره تلویحی در بند عم متربی در مورد بکاررری آداب ومهار هایوسبک زندری اسالمی – ایرانی
اشاره شده در بند مبانی ارزش شناختی قسمت ارزش های مرتب باخود مبنی بر پرهیز از اسرا وزیاده خواهی

29

نگرشی

آموزش وطن
دوستی

1بار
(صفحه)60

اشاره شده در ارزشهای مربوط به جامعه وکشور مبنی بر وطن دوستی در
بند مبانی فلسفی
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نتایج بررسی نیازهای آموزشی دوره اول ابتدایی و
پیشدبستانی عشایر با رویکرد دانش بومی در سند
برنامه درسی نشان دهنده توجه سند به صور مستقیو
و تلویحی به این نیازها است اما توجه و تاکید در 14
بند سند شام «مبانی فلسفی و علمی»« ،چشو
اندازها»« ،اصول ناظر در برنامه درسی و تربیتی»،
«رویکردها و جهتریری کلی»« ،الگوی هد رذاری»،
«هد کلی برنامه درسی و تربیتی»« ،شایستگیهای
پایه»« ،حوزه های تربیت و یادریری»« ،اصول حاکو بر
انتخاب راهبردهای یاددهی و یادریری»« ،اصول حاکو
بر ارزش یابی و پیشرفت تحصیلی»« ،فرایند تولید
اجرای برنامه درسی و تربیتی» «سیاست های تولید
مواد و رسانه های یادریری» « ،ساختار و زمان
آموزش»« ،سیاست ها و الزاما اجرایی» و «ارزشیابی
برنامه درسی ملی» به صور متفاو رزارش شده
است بیشترین تکرار نیازهای آموزشی در بند حوزه
تجارب یادریری هستند بسیاری از نیازهای آموزشی
شناسایی شده از جمله شناخت مکان ،زمان ،محی
اجتماعی و طبیعی در سند برنامه درسی ملی در ذی
بند حوزه تجارب یادریری م العا اجتماعی مشاهده
می شود از آنجایی که دانش بومی نوعی بررردآوری
تجارب و اطالعاتی است که از نسلی به نس دیگر در
درون جامعه اشاره دارد این دانش اصالت خود را از
فرهنو و تمدن محلی می ریرد؛ و شناخت عناصری
مانند فرهنو و تمدن از مفاهیو اصلی در حوزه علو
اجتماعی است ) .)Younesin ,2001لذا میتوان
استنباط کرد که مهمترین قلمرو برای آموزش دانش
بومی همین حوزه «تجارب یادریری علو اجتماعی »
باشد با بررسی نیازهای آموزشی دانش بومی در بند
حوزه های تجارب یادریری سند مشخص می شود که
بیشتر نیازهای آموزشی با رویکرد بومی به صور
مستقیو در حوزه «تجارب یادریری فارسی و هنر » قرار
دارند این م لب نشان دهنده آن است که این دو حوزه،
بستر مناسبی برای آموزش دانش بومی هستند مضافا
دانشآموزانی که متعل به خرده فرهنوها و اقلیتهای

قومی و زبانی هستند میتوانند با بهرهریری از زبان
رفتاری مربوط به قو خود از این آموزشها برخوردار
باشند مواردی از قبی قصهها و هنرهای بومی و محلی
و آموزش خالقیت و صنای دستی در این دسته قرار می
ریرند در رتبههای بعدی «حوزه تجارب یادریری
مهار های زندری » به نیازهای آمورشی دانشآموزان
عشایر به صور مستقیو و ایر مستقیو اشاره داشته
است که نشان دهنده این واقعیت است که دانش بومی
از طری زیستن و به کار بردن آن در زندری تجلی پیدا
می کند در این فقره میتوان مواردی از قبی آموزش
کو ،و تدارا سفر و آموزش صرفه جویی را نا برد
بیشترین فراوانی نیازهای آموزشی در سند برنامه درسی
با بیش از  20مورد تکرار مربوط به مولفه محی زیست
و شناخت عناصر موجود در آن از قبی شناخت ریاهان
و حیوانا بومی بوده است که نشانگر توجه سند به
اهمیت محی زیست و کمک به ایجاد نگرش در حفظ
طبیعت و اکوسیستو دارد تز به یادآوری است که
زیست بو یکی از پایهها و ظرفیتهای اصلی در آموزش
دانش بومی محسوب میشود
نیازهای آموزشی با رویکرد آموزش دانش بومی در
سند برنامه درسی ملی بعد از حوزه تجارب یادریری در
بندهای «مبانی فلسفی و عملی»« ،چشو اندازهای
سند»«،اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی«،
«شایستگی های پایه» و «رویکردها و جهتریریها»
مشاهده میشود در تبالی متن مربوط به این بندها به
صور مستقیو به آموزش و بکارریری دانش بومی و
بکارریری رهیافت بو شناختی اشاره شده است و این
امر نشانگر توجه و بهره ریری از الگوی پیشرفته بومی
به عنوان یک ارزش و چشوانداز در سند برنامه درسی
ملی می باشد به عنوان مثال در بند «شایستگی پایه»
به بهره ریری از یافته های هنری و فنی و حفظ میراث
فرهنگی توجه شده است همهنین در بخش «ساختار و
زمان» متناسب با اقتضائا و شرای که یکی از مولفه
های رهیافت بو شناختی دانش می باشد؛  50ساعت
آموزش اختصاو داده شده است با توجه به نقشه جام
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بودن و حالت کلی رویی سند برنامه درسی ملی،
نیازهای آموزشی بومی در بسیاری از بندهای سند به
صور مستقیو ذکر نشده است بندهایی مانند «الگوی
هد رذاری»« ،هد کلی برنامه های درسی و
تربیتی» «،اصول حاکو بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و
تربیتی» و« سیاستها و الزاما اجرایی» آن به در قالب
بیانیه ها و جمالتی از بکارریری رهیافت بو شناختی
در برنامهریزی درسی به صور کلی و تلویحی یاد می-
کنند به عنوان مثال در بند «سیاستهای تولید مواد و
رسانه های یادریری» در بند  -12-5مبنی بر توسعه و
تقوبت مراکز و مناب یادریری داخ و خارج از مدرسه
به ویگه جامعه محلی و بهره برداری از آنها را اشاره کرد
نتایج بررسی نیازهای دانش بومی در جدول بات نشان
میدهد که بند «اصول حاکو بر انتخاب راهبردهای
یاددهی و یادریری » که می بایستی بستر تز را برای
تحق اهدا برنامه درسی و تربیتی در راستای
شکوفایی ف ر و دستیابی به مراتبی از حیاط طیبه
تدارا ببیند؛ فق یک بار آن هو در مورد آموزش
خالقیت توجه داشته است و در این حوزه مولفههای
دانش بومی و رهیافت بو شناختی به عنوان یک
راهبرد اصلی برای بات بردن فرایند یاددهی و یادریری
مد نظر قرار نگرفته است
پرسش دوم  -با مبنا قرار دادن نیازهاي آموزشی
با رویکرد بومی چه نقدهایی به سند برنامه درسی
ملی در حوزه برنامه ریزي براي کودکان پیش
دبستانی و دوره اول ابتدایی عشایري وارد است
 -1تزمه شناخت عشایر استفاده از تحقیقا قو نگاری
است این نو تحقیقا در مرد شناسی مورد استفاده
قرار می ریرند از این نو تحقیقا در تعلیو و تربیت
نیز میتوان استفاده کرد از آنجایی که رفتار هر فرد
تحت تاثیر بافت و قومی است که در آن زندری می کند
و رفتار هر جامعه تنها در محی قومی مورد م العه
خود قاب تفسیرند در ذی بند مبانی جامعهشناسی
سند برنامه درسی به تفاو جوام ایران ( شهری،

روستایی و عشایری) و اهمیت برنامه ریزی با توجه به
تفاو خرده فرهنو ها صحبت شده است در مکتوبه
موجود توجه به تفاو های بومی در برنامهریزی حالت
کلیرویی دارد و اشاره سند فق به تفاو خرده
فرهنو ها مورد نظر کافی نمیباشد چرا که در سند
برنامه درسی با توجه به تنو قومی در ایران و جوام
عشایری هیچ رونه توصیفی از مولفه قو شناسی به
عنوان منب و رجوعی برای پاسخ به شناخت عشایر
معرفی نشده است
 -2یکههی از مولفههههههای دانههش بههومی آمههوزش درسههت
استفاده از انوا اذاها و رف سوء تیذیه می باشد پیهاده
شدن این مولفه نیازمند تدارا تیذیه مناسب و جبرانهی
از طر آموزش و پهرورش را طلهب مهی کنهد یکهی از
رزارههای اصلی سند تحول بنیادین رفه محرومیهت در
جامعه است کهه بها طهرح تیذیهه رایگهان مهی توانهد در
مناط محرو عشایری شهک اجرایهی بهه خهود بگیهرد
Document of Fundamental Transformation of

) )Education ,2011نبهود مکتوبهه ای در سهند برنامهه
درسی ملی مبنی بر تیذیه رایگان بهرای کودکهان پهیش
دبستانی و دانش آموزان دوره اول ابتهدایی جهای بحهم
دارد چرا که تیذیه به عنهوان مولفههههای برنامهه کهاری
درسی در کودکستان به عنوان یک اص مهورد پهذیرش
قرار ررفته اسهت و از طهر دیگهر طبیعتها بها داشهتن
چنین مکتوبه ای برنامه درس ملی خودش را بها تحهول
بنیادین بات دستی هوساز و هوسو قرار میدهد
-3بازی یکهی از مهمتهرین قلمروههای معرفهی شهده در
سههالمت روحههی و جسههمی کودکههان محسههوب مههی
شود کودکان از طری بازی به رشد شهناختی و مههارتی
میرسند در حوزه «تجارب یادریری تربیهت بهدنی» بهه
بازیهای بومی و محلی توجهی نشهده اسهت چهه بسها
بازیهای بومی و محلی نقش بسیار در پرورش شخصیت
و استعداد نوآموزان عشایری دارد
-4با توجه به تاسی اسناد بات دستی از فرمایش قرآن
کریو مبنی برکاوشگری در پیرامون طبیعت برای
یادریری و پند آموزی (آیا 19و 20عنکبو )
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)(Ghoran karim؛ که در برنامه درسی تحت عنوان
عرصه خلقت لحا شده است محوریت و پایه قرار دادن
«آموزش از طری محی زیست» در برنامه درسی
آموزش ابتدایی و پیشدبستانی عشایر وزن کمتری
نسبت به «آموزش محی زیست» دارد از آنجایی که
یادریری فق در چارچوب کالس درس صور نمی-
ریرد ) (Eisner, 1979میتوان عالوه بر مراقبت ،حفظ
و استفاده صحی از محی زیست که مصداقهای
آموزش محی زیست هستند راب ه جدایی ناپذیر
زندری عشایر با عناصر خلقت مث آب ،خاا و سنو را
برای آموزش مباحم خداشناسی و خالقیت به عنوان
مصادی «آموزش از طری محی زیست» در ساحت-
های تربیتی آنان لحا کرد تز به تو ی است که در
بندهای سند به صور تلویحی به آموزش محی زیست
با توجه به شرای و ساختارهای متفاو جوام توجه
شده است اما طرح و برنامه خاصی برای عملیاتی شدن
برنامه های «آموزش از طری محی زیست» وجود
ندارد این بدین معنی است که توالی تولید «نظریه» به
«سیستو » و سرس به تولید «برنامه عملیاتی» تربیت
کودا در نظا آموزشی و پگوهشی در تربیت کودا به
حد تکام خود نرسیده است ))Marzooghi,2015
بنابراین برای تولید محتوا برنامه پیشدبستانی از شک
رقی یافته و سادهی برنامه درسی دوران ابتدایی استفاده
می شود نداشتن الگوریتو و چارچوب خاو برنامهریزی
چند بعدی در زندری کودا که از چهار قلمرو معار
اسالمی ،مضامین بین رشتهای ،بعد فعالیتهای مورد
عالقه کودا و بعد پروژههای برررفته از زندری کودا
الها بگیرد جای نقد و بررسی دارد محی وسی و
سرشار از محراهای طبیعی از اولویتهای اول فرصت
هایی پیشروی آموزش در پیشدبستانی عشایر است که
به کمک آنها میتوان به سبک مدارس وابسته به
طبیعت من جمله مدل «والدرو » فرایند یاددهی و
یادریری را توسعه داد در الگوی «والدرو » دانش-
آموزان از محی های باز و طبیعی استفاده می کنند و
در روش کار آن تأکید بسیار بر انوا مختلف بازیهای

سازمان یافته و آزاد مخصوصا بازیهای تخیلی و خالق
می شود در این الگو استفاده از ریتو برای انجا فعالیت
های هدفمند در قاب برنامه های روزانه هفتگی و ساتنه
برای فعالیت های مختلفی نظیر فعالیت های هنری ،
مهار های خانهداری و جشنواره های فصلی که در طی
آن کودکان به تجربه کردن در محی روی می آورند
 ) (Habibi & Ahmadi Qaracheh, 2011که در سند
برنامه درسی برنامه عملیاتی در این مورد وجود ندارد
-5در حوزه یادریری کار و فنآوری با توجه به اینکه
تنها منب اقتصادی عشایر فروش رمه میباشد آموزش
صنای دستی و ایجاد نگرش مثبت به دیگر شی ها به
عنوان یک سرفص آموزشی در محتوای کتب دورههای
تحصیلی عشایر میتواند کمک شایانی به درآمدهای
عشایر بکند این نکته در بخش قلمرو حوزه کار و فن
آوری اشاره نشده است و کمتر در متن سند مورد توجه
قرار ررفته است مضافا در حوزه یادریری فن آوری،
برنامه درسی ملی تما فعالیتها حوزه های یادریری
فناورانه ملز میکند National
فراریران را به صور
) )Curriculum Document 2012این در حالی است
که عمال دانش آموزان عشایر با دنیای مجازی ارتباط
کمتری دارند با توجه به اینکه یکی از نیازهای تشخیص
داده شده این تحقی ایجاد رابت به استفاده از
تکنولوژیهای خورشیدی در بین دانش آموزان عشایر
میباشد که دقیقا با نیازهای رفاهی و فرهنگی آنان نیز
متناسب است عد دستورالعم های توجیهی استفاده
تکنولوژیهای خورشیدی در برنامه درسی ملی برای
دانش آموزان و حتی بقیه دورهها تحصیلی عشایر جای
نقد و بررسی دارد
-6یکی از آخرین یافتههای علمی تاثیر رذار در
فعالیتهای کودکان نقش والدین در امر یادریری
فرزندان است آموزش خانواده برای شناسایی والدین از
دنیای روانشناسی کودکان،کمک شایانی به تربیت موثر
آنان میکند؛ با توجه به فقر فرهنگی و بی سوادی االب
والدین آموزش به کمک خانواده از اهمیت دو چندان
برای عشایر دارد در سند برنامه درس ملی علیراو
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اشاره به تقویت بنیاد خانوادهها و نقش آنها در آموزش
به کودکان پیش دبستانی طرح و برنامه عملیاتی خاصی
وجود ندارد
بحث و نتیجهگیري
شناسایی نیازهای آموزشی کودکان پیش دبستانی و
دوره اول ابتدایی عشایر به خاطر داشتن دو وِیگری
عشایری و کودا بودن ،امری روری به نظر میرسد
از آنجایی که در چشوانداز نظا تعلیو و تربیت عمومی
بهرهریری از الگوی پیشرفته و بومی مورد توجه قرار
ررفته ،و مرجعیت معلو و متخصصین در هدایت و
انیسازی محی تربیتی به همراه اص توجه به تفاو -
ها مد نظر است در همین راستا این پگوهش به کمک
بهرهریری از نظریا متخصصان درریر درحوزه عشایری
با کمک تکنیک دلفی به تشخیص نیازها آموزشی
کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان دوره اول و
نوآموزان پیش دبستانی با تاکید بر آموزش دانش بومی
پرداخته است و در ادامه به نقد و تحلی میزان توجه
متن سند برنامه درسی به هریک از این نیازها می-
پردازد نتایج در بخش شناسایی نیازهای آموزشی حاکی
از آن است که نیازهای آموزشی با تاکید بر آموزش
دانش بومی با وزن مساوی در سه حی ه دانشی ،مهارتی
و نگرشی توزی شده اند که نشانگر توجه به محدود
نشدن فرایند یاددهی و یادریری از طری انتقال دانش
است ؛ بلکه در زمینه تولید علو بومی از سوی دانش
آموزان با تاکید بر مشارکت آنان و انجا فعالیت وکسب
مهارتی میسر میشود همهنین لحا کردن نیازهای
آموزشی حی ه نگرشی برای آموزش دانش بومی نشان
دهنده آن است که برای آموزش موثر در بستر و بافت
یک جامعه ،بایستی به ارزشها و عقاید آن جامعه توجه
شود چرا که فرهنو پس زمینه خودآراه همه برنامه-
ریزیها را تشکی میدهد ) )Younesin ,2001بررسی
در سند برنامه درس ملی در بندهای  15رانه نشان
میدهد که بندهایی مانند «تجارب یادریری» و «چشو
اندازها»« ،ارزش ها و مبانی» تا حدود زیادی و به

صور مستقیو به نیازهای آموزشی عشایر با رویکرد
دانش بومی توجه دارند و در بندهای دیگر با توجه به
ماهیت مختصررویی و جامعیت سند به صور کلی و
تلویحی به رهیافت دانش بومی اشاراتی شده است نتایج
تحلی نشان دهنده آن است که بند «اصول حاکو بر
انتخاب راهبردهای یاددهی و یادریری» ،رویکرد دانش
بومی و رهیافت بو شناختی را کمتر مد نظر قرار داده
است در صورتی که این بند در سیاستگذاری برای
آموزش دارای اهمیت بسیار زیادی است نتایج پگوهش
در قسمت نقد به سند برنامه درسی از منظر توجه به
نیازهای حوزه عشایر نشان میدهد که برنامهدرسی ملی
فاقد مدل خاو در آموزش پیشدبستانی با رویکرد
آموزش دانش بومی است برنامه درسی برای تعیین
اهدا تربیتی و تولید محتوا در دوره پیش دبستانی با
در نظر ررفتن شرای رشد شناختی و جسمی نوآموزان
از برنامه درسی یادریری دوره ابتدایی تزری میکند
دراین مورد نداشتن الگوی بومی خاو و جدارانه از
برنامههای دوره ابتدایی که در آن به مضامین بین-
رشتهای ،بعد فعالیتهای مورد عالقه کودا و بعد
پروژههای برررفته از زندری کودا توجه داشته باشد
جای نقد و بازاندیشی دارد نتایج با پگوهش تحلی
محتوای کتاب های اجتماعی بر اساس شاخص های
بومی برنامه درسی در اسناد بات دستی آموزش و
پرورش مبنی بر اهمیت بکارریری مولفه های بومی در
برنامه ریزی درسی هو راستاست (Mirzaei Pirloo,
) 2018از دیگر انتقادا می توان توجه کو برنامه
درسی ملی به مولفه های رهیافت بو شناختی مث
برخورداری از محی کامال طبیعی و استفاده از عناصر
طبیعی برای آموزش ،توجه کو به کاربرد صنای دستی
و بازی های بومی و محلی را میتوان خاطر نشان شد
نتایج با پگوهش (حسینی اسفندیاری و نعمتی)
 & Nemati, 2016) (Hosseini, Esfandiariدر مورد
«تحلی محتوای اسناد بات دستی و کتب دوره ابتدایی
در زمینه توجه رفتارهای عملی به عنوان شاخص قاب
اندازه ریری فرهنو آموزشی» هو راستاست نتایج این
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پگوهش میزان کو هماهنگی اسناد بات دستی و محتوای
کتاب های درسی ابتدایی به شاخص های رفتار عملی
یادریری از ملموس به انتزاعی و
بدون رعایت س
ناهماهنو با نو ماده درسی را نشان می دهد مضافا
در سند برنامه درسی ملی به کلیا رویی به کمک ارائه
،  جیرافیای متفاو، مفاهیمی چون فرهنو متفاو
حوزه عشایری را با دیگر جوام متفاو ساخته است در
صورتی که ازحیم وابسته بودن به فرهنو قومی و
) با،شیوه زندری متفاو ( زندری ایلی و همراه با کو
دیگر جوام فرق دارند و ک ساختارجامعه عشایری
متنو است و نمیتوان آن را با دیگر جوام مقایسه
کرد نتایج این تحقی همسو با نتایج تحقیقا صادقی
) در زمینه مقایسه رویکرد آموزشSadeghi, 2010)
چند فرهنگی در سند برنامه درسی است
در جم بندی کلی میتوان رفت که سند برنامه
درسی به نیازهای آموزشی عشایر توجه نسبتا خوبی
دارد؛ اما با توجه به اینکه مبانی جامعه شناختی و
فرهنگی –زیستی عشایر متفاو از دیگر جوام است؛
لذا در بحم تبدی رهنمودها به الزاما اجرایی و
-تجویزی دچار نقص است داشتن الگوریتوها و مکتوبه
های شفا در سند میتواند این مشک را ح کند در
پایان ذکر این نکته روری است که هد از نقد و
 تالشی جهت رف نیازهای عشایر بویگه،تحلی سند
نوآموزان است و امید میرود در تکمی و رف این
،کاستیها و ارائه مدل برخواسته از بو و بافت فرهنگی
طبیعی عشایر مورد توجه دست اندرکاران قرار ریرد
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