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چکیده
امروزه با توجه به برداشته شدن مرزها ،و پیدایش فرهنگهای متفاوت در کنار یکدیگر ،ضرورت تدوین
یک برنامه درسی منسجم مستلزم توجه به فرهنگیهای متنوع و متکثر موجود در جامعه میباشد .در این
میان بدیهی است که نظام تعلیم و تربیت هر جامعهای برای زنده نگه داشتن خرده فرهنگها و همچنین
زیست مسالمتآمیز آنها در کنار یکدیگر باید بر یک برنامه درسی چند فرهنگی تاکید کند ،اما این
گستردگی فرهنگی عالوه بر در نظر گرفتن خرده فرهنگهای بومی لزوم توجه به فرهنگهای ملی و فرا
ملی را نیز بیش از پیش ضروری میسازد .براین اساس ،هدف پژوهش حاضر تبیین برنامه درسی چند
فرهنگی با تاکید بر شناسایی مولفههای هویت بین المللی برنامه درسی ،هویت ملی برنامه درسی و هویت
بومی برنامه درسی است .پژوهش حاضر از نوع کیفی به شمار می رود ،که با استفاده از روش تحلیلی-
اسنادی صورت گرفته است .یافته های پژوهش نشان داد که ساختار برنامه درسی چند فرهنگی به سه الیه
هویتی برنامه درسی وابسته است ،که در باالترین سطح این الیه هویت بین المللی برنامه درسی قرار دارد،
که ضمن در بر گرفتن الیه هویت ملی برنامه درسی ،الیه هویت بومی برنامه درسی نیز در هسته مرکزی آن
جای گرفته است .در این ساختار در درون هر هویت مولفههایی قرار گرفته ،که با وجود تفاوتهای
ملموس با الیههای ما قبل یا ما بعد خود ،با آنها نیز اشتراکاتی دارد که همین اشتراکات باعث پیوند و ارتباط
بیشتر بین آنها میشود .لذا به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که با توجه به تعامل و وابستگی که برنامه
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درسی چند فرهنگی با این سه الیه هویتی برنامه درسی دارد ،بنابراین اثربخشی و موفقیت برنامه درسی چند
فرهنگی در گرو توجه وافر به هویت بین المللی برنامه درسی ،هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه
درسی میباشد.

واژههای کلیدی :برنامه درسی چند فرهنگی ،برنامه درسی بین المللی ،برنامه درسی ملی،
برنامه درسی بومی

مقدمه
تاملی بر یافتههای باستان شناسی و تاریخی کشورمان نشان میدهد که از هزاران سال پیش
به این سو ،همواره اقوام و فرهنگهای مختلف در آن میزیستهاند .به طوری که هزاره
پیش از میالد و قبل از ورود آریایی ها به این سرزمین دست کم سیزده قوم متفاوت در آن
زندگی می کردند که آگهی چندانی از زبان و فرهنگ آنها در دست نیست
(دالوری 5317،به نقل از صادقی .)5315 ،این فرایند گویای این واقعیت است که در
کشور ما تنوع و تکثر فرهنگی ،نژادی ،قومی ،دینی و زبانی به عنوان یکی از مشخصترین
مولفه های مسلط میباشد که همسو با فرصتها و قابلیت هایی که یقینا برای هر جامعه ای
خلق می کند ،میتواند در صورت نادیده گرفته شدن ،منجر به بسترساز بسیاری از
مشکالت و چالشهای اجتماعی گردد.

امروزه ،با عنایت به جایگاه ویژه نظامهای تعلیم و تربیت در دستیابی به اهداف و
آرمانهای واالی هر ملت و همچنین بستر سازی رفع مشکالت و چالشهای اجتماعی،
آموزش و پرورش جزء اساسی هرکوششی است که به منظور رشد اجتماع و پیشرفت بشر
مقام مهم و روزافزونی در تنظیم سیاست های ملی و جهانی دارد (شعاری نژاد،ص.)115
این سازمان از دیرباز طی روندی اعضا جامعه را در نظام رسمی سازمان یافتهای همچون
کودکستان ،دبستان ،دبیرستان ،آموزشگاهها و دانشگاهها به اخذ دانش و مهارت ،فن و
تخصص ،الگوهای رفتاری و ارزشهای جامعه نایل میسازد (عالقه بند  .)5337،نول
( )5755معتقد است که برنامه درسی قلب آموزش و پرورش است(نول .)5772 ،5بنابرین
1. Null
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آموزش و پرورش برای تسهیل در نایل شدن به اهداف و آرمانهای خود نیازمند تدوین
یک برنامه درسی منسجم میباشد .اما محرز است ،با توجه به برداشته شدن مرزها ،و و
پیدایش فرهنگهای متفاوت در کنار یکدیگر ،تدوین یک برنامه درسی منسجم مستلزم
توجه به فرهنگهای متنوع و متکثر موجود در جامعه میباشد.
واژه تکثر فرهنگی یا چند فرهنگی مفهومی است گویای این واقعیت است که به رغم
گسترش ارتباطات بین کشورها و حرکت آنها به سوی نظامی جهانی و یا حداقل
منطقهای ،مسئله اقوام و ملیتها و تفاوتهای فرهنگی بین آنها همچنان اهمیت خاصی
دارد (جوادی .)5301،در این میان ،نظام تعلیم و تربیت هر کشوری مهمترین نهاد متولی
ترویج ،حفظ و نگهداشت فرهنگهای متنوع یک جامعه است ،که برای حفظ و
نگهداشت خرده فرهنگها و همچنین زیست مسالمتآمیز آنها در کنار یکدیگر باید بر
یک برنامه درسی چند فرهنگی تاکید کند ،که ضمن توجه به تفاوتها و اختالفات ،آنها را
در زیر یک ساختار مشترک جای دهد که همزمان که رو به سوی بین المللی شدن برنامه
درسی حرکت میکنند ،هویت ملی و منطقهای خود را نیز در برنامه درسی چند فرهنگی
حفظ کند .برنامه درسی چند فرهنگی ساز و کاری است که میتواند از طریق
توانمندسازی افراد و گروهها از منظر برخورداری از دانش نگرش و مهارت برای زیست
مسالمتآمیز در یک جامعه چند فرهنگی موثر باشد (صادقی .)5315 ،بطور کلی این
مفهوم را میتوان به عنوان نقشه یا چارتی تصور کرد که ضمن توجه به تاریخها ،متون،
باورها و دیدگاههای فرهنگهای مختلف ،آنها را براساس یک سری مشترکات پایه به هم
پیوند میزند .در چنین جوامعی هر ایده یا دیدگاه قابل پذیرش و مطلوب میباشد ،و هر
شخصی برای رشد و ارتقا افکار خود قادر است از امکانات فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و آموزشی بطور برابر و عادالنه بهره ببرد .برخالف اعتقاد عوام برنامه درسی چند
فرهنگی در پی آشفتگی ،دلسوزی به افراد بومی ،چیرگی فرهنگی و هنجارمند کردن
ارزشهای نهادینه شده در فرهنگها نیست ،بلکه چشم انداز آن بسترسازی یک زندگی
مسالمتآمیز و تعامل سازنده میان فرهنگهای گوناگون است ،از این رو ممکن است این
تصور غلط برانداز پیش آید ،که از آنجایی که مکانیسم چندفرهنگی بر خورده
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فرهنگهای متنوع و متکثر استوار است ،پس چنین جامعهای گسیخته و نابسامان است ،که
در آن عناصر و خرده فرهنگها فاقد پیوند و تناسب الزم میباشند (صادقی ،)5315 ،در
صورتی که بدون شک چنین نظری درست نیست ،زیرا اگه ما به شکل عمیقتری به این
قضیه بنگریم ،به این حقیقت دست مییابیم که در ظاهر امر درست است که تنوع و
تفاوتهای فرهنگی فاصله فرهنگها رو از هم زیاد میکند ،ولی ما باید به این نیز توجه
کنیم که تمام فرهنگها در عین اختالفات و تفاوتهای زیادی که با هم دارند در یک
سری مولفههای ملی و بین المللی با هم مشترک هستند ،که به هیچ وجه قابل حذف یا
نادیده گرفتن از صحنه ملی یا بین المللی نیستند.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد ،هدف اساسی برنامههای درسی چندفرهنگی ،ایجاد
وفاق و اتحاد ،نه افتراق و انتزاع است (صادقی .)5315 ،لذا در این مقاله نظر بر این است
که موفقیت و اثربخشی برنامه درسی چند فرهنگی در گرو این است که مولفان و برنامه
ریزان درسی ضمن توجه به تنوع و تفاوت فرهنگی ،باید بر هویت بین المللی برنامه درسی،
هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی نیز تاکید کنند و آنها را در زیر یک
چتر مشترک قرار دهند .براین اساس هدف پژوهش حاضر تبیین برنامه درسی چند فرهنگی
با تاکید بر شناسایی مولفه های هویت بین المللی برنامه درسی ،هویت ملی برنامه درسی و
هویت بومی برنامه درسی است .در این راستا سواالت زیر مطرح میگردد:
سوال )1مولفههای ضروری هویت بین المللی برنامه درسی کدامند؟
سوال )2مولفههای ضروری هویت ملی برنامه درسی کدامند؟
سوال  )3مولفههای ضروری هویت بومی برنامه درسی کدامند؟
سوال )4چگونه مولفههای هویت بین المللی برنامه درسی ،هویت ملی برنامه درسی و
هویت بومی برنامه درسی در راستای تبیین یک برنامه درسی چند فرهنگی با هم تعامل
دارند؟
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روش پژوهش
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر تبیین اثربخشی برنامه درسی چند فرهنگی با تاکید بر
شناسایی مولفه های ضروری هویت بین المللی برنامه درسی ،هویت ملی برنامه درسی و
هویت بومی برنامه درسی است .لذا این پژوهش از نظر ماهیت کیفی به شمار میرود که با
استفاده از روش تحلیلی -اسنادی صورت گرفته است .این روش پژوهشی بر دستیابی به
اطالعات معتبر و دقیق از منابع متعدد و همچنین دسته بندی و مفهوم بندی آنها تاکید دارد.
روش کار نیز در طی سه مرحله صورت گرفت :در ابتدا با جستجو واژهای کلیدی؛
همچون برنامه درسی چند فرهنگی ،برنامه درسی بین المللی ،برنامه درسی ملی ،برنامه
درسی بومی ،چیستی و ضرورتهای آنها در پایگاههای دادههای معتبر جهانی از جمله؛
اسکوپوس ،5پروکوئست ،5ساینس دایرکت ،3گوگل اسکالر ،4تیلر فرانسیس 1و همچنین
پایگاههای داخلی مثل مگ ایران ،نورمگز و پایگاه جهاد دانشگاهی سعی گردید با کاوش
در مبانی نظری و مقاالت مرتبط با موضوع در این مطالعه ،درک و تفسیر موضوع به پیش
برود .سپس در مرحله دوم با توجه به این جستجو مولفههای هویت بین المللی برنامه
درسی ،هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی استخراج و دسته بندی گردید،
و در مرحله سوم برای تبیین برنامه درسی چند فرهنگی مولفههای استخراج شده هویت بین
المللی برنامه درسی ،هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی به صورت یک
مدل مفهومی ارائه شد.

1. Scopu
2. ProQuest
3. Sciencedirect
4. Google Scholar
5. Taylor&Francis
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هویت بین المللی برنامه درسی .امروزه محققان بسیاری بر نقش محوری برنامه درسی بین
المللی به عنوان عنصر حیاتی در فرایند تدریس و یادگیری تاکید میکنند (بوند5773 ،1؛
بوند و همکاران5773 ،؛ گرین 2و همکاران5773 ،؛ نایت5114 ،3؛ لمسون5775 ،4؛ پگی،5
5773؛ تونکین 6و همکاران .)5135 ،بین المللی سازی برنامه درسی عبارت است از دادن
هویتی بین المللی به دروس و رشتهها از طریق آموزش و ترویج برنامههای درسی به
فراسوی مرزهای جغرافیایی و تلقی مردمان کشورهای مختلف جهان به عنوان شهروندان
جامعه جهانی است(طلعت دیبا واجاری .)5333 ،برمر 7و همکاران ( )5111اذعان دارند که
برنامه درسی بین المللی به فعالیتهای بین المللی از قبیل؛ برنامههای مطالعات خارج از
کشور ،دورههای تحصیلی زبان خارجی ،برنامه های بین رشتهای یا منطقه ای ،تدارک
برنامهها یا دورههای آموزشی با تمرکز و مقایسه بین المللی یا بین فرهنگی اشاره دارد.

نایت( )5114نیز برنامه درسی را به عنوان ستون اصلی فرایند بین المللی توصیف میکند
(نایت .)5114 ،با توجه به آنچه که گفته شد میتوان گفت ،که حرکت در جهت بین
المللی سازی همانند سایر رویکردهای برنامه ریزی درسی مستلزم یک سری مولفهها
میباشد ،که در زیر به آن پرداخته میشود.

مولفههای بین المللی کردن برنامه درسی
مولفه اول :روز آمد کردن محتوا برنامه درسی با تاکید بر تحوالت و و دگرگونی های

جهانی .امروزه ،زندگی در جوامع بین المللی امری پیچیده ،چالش برانگیز و مخاطره آمیز
است که باید با دقت و ظرافتی خاص برنامه ریزی و اداره شود .این پیچیدگی در جوامع
انسانی ،به آن حالتی شطرنج گونه داده است که عدم دقت و هوشیاری در به کارگیری
منابع ،به مات شدن آنها منتهی میگردد .و از طرف دیگر باعث تغییرات سریع علمی،
1. Bond
2. Green
3. Knight
4. Lemasson
5. Paige
6. Tonkin
7. Bremer
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اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی شده که عمر اطالعات و دانش بشر را کوتاه کرده
است (سلطانی .)5335 ،لذا با توجه به اینکه نظام آموزشی هر کشور مهمترین رکن در
جهت موفقیت و دستیابی جوامع در عرصه بین المللی میباشند ،بنابراین همواره باید
ضرورت تدوین و روزآمد کردن محتوا برنامه درسی با توجه به تحوالت و چالشهای
جهانی در نظر گرفته شود.
مولفه دوم :توجه به دروس و رشتههای جدید با اقتباس از فضای برنامه درسی بین المللی.

در آغاز هزاره سوم ،تحوالت موجود در دنیا منجر به ظهور رشتهها و تخصص های
گوناگون شده است ،از این رو جوامع برای عقب نیفتادن از کورس رقابت در عرصه بین
المللی ناچار به ایجاد و تدوین دروس و رشتههای جدید با اقتباس از فضای بین المللی
هستند.
مولفه سوم :توجه به معضالت و چالشهای جهانی از جمله؛ تبعیض نژادی ،قومی و
جنسیتی ،مسائل زیست محیطی ،ایجاد صلح جهانی ،ریشه کن کردن فقر و  ...گنجاندن آنها

در برنامه درسی .امروزه در تمام دنیا یک سری چالشها همچون؛ مسائل زیست محیطی،
برقراری صلح جهانی ،ریشه کن کردن فقر و بیکاری ،رفع تبعیض و  ....وجود دارد که رفع
آنها نیازمند همکاری بین المللی میباشد ،حال چنانچه نظام آموزشی هر کشوری بخواهد
گامهای مثمر ثمری در این راه بردارد ،باید ضمن توجه به چالشهای مشترک جهانی این
موارد را نیز در برنامه درسی خود بگنجاند ،تا در عرصه بین المللی پیوند و تناسب الزم را
بتواند ،ایفا کند.
مولفه چهارم :بسترسازی زیر ساختهای آموزش از راه دور در راستای غنیتر کردن

برنامه درسی بین المللی .در دهة اخیر کشورها برای ورود هرچه بیشتر فناوری اطالعات و
ارتباطات به حوزة آموزش وپرورش تالش کردهاند (کفاش .)5315 ،فصل مشترک این
کوشش های به عمل آمده در این حیطه ،فراهم کردن زمینه استفاده از نرم افزارهای
آموزشی و بالخره تدارک محیطهای مجازی برای یادگیری یا همان یادگیری الکترونیکی
است (مهر محمدی .)5330 ،آموزش از راه دور باعث امکان دسترسی یکسان ،رایگان و
جستجوپذیر در دورههای درسی و ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف
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در هر نقطه و بهینه سازی شیوههای ارائه مطالب درسی به منظور یادگیری عمیقتر و
جدیتر شده است (فرهادی .)5334،از این رو ،برای اینکه فراگیران در جامعه متحول
جهانی امروز بتوانند با موفقیت عمل کنند ،نیازمند درک چگونگی یافتن و بکارگیری
کارآمد اطالعات هستند .بنابراین بسترسازی زیر ساختهای آموزش ار راه دور با توجه به
مزایای آن یکی از راهکارهای تعامالت فرهنگی در راستای اثربخشی برنامه درسی بین
المللی میباشد.
مولفه پنجم :بستر سازی روادیدی جهت تسهیل چرخه مدیریت دانش با سایر مللها .در
جوامع امروزی تمامی صاحبنظران معتقدند که آینده از آن سازمانهایی است که با استفاده
از نگرش خود ،دانش را در سطح سازمان به سریعترین و کارآمدترین شکل ممکن اجرا
کنند (هونگ .)5755،5دانش نیز همان صورت ذهنیایدهها ،واقعیتها ،مفاهیم ،دادهها و
تکنیکهای ثبت شده در حافظهانسان است (میرزابیگی ،)5334،که از مغز انسان سرچشمه
میگیرد و مبتنی بر اطالعاتی است که با تجربه ،باورها و ارزشهای شخصی ،همراه با
تصمیم و عمل وی ،دگرگون و بارور میشود .از این رو نظامهای آموزشی باید روادیدی
را برای اشتراک ،انتقال و تقابل دانش اعضای خود با سایر مللها که تجربه غنی در این
رابطه دارند ،را به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعامالتشان آموزش
دهند .بنابراین با توجه به آنکه در دنیای کنونی جوامع در حالت رقابت آمیز با هم قرار
گرفتهاند ،پیشرفت و ارتقا آنها مستلزم استفاده از تجربیات سایر ملتها میباشد ،که این امر
ضرورت تسهیل چرخه دانش در بین سایر جوامع را بیش از بیش جیاتی میکند.
مولفه ششم :تدوین سازکارهایی برای حرفهای نمودن مهارتهای مدرسان جهت تدریس

اثربخش دروس بین المللی .با توجه به اینکه فصل مشترک تعامل با جوامع بین المللی ارتقا
و بهبود کیفیت دروس بین المللی است ،الزمه این کار ،حرفهای شدن امر تعلیم و تربیت و
در سرلوحه آن ،حرفهای شدن تمام معلمان در جهت بهبود کیفیت این دروس مشترک
میباشد .بنابراین ،اگر آموزش و پرورش می خواهد تغییر کند ،متحول شود و پیشرفت

1. Heghe

تبیین برنامه درسی چند فرهنگی با تاکید بر شناسایی مولفههای 61 / ...

نماید ،دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت ،به خصوص معلمانی که تعامل گستردهای با
فراگیران دارند ،باید متحول شوند ،تغییر کنند و پیشرفت نماید .همچنین دانش و اطالعات،
شناختها ،نگرشها ،مهارتها و روشهای کار آن ها باید در راستای بهبود و اثربخشی
دروس بین المللی تغییر کند.
مولفه هفتم :اعزام مدرسان و فراگیران به خارج از کشور برای فرصتهای مطالعاتی.

افزایش و گسترش تجارب علمی معلمان و آشنایی با دستاوردهای علمی و فنی نوین،
کمک به رفع چالشها با انتقال تجربیات ،انجام کارهای تحقیقاتی و تبادل اطالعات با
معلمان و پژوهشگران سراسر مراکز علمی برجسته ،کمک به توسعه و تقویت همکاریهای
علمی منطقهای و بین المللی و به روز شدن دانش تخصصی معلمان ،ضرورت اعزام معلمان
به فرصت مطالعاتی خارج از کشور را بیش از پیش حیاتی می سازد.
مولفه هشتم :دعوت از متخصصان و اساتید خارجی جهت حضور در سمینارها و کنفرانس

های داخلی .مسائلی که در زمان حال وجود دارند ،تنها به دلیل این که در یک نقطه از
جهان اتفاق میافتند انحصاری نیستند ،بلکه متعلق به جهانی هستند که به یک دهکده
تبدیل شده است(علی رئوف .)5331،این چالش مستلزم ایجاد و بسترسازی فضایی برای
دعوت از متخصصان خارجی در راستای استفاده از تجربیات برای تحقیق و مطالعه در یک
مورد یا موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل از کشور نیست ،است.
مولفه نهم :ادغام فراگیران خارجی و داخلی در بعضی از دروس مشترک با توجه به

پدیده جهانی شدن .آنتونی گیدنز در سادهترین تعریف ،جهانی شدن را همبستگی
میداند ،یعنی زندگی کردن در دنیای جهانیتر ،زندگی در دنیای به هم وابستهتر که در
آن رخدادهای یک سوی جهان مستقیما بر وقایع سوی دیگر آن تاثیر میگذارد (گیدنز،1
 .)5334از پیامدهای مهم این جهانی شدن برداشته شدن مرزهای جغرافیایی ،کمر رنگ
شدن حاکمیت دولتها ،و نزدیکی بیشتر انسانها از فرهنگها و ملتهای مختلف است.
با توجه به این امر ،ایجاد فضایی در نظام آموزشی جهت ادغام دانش آموزان بین المللی در

1. Giddens
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بعضی دروس مشترک به منظور نهادینه شدن آن دروس ،و همچنین پیدایش تجربیات
واقعی و غنی در آن زمینه برای دانش آموزان ضروری میباشد.
هویت ملی برنامه درسی .هویت ملی یکی از جامعترین بخشهای هویت جمعی است که
فراگیرترین و در عین حال مشروع ترین سطح هویت در تمامی نظامهای اجتماعی است
(حاجیانی .)5301 ،از دیدگاه جامعه شناسی این هویت به مثابه نوعی احساس تعهد و تعلق
عاطفی نسبت به مجموعهای از مشترکات ملی جامعه است که موجب وحدت و انسجام
میشود ،و دارای ابعاد مختلف خرده فرهنگ ملی ،دینی و انسانی است (رزازی
فرد .)5301،استاد مطهری هویت ملی را یک احساس ملی مینامند و در کتاب خدمات
متقابل اسالم و ایران مینویسند ،اگر هویت را نوعی احساس ملی بنامیم ،آن عبارت خواهد
بود از وجود احساس مشترک یا وجدان دسته جمعی در میان عدهای از انسانها که یک
واحد سیاسی یا ملت را میسازند (مطهری .)5323
یوسفی( ،)5337نیز مهمترین عناصر و نمادهای ملی که سبب شناسایی و تمایز میشوند
عبارتند از سرزمین ،دین و آئین ،آداب و مناسک ،تاریخ ،زبان و ادبیات ،مردم و دولت
میداند .به عقیده وی در درون یک اجتماع ملی میزان تعلق و وفاداری اعضاء به هر یک از
عناصر و نمادهای مذکور ،شدت احساس هویت ملی آنها را مشخص می سازد
(یوسفی .)5337،رزازى فر ( )5301بیان داشته به لحاظ الگوى ایده آل ،هویت ملى در هر
جامعه ،متفاوت از جوامع دیگر بوده و محدودیتهاى ابعاد آن برخاسته از ارزشها و
نگرشهاى آن جامعه میباشد.
در کشور ما نیز ،موضوع هویت ملى ،با توجه به تنوع فرهنگی و غنای فرهنگی
چندین هزار ساله این سرزمین ،از اولویت زیاد و در عین حال پیچیدهتری برخوردار
است ،و از جمله موضوعات بین رشتهاى است که مورد عالقة پژوهشگران حیطههاى
گوناگون علمى جامعه شناسى ،تاریخ ،روان شناسى ،علوم سیاسى ،جغرافیای سیاسی،
علوم تربیتى قرار گرفته است .در این میان وظیفه صاحبنظران و پژوهشگران این حوزه،
شناخت هویت ملی در زمان حال با توجه به ویژگیها و تحوالتی است که در این
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مفهوم طی اعصار گذشته رخ داده تا از رهگذر آن بتوانند در جهت تقویت و تعمیق آن
اقدام نمایند (طلعت دیبا.)5333،
بنابراین اولین گام در ارتقاء و تقویت هویت ملی تعیین مؤلفههای این مفهوم است.
مؤلفههای هویت ملی ما عناصرى هستند که به واسطه آنها هویت ایرانى شکل میگیرد.
در واقع مؤلفهها نشان دهنده شناسایى و تمایزند و نقش اساسى در درک و تصور ما از
کشور را دارند .پس بدون مشخص شدن مؤلفهها معیار مشخص و درستى وجود نخواهد
داشت تا براساس آن بتوان به هدف اصلى که همان بررسى هویت ملی و تالش در
جهت تحکیم و تقویت آن در برنامههای درسی است ،دست یافت.

مولفههای هویت ملی برنامه درسی
مولفه اول :ضرورت توجه به هویت تاریخی و گنجاندن آن در برنامه درسی .بعد تاریخی
هویت ملی عبارت است از آگاهی مشترک افراد یک جامعه از گذشتهی تاریخی و
احساس دلبستگی به آن و احساس تاریخی یا به تعبیر دیگر «هم تاریخ پنداری» که پیوند
دهنده نسلهای مختلف به یکدیگر شده و مانع جدا شدن یک نسل از تاریخ آن میشود،
زیرا هر جامعهای با هویت تاریخی خود تعریف و ترسیم میشود (شمشیری.)5330،
شاخصهای مهم این مولفه عبارتند از:
 -5آشنایی با حکما و دانشمندان ایران
 -5دانش تاریخی(آگاهی از حوادث و شخصیت های تاریخی)
 -3تعلق خاطر تاریخی( احساس و عاطفه مثبت یا منفی نسبت به حوادث و وقایع و
شخصیت های تاریخی) (کار گروه تدوین شاخصهای فرهنگی.)5301 ،
مولفه دوم :ضرورت توجه به هویت زبان و ادبیات پارسی و گنجاندن آن در برنامه درسی.

زبان و ادبیات فارسی ،رمز هویت ملی و سبب پیوستگی و وحدت همه اقوام ایرانی و
گنجینه گران ارجی است که گذشته را به حال و آینده پیوند میدهد (سند برنامه درسی
ملی)5315،
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شاخصهای این مولفه عبارتند از:
 -5عالقه و افتخار به خط و زبان فارسی
 -2عالقهمندی به آثار ادبیات فارسی (کار گروه تدوین شاخصهای فرهنگی،
.)5301
مولفه سوم :ضرورت توجه به هویت سرزمین و توجه به آن در برنامه درسی .عنصراصلی
هویت ملی سرزمین مشترک است .سرزمین مشترک باعث میشود که اعضای یک ملت با
سرزمین مشترک ،در فرهنگ عامه ،خاطرات تاریخی ،افسانهها و اسطورهها سهیم و شریک شوند.
اصوالٌ هویت ملی در درجه نخست زاییدهی محیط جغرافیایی متعلق به هر ملت است (معمار،
.)5330
شاخصهای مهم این مولفه عبارتند از:
 -5عالقه و افتخار به مرز و بوم ایران(محدوده جغرافیایی)
 -5تمایل به دفاع از میهن در برابر تجاوز بیگانگان
 -3عالقه به سرود جمهوری اسالمی ایران
 -4ترجیح منافع ملی بر منافع قومی(کار گروه تدوین شاخصهای فرهنگی.)5301 ،
مولفه چهارم :ضرورت توجه به اشتراکات فرهنگی هویت ملی و گنجاندن آن در برنامه

درسی .مردم شناسان معتقدند که فرهنگ مجموعه پیچیدهای متشکل از دانش ،عقیده ،هنر،
اخالق ،قانون ،رسم ،و هر نوع عادت و ویژگی دیگری است که انسان به عنوان عضوی از جامعه
کسب میکندر(مهر محمدی ،)5332،و دارای شاخصهای مهمی چون  -5آیین ها و سنتهای
عام -5جشنها ،اعیاد و فرهنگ عامه  -3ارزشهای سنتی  -4لباس و طرز پوشش  -1معماری
بناها و مکانها - 2 ،رسوم -0عرف -3هنرهای ملی و بومی است (حاجیانی .)5301 ،بنابراین با
توجه به آنکه خصوصیات میراث فرهنگی مشترک ،گسترده و فراگیر در بین شهروندان یک ملت
از مهمترین اجزای هویت ملی است که سبب توافق فرهنگی میشود ،و از آنجایی که ترویج
فرهنگ یک کشور در آینه برنامه درسی آن ملت منعکس میشود ،از این رو توجه به ابعاد و
خصوصیات فرهنگی هویت ملی برنامه درسی امری ضروری در ایجاد پیوند و تناسب بیشتر آن
ملت است.
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شاخصهای مهم این مولفه عبارتند از:
 -5آشنایی با میراث فرهنگی
 -5آشنایی با نمادها و اسطورهای ملی
 -3تعلق خاطر به نمادها و اسطورهای ملی
 -4آشنایی با فرهنگ و روش زندگی ایرانی
 -1احساس تعلق به فرهنگ و روش زندگی ایرانی
 -2تلقی از نقش تاریخی و رسالت جهانی ایران(کار گروه تدوین شاخصهای فرهنگی،
.)5301
مولفه پنجم :ضرورت توجه به اشتراکات اجتماعی هویت ملی و گنجاندن آن در برنامه

درسی .هویت اجتماعی هویتی است که فرد در فرایند اجتماعی شدن و ارتباط با گروهها
یا واحدهای اجتماعی موجود در جامعه ،کسب میکند .بنابراین هر شخصی از طریق
محیط اجتماعی ای که متعلق به آن است یا بدان رجوع میکند ،هویت خود را میسازد و
توسعه میدهد .از دیدگاه اریکسون شرایط اجتماعی سومین عامل در شکل دادن و سامان
دادن به شخصیت افراد میباشد .هویت ملی اجتماعی ،در ارتباط با کیفیت روابط اجتماعی
فرد با نظام کالن اجتماعی است در صورت تقویت مناسبات و روابط فرد با جامعه هویت
جمعی فرد در سطح ملی شکل میگیرد (حاجیانی.)5301 ،
شاخصهای مهم این مولفه عبارتند از:
 -5عالقه به مردم ایران
 -5تلقی فرد از صفات مردم ایران
 -3تلقی فرد از میزان ایرانی بودن خودش
 -4ترجیح مردم ایران نسبت به سایر مردم دنیا
 -1احساس وجود انسجام ،همبستگی و همدلی بین مردم ایران
 -2نگرش نسبت به شرایط زندگی در ایران(کار گروه تدوین شاخصهای فرهنگی،
.)5301
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مولفه ششم :ضرورت توجه به اشتراکات سیاسی هویت ملی و گنجاندن آن در برنامه

درسی .ایجاد هویتی مشترک در میان شهروندان یکی از معضالت مهمی است که نظام
های سیاسی در تمام جهان با آن مواجهاند .نبود چنین حس هویتی تبعات فراوانی به همراه
دارد (آلموند .)5777 ،5تعلق به یک واحد سیاسی به عنوان یک بعد ملی ،مستلزم تعلق به
دولت ،نظام سیاسی و ارزشهای مشروعیت بخش حکومت در هویت ملی است
(شیخاوندی  .)5303،امروزه دولت ملی بزرگترین و رایج ترین نوع شکلبندی جامعه
بشری محسوب میشود .شاخصها و مولفههای این بعد را میتوان چنین بر شمرد:
 .5دانش سیاسی یا آگاهی از نحوهی کار نظام سیاسی
 .5مشارکت ونظارت به معنای آگاهی از اخبار و وقایع جاری روزمره وآمادگی ذهنی و
عملی برای مشارکت در آن
 .3عالقه به ملت
 .4تمایل به انجام فعالیت سیاسی
 .1اعتماد و اطمینان به نظام سیاسی
 .2پذیرش مشروعیت و کارآمدی حکومت
 .0وفاداری به نهادهای سیاسی(حاجیانی.)5301 ،

هویت بومی برنامه درسی .عالوه بر هویت ملی افراد و اقشار مختلف جامعه نیز دارای
فرهنگ بومی خاص خود هستند ،این فرهنگ بومی به باورها ،ارزشها ،نگرشها و
شیوههای رفتار افراد نسبت به زندگی گفته میشود ،که در عین حال که از دیگر اقشار
جامعه متفاوت هستند ،با آنها نیز پیوند دارند .امروزه ،توسعه و رشد فرهنگ بومی ،تحقق
آمال و آرزوهای جامعه ،عالقهمندی به اخالق ،هنجارها ،فعالیت ،مشارکت و حمایت از
نوآوریهای فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی برخی از مثالهای بومی سازی
است (چنگ .)5775،5چنگ ،معتقد است اگر قوت دانش بومی چشمگیر باشد ،میتواند
در رشد و توسعة ملتها و نیز رشد و توسعه دانش جهانی مؤثر باشد ،و این دانش
1. Almond
2. Cheng
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میتواند در سایر جوامع از اعتبار الزم نیز برخوردار باشد .عکس قضیه نیز ممکن است،
مثالً اگر دانش بومی تحت تأثیر عناصر خارجی قرار بگیرد ،طبیعی است که نتواند پویایی
و توسعه الزم را داشته باشد و در نتیجه پیامد این حالت آن خواهد بود که این دانش در
دانش جهانی غرق و محو و بی اثر میشود ،و مشخص است که دلیل آن ،عدم تناسب و
کارآیی خود دانش بومی است (چنگ .)5774 ،بنابراین توجه به مولفهها و خرده
فرهنگها بومی به عنوان عنصری جدا ناپذیر از فرهنگ کالن جامعه در نظام برنامه درسی،
پیش از پیش ضروری است و هر گونه غفلت از آن و مولفههای آنها اثربخشی برنامه درسی
را رو به تضعیف پیش میبرد.

مولفههای هویت بومی برنامه درسی
مولفه اول :توجه به نیازها و ظرفیتهای بومی .توجه به توجه به نیازها و ظرفیتهای بومی
در تدوین برنامه درسی عالوه بر سازگاری بیشتر برنامه درسی با نیازهای بومی ،منجر به
موفقیت برنامه درسی در مرجله اجرا نیز میشود .از این رو در تدوین برنامه درسی مولفان
و برنامه ریزان باید جهت همخوانی بیشتر برنامه درسی با محیط ،نیازها و ظرفیتهای بومی
را نیز در نظر بگیرند.
مولفه دوم :توجه به مسئله بوم شناختی آموزش .امروزه اصطالح بومشناختی تنها به محیط
طبیعی ،زمینشناسی ،اکوسیستم و شرایط اقلیمی بسنده نمیکند بلکه محیط زیست انسان
به طور کلی بافت و اکولوژی فرهنگی نیز جزئی از این تعریف محسوب میشود .در
رویکرد بومشناختی رشد فرد نه محصول خود او و نه در اثر شرایط محیطی او حاصل
میشود .بلکه اف راد و محیط با یکدیگر تعامل همیشگی و پویا دارند و رفتار افراد در نتیجه
عوامل چندگانه در سطح فردی ،میان فردی و در سطحی وسیعتر اجتماعی فرهنگی است
(آرین .)5330 ،بنابراین توجه به اهمیت تعامالت و کنشهایی که بین افراد در جهت
نهادینه شده فرایندههای آموزشی رخ میدهد ،میتواند منجر به ارتقا و بهبود راندمان
اثربخشی برنامه درسی بر افراد شود.
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مولفه سوم :توجه به تفاوتهای فرهنگی .این امر محرز است که انسانها در محیطهای
متفاوتی رشد یافتهاند ،که همین امر منجر به خو گرفتن آنها یه یک سری فرایندها شده
است .از این رو توجه به تفاوتهای فرهنگی افراد در تدوین برنامه درسی باعث درونی
شدن برنامه درسی برای افراد میشود.
مولفه چهارم :توجه به تفاوتهای زبانی .ضرورت توجه به زبان و ادبیات خرده
فرهنگها ی بومی یکی از مهمترین عوامل در بهبود و انسجام بیشتر برنامه درسی است ،این
توجه عالوه بر حفظ و تقویت زبان بومی افراد ،منجر به پیوند زبان بومی به عنوان یک
خورده فرهنگ در فرهنگ بزرگتر با زبان ملی نیز میشود.
مولفه پنجم :توجه به تفاوتهای مذهبی .بسیاری از آموزههای تعلیم و تربیت افراد به طور
سنتی ریشه در آیین و مذاهب خرده فرهنگهای جامعه دارد ،از این رو مولفان و برنامه
ریزان با توجه بیش از پیش به این مذاهب و خرده فرهنگها ،گامهای تاثیرگذاری در
رابطه با نهادینه شدن برنامه درسی میتوانند بردارند.
مولفه ششم :توجه به تفاوتهای فردی و شناخت .بدیهی است از آنجایی که تمام ساز و
کارهایی که در ارتباط با تدوین برنامه درسی صورت میگیرد در راستای تاثیر مثبت بر
افراد می باشد .بنابراین برنامه ریزان درسی باید برای کسب کارایی بهتر فرایند برنامه درسی
توجه وافری را به تفاوتهای مهمترین عنصر نظام آموزشی یعنی دانش آموزان داشته
باشند.

مدل زیر گویای این است ،که سا ختار برنامه درسی چند فرهنگی به سه الیه هویتی
برنامه درسی وابسته است ،که در باالترین سطح این الیه هویت بین المللی برنامه درسی
قرار دارد ،که ضمن در بر گرفتن الیه هویت ملی برنامه درسی ،الیه هویت بومی برنامه
درسی نیز در هسته مرکزی آن جای گرفته است .در این ساختار در درون هر هویت
مولفههایی قرار گرفته ،که با وجود تفاوتهای ملموس با الیههای ما قبل یا ما بعد خود ،با
آنها نیز اشتراکاتی دارد که همین اشتراکات باعث پیوند و ارتباط بیشتر بین آنها میشود.
لذا به طور کلی میتوان چنین برداشت کرد که با توجه به تعامل و وابستگی که برنامه
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درسی چند فرهنگی با این سه الیه هویتی برنامه درسی دارد ،بنابراین اثربخشی و موفقیت
برنامه درسی چند فرهنگی در گرو توجه وافر به هویت بین المللی برنامه درسی ،هویت ملی
برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی میباشد.

مدل  .1تعامل مولفههای برنامه درسی چند فرهنگی«هویت بین المللی برنامه درسی ،هویت ملی برنامه
درسی و هویت بومی برنامه درسی»(مطالعات محقق.)1333 ،
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بحث و نتیجه گیری
امروزه فرهنگها و خرده فرهنگهای موجود در جامعه در طی ادوار تاریخی ،مجموعه
وسیعی از دستاوردها و آموزهها بشری را با خود به یدک می کشند ،که هر گونه چشم
پوشی و غفلت از آنها منجر به پسرفت در تمام حیطههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
سیاسی میشود .در این میان موج پدیده دهکده جهانی با کم رنگ کردن مرزهای
جغرافیایی ،فرهنگها و خورده فرهنگهای موجود در جامعه را در انزوا قرار داده ،و
معادله اهمیت توجه به فرهنگها را بر هم زده است .این مفهوم حاکی از این است که تمام
دنیا رو به سوی هرمی حرکت میکنند ،که هر چه به راس هرم نزدیک تر میشویم
فرهنگهای آنها کم رنگتر و به دست فرموشی سپرده میشود .هدف پژوهش حاضر
تبیین اثربخشی برنامه درسی چند فرهنگی با تاکید بر معرفی مولفههای هویت بین المللی
برنامه درسی ،هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی بود .نتایج به طور کلی
نشان داد که برنامه درسی چند فرهنگی باید به عنوان ساختاری منسجمی در نظر گرفته شود
که هویت بین المللی برنامه درسی ،هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی را
نیز در خود داشته باشد .لذا جهت دستیابی به این امر برای هر کدام از این موارد به مولفه
هایی اشاره شد ،که در زیر به آن پرداخته میشود.
نتایج نشان داد که جهت پیوند و تناسب بیشتر با هویت بین المللی برنامه درسی
مولفههایی همچون :)5روز آمد کردن محتوا برنامه درسی با تاکید بر تحوالت و و
دگرگونی های جهانی :)5 ،توجه به دروس و رشته های جدید با اقتباس از فضای برنامه
درسی بین المللی :)3 ،توجه به معضالت و چالشهای جهانی از جمله؛ تبعیض،زیست
محیطی ،صلح ،فقر و گنجاندن آنها در برنامه درسی :)4 ،بسترسازی زیر ساختهای
آموزش از راه دور در راستای غنیتر کردن برنامه درسی بین المللی :)1 ،بستر سازی
روادیدی جهت آموزش و تسهیل مدیریت دانش با سایر مللها :)2 ،تدوین سازکارهایی
برای حرفهای نمودن مهارتهای مدرسان جهت تدریس اثربخش دروس بین المللی:)0 ،
اعزام مدرسان و فراگیران به خارج از کشور برای فرصتهای مطالعاتی :)3 ،دعوت از
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متخصصان و اساتید خارجی جهت حضور در سمینارها و کنفرانس های داخلی :)1،ادغام
فراگیران خارجی و داخلی در بعضی از دروس مشترک با توجه به پدیده جهانی شدن مورد
توجه قرار بگیرد .توجه به این مولفهها منجر به اتصال و پیوند ما با جوامع بین المللی خواهد
شد ،و بطور کلی این مفهوم را برای ما منعکس میسازد ،که ما برای همسو حرکت کردن
با جوامع بین المللی در راه رسیدن به موفقیت همه جانبه باید به یک سری ابزارها(مولفهها)
مجهز باشیم تا ضمن اتصال اثربخش با آنها ،بتوانیم تعامل و تبادل الزم را در ارتباط با
آخرین دستاوردها بشری داشته باشیم.
نتایج پژوهش همچنین بیانگر این است ،که در راستای نهادینه شدن و پیوند هویت ملی در
جامعه نیز به مولفههایی همچون؛  :)5ضرورت توجه به هویت تاریخی و گنجاندن آن در
برنامه درسی :)5 ،ضرورت توجه به هویت زبان و ادبیات پارسی و گنجاندن آن در برنامه
درسی :) 3 ،ضرورت توجه به هویت سرزمین و توجه به آن در برنامه درسی :)4 ،ضرورت
توجه به اشتراکات فرهنگی هویت ملی و گنجاندن آن در برنامه درسی :)1 ،ضرورت توجه
به اشتراکات اجتماعی هویت ملی و گنجاندن آن در برنامه درسی :)2 ،ضرورت توجه به
اشتراکات سیاسی هویت ملی و گنجاندن آن در برنامه درسی توجه شود .با توجه به اینکه
در مدل ما ،هویت ملی در الیه بین هویت بومی و هویت بین المللی قرار دارد ،بنابراین
ایجاد و توجه به مولفههای هویت ملی در هر جامعه ضمن انسجام و یکپارچگی ملی ،تعامل
مثمرثمر با جوامع بین المللی را نیز در بر دارد .و در آخر نیز به مولفههایی هویت بومی به
عنوان کانون و هسته مرکزی برنامه درسی چند فرهنگی از جمله؛ :)5توجه به نیازها و
ظرفیتهای بومی :)5 ،توجه به مسئله بوم شناختی آموزش :)3 ،توجه به تفاوتهای
فرهنگی :)4 ،توجه به تفاوتهای زبانی :)1 ،توجه به تفاوتهای مذهبی :)2 ،توجه به
تفاوتهای فردی و شناختی اشاره شد .بدیهی است ،که توجه به هر نقطه از کشورمان تنوع
فرهنگی را در ذهن هر بینندهای به امری مشهود تبدیل میکند .که همین امر توجه به
فرهنگ غنی هر قوم بخاطر آموزهها ،اصول ،ارزشها ،اعتقادات و باورهای آنها را بیش از
پیش ضروری میکند.

 / 52فصلنامة پژوهشهای کیفی در برنامهریزی درسی ،سال اول ،شمارة  ،4پاییز 1659

در پایان بطور کلی چنین میتوان نتیجه گرفت ،اگر ما در صدد تدوین یک برنامه
درسی چند فرهنگی هستیم ،باید به مولفهها و الیههای هویت بین المللی برنامه درسی،
هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی توجه دو چندانی داشته باشیم ،و آنها
را در یک مجموعه به هم پیوسته بنگریم ،و این اصل را سر لوحه افکارمان قرار دهیم که
در مسیر دستیابی به تدوین برنامه درسی چندفرهنگی تنها در صورتی میتوانیم به معنای
واقعی برنامه درسی چندفرهنگی دست یابیم ،که سازو کار هایمان را در راستای پیوند
هرچه بیشتر این سه الیه هویتی برنامه درسی بکار گیریم .بنابراین هر گونه چشم پوشی و
غفلت از هر کدام از این هویتها ،تنها دستاوردی که میتواند برای ما به ارمغان بیاورد،
پیاده سازی برنامه درسی چند فرهنگی تنها بر روی کاغذ است ،بدون اینکه در واقع بازتابی
ملموسی از آن را در جامعه مشاهده کنیم.
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