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هدف پژوهش حاضر، بهبودبخشــیدن به برنامه های درسی چندفرهنگی نظام آموزشی ایران بر 
اساس آرای تربیتی میشل فوکو و هنری ژیرو با استفاده از دو روش تحلیل مفهومی و استنتاجی 
بود. یافته های پژوهش نشان داد که: برنامة درسی چندفرهنگی بایستی بر بنیاد مفاهیمی چون 
عدالت اجتماعی، برابری آموزشی و تسهیل تجارب آموزشی مبتنی باشد در بین فیلسوفان تربیتی 
جهانی و شاخص در برنامة درسی چندفرهنگی، میشل فوکو و هنری ژیرو نکات قابل مالحظه ای را 
در این زمینه ارائه کرده اند. فوکو تعلیم وتربیت را بیشتر امری شخصی، ویژه و محلی- موقعیتی 
می داند، از این رو می گوید: در زمینة تعلیم وتربیت، لحن ترجمان برنامه های درسی و لحن معلم 
باید متضمن چندآوایی باشــد. تعلیم وتربیت مد نظر ژیرو نیز نوعی تعلیم وتربیت چندفرهنگی 
اســت که اقلیت های قومی و نژادی را مورد حمایت قرار می دهد. ژیرو معتقد است برنامة درسی 
باید عرصة ظهور صداهای گوناگون فرهنگی، نژادی و جنســیتی باشــد و نباید هیچ گروهی به 
حاشــیه رانده شود. به نظر ما، با عنایت به آرای تربیتی این دو فیلسوف  می توان از رویکردهای 
مساعدتی و تکمیلی جهت بهبود چندفرهنگی سازی برنامة درسی نظام آموزشی ایران استفاده 
کرد و راهکارهایی از جمله تعلیم وتربیت مرزی، تربیت انتقادی در نظام آموزشــی، نوآوری در 
محتوای آموزشــی، تقویت تفکر انتقادی دانش آموزان، روش هــای کیفی یاددهی- یادگیری و 

متنوع سازی فعالیت های مدارس را مورد توجه قرار داد.
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مقدمه
ســرزمین ايران به جهت پهناور بودن دارای تنوع قومی و فرهنگی بســیار است. زندگی قومیت های 
مختلفی همچون فارس ها، ترک ها، کردها، بلوچ ها، لرها، عرب ها در کنار يکديگر و نیز تکلم به زبان های 
فارسی، ترکی، کردی، بلوچی، لری، عربی، ترکمنی، تالشی، تاتی، لکی، ارمنی و وجود لهجه های مختلف 
در برخی از اين زبان ها نمودی از اين تنوع قومیت ها و فرهنگ ها در ايران کنونی اســت )صادقی،1391(. 
به همین دلیل جامعة امروز ايران نیازمند نوعی سیاست گذاری و برنامه ريزی کالن است که بتواند اين تنوع 
و تکثر را در عرصه های مختلف به رســمیت شناخته و بســترهای الزم را برای توجه بدان فراهم نمايد. 
تحقق اين امر نیازمند فراهم کردن مقدمات و زمینه های فرهنگی و آموزشی الزم از طريق نظام آموزشی و 
برنامه های درسی آن می باشد. در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ايران، نظیر قانون اساسی و چشم انداز 
ايران در افق 1404 ه ش، صراحتاً به مباحث چندفرهنگی و جايگاه اقوام توجه شده است؛ اما برنامة درسی 
نظام آموزشی ايران، فاقد الگو و مبانی نظری روشن در اين باب است )مهرمحمدی، 1388 به نقل از عراقیه، 

فتحی واجارگاه، فروغی ابری و فاضلی، 1388(.
در بخش مربوط به مبانی فلســفی و علمی سنِد برنامة درسی ملی، مؤلفه های آموزش چندفرهنگی 
تااندازه ای بروز و ظهور دارد اما به نظر می رسد اين مقدار قابل توجه نیست. با توجه به اهمیت بخش مبانی 
در هر برنامة درسی که توجیهات نظری و عملی برنامه را بیان می کند، برنامة درسی ملی تبیین های نسبتًا 
کافی از مؤلفه های آموزش چندفرهنگی را در خود منعکس نکرده است؛ بدين جهت به نظر می رسد اين 
بخش از ســند با توجه به ضرورت واجد بودن مؤلفه های کلیدی آموزش چندفرهنگی، نیاز به اصالحات 

دارد )صادقی، 1389(.
پژوهش ها نشان می دهد که روح حاکم بر نظام آموزشی ايران روح اثبات گرايانه است. اهداف، محتوای 
درســی و ارزشیابی مبتنی بر اصولی اســت مثل مديريت علمی به سبک تیلور تأکید و سطوح شناختی 
بلوم، که بر سلسله مراتبی غیرقابل انعطاف با روحی اثبات گرايانه و رفتارگرايانه دارد )زيباکالم و محمدی، 
ب1393(. محتواهای کنونی، در نظام آموزشی ايران، داللت بر حاکمیت نظام بوروکراتیک و خطی، نگاه 
اثبات گرايانه به دانش، ســلطة تقســیم بندی اهداف بلوم و ... دارد. همچنین می توان به برخی ويژگی ها 
و شــرايط عینی اشــاره کرد که ضرورت وجودی به کارگیری يک برنامة درسی چندفرهنگی را گوشزد 
می نمايد. از جمله الطايی )1378( با تأکید بر تعدد نژادی و قومی در جامعه ايران و وجود زمینه های بالقوه 
و بالفعل بحران هويت در کشــور تصريح می کند که نظام تعلیم وتربیت ايران نتوانسته است آگاهی ملی، 
قومی و طبقاتی الزم را در میان گروه های مختلف مردم در جهت همبســتگی میهنی و اجتماعی آنان به 
وجود آورد، بلکه برعکس هدف خود، بر جدايی و تفرقة آنان افزوده است. درعین حال صاحب نظر مذکور 
با اشــاره به محروم بودن گروه های قومی ايران از حق آموزش زبان مادری خود، وجود اين مشکل را از 
منظر جامعه شناسی زبان باعث آن می داند که هويت اجتماعی اين گروه ها در معرض نابودی قرار بگیرد 
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و لــذا ضــرورت دارد که در جريان تطور گفتمان هويتی در ايران، حرکت از عناصر نژادی، جغرافیايی و 
سرزمینی به سمت مؤلفه های فرهنگی و آموزشی تغییر جهت دهد. بديهی است انجام اين کارکرد به عهدة 
نظام آموزشی و برنامه های درسی است. کهنه پوشی و کهنه پوشی )1388( با انجام پژوهشی مستنداً نشان 
داده اند که نظام آموزش وپرورش ايران مقولة هويت قومی را مســکوت گذاشته و هرگونه تکثر در درون 
اين جامعه را نفی می کند؛ امری که با واقعیت جامعة ايران که اصوالً يک جامعة متکثر و چندفرهنگی است 
تعارض دارد. پژوهشگران مذکور با ذکر تأثیر منفی اين رويکرد يک طرفه، که کم کردن احساس تعهد و 
تعلق دانش آموزان و ايجاد بحران هويت است، توصیه می کنند که در راستای کاهش اين خطر و در جهت 
همخوانی هر چه بیشــتر نظام آموزشی ايران با واقعیات چندفرهنگی آن، الزم است در برنامه ريزی کتب 
درسی از نظرية هويت ملی گرايانه به نظرية تکثر فرهنگی همراه با احساس تعهد و احترام متقابل حرکت 
شود. ايمانی و شاوردی )1386، به نقل از امینی، 1391( با استناد به تحقیقات انجام گرفته تأکید می کنند که 

در ايران راهکار کاهش بحران هويت بازنگری در محتوا و مضمون کتب درسی است. 
اکنون با عنايت به مســتندات فوق می توان دريافت که وضعیت و شــرايط عینی جامعة امروز ايران، 
الزامات و مســئولیت های ويژه ای را متوجه طراحان و برنامه ريزان آموزشی و درسی کشور ساخته است. 
يکی از راه های مناسب برای رويارويی با تنوع فرهنگی جامعة امروز ايران، برنامة درسی چندفرهنگی است. 
اين نوع برنامه با تأکید بر خصوصیات فرهنگی اقلیت ها می تواند در جهت رشــد و تقويت فرهنگ های 
بومی و در نهايت تقويت فرهنگ ملی نقش بسزايی داشته باشد. از نظر غريبی، گلستانی و جعفری )1394( 
مأموريت برنامة درسی چندفرهنگی، نهادينه ساختن فلسفة کثرت گرايی فرهنگی در نظام آموزشی است که 
بايد بر پاية احترام، پذيرش، تفاهم و تعهد اخالقی متقابل استوار باشد. برنامة درسی چندفرهنگی، حاوی 
سیاست ها و اعمالی است که به مواد آموزشی، برنامه های درسی و روش های ارزشیابی متنوع ارج نهاده و 
آن ها را در دستور کار قرار می دهد. در واقع برنامة درسی چندفرهنگی ايده يا فلسفه ای است که بر تنوع 
قومی و فرهنگی تأکید می ورزد و بر تمامی بخش های نظام آموزشی تأثیر می گذارد. بررسی آثار فیلسوفان 
شاخص و برجستة برنامة درسی چندفرهنگی و بهره گیری از آرای آن ها، اين امکان را فراهم می نمايد که 
به پیامدهای آموزش وپرورشی که به حوزة چندفرهنگی بی توجه است و با ديد انتقادی بنگريم و به لزوم 
تغییراتی که آموزش وپرورش امروز و مدارس ما به آن نیازمندند، واقف شــويم. بر اين اساس، ما تحلیل 
و بررسی برنامة درسی چندفرهنگی را از منظر دو فیلسوف برجستة جهانی، يعنی میشل فوکو1، و هنری 
ژيرو2، که افق های جديدی را مطرح ســاخته اند در اين پژوهش دنبال می کنیم تا حسب ديدگاه فلسفی- 
تربیتی آن ها، به داللت ها و کاربست ها و توجهات علمی به موضوع مذکور در اصالح نظام آموزشی ايران 

دست يابیم.
میشــل فوکو کسی است که خود را در پذيرش تنوع، اختالفات و تکثرگرايی پیشرو می داند )باقری، 
1۳75(. تکثرگرايی مدنظر فوکو در تعلیم وتربیت جنبه های مختلف دارد. يک جنبة آن اين است که فرض 
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نمودن مبانی و اصول و روش های ثابت، يکسان و مشابه برای تعلیم وتربیت بی معناست. جنبة ديگر نفی 
هرگونه فرهنگ مســلط در کانون توجه تعلیم وتربیت اســت که از آن به عنوان ضديت با اقتدارگرايی ياد 
می شــود. از نظر فوکو، اساس تربیت بايد مبتنی بر شیوه ای دموکراتیک، چندفرهنگی و غیراقتدارگرايانه 
باشــد، به طوری که عاليق اعضا و اجزای متعدد ســازندة جامعه اعم از خرده فرهنگ ها، مورد توجه قرار 
گیرد. فرمهینی فراهانی )۱۳۸۳( معتقد است که فوکو تعلیم وتربیت را بیشتر امری شخصی، ويژه و محلی- 
موقعیتی می داند و معتقد است که در زمینة تعلیم وتربیت، لحن ترجمان برنامه های درسی و لحن معلم بايد 
متضمن چندآوايی باشد. همچنین میشل فوکو در مصاحبه با مارتین آل اچ، می گويد: »هدف من آن است که 
به مردم بگويم از آنچه احساس می کنند، آزادترند«. فوکو معتقد است که اين رهايی بخشی، به اين صورت 
انجام می گیرد که به مردم نشان دهیم آنچه حقیقت می پندارند يا در حکم مدرک در نظر می آورند، تحت 
شرايط تاريخی ويژه ای ساخته شده و به همین دلیل می توان آن را مورد نقد قرار داد و يا حتی آن را ويران 
ساخت. به اعتقاد وی اين عمل نوعی تغییر دادن ذهن مردم است. نتیجة اين تشکیک کردن در جهانی بودن 
حقیقت ها است که ذهن ها قادر می شوند، در تفکر، به گونه هايی ديگر در دستیابی به حقیقت های زمینه مند 

ديگر بینديشند )مهرمحمدی، نیکنام و سجاديه، 1387( 
سجاديه، باقری، ايروانی و ضیمران )1389( معتقدند که رويکرد تبارشناسی فوکو در مقام رويکردی 
تاريخی- فلسفی می تواند با طرح اصول روش شناختی ويژه، در مطالعة برخی مسائل حوزة برنامة درسی 
ايران به کار رود و ابعاد ناگفته و به ويژه رگه های مرتبط با قدرت آن ها را آشکار نمايد. بايد توجه داشت 
که اين رويکرد، پیش از آنکه جهت گیری ايجابی داشته باشد در پی مورد نقد قرار دادن نظريه ها، سازه ها و 
اسناد و سیاست های موجود است. ازاين رو، پژوهش هايی که در پی بررسی وضعیت موجودند و دغدغه 
شناسايی دردهای نظام برنامة درسی را در سر می پرورانند فرصت مناسبی برای به کارگیری اين روش دارند. 
اين رويکرد با اتخاذ موضعی تاريخی و بررسی مسائل در بستر تاريخ و نیز با محور قرار دادن قدرت در 
تحلیل مسائل، دانش برنامة درسی را در ساختاری به هم تنیده با قدرت می نگرد و ازاين رو، با مورد توجه 
قرار دادن نقاط اشتراک اين دانش با قدرت در سیاست گذاری تربیتی، و همچنین تکیه بر مفاهیم نهادينه در 
اسناد و مطالعات برنامة درسی و نیز فلسفه های ضمنی برنامة درسی، در پی نگريستن به جنبه های ناپیدای 
آن هاست. فوکو )1979 به نقل از فرمهینی فراهانی، 1383( معتقد است که چون در حقیقت، همة دانش ها 
سیاســی هستند. کتاب های درسی و تولید مواد درسی هرکدام بیانگر روش های سیاسی خاصی هستند و 
عمدتاً کسانی را مورد حمايت قرار می دهند که از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سبب شکل گیری آن 
شده اند. فوکو از زوج »قدرت- دانش« سخن می گويد. او مدعی است که دانش در جهت تحکیم قدرت 
حرکت می کند و متن های درســی، مکان های هندســی دانش و قدرت هستند و ارباب قدرت در جوامع 
می کوشــند تا ديدگاه خود را دربارة معرفت، برنامة درسی و تدريس به کسانی که فاقد قدرت سیاسی و 
اقتصادی هستند، تحمیل کنند. فوکو، متون درسی را به عنوان عملکردهای ساختة تاريخ، جامعه و صاحبان 
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قدرت نقد می کند و معتقد است که همواره از متن به عنوان ابزار قدرت بهره گرفته شده است.
از ديگر سو هنری ژيرو نیز از ديگر فیلسوفان برجستة حوزة برنامة درسی چندفرهنگی است. يکی از 
تأکیدهای مهم او، تأکید بر مطالعات فرهنگی در تعلیم وتربیت است و او در مقاله های خود داليلی برای 
اهمیت اين مطالعات در بازسازی آموزش وپرورش معاصر ارائه می دهد. ژيرو از مطالعات فرهنگی برای 
تغییر و غنابخشی تعلیم وتربیت انتقادی و ايجاد ابزاری روشنفکرانه برای تغییر در آموزش وپرورش استفاده 
می کنــد و به عنوان پداگوژی عمومی آن را برای مدارس تجويز می کند )دهباشــی، جعفری و محمودی، 
1386(. تعلیم وتربیت مد نظر ژيرو نوعی تعلیم وتربیت چندفرهنگی اســت که اقلیت های قومی و نژادی 
را مورد حمايت قرار می دهد. او با نگاهی انتقادی به تعلیم وتربیت درصدد ارائة نوعی تعلیم وتربیت است 
که در آن بتوان همة گروه ها را، به ويژه گروه هايی را که در حاشیه قرار گرفته اند و نمی توانند به خاطر قرار 
گرفتن در زير فرهنگ غالب ابراز عقیده کنند، به میدان آورد )شکاری، احمدآبادی آرانی و فتاحی، 1393(.
از ديدگاه های مهمی که در قرن بیستم و به خصوص از دهة 1920 تا 1950 نفوذ زيادی در تعلیم وتربیت 
داشت ديدگاه پوزيتیويسم يا اثبات گرايی است. ديدگاه اثبات گرايی بر سه پیش فرض استوار است: قطعیت، 
کنتــرل و پیش بینی. آرنوويتز3 و ژيرو )1991( معتقدند اثبات گرايی منجر به آن نظام تربیتی می شــود که 
ســعی در حفظ وضع موجود دارد. در اين ديدگاه استانداردســازی و بهره گیری از زبان شــفافیت )بیان 
همه چیز به زبان علمی و رياضی( پديده های پیچیدة تربیتی را در قالبی خشــک می ريزد و به فرمول های 
رياضی تبديل می کند. پیامد اين امر، کاهش ديد انتقادی، ناديده گرفتن تفاوت ها و کاهش خاصیت انتقادی 
محتواهای آموزشــی اســت. ژيرو و برخی همفکرانش همچنین به انتقاد از موضع نو محافظه کارانه در 
تربیت نیز می پردازند و معتقدند که فراخوان نومحافظه کارانه برای آموزش »کتاب های بزرگ4« در حقیقت 
بهره گیری از اقتدار متنی نهفته در اين متون برای مشروعیت بخشی به فرهنگ غربی و ساکت کردن فرهنگ 
حاشیه هاست )اپل5، 2000(. هنری ژيرو معتقد است دانش مربوط به مواد درسی نبايد به عنوان يک متن 
مقدس در نظر گرفته شود، بلکه بايد همچون بخشی از يک اشتغال بی پايان به انواع روايت ها و سنت هايی 
که می توانند بازخوانی و در شرايط مختلف سیاسی از نو صورت بندی شوند گسترش يابد. از نظر ژيرو، 
برنامة درسی بايد عرصه ظهور صداهای گوناگون فرهنگی، نژادی و جنسیتی باشد و نبايد هیچ گروهی به 

حاشیه رانده شود )ژيرو، 2003(.
نظر به اينکه، جامعة ايران با برخورداری از ويژگی های چندفرهنگی خود نیازمند سیاســت گذاری و 
برنامه ريزی مناسب تر آموزشی و درسی است تا تنوع و تکثر را به رسمیت بشناسد و بسترهای الزم را برای 
توجه بدان فراهم کند، خوشــبختانه، بر مبنای اين دغدغه پژوهش هايی صورت گرفته است که از جمله 
بايد به پژوهش عراقیه و همکاران )1388( با عنوان »تلفیق، راهبردی مناســب برای تدوين برنامة درسی 
چندفرهنگی«، پژوهش صادقی )1389( با عنوان »بررسی سند برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ايران 
بر اساس رويکرد آموزش چندفرهنگی«، پژوهش امینی )1391( با عنوان »تبیین برنامة درسی چندفرهنگی 
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و چگونگی اجرای آن در نظام برنامه ريزی درسی ايران«، پژوهش مکرونی و بلندهمتان )1393( با عنوان 
»آموزش چندفرهنگی در کتاب های درسی دورة ابتدايی«، پژوهش غريبی و همکاران )1394( با عنوان »مبانی 
معرفت شناسی تعلیم وتربیت چندفرهنگی« و پژوهش وفايی و سبحانی نژاد )1394( با عنوان »مؤلفه های 
آموزش چندفرهنگی و تحلیل آن در محتوای کتب درسی« اشاره نمود. پژوهش حاضر نیز در همان راستا 
و همان جهت صورت گرفته است، با اين توضیح که نوآوری اين پژوهش در آن است که حسب بررسی 
پیشینه، تاکنون در پژوهش های انجام شــده، به مبانی فلسفی- تربیتی برنامة درسی چندفرهنگی از منظر 
دو فیلســوف برجستة اين حوزه )میشــل فوکو و هنری ژيرو( و بهره برداری از انديشه های چندفرهنگی 
آن ها پرداخته نشده است. بر اين اساس مطالعة حاضر در پی آن است که ابعاد و مؤلفه های برنامة درسی 
چندفرهنگی را از انديشه های دو فیلسوف مذکور مورد تحلیل قرار داده و سپس با استفاده از آن و منطبق 
با ســاختار نظام آموزشی متمرکز ايران، راهکارهايی در مسیر بهبود چندفرهنگی سازی برنامه های درسی 

جمهوری اسالمی ايران ارائه نمايد.

سؤال های پژوهش
1. ابعاد و مؤلفه های چندفرهنگی سازی در ديدگاه تربیتی میشل فوکو چیست؟
2. ابعاد و مؤلفه های چندفرهنگی سازی در ديدگاه تربیتی هنری ژيرو چیست؟

3. چگونه می توان از آرای میشــل فوکو و هنری ژيرو به منظور بهبود چندفرهنگی سازی برنامه های 
درسی نظام آموزشی ايران بهره برد؟

روش پژوهش
برای نیل به اهداف پژوهش، بايد به سه پرسش باال پاسخ داده شود. ازآنجاکه هر يک از اين پرسش ها 
به جنبه ای از جنبه های پژوهش می پردازد و برای نائل شــدن به پاســخ هرکدام بايد روشــی متناسب با 
اقتضائات هر پرسش و پاسخ احتمالی آن، به کار گرفت، ازاين رو، در اين مطالعه روش های تحلیل مفهومی 
و روش استنتاجی متناسب با پرسش های پژوهشی معرفی خواهند شد. از روش هايی که در اين پژوهش 
برای پاسخگويی به پرســش اول و دوم پژوهش- شامل تحلیل و بررسی برنامة درسی چندفرهنگی در 
آرای تربیتی میشل فوکو و هنری ژيرو- مورد استفاده قرار می گیرد، روش تحلیل مفهومی )مفهوم پردازی( 
اســت. روش تحلیل مفهومی بر فراهم آوردن تبیین صحیح و روشن از معنای مفاهیم به واسطة توضیح 
دقیق و ارتباط های آن با ساير مفاهیم ناظر است )باقری،سجاديه و توسلی، 1389(. در پاسخ به پرسش سوم 
پژوهش نیز سعی بر آن است از روش استنتاجی استفاده شود. در اين روش، فرض بر آن است که هر نظام 
فلسفی می تواند متضمن نظريه ای تربیتی باشد، پس استلزام ها و تجويزاتی برای تنظیم مناسب محیط های 
تربیتی فراهم می آورد. بر اين اســاس داللت های برنامة درسی چندفرهنگی فوکو و ژيرو را با استفاده از 
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روش اســتنتاجی در زمینه بهبود بخشیدن به برنامة درسی چندفرهنگی نظام آموزشی ايران مورد بررسی 
قرار خواهیم داد.

بررسی سؤال اول
é ابعاد و مؤلفه های چندفرهنگی سازی در دیدگاه های تربیتی میشل فوکو چیست؟

فوکو در ۱۵ اکتبر ۱۹۲۶ در فرانسه به دنیا آمد. او صاحب کرسی »تاريخ نظام های فکری« در کلژ 
دو فرانس در کشور خود بود و در دانشگاه ايالتی نیويورک در بوفالو و دانشگاه کالیفرنیا، در برکلی 
آمريکا نیز تدريس کرد. از نظر فوکو، تعلیم وتربیت بیشــتر امری اختصاصی، ويژه و محلی است؛ 
لذا او اصول و روش های ثابت، يکســان و مشــابه برای تعلیم وتربیت را بی معنا می داند. در ديدگاه 
فوکو بازتعريفی از دانش، تعلیم وتربیت و فرهنگ ديده می شود. اين امر استلزاماتی در برنامة درسی 

چندفرهنگی در بردارد که مورد بحث و بررسی بیشتری قرار می گیرد.

é ابعاد و مؤلفه های اصلی نظریة تربیتی میشل فوکو
1. تعلیم وتربیت

نظر کلی فوکو در باب تعلیم وتربیت آن اســت که نظام هــای تعلیم وتربیت موجود، در توزيع 
امکانات خود، چه از جهت امکانات بهره مندســاز و چه از جهت امکانــات بازدارنده، از عواملی 
تبعیت می کنند که حد و مرز آن ها را فاصله ها، تضادها و مبارزه های اجتماعی تعیین می کنند. به نظر 
او، هر دستگاه تعلیم وتربیتی، نوعی شیوة سیاسی برای حفظ يا تغییر وجوه تملک گفتارها، همراه با 
دانش ها و قدرت های برخاسته از آن هاست )فوکو، 1970(. رويکرد تعلیم وتربیت پست  مدرنیستی 
فوکو تکثرگرايانه است و به »تفاوت« اهمیت ويژه ای می دهد. همچنین تعلیم وتربیت مد نظر فوکو 
ضد اقتدارگراست، به گونه ايی که عاليق اعضا و اجزای متعدد آن نیز تا آنجا ممکن است مورد توجه 

قرار گیرد.

2. مدرسه
مدرسه به نظر فوکو، مؤسسه ای برای عادی سازی و هنجاربخشی وضع موجود است. دانش آموزان 
به طور دقیق به کالس ها و رتبه هايی تقسیم شده اند و نظام سلسله مراتبی بر آن ها حاکم است. در اين 
معنا مدارس نمونه ای از نهادهای تربیتی هســتند که در جهت عادی سازی فعالیت می کنند و باعث 
ايجاد افرادی از يک نوع معین، با سوابق و طرز فکر تقريباً مشابه، در جهت مطامع صاحبان قدرت 

می شوند.
آنچه از نظر فوکو مهم اســت اين اســت که دانش آموزان مقاومت را بیاموزند و برای جنگیدن 
در تمام طول زندگی تشــويق شوند. قدرت انضباطی، و به ويژه قدرت حاکمیت، مستعد و پذيرای 
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مقاومت است و ازآنجاکه کثرتی از قدرت ها وجود دارد، ضرورتاً کثرتی از مقاومت ها هم به وجود 
خواهد آمد. مقاومت و قدرت، مانند دانش و قدرت مجزا نیستند )اوشر و ادوارد6، 1994(.

3. برنامة درسی
فوکو مدعی است که صاحبان قدرت در جوامع می کوشند تا ديدگاه خود را دربارة معرفت، 
برنامة درســی و تدريس به کســانی که فاقد قدرت سیاســی و اقتصادی هستند تحمیل کنند. 
ابزارهای مهم قدرت در اين زمینه معلمان، استادان و متون درسی هستند که به اين قدرت حاکم 
مشروعیت می بخشند. در جامعة معاصر، صاحبان قدرت بخش های سازمان يافتة جامعه مثل نظام 
آموزشــی را کنترل کرده و بر احزاب مهم سیاسی نیز مسلط اند، عالوه بر اين پیام های نوشتاری 
و الکترونیکی رســانه های گروهی را برای تحکیم وضع موجود شــکل می دهند. فوکو، متون 
درسی را به عنوان عملکردهای ساختة تاريخ، جامعه و صاحبان قدرت نقد می کند و معتقد است 
که همواره از متون به عنوان ابزار قدرت بهره گرفته شــده اســت. با توجه به اين نگرش فلسفی 
فوکو می توان اســتنباط کرد که تعلیم وتربیت در جوامع امروز از مجرای »برنامة درســی آشکار 
و پنهان«، به گروه مســلط بر جامعه مشروعیت می بخشد. »برنامة درسی آشکار«، از يک سو به 
تحکیم وضع موجود می پردازد که حامی اقلیت حاکم است که برنامة درسی را به نحوی سازمان 
می دهد که از ســاختار موجود قدرت حمايت کند؛ و از ســوی ديگر »برنامة درسی پنهان«، با 
تأکید بر رقابت، مصرف گرايی و مالکیت خصوصی، موجب اســتحکام وضع موجود در جامعه 

می شود. )فرمهینی فراهانی، ۱۳۸۳(
بر اساس گفته های فوکو )1979( می توان استنباط کرد که برنامه های درسی مدارس از نوعی 
قدرت حمايت می کنند که اين قدرت به صورت پنهان و آشکار در برنامه های درسی، در اعمال 
قدرت معلمان و حتی در نظارت بر سیســتم کنترل مدرســه مشــهود است. فوکو معتقد است 
که، در حقیقت، همة دانش ها سیاســی هستند. کتاب های درســی و تولید مواد درسی هرکدام 
بیانگر روش های سیاســی خاصی هســتند و عمدتًا کسانی را مورد حمايت قرار می دهند که از 
نظر اقتصادی، سیاســی و فرهنگی سبب شکل گیری آن شده اند. قدرت، دانش را تولید می کند 
و قدرت و دانش مســتقیمًا بر يکديگر داللت می کنند. هیچ رابطة قدرتی بدون همراهی دانش 

وجود ندارد؛ همچنان که هیچ دانشی بدون برپاداشتن روابط قدرت قابل تصور نیست.
فوکو به عنوان يک پساســاختارگرای برجســته، متون درسی را ابزار قدرت می داند و بر اين 
اســاس، برنامة درســی را يک فرايند خنثی قلمداد نمی کند. برنامة درســی مدنظر او می تواند 
رويکردی تلفیقی و تکثرگرايانه داشته باشد؛ به طوری که تمام مطالب درسی و مسائل اجتماعی- 
فرهنگی در ارتباط با هم ياد گرفته می شــود. نکتة ديگری که در مورد مواد مختلف درســی و 
تدريس آن ها، متناســب با ديدگاه فوکو- به ويژه در روش ديرينه شناســی دانش- بايد مد نظر 
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باشد، اين است که در ارائة مفاهیم همواره بايد به بعد تاريخی مفاهیم و چگونگی تغییر کلمات 
و مسائل در طی زمان توجه داشت و دقت کرد؛ چراکه هر دوره، اپیستمة )صورت بندی دانايی( 

خاص خود را دارد.

4. معلم
بــه نظر فوکو، معلمان بايد از تأثیر نامرئی، ناملموس و پنهان ايده های واقعیت آگاه باشــند. 
آن ها در واقع در شــبکه ای از قدرت انضباطی قرار دارند و در واقع سوژه و کارگزاران نامرئی 

قدرت هستند )همان(.
فوکو بر اين عقیده است که معلمان در راستای عالئق عامالن کنترل اجتماعی، خود قسمتی 
از فرايندی هستند که دانش آموزان را انضباط می دهند و خودشان هم به وسیلة اين نیروها کنترل 
می شــوند. از ديد فوکو عوامل بســیاری در بی اقتداری معلم برای تدريس مؤثرند. آزمون های 
استانداردشــده، شیوه های ارزشیابِی صالحیت معلمان و مدارســی که با تحکم از باال به پايین 
اداره می شــوند ازجمله عواملی هستند که قدرت معلم و امکان هدايت تدريس از جانب او را 
ســلب می کنند؛ لذا، معلمان بايد نقش فعال و تحول آفرين خــود را بازيابند و به مرتبط کردن 
مباحث مختلف درســی با مسائل وســیع تر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بپردازند. روش های 
سنتی نمی تواند به يادگیری واقعی منجر شود. در بدترين شرايط هم معلمان می توانند با تدابیر 
خاص، دانش آموزان را به حرکت وادارند. معلمان با فراهم آوردن زمینه هايی برای تعلیم وتربیت 
انتقادی، متناسب با آنچه فوکو گفته است، می توانند تا حدی از تأثیرات اين عوامل منفی بکاهند 

)فرمهینی فراهانی، 1383، ص. 86(.
بنابرايــن تعلیم وتربیــت نیاز به معلمان نقــاد دارد، لذا اول بايد به اين امر توجه شــود که 
معلمان نقاد حاکم بر فرايند تدريس شــوند؛ يعنی مسئوالن آموزش وپرورش بايد کسانی را به 
خدمت معلمی بگیرند و تربیت بکنند که اين افراد خود ذهن خالقی داشــته باشند تا به کمک 
آن ها دانش آموزان نقاد تربیت کنند. بنابراين تا زمانی که نمره دادن عامل اقتدار معلمان اســت 
و معلمان نیز خود وســیلة کنترل هستند نمی توان انتظار داشت که زمینة رشد تفکر انتقادی در 

کالس درس فراهم شود.
فوکو در زمینة حدود وظايف و اختیارات معلم، معتقد اســت نقش معلمان تحول آفرينی و 
مرتبط کردن موضوع های مختلف درسی با مسائل وسیع تر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. 
معلم از ديدگاه فوکو ديگر آن نقش ســنتی را که دانش آموزان را کنترل می نمايد و نظر خود را 
به آنان تحمیل می کند ندارد، بلکه در يک ارتباط متقابل و يک رابطة افقی و دانش آموزمحور، به 
ايفای نقش می پردازد. بدين ترتیب او با نقادی نسبت به متن و برنامة درسی نقش روشنفکری 

خود را در ساختار زدايی از فرهنگی که در آن زندگی می کند ايفا خواهد کرد.
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5. روش تدریس
از روش های مورد توصیة فوکو »گفتمان« است. تلقی فوکو از گفتمان با مضمون رايج آن متفاوت 
اســت. او شکل بندی های دانايی )اپیســتمه( را وقتی که تبلور زبانی پیدا می کند و با قدرت عجین 
می شــود گفتمان می داند. تأکید او بیشتر بر شکل گیری نظام دانايی در چارچوب قدرت و نهادينه 
شدن اين قدرت در يک بستر زبانی خاص است. فوکو طبقه بندی متعارف ما را از دريافت و شناخت 
به هم می زند. وی بر معرفت و انديشه تأکیدی ندارد بلکه تأکید او بر شرايطی است که معرفت و 
انديشه به واسطه آن ايجاد می شود، و اين يعنی او بر گفتمان تأکید دارد. فوکو در واقع روی ساختن 
موضوعات و تجربه ذهنی از طريق روش های گفتمانی تأکید می کند و بیشتر به اين نکته توجه دارد 
که تبیین روشــنی از ماهیت و نقش قدرت در فراســوی نقش زبان و متن به دست دهد )فرمهینی 

فراهانی، 1383(.

6. دانش آموز
در تعلیم وتربیت مد نظر فوکو توجه به عنصر »ديگری« نقش اساســی دارد. يعنی تعلیم وتربیت 
بتواند دانش آموز را از عنصر ديگری )فرهنگ ديگر، افراد ديگر( مطلع کند. عالوه بر اين، دانش آموزان 
فرهنگ های ديگر نیز، مورد توجه قرار می گیرند. دانش آموزان می توانند شــرايط امکان هر دوره را 
بشناســند و وضعیت يا اعمال گفتمانی را که اشکال مختلف معرفت را ممکن می گرداند شناسايی 
کنند. در نتیجه آن ها به دنبال استخراج قوانین کلی برای تعمیم مسائل به همه دوره های مختلف زمانی 
و مکانی برنمی آيند. بر اساس ديدگاه فوکو، دانش آموزان بايد نسبت به مسائل اجتماعی- فرهنگی 
خود، آگاهی کافی داشــته باشــند. در صورت وجود اين آگاهی است که آن ها می توانند به سمت 
مشارکت فعال و ايجاد تحول حرکت کنند. در چنین شرايطی هم محتوای آموزشی )برنامة درسی 
آشکار( و هم روابط تربیتی میان معلم- شاگرد و شاگردان با هم )برنامة درسی پنهان( در ارتباط با 
مسائل و عناصر چندفرهنگی مورد توجه قرار می گیرد. بنابراين دانش آموزان به جای يادگیری محتوا 
بر اســاس فرهنگی خاص و غالب، تمام فرهنگ ها و قومیت های موجود در کشور را مورد توجه 

قرار می دهند.
اگر بخواهیم ديدگاه فوکو را، با توجه به تقسیم بندی سنتی، بررسی کنیم بايد بگويیم که ديدگاه وی 
دانش آموز محوری اســت. رويکرد غیر اقتداری مد نظر فوکو در تعلیم وتربیت، اين پیام را دارد که رابطة 
معلم با دانش آموز نوعی رابطة افقی و عرضی است، نه رابطة عمودی و طولی. بر اساس اين نگاه، معلمان 
بايد به تفاوت موجود در شــیوه زندگی، عاليق و نیازهای دانش آموزان توجه کنند و در پی تحمیل نظر 

خود بر آن ها نباشند.
 از ديدگاه فوکو بايد به دانش آموزان فرصت داده شود تا ظرفیت انتقادی خود را افزايش دهند و چنین 
ظرفیتی را برای مبارزه و تغییر صور سیاسی و اجتماعی موجود، به جای سازگاری صرف با آن ها گسترش 
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دهد )کهون، 1385/1954(.
فوکو معتقد است که عصر حاضر عصر در کنار هم بودن و درعین حال دوران تفرق است. در جهان 
امروز فرهنگ ها از انحصار قلمرو مکانی و مراجع صرفاً ملی و محلی رها شده اند به طوری که به نظر می رسد 
نظام های فکری و ارزش های افراد به گونه ای تلفیقی از چند فرهنگ باشد. لذا آموزش های ارائه شده در چنین 
فضايی بايد دربرگیرنده راهبردهای گفت وگو، مصالحه، آگاهی يافتن، فوايد تفاوت ها برای پیشرفت فردی 
و اجتماعی، آگاهی از خطر تعارض های تهديدکنندة حقوق انسانی، برتربینی گروه های معین اجتماعی و 

ضرورت مقابله با آن ها باشد )لطف آبادی، 1385(.

 جدول 1 داللتهایچندفرهنگیسازیبرنامةدرسیبانظربهآرایتربیتیفوکو

داللت های چندفرهنگی سازی برنامة درسی 
ویژگی ها و کارکردهابا نظر به آرای تربیتی فوکو

مولد سوژه های فرهنگی و اجتماعیتعلیم وتربیت
ضداقتدارگرا

مکان پرورش شهروندان انتقادیمدرسه

تمرکز بر انواع روایت ها و سنت ها )توجه به فراروایت ها(برنامة درسی

تحول آفرینمعلم
نقاد

گفتمانروش تدریس

منتقددانش آموز
آگاه نسبت به مسائل اجتماعیـ  فرهنگی

بررسی سؤال دوم
é ابعاد و مؤلفه های چندفرهنگی سازی در دیدگاه های تربیتی هنری ژیرو چیست؟

هنری ژيرو در 18 ســپتامبر 1943 میالدی در خانواده ای کانادايی- فرانسوی در آمريکا به دنیا آمد. او 
دکترای خود را از دانشگاه کارنگی- ملون در سال 1977 دريافت کرد. ژيرو، متفکر آمريکايی که از فريره و 
مارکوزه متأثر بود. بر اساس اصول و آموزه های پذيرفته شده در نظرية انتقادی، نقد مسائل و مشکالت نظام 
آموزشی، فرهنگ، نژاد، جنسیت، نابرابری و بی عدالتی را بررسی و الگوی آموزشی راديکال يا انتقادی را 
عرضه کرد. از نظر ژيرو، تعلیم وتربیت به خودی خود روندی با هدف ايجاد يک جامعه دموکراتیک مساوات 
خواه اســت و نخستین مانعی که در حال حاضر بر ســر راه اين هدف وجود دارد، به حاشیه رانده شدن 
گروه های اجتماعی به واسطه نژادپرستی و جنسیت گرايی است )شکاری و همکاران، 1393(. تعلیم وتربیت 
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ژيرو، يک نوع تعلیم وتربیت چندفرهنگ گراست که اقلیت های قومی و نژادی و جنسی را مورد حمايت 
قرار می دهد. در اين راستا، مهم ترين مؤلفه های تعلیم وتربیت ژيرو عبارت اند از:

1. تعلیم وتربیت
به نظر ژيرو، آموزش وپرورش نه فقط بايد تولیدکنندة دانش، بلکه بايد مولد ســوژه های سیاسی 
هم باشــد و اين نوع آموزش نیاز به طرح تئوری دارد تا معلمان را چون روشنفکران تحول پذير در 
نظر بگیريم که پســت های سیاسی و اجتماعی خاصی را اشغال کرده اند. به عالوه، اين نوع آموزش 
به فرهنگ واژگانی و زبان ويژه ای نیاز دارد تا بتواند به تعريف دوبارة مسائلی چون قدرت، عدالت، 
تالش و نابرابری بپردازد )ژيرو، 1996(. تعلیم وتربیت مطلوب از ديدگاه پست مدرنیسم، تربیتی است 
که در آن صداهای ديگر نیز شــنیده شود. از ديد پست مدرنیست ها تعلیم وتربیت جريانی سیاسی 
است؛ زيرا به دنبال حفظ چارچوب فرهنگ و پیاده کردن حکومتی معین با ارزش های معین است. 

تعلیم وتربیت بزرگ ترين محافظ نظام فرهنگی گذشته است )آرنويتز و ژيرو، 1991(.

2. معلم
ژيرو به ايجاد موقعیتی اعتقاد دارد که در آن معلمان نیاز به تفکر مجدد در نقش هايشان به عنوان 
روشنفکر عمومی و رد تقلید دانش و تخصص و کنار گذاشتن عقالنیت دارند که به گفتمان نظرية 
برنامة درسی هم سرايت می کند. همچنین، معلمان نیاز به برعهده گرفتن وظیفة تربیت مجدد رهبری 
آموزشی انتقادگرايی اجتماعی و شجاعت مدنی دارند که اجازه بدهد آن ها جّو مخالف را ايجاد کنند. 
بنابراين، يکی از جالب ترين نظريه های تربیتی ژيرو، نقش معلم در نظام تربیتی اســت. لذا، چنانچه 
معلمان دربارة آنچه تدريس می کنند، چگونگی آن و هدف های عالی تری که برای آن تالش می کنند، 
به طرح پرسش های اساسی بپردازند، ابزاری می شود که نقش سیاسی و انتقادی آن ها را در دفاع از 
ماهیت انسانی شغل و نیز شــکل دهی شرايطی که در آن کار می کنند، فعال می کند )ژيرو، 1988(. 
از همین روســت که نظريه »معلمان به عنوان روشنفکران تحول آفرين« عنوان چندين مقاله و کتاب 

منتشرشده از ژيرو می باشد.

3. مدرسه
به نظــر ژيرو، مدارس بايد به جای تربیت اقتدارگرا و اســتبدادی، تربیت دموکراتیک و تربیت 
شــهروندانی انتقادی را در دستور کار داشته باشــند. او در اين باره می نويسد: »زبان تعلیم وتربیت 
انتقادی بايد مــدارس را به عنوان حوزه های عمومی دموکراتیک بنا نهد. به اين معنا که مربیان بايد 
تربیت انتقادی را پرورش دهند و در آن، دانش عادت ها و مهارت های شهروندی انتقادی را به جای 
شهروندی صرفاً خوب آموزش دهند و به کار ببندند. در اين راستا در تعلیم وتربیت انتقادی، مدارس 
بايد در تربیت شهروندانی بکوشند که قادر به اعمال قدرت بر زندگی خود و به ويژه شرايط ايجاد و 
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تحصیل دانش هستند. بنابراين، ژيرو ضمن بیان اينکه تعلیم وتربیت پست مدرنیسم بايد انتقادی باشد، 
هم صدا با بسیاری از طرفداران نهضت پست مدرنیسم، تربیت سیاسی را يکی از جنبه های مهم تربیت 

پست مدرن به شمار می آورد )فرمهینی فراهانی و احمدآبادی آرانی، 2014(.

4. محتوا
از نظر ژيرو دانش مربوط به مواد درسی نبايد به عنوان يک متن مقدس در نظر گرفته شود، بلکه 
بايد مانند بخشــی از يک اشتغال بی پايان، به انواع روايت ها و سنت هايی که می توانند بازخوانی و 
در شــرايط مختلف سیاسی از نو صورت بندی شوند، گســترش يابد )ژيرو، 2003(. يک موضوع 
قابل بحث در اينجا، ايجاد گفتمانی در باب اقتدار تجلی يافته در متن اســت که نســبت به قدرت 
حساســیت دارد. به عنوان بخشــی از يک موضوع قابل تحلیل بايد گفت که در بعد وسیع تر، چنین 
اقتداری، حس مبارزه طلبی برای تفوق بر فرهنگ تکامل يافته را ترويج می کند تا جايی که اين مبارزه 
به سطوح دانش مواد درسی، تعلیم وتربیت و اعمال قدرت نهادی گسترش يافته است. ژيرو در اين 
باره می نويســد: »در بین شکل های رايج نظريه های برنامة درسی، »خواندن« از زمینه هايی است که 
خوانندگان در آن مستقل هستند. ازاين رو، معنی يک متن اغلب به وسیلة نويسنده تعیین می شود و 
بازنمايی آن از سوی دانش آموز پوشیده می ماند يا معنی متن گم می شود. در هر دو مورد معنی متن با 

خروج از سلسله شکل ها و خواندن مخالف متن ظهور می يابد )آرنويتزو ژيرو، 1997(.
پس درست اين است که طبقه بندی شکل های خواندن محتوا، مفهوم چالش برانگیز ديدگاه مسلط 
خواندن و تربیت باشد. در اين زمینه می توان گفت که تعلیم وتربیت يک فرايند مطالعة متنی است که 
می تواند به شکل عملی از سه روش خواندن، تفسیر و انتقاد مشخص شود که شولز7 آن ها را به عنوان 
»خوانــدن از درون«، »خوانــدن از فراز« و »خواندن در برابر«، مطرح می کند. ارزش تربیتی مبتنی بر 
ســه روش خواندن، تفسیر و انتقاد اين است که خواندن از درون موجب می شود تا جهان سازندة 
متن به وســیلة خواندن روشن شــود. به نظر دهباشی و همکاران )1386( اين نکتة مهمی در بحث 
تعلیم وتربیت انتقادی محسوب می شود که دانش آموزان فرصتی برای بازگويی و امکان خالصه سازی 
و گسترش روايت های متعدد از مفهوم ها داشته باشند و خوانش های بیشتری از پديده ها ارائه نمايند.

5. تدریس
ژيرو معتقد است که تدريس بايد به عنوان قسمتی از طرح برنامة درسی بزرگ تر مربوط به ساخت 
موضوع ها و شــکل سیاسی مدارس به عنوان فضای عمومی دموکراتیک ديده شود. در اين ديدگاه، 
معلمان نبايد موضوع های درسی را تدريس کنند، بلکه بايد قدرت بررسی متن را از طريق اجازه دادن 
به دانش آموزان، در آن ها به وجود بیاورند تا آن ها متون را خارج از شکل های يکسان بخوانند. ژيرو 
می گويد تدريس يک فن و معلم يک روشنفکر حرفه ای است؛ يعنی اگر حرفه يا فنی هم دارد بايد با 
انديشه و فکر بپیوندد. معلم در واقع بايد به ساختارزدايی از آن نظام فرهنگی بپردازد که در آن زندگی 
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و تدريس می کند )باقری، 1375(.
به طورکلی، نظرية انتقادی ژيرو را می توان در چند مورد به شرح زير بیان کرد:

1. اخالق مدار: اخالق بايد محور مرکزی تعلیم وتربیت باشد )در اينجا اخالق به مفهوم عام و 
غیرمجادله ای اعالمیه حقوق بشر مورد نظر است(.

2. دانش زا و ساخت شکن: دانش انتقادی بايد زمینة خلق دانش جديد را فراهم آورد و بتواند با 
ساخت شکنی و گذشتن از محدوديت های نظم موجود به نتايج تازه برسد.

3. تأکید بر تربیت سیاســی و فرهنگی: مطالعــات فرهنگی بايد به عنوان پداگوژی عمومی در 
مدارس تجويز شــوند. تربیت سیاســی از مهم ترين جنبه های تربیتی در پست مدرنیســم 
محسوب می شود. تعلیم وتربیت سیاسی و مطالعات فرهنگی محور اصلی تعلیم وتربیت به 

شمار می روند.
4. بازسازی برنامة درسی: بر اساس ديدگاه انتقادی جامعه شناسی جديد، الگوهای سنتی برنامة 
درسی و نیز الگوها و ارزش های پنهان و غیررسمی برنامة درسی بايد به شدت مورد نقد و 

بازسازی قرار گیرند.
5. بازتولید فرهنگی: تعلیم وتربیت بايد توانمندی الزم را در شاگردان جهت بازتولید فرهنگی 

و خلق دانش های جديد ايجاد کند.
6. پذيــرش تنوع زبان و صداهای گوناگون: تنوع زبان و صداهای گوناگون يکی از مهم ترين 
مسائل مورد توجه تعلیم وتربیت انتقادی ژيرو است که بايستی در جريان تعلیم وتربیت مورد 
توجه مربیان قرار گیرد. به گونه ای که همه صداها از هر گروه، طبقه و نژاد و فرهنگ خاص 

شنیده شوند.

 جدول 2 چندفرهنگیسازیبرنامةدرسیبانظربهآرایتربیتیژیرو

چندفرهنگی سازی برنامة درسی 
ویژگی ها و کارکردهابا نظر به آرای تربیتی ژیرو

مولد سوژه های سیاسی و بزرگ ترین محافظ نظام فرهنگی گذشتهتعلیم وتربیت

روشنفکران تحول آفرین و تسهیلگر خلق دانشمعلم

مکان تربیت دموکراتیک و پرورش شهروندان انتقادیمدرسه

تمرکز بر انواع روایت ها و سنت ها )توجه به فراروایت ها(محتوا

برنامة درسی مربوط به ساخت موضوع ها و شکل سیاسی مدارستدریس
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بررسی سؤال سوم
é چگونه می توان از آرای میشــل فوکو و هنری ژیرو به منظور بهبود چندفرهنگی سازی برنامه های 

درسی نظام آموزشی ایران بهره برد؟
با عنايت به اينکه ســاختار نظام آموزشی ايران متمرکز است و از چندفرهنگی بودن فاصله دارد 
می توان از آرای تربیتی میشــل فوکو و هنری ژيرو به منظور بهبود اين وضع، يعنی چندفرهنگی سازی 
برنامه های درســی نظام آموزشی استفاده و از رويکردهای متناسب استفاده  نمود. در اين زمینه چهار 
رويکــرد اصلی برای گنجاندن و تلفیق تجارب و محتوای چندفرهنگی به برنامه های درســی وجود 

دارد:
1. رويکرد مســاعدتی: عناصر و پديده های فرهنگی مرتبط با گروه های قومی، نژادی و ... در ايام 
و مناسبت های ويژه مورد توجه قرار گرفته و در قالب برنامة درسی به دانش آموزان ارائه شود. 
ويژگی بارز اين رويکرد آن اســت که برنامة درسی مدرسه همچنان به همان شکل سنتی باقی 

می ماند و به لحاظ ساختار، اهداف و ويژگی های اصلی هیچ تغییری نمی کند.
2. رويکرد تکمیلــی )اضافه کننده(: در اين رويکرد محتوا و مفاهیــم و موضوعات چندفرهنگی 
بیشــتری به برنامه اضافه می شــود ولی ســاختار برنامه همچنان غیرقابل تغییــر باقی می ماند. 
به عبارت ديگر، تجارب و محتوای برنامة درسی تا حدودی اصالح می گردد اما در جهت گیری 

غالب و کالن برنامة درسی تغییری به وجود نمی آيد.
3. رويکــرد تحول گرايانه: در اين رويکرد دو تغییر مهم به وجود می آيد: 1. تغییرات ســاختاری 
ايجادشده در برنامة درسی، شــرايطی فراهم می کند که دانش آموزان می توانند مفاهیم، مسائل، 
وقايع و موضوعات را از منظر گروه های اقلیت نگريسته و مورد بررسی و تأمل قرار دهند. 2. 
دانش آموزان مهارت های همیاری و همدالنه ای را به دســت می آورند که به واسطة آن قادر به 

فهم مشکالت و کمبودهای گروه های اقلیت می شوند.
4. رويکرد عمل اجتماعی: اين رويکرد حد اعالی برنامة درســی چندفرهنگی است. دانش آموزان 
موضوعات و مســائل مهم اجتماعی را شناســايی کرده و بعد از جمع آوری داده ها و اطالعات 

مختلف، برای حل اين مشکالت اقدام می نمايند )امینی، 1391(.

با الهام از چهار رويکرد مذکور و با توجه به واقعیات ساختاری نظام آموزشی ايران، می توان گفت در 
شرايط فعلی استفاده و کاربست رويکرد تحول گرايانه و عمل اجتماعی  غیرعملی و نامحتمل است، اما بر 
مبنای دو رويکرد مساعدتی و تکمیلی )اضافه کننده( می توان از آرای تربیتی فوکو و ژيرو در مسیر بهبود 
چندفرهنگی ســازی برنامه های درسی نظام آموزشی ايران استفاده کرد؛ لذا در اين راستا راهکارهايی ارائه 

می گردد:
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1. تعلیم وتربیت مرزی
يکــی از مهم ترين نقدهايی که ژيرو بر نظام تعلیم وتربیــت وارد کرد حاکمیت مديريت علمی 
)به ســبک تیلور( اســت. آرنويتز و ژيرو )1997( به کارگیری اين نوع مديريت در تعلیم وتربیت را 
ناکارآمد توصیف می کنند و نقدهای زيادی بر آن دارند. از ويژگی های اين نوع مديريت، می توان به 
حاکمیت نظام بوروکراتیک و خطی، نگاه اثبات گرايانه به دانش، ســعی در استانداردسازی از طريق 
آزمون ها، کاهش تفکر انتقادی و ... اشــاره کرد. در اين راستا، ژيرو »تعلیم وتربیت مرزی« را مطرح 
می کند. تعلیم وتربیت مرزی، انسانی را پرورش می دهد که ديگران را چنان که هستند درک می کند. 
اين نوع تربیت، فضای فرهنگی می سازد که در داخل آن هويت های چندگانه امکان ظهور می يابند 
و در داخل آن بحث سیاست با نگاه تاريخی و تفاوت های فرهنگی پیوند زده می شود. برای رسیدن 
به اين هدف بايد دانش آموزان در تعلیم وتربیت با منابع چندگانه فرهنگی مواجه شــوند و در يک 
فرايند با رفتن به داخل و خارج از مرز فرهنگ های مختلف، محدوديت ها و امکانات آن ها را تحلیل 
کنند. بر اين اساس، می توان در نظام آموزشی ايران اين الگو را توسعه داد تا منجر به توانمندسازی 
دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشاير کوچ نشین و همچنین مناطق 
دوزبانه با نیازهای ويژه، با تأکید بر ايجاد فرصت های آموزشی متنوع و باکیفیت، اولويت بخشی به 
تأمین و تخصیص منابع، تربیت نیروی انســانی کارآمد، تدوين برنامه برای رشد، توانمندسازی و 
مهارت آموزی، ادامه تحصیل و حمايت مادی و معنوی دانش آموزان و مناطق محروم و مرزی شود.

2. لزوم تربیت انتقادی در نظام آموزشی
تعلیم وتربیت عمومي و عالي در کشــور ما ، تفکر انتقادي را در دانش آموزان و دانشــجويان به 
درســتي پرورش نداده اند. نتیجة ناگوار اين امر را مي توان در کاهش سطح تفکر انتقادي در مقابل 
فرهنگ هاي بیگانه و جريان هاي سیاسي بدون پاية عقالني مشاهده کرد. يکي از مهم ترين پیام هاي 
تفکر انتقادي ژيرو براي تعلیم وتربیت ايران، تقويت بعد فرهنگ بومي در تعلیم وتربیت و البته با ديد 
واقع گرايانه و انتقادي اســت )زيباکالم و محمدي، 1393 الف، ص. 111( چون تربیت انتقادی به 
تحلیل اين نکته می پردازد که چگونه گفتمان های مختلف اخالقی روش های مختلفی را برای ارتباط 
با جامعه به دانش آموزان پیشــنهاد می کنند. تعلیم وتربیت انتقادی بر مسئلة تفاوت با ديدی اخالقی 
می نگرد. لذا نظام آموزشی ايران، بايد فرصت های بیشتری فراهم کند تا فضای آموزشی ايران سرشار 
از تعامل و تأمل باشد تا تمام دانش آموزان فارغ از طبقه، نژاد و ... امکان گفت وگو و مناظره و تفکر 

انتقادی را داشته باشند.

3. نوآوری در محتواهای آموزشی
ديديم که فوکو، متون درســی را به عنوان عملکردهای ساختة تاريخ، جامعه و صاحبان قدرت 
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نقد می کند و معتقد اســت که همواره از متون به عنوان ابزار قدرت بهره گرفته شده است. با توجه 
به نگرش فلســفی فوکو می توان استنباط کرد که تعلیم وتربیت در جامعة امروزی از مجرای »برنامة 
درسی آشکار و پنهان«، گروه کنترل مسلط بر جامعه را مشروعیت می بخشد. همچنین تفکرات ژيرو 
در برنامة درسی متعلق به حوزة نومفهوم گرايی است. او با انتقاد از برنامة درسی سنتی، اساس برنامة 
درســی را بنا می نهد که هدف آن آزادی بخشی و تقويت مبارزه برای عدالت اجتماعی است. متون 
درسی از منظر ژيرو بايد مبتنی بر چندگرايی باشد و به دانش آموز امکان دهد تا با بهره گیری از تاريخ 

و تجربة خود، نگرش های متفاوتی را بازخوانی کند )زيباکالم و محمدی، 1393 الف(.
در اين راستا؛ جهت بهبود بخشی در برنامة درسی چندفرهنگی ايران؛ می توان به موارد ذيل اشاره 

نمود:

الف. توسعه سیاست چندتألیفی
توسعة سیاست چندتألیفی و زمینه ســازی برای مشارکت فعال استان ها، معلمان، مربیان، افراد، 
تشکل های ذی عالقه و ذی صالح در تولید، تکمیل و غنی سازی مواد، منابع و مراکز متنوع يادگیری.

ب. افزايش مقوله های چندفرهنگی در محتوای کتاب های درسی
افزايش تعداد درس هايی تحت عنوان درس آزاد در کتاب ها جهت توجه به مقوله های آموزش 
چندفرهنگی بیشــتر در نظر گرفته شود و محتوای دروس به مقوله های دوزبانگی يا چندزبانگی و 

آداب ورسوم متفاوت اقوام، احترام به مذاهب مختلف و میراث فرهنگی اقوام اختصاص داده شود.
همچنین موارد زير بايد در محتوای درسی نظام آموزشی ايران توسعه يابد:

1. ضرورت آگاهی از نحوة ارتباط مؤثر با ديگران، خانواده، همسايگان و جامعه؛
2. ضرورت شناخت محیط اطراف، محله، شهر، استان، کشور، همسايگان ايران و نحوه زندگی در 

شهرها و روستاهای کشور؛
3. ضرورت آگاهی از گذشته مردم ايران در دوران باستان و حال حاضر؛

4. ضرورت شناخت اقوام ايرانی و درک ضرورت همبستگی مردم ايران با يکديگر؛
5. ضرورت شناخت برخی از آداب ورسوم ايرانی و اسالمی و میراث فرهنگی؛

6. ضرورت شناخت هنرهای بومی؛
7. ضرورت احترام به حقوق ديگران و همة انسان ها؛

8. ضرورت داشــتن رفتار خوب با ديگــران مانند محبت به ديگران، کمک به بچه های نیازمند و 
پرهیز از مسخره کردن ديگران، بدگويی تهمت زدن و دروغ گويی، بخشیدن ديگران، استفاده از 

کلمات محبت آمیز و دوستانه در برخورد با ديگران؛
9. ضرورت ارج نهادن به آداب و سنت های محلی.
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ج. تأکید بر مطالعات فرهنگی در برنامه های درسی
ژيرو از دهه 1980 چرخشی به ســوی مطالعات فرهنگی انجام داد تا بتواند به غنی تر شدن 
تعلیم وتربیــت کمک کند. او معتقد اســت که فرهنگی که محور آموزش وپرورش اســت يک 
فرهنــگ نخبه گرا اســت و آموزش وپرورش بايد اين نخبه گرايی را کنــار بگذارد و به فرهنگ 

عمومی روی آورد.
در اين راستا، پیشنهاد می شود مطالعات فرهنگی، بخشی از برنامه های درسی نظام آموزشی 
ايران را تشــکیل دهــد. چون مطالعات فرهنگــی منجر به افزايش ســواد فرهنگی، احترام به 
فرهنگ هــای ديگر، باال رفتن ســعه صدر و ارتباط با فرهنگ های ديگر می شــود و معلمان و 
دانش آموزان نســبت به فرهنگ بومی خود و فرهنگ های مختلف در داخل کشــور و يا جهان 

می توانند اطالعات کسب کنند.

4. استفادة بیشتر از روش های تحقیق کیفی در فرایند یاددهی- یادگیری
متفکــران نظرية انتقادی، از جمله ژيرو، معتقدند که دانش هــا، ارزش ها و نگرش ها با روش 
گفتمان بهتر و روشــن تر می شوند. در تعلیم وتربیت انتقادی، گفت وگو روشی است که از طريق 
آن شــاگردان در کالس درس با استفاده از زبان )کالمی و غیرکالمی(، نماد و تصوير با هم پیوند 
می يابند و بر يکديگر اثر می گذارند. بنابراين، گفت وگوی مؤثر آموزشی می تواند با ايجاد فضای 
مشــترک و ارتباط دوســويه بین فراگیران با يکديگر و فراگیران با معلمان، زمینه دادوســتدهای 
اجتماعی را برقرار ســازد. اين مهــم در فرايند ياددهی- يادگیری زمینــه تحول آفرينی را فراهم 

می سازد )مرجانی، 1385(.
طبق اين اصل، مربیان بايستی در جريان تعلیم وتربیت، گفت وگو و بحث در بین همه شاگردان 
را وارد عمل تربیتی خود ســازند و با به کارگیری و تشــکیل گروه های بحث به اشکال مختلف، 
زمینه الزم جهت شــرکت همه شاگردان را، بدون توجه به نژاد و طبقة آن ها، در زمینة بازانديشی 
و طرح مسائل گوناگون ايجاد نمايند. از مزايای مهم روش تحلیل گفتمان فوکو نیز اين است که 
اين روش برای هر موقعیت و هر موضوعی، روشــی کاماًل کاربردی اســت. نگرش تازه ای که با 
تحلیل گفتمان فراهم شده است راه را برای رشد استعدادهای شخصی و ابتکار در سطح باال باز 
می کند. بنابراين از روش های تحقیق کیفی مانند قوم نگاری، تحلیل گفتمان و ... می توان در جهت 
گفت وگو دربارة فرهنگ های مختلف، آداب ورسوم های متنوع در فرايند ياددهی- يادگیری برنامه 

نظام آموزشی جمهوری اسالمی ايران بیشتر استفاده نمود.

5. تقویت تفکر انتقادی دانش آموزان
تعلیم وتربیت عمومی و عالی در کشور ما تفکر انتقادی را در دانش آموزان و دانشجويان به درستی 
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پرورش نداده اند و نتیجه ناگوار اين امر را می توان سطح تفکر انتقادی در مقابل فرهنگ های بیگانه 
بدون پاية عقالنی، مشاهده کرد )زيباکالم و محمدی، الف 1393(. يکی از مهم ترين پیام های تفکر 
انتقــادی ژيرو برای تعلیم وتربیت ايران، تقويت بعد فرهنــگ بومی در تعلیم وتربیت و البته با ديد 
واقع گرايانه و انتقادی اســت. در کشــور ما که خرده فرهنگ های مختلف وجود دارد، بهره گیری از 
تعلیم وتربیت مرزی ژيرو، تحمل و احترام فرهنگی را باال می برد. درحالی که افراد در تعلیم وتربیت 
با بهره گیری از فرهنگ و تجارب بومی، يادگیری را برای خود معنادار می کنند، ولی همواره فرهنگ 
خود را هم با ديد انتقادی می نگرند و در فضايی آکنده از چندگرايی و احترام با ديگران به گفت وگو 

می پردازند.

6. متنوع کردن فعالیت های مدارس
رويکرد تعلیم وتربیت پست مدرنیستی فوکو تکثرگرايانه است و به تفاوت، اهمیت ويژه می دهد. 
ژيرو هم معتقد اســت که دانش آموزان بايد در مدارس به عنوان مرزگذاران فرهنگی به گفت وگو با 
هم بپردازند و در محیط مدرسه گشودگی و احترام در برابر فرهنگ های مختلف را در عمل تمرين 
کنند. بر اين مبنا، مدارس ايران بايد دربردارنده و منعکس کنندة صداها و تجارب مختلف دانش آموزان 

باشد. در اين راستا پیشنهادهای زير را جهت بهبود بخشی مدارس ارائه می کنیم:
- مدارس به عنوان محل های عمومی دموکراتیک؛

- برگزاری گفتمان های مختلف در مدارس فارغ از طبقه، نژاد و جنسیت و فرهنگ و ...؛
- پخش فیلم هايی در زمینة آشــنايی با فرهنگ های مختلف )استفاده از واحد سمعی- بصری يا 

مکان های ديگر نمايش فیلم(؛
- برگزاری نمايشگاه هايی که معرف پوشش ها، مشاغل، صنايع دستی، فرهنگ و آداب ورسوم اقوام 

مختلف باشد؛
- وجود کتاب های مختلف حاوی توجه به ادبیات و فرهنگ مختلف در کتابخانه مدارس.

با توجه به آنچه بحث شد الزم است نکات ذيل جهت بهبود در برنامة درسی چندفرهنگی نظام 
آموزشی ايران تأکید گردد:

* جهت گیری اصلی برنامه های درســی نظام آموزشی ايران، ارائه آموزش های مناسب و عادالنه 
بــرای همه دانش آموزان- صرف نظر از معیارهايی همچون نژاد، جنســیت، پايگاه اجتماعی و 

اقتصادی، زبان، خانواده و معلولیت و ... باشد.
* معلمان بايد قادر به تســهیل يادگیری هر دانش آموز صرف نظر از میزان تشابه يا تفاوت با وی 

باشند.
* هر دانش آموز بايد قادر به مشارکت در فعالیت های مختلف و متنوع باشد.
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 جدول 3 راهکارهایاصلیدرمسیربهبودچندفرهنگیسازیبرنامههایدرسینظامآموزشیایران

مؤلفه هاراهکارهای اصلی
* توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق مرزی تعلیم وتربیت مرزی

و محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ نشین
* عدالت آموزشــی مبتنی بر ایجاد فرصت های برابر، 

متنوع و باکیفیت برای فرهنگ های مختلف
* ایجــاد فرصت های بیشــتری در مــدارس جهت لزوم تربیت انتقادی در نظام آموزشی

گفت وگوی تمام دانش آموزان فارغ از طبقه، نژاد و ...
*توسعة سیاست چندتألیفینوآوری در محتواهای آموزشی

*افزایش مقوله های چندفرهنگی در محتوای کتاب های 
درسی

*تأکید بر مطالعات فرهنگی در برنامه های درسی
اســتفاده بیشــتر از روش های تحقیق کیفی در فرایند 

یاددهی- یادگیری
*استفاده از روش های کیفی از جمله قوم نگاری، تحلیل 

گفتمان و ...
*ایجاد گفت وگو و مناظره میان فرهنگ های مختلف تقویت تفکر انتقادی دانش آموزان

همراه با نقد و نظر
*پرورش قوه انتقادی دانش آموزان

*برگــزاری گفتمان های مختلف در مــدارس فارغ از متنوع کردن فعالیت های مدارس
طبقه، نژاد و جنسیت و فرهنگ و ...

*پخش فیلم هایی در زمینة آشــنایی با فرهنگ های 
مختلف

*برگزاری نمایشگاه هایی که معرف پوشش ها، مشاغل، 
صنایع دســتی، فرهنگ و آداب ورسوم اقوام مختلف 

باشد
*وجود کتاب های مختلف حــاوی توجه به ادبیات و 

فرهنگ مختلف در کتابخانه مدارس

بحث و نتیجه گیری
دانستیم که سرزمین ايران، به جهت پهناور بودن، دارای تنوع قومی و فرهنگی بسیار است. 
از اين رو جامعة امروز ايران، با برخورداری از بســیاری از ويژگی های فرهنگی، نیازمند نوعی 
سیاســت گذاری و برنامه ريزی اســت تا بتوان اين نوع تنوع و تکثر را در عرصه های مختلف به 
رسمیت شناخت و بسترهای الزم را برای توجه بدان فراهم نمود. يکی از راه های مناسب برای 
چگونگی رويارويی با تنوع فرهنگی و قومی ايران، برنامة درسی چندفرهنگی است. برنامة درسی در 
اين شرايط با تأکید بر خصوصیات فرهنگی اقلیت ها می تواند در جهت رشد و تقويت فرهنگ های 
بومی و در نهايت تقويت فرهنگ ملی نقش به سزايی داشته باشد. در اين راستا مأموريت برنامة 
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درسی چندفرهنگی، نهادينه ساختن فلسفة کثرت گرايی فرهنگی در نظام آموزشی است که بايد 
بر پاية احترام متقابل، پذيرش، تفاهم و تعهد اخالقی استوار باشد. در اين راستا، پست مدرنیسم به 
دلیل ارج نهادن به تمايز و مخالفت با سلطة فرهنگ غالب، به اقلیت های نژادی، قومی و جنسیتی 
جامعه و حمايت از تعلیم وتربیت چندفرهنگ گرا، توجهی خاص دارد. در اين میان، آثار فیلسوفان 
شاخص حوزة تعلیم وتربیت چندفرهنگی همچون میشل فوکو و هنری ژيرو از اهمیت ويژه ای 
برخوردار است. تحلیل و بررسی آرای میشل فوکو و هنری ژيرو به عنوان نظريه پردازان شاخص 
در حوزة تعلیم وتربیت چندفرهنگی به طور اعم و برنامة درسی چندفرهنگی به طور اخص، افق های 
جديدی را در توجه به چندفرهنگی سازی مطرح می نمايد. با عنايت به اينکه، رويکرد تعلیم وتربیت 
فوکو، تکثرگرايانه است. از نظر او، تعلیم وتربیت بیشتر امری اختصاصی، ويژه و محلی است و 
اصول و روش های ثابت، يکســان و مشــابه برای تعلیم وتربیت بی معناست. فوکو به عنوان يک 
پساساختارگرای برجسته، متون درســی را ابزار قدرت می داند و بر اين اساس، برنامة درسی را 
يک فرايند خنثی قلمداد نمی کند. برنامة درسی مدنظر او می تواند رويکردی تلفیقی و تکثرگرايانه 
داشــته باشد، به طوری که تمام مطالب درســی و مسائل اجتماعی- فرهنگی در ارتباط با هم ياد 
گرفته می شــود. در تعلیم وتربیت مد نظر فوکو توجه به عنصر ديگری نقش اساسی دارد. يعنی 
تعلیم وتربیت بايد بتوانــد دانش آموز را از عنصر ديگری )فرهنگ ديگر، افراد ديگر( مطلع کند. 
عالوه بر ايــن دانش آموزان فرهنگ های ديگر نیز، مورد توجه قرار می گیرند. هنری ژيرو نیز بر 
اساس اصول و آموزه های پذيرفته شده در نظرية انتقادی، نقد مسائل و مشکالت نظام آموزشی، 
فرهنگ، نژاد، جنســیت، نابرابری و بی عدالتی را بررسی و الگوی آموزشی راديکال يا انتقادی را 
عرضه کرده اند. تعلیم وتربیت ژيرو، يک نوع تعلیم وتربیت چندفرهنگ گراست که اقلیت های قومی 
و نژادی و جنسی را مورد حمايت قرار می دهد. تنوع زبان و صداهای گوناگون يکی از مهم ترين 
مسائل مورد توجه تعلیم وتربیت انتقادی ژيرو است که بايستی در جريان تعلیم وتربیت مورد توجه 

مربیان قرار گیرد. به گونه ای که همه صداها از هر گروه، طبقه و نژاد و فرهنگ خاص شنیده شود.
نظر به اينکه میشل فوکو و هنری ژيرو بر موشکافی مسائل تعلیم وتربیت جهانی، به طور عام، 
و بر بازنگری انتقادی روابط و ســاختار موجود در نظام آموزشی کشورها، به طور خاص، تأکید 
بسیار دارند، اين مهم در تحلیل، نقد و شیوة تحول زايی برنامة درسی چندفرهنگی نظام آموزشی 
ايران قابل تأمل می باشــد. اما با توجه به ساختار نظام متمرکز آموزشی ايران بايد رويکرد مناسب 
جهت بهبود بخشــی در نظام برنامة درسی اتخاذ گردد. بر اين اساس، از دو رويکرد مساعدتی و 
تکمیلی می توان از آرای تربیتی فوکو و ژيرو در مسیر بهبود چندفرهنگی سازی برنامه های درسی 
نظام آموزشــی ايران استفاده کرد که در اين راســتا، در ادامه، راهکارهايی ارائه می گردد.از جمله 
اقدامات مفیدی که می توان در اين زمینه انجام داد گنجاندن مطالب بیشــتر در زمینه تاريخ اقوام 
و فرهنگ های ايران در کتاب های درســی است. بنابراين پیشنهاد می شود با توجه به فرهنگ های 
گوناگونــی که در جامعه ايران وجود دارد بازبینی و تجديدنظری در محتوای کتاب های درســی 
صورت گیرد و با گنجاندن اهداف چندفرهنگی در محتوای درسی، ايجاد تعامل و تفاهم و تبادل 
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بین فرهنگ ها و نیز فرصت و شــرايط بهتر و بیشتری برای پرداختن و نهادينه شدن آن ها فراهم 
گردد. بنابراين، برنامة درسی ايران بايد توجه به شخصیت ها و بزرگان فرهنگی، علمی، اجتماعی 
و ورزشــی گروه های اقلیت همچنین اعیاد، ايام و جشن های خاص، مناسک، مراسم و آيین های 
مذهبی و فرهنگی گروه های حاشیه ای، آثار مکتوب و کتب مورد احترام آن ها به تناسب اقتضائات 
زمانی و تاريخی، می تواند بســترهای آموزشــی و تربیتی حداقلی را فراهم نمايد تا به وسیله آن، 
دانش آموزان وابســته به گروه های اقلیت در مدارس و برنامه های درسی آن، ويژگی های خاص و 
منحصربه فرد خود را در معرض ديد ديگران قرار دهند و از اين طريق، فرصت هايی را برای ابراز 
و احراز هويت ويژه خود پیدا کنند تا و ايجاد و رشد آگاهی ها، مهارت ها، عواطف و نگرش های 
مثبت چندفرهنگی دانش آموزان اقلیت، حاشــیه ای و مرزی کشــور ايران تسهیل شود. همچنین 
مدارس ايران بايد دربردارنده و منعکس کنندة صداها و تجارب مختلف دانش آموزان باشند و در 
اين راســتا؛ پیشنهادهای ذيل جهت بهبود بخشی مدارس ارائه می گردد: برگزاری گردهمايی ها و 
همايش ها مختلف در مدارس فارغ از طبقه، نژاد و جنســیت و فرهنگ و ...؛ پخش فیلم هايی در 
زمینة آشنايی با فرهنگ های مختلف )استفاده از واحد سمعی- بصری يا مکان های ديگر نمايش 
فیلم(؛ برگزاری نمايشگاه هايی که معرف پوشش ها، مشاغل، صنايع دستی، فرهنگ و آداب ورسوم 
اقوام مختلف باشــد؛ تجهیز کتابخانه های مدرســه به انواع کتاب هايی که حاوی توجه به تاريخ، 
ادبیات و فرهنگ مردم سراسر کشور باشد. همچنین از روش های تحقیق کیفی مانند قوم نگاری، 
تحلیل گفتمان و ... می توان در جهت گفت وگو دربارة فرهنگ های مختلف، آداب ورســوم های 
متنوع در فرايند ياددهی- يادگیری برنامة نظام آموزشی جمهوری اسالمی ايران بیشتر استفاده نمود 
همچنین مطالعات فرهنگی، بخشی از برنامه های درسی نظام آموزشی ايران را تشکیل دهد. چون 
مطالعات فرهنگی منجر به افزايش سواد فرهنگی، احترام به فرهنگ های ديگر، باال رفتن سعه صدر 
و ارتباط با فرهنگ های ديگر می شــود و معلمان و دانش آموزان نســبت به فرهنگ بومی خود و 
فرهنگ های مختلف در داخل کشور و يا جهان می توانند اطالعات کسب کنند همچنین توسعه 
سیاست چندتألیفی و زمینه سازی برای مشارکت فعال استان ها، معلمان، مربیان، افراد، تشکل های 
ذی عالقه و ذی صالح در تولید، تکمیل و غنی سازی مواد، منابع و مراکز متنوع يادگیری از ديگر 

راهکارهای اصلی است.
با عنايت به يافته های پژوهش حاضر؛ پیشــنهادهای ذيل نیز جهت استفاده سیاست گذاران، 

برنامه ريزان و پژوهشگران ارائه می شود.
۱. تدوين فلســفه ای جامع از تعلیم وتربیت به عنوان زيربنای مســتحکم برنامه و روش های 

تربیتی ای که پاسخگوی چالش های موجود در جامعه چندفرهنگی ما باشد.
۲. بسترسازی مناسب در آموزش وپرورش مبتنی بر اخالق محوری، برقراری عدالت آموزشی، 
رشــد تعامالت فرهنگی و ... از طرف سیاست گذاران و برنامه ريزان آموزشی و درسی با 

مالحظه انواع فرهنگ های متنوع موجود جهت غنای تربیتی.
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