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Abstract 
Background and Objectives :The purpose of this research is to examine the curriculum of 
elementary school in the ethnic areas with diverse cultures and languages. This applied research 
was conducted based on the qualitative research methods 

Methodology:  The Statistical sampling for this research was conducted among the teachers at 

elementary schools in the multi-ethnic cities in North of Khorasan. The teachers were interviewed 
based on the semi-structured interview method aiming to get the "maximum diversity" sampling. 
The findings were analyzed based on the three-stage Strauss Corbin coding method. 
 
Findings: In the first stage, the statements made by the interviewees were written down. 
After that, 528 statements were identified and named. In the second stage, the interviews 
were coded to create common concepts and these concepts were analyzed in 34 categories. 
Finally, the obtained categories were classified into 5 themes and one main them under the 
title "Culture-based Curriculum Features" was suggested. 

 

Conclusion: The main educational challenges in the multi-ethnic areas are resulted from the 
national curriculum, As a result the students and teachers in these areas do not have a 
curriculum formed on their local culture. it is suggested to use the lived experiences of the 
teachers of this study and design a curriculum based on the subcultures and diversity. 
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 پژوهشی مقاله  

  ییدانش آموزان دوره ابتدا یبر فرهنگ برا  یمبتن یابعاد برنامه درس یبررس

 خرده فرهنگ یدر مناطق دارا

 1*، ن یالئ یر یجال وایش

 ، ایرانمشهد   ،عطار  یعال اموزش  موسسه  ،مشاورهگروه    اریاستاد*  1

 04/05/1401پذیرش:    21/12/1400دریافت:   s.jalayeri@attar.ac.ir : ل*نویسنده مسئو 
 

 چکیده 
مبتنی بر فرهنگ برای دانش آموزان دوره ابتدایی در مناطق دارای  بررسی ابعاد برنامه درسیهدف پژوهش زمینه و اهداف:  

 .استخرده فرهنگ 

با روش ها:   پژوهش کاربردی،  آماری    روش  و   رویکرد کیفی   این  انجام گرفت. جامعه  ابتدایی  پدیدارشناختی  معلمان دوره 

ی نیمه گیری هدفمند »باحداکثر تنوع«، مورد مصاحبهبا نمونه  ، که ددنبو  خراسان رضویهای چند قومیتی شمال  شهرستان

 وکوربین تجزیه وتحلیل شدند. به روش کدگذاری سه مرحله ای استراوس ها یافته ساختاریافته قرار گرفتند و 

ها، در مجموع مصاحبه متن نمودن مکتوب از پس و اول مرحلۀ در،  هااطالع رسانهای بیان شده از سوی  عبارتیافته ها:  

 تا شد مشترک، تالش محور یک به دستیابی جهت کدگذاری، دوم مرحلۀ در و شناسایی ونام گذاری شد. در ادامه  528

و   مضمون  5ذیل   های بدست آمدهمقوله درنهایت دسته بندی شده و مقوله، 34 قالب در قبل، مرحلۀ  در ایجادشده مفاهیم

 های برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ« طبقه بندی شدند. تحت عنوان»ویژگیمحور اصلی  یک

 

گیری:    تریننتیجه  محیطهای  چالش  عمده  در  قومیتی، آموزش  چند  لذا    های  است،  متمرکز  درسی  برنامه              حاکمیت 

شود  برخوردارد نیستند، پیشنهاد میدانش آموزان و معلمان در مناطق دارای خرده فرهنگ از برنامه درسی پاسخگویی فرهنگی  

های برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ مشخص و بر آن اساس  در راستای استفاده از تجارب زیسته معلمان این مطالعه، ویژگی

 ارائه شود.  آموزش

 

 بومی  هایفرهنگ   دانش آموزان، خرده ،عناصر،  ابتدایی دوره،  درسی برنامه کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

ها، های زیادی را برای نظام های آموزشدی بوجود آورده اسدت. در عصدر جهانی شددن ارزش چالش  شددنیجهان

 1محلی روبده افول و کم رندگ شددددن اسدددت  اوسدددلر،    -بداورهدا و آداب و رسدددوم خرده فرهندگ هدا ی بومی

  های فرهنگیارزش    تقویت با  که  دارند،  این بر سدعی  از کشدورها بسدیاری(.  2009،  3بسدترم  ؛2010،  2،دال2015

  توجه  موضدوع این  به  دیگران  از بیش  که  ییازجمله کشدورهاکنند.   ها کمکاین چالش  به،  چه خرد و چه ملی

،  6وانگ    وانیتا،  (2016،  5و هراراالل  موچنج  ؛2016، 4 الیسدمایل  آمریکا  کانادا و، کشدورهای اسدترالیا   اند کرده

(،  2011،  10دنیس   یجنوب(، کره  2014،  9(، ترکیه  کیریک2009،  8؛ دایشددو2013،  7فنگ جی ، چین(2012

شدود وتوجه به تنوع و (، هسدتند .ایران جز کشدورهای کثیرالقوم محسدوب می2015،  11بورلینروژ  سدارا،، بن و  

های درسددی امری ضددروری و مورد مالحظه اسددت، در  های ایرانی، درنظام آموزشددی و برنامهگوناگونی قومیت

فرهنگ و    توجه به مقوله  درسدددی فعلی دوره ابتدایی، از نظر  هایدهد که برنامهحالی که شدددواهد نشدددان می

، بلندهمتان  و  ؛ مکرونی1395الماسدی، حسدینی، شدهیدی، های ایران وضدعیت مطلوبی ندارند  آخش،  قومیت

 را  هااقلیت  مطالعه،  یمتخصدصدان برنامه درسد(،این در حالی اسدت  1393،  مهرپاک  و  دهقانی،  تا،؛ زینال1392

  ؛1383،  واجارگاهفتحی  ؛1993،  12پاینار ی درسددی دارند هابرنامهنقش فرهنگ در   دانند اهمیتمی  ضددروری

  یفرهنگ   متنوع  جدامعده  انسدددانی  توسدددعده  در مهم عدامدل  یدکعنوان  بدهتربیدت    تعلیم (، نظدام1381،  مهرمحمددی

 ی درسدیهاکتابقومی در    یهاارزش   توسدعه  و رشدد   برای اسدت،  ملزم  و(  2010،  13هاوکینز   گرددمی  محسدوب

 فرهنگی یهاتیحسدداسدد  بهبود  به  منجر  فرهنگی  تنوع  به  احترام  ، چرا که(2010،  14ارسددالن  نمایید   تالش 

 18دایگنو  ژاک  و  17ژیرو  . افزون بر این، هنری(2010،  16کریسدددتین  و  ، فیضدددا2010،  15  فرندانددز   شدددودمی

  درسدی  هایبرنامه  درتوجه    مورد  موضدوعات از  را  قومی هایاقلیت  و  فرهنگ،  نژاد،  قومیت  به  مربوط  مالحظات

 . دانند یم

و برندامده درسدددی بومی نقش مهمی دارندد، از تجدارب آنهدا  معلمدان در اجرای برندامده درسدددی مبتنی بر فرهندگ

 (. از جمله2017، 19 شداور  اسدتفاده کرد  درسدی مبتنی بر فرهنگبرنامه  های خاصتوان در بررسدی ویژگیمی
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 3(، جونس2016   موچنج و هراراالل،  (2012   2(، واندگ و فوهو2017   1، چداندگ و یداندگهداندگهدای  پژوهش

(،  1395ی  خددا رحمصدددادقی، عبددالملکی و  (، 1395عرب رضدددی    حداجی تبدار فیروجدایی و میر(،  2015 

(، درخصددوص برنامه درسددی مبتنی بر فرهنگ و  1395   فرد، پورکریم کاظمی،  ،  خرازی،  محمدی، شددیرکوه

 ا صورت گرفته است. هاجرا و طراحی این برنامهاهمیت نقش معلم در 

، که تحلیل آن نشددان شدددهمطرحسددازی برنامه درسددی  (،  در زمینه بومی2004   4هایی از سددوی چنگنظریه

تواند اتخداذ کنندد. نظریه  یمها، چه سدددیداسدددتی را یهنظری آموزشدددی بر مبندای هریک از این هانظدامدهد  یم

از آن جملده هسدددتندد. عالوه بر نظریده   9نظریده آمید  8، نظریده قدار 7، نظریده قفس6کریسدددتدالیده  نظر، 5درخدت

(،  1996   12، فرهنگ یادگیری برونر11، نظریه فرهنگی ویگوتسکی10چنگ، نظریه یادگیری موقعیتی الو و ونگر

( و 1984   14زنددگی دیویی، یدادگیری تجربی کلدب  (، آموزش خود2004   13بوم یدادگیری زیمنسزیسدددت

های درسددی  سددازی برنامهمورد بومی های نظری درتواند راهنمای بحث( می1970   15آموزش انسددانی فریره

گرایان،  گرایان، پسدانوگرایان، نوآرمانها نیز نومفهومی حامی حقوق آموزشدی قومیتهاباشدد. جدیدترین نظریه

هدا تدیکیدد ویژه  نوعی بر حقوق اقلیدتهدای چندد فرهنگی هسدددتندد، کده هرکددام بدهگرایدان فرهنگی و نظریدهکثرت

 (. 1388؛ قادری، 1390شریف، دارند  

  مثالًشدود.  آموزان میدرسدی مبتنی بر فرهنگ، موجب توسدعه فردی دانش  هایدهد برنامهمی  شدواهد نشدان  

 عوامل  که  داد نشددان  (،1392اران (، اورشددال و همک1392 ،  عیسددویعباس زاده،  ،  اورشددالتحقیق اورشددال، 

  و  مثبت  رابطه  آموزاندانش  تحصدیلی  پیشدرفت  و  گراییقوم  با  اقتصدادی  و اجتماعی، خانوادگی، سدیاسدی، مذهبی

کند تدریس و یادگیری، فرایندهای فرهنگی هسدتند، که در بافت (، بیان می1987  16اسدییندلر.  دارند   معنادار

آموزان گونداگون قرار داد،  اینکده بتوان حدداکثر آموزش کیفی را در اختیدار دانشدهندد. برای  اجتمداعی ر  می

این   خود به(، در تحقیق  2011(. جانسدون  2010بنکس،    و 17کسنبروشدنی دریافت  ها را بهباید فرهنگ آن

، 18نداکدایدارسدددد  یمهدای درسدددی فرهنگی بده حدداقدل هدا قومی در برندامدههدا و درگیریتنشنتیجده رسدددیدد کده،  

 21هیگز  و  (، اجاوی2009   همکاران  و  20، استالمیجر(2008   19کرز  در تحقیقات گولی(. افزون بر این،  2018
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آموزان را یادگیری و پیشدرفت تحصدیلی دانش  افزایش  ی بومی،درسد  یهابرنامه  (، نیز آمده اسدت اجرای2008 

 به دنبال دارد. 

ی مختلف در ایران اشداره کرد.  هافرهنگخردهی، باید به وجود  درسد  یهابرنامهی  سدازیبومضدرورت    نییتبدر    

،  1 پار    کنند یمی معنا  چند فرهنگ ی قومی مختلف در یک سدرزمین واحد را جامعه  هافیط،  زمانهمحضدور  

توان از منظر اسدددنداد، قوانین  مبتنی بر فرهندگ و بومی را می  هدایچنین ضدددرورت تددوین برندامدههم(. 2008

ها اشداره شدده ها و رنگدر سدوره روم، حجرات و فاطر به تفاوت زبانو قرآن بررسدی و تبیین کرد.   باالدسدتی

  قومی  و  محلی هایزبان  به  توجه  دهپانز اصدل  نژادی و در  و  برابری قومی  به  اسداسدی  قانون  نوزده اصدل. اسدت

به    توجه  توسدعه، موضدوع  اندازچشدم ، سدند اینبر(.افزون  1390 اصدول قانون اسداسدی،   اسدت  قرارگرفته  مورد توجه

 و  اجتمداعی  «، »عددالدت3تبعیض  دورازبده  و  برابر  هدایفرصدددت  «، »ایجداد2هداانسدددان  حقوق  و  کرامدت  حفظ »

 (. 1391 صادقی،  نموده است مطرح خود اهداف از بخشی عنوانبه  را «4مشروع هایآزادی

وپرورش و... را موظف نموده  تحقیقدات و فنداوری، آموزش -هدای علومذانقالب فرهنگی وزاتخداندهشدددورای عدالی

بگنجانند. از طرفی    های درسددیو تمدن اسددالم و ایران را در متن کتاب  فرهنگای از تاریخ اسددت، تا خالصدده

تربیتی را فلسددفه تربیت رسددمی و عمومی جمهوری اسددالمی ایران سدده اصددل تنوع و تکثر، کرامت، عدالت 

(. سدند برنامه درسدی 1391عنوان بخشدی از اصدول حاکم بر تربیت رسدمی موردتوجه قرار داده اسدت  صدادقی،  به

 (. 1391برنامه درسی ملی،  های زبانی شده است  سند تفاوت های فرهنگی، تمدن وتیکید بر ارزش ملی نیز 

ال از منظر قومی، نژادی، فرهنگی و  حدگرچده افراد یدک جدامعده دارای اشدددتراکدات فرهنگی هسدددتندد، درعین

هدا پیدامددهدای منفی را بده همراه کده ندادیدده گرفتن آن (2008،  5والیمدا ویلیجوکیدارندد  هدایی  جغرافیدایی تفداوت

»بحران   عنوانرا تحت    در کشددور کانادا لفلت از فرهنگ بومی در کتب درسددی(.2008،  6دارد  بارنت و ناپولی

اند عالوه بر برنامه درسدی چند فرهنگی، برنامه های متخصدصدان این کشدور پیشدنهاد نمودهنامرئی« می دانند،  

،  8، لودویدت، اون ودویرون 2018،  7ابتددایی طراحی کنندد  جوانده  در دورهدرسدددی را بر مبندای فرهندگ بومی  

2015 .) 

، به  شددده  جادیای نیبجهانسددیاسددی و   -، روابط اجتماعیهاسددنت، هاارزش (، فرهنگ را شددامل 2004   9نیتو

 متمایز  هافرهنگ  دیگر  را از  هاآن  که  ،  داند یمگروهی از مردم    لهیوس  به  شده  دگرگونو    شده  گذاشتهاشتراک  

فارس، ترک، کرد و لک،و..... و وجود تنوع  های قومی  کالت، درگز، شدددهرسدددتان الین نو باوجود گروه.  کند می

و تاریخ کهن، از جملده مناطق دارای خرده فرهنگ   خاص و ویژه در ابعداد فرهنگی، زبانی، جغرافیدایی، اجتمداعی

 (. 1396افروند،  گردد محسوب می

 نظدام رد درسدددی هدایبرندامده  طریق از هدای قومیگروه  هدایقدابلیدت و  هداظرفیدت از برخورداری  خالصددده طوربده

هایی دارد.  مدارس در قبال فرهنگ جامعه، نقش(.  1390،  مهرمحمدی   اسددت  ضددروری  امری  امروز  آموزشددی
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هدا ازجملده درس مطدالعدات مربوط بده فرهندگ در همده کتداب  مثالً در حدال حداضدددر در کشدددور زیمبداوه، مبداحدث

فرهنگ اجتماعی یک ملت پیداکرده چرا که نقش مطالعات اجتماعی در تصدددویرسدددازی    اجتماعی ضدددرورت

که  طوری درسدی نقش مثرری در حفظ فرهنگ بومی دارد. به(. برنامه2016برجسدته اسدت  موچینج و هرارال،  

هدف در برنامه درسدی، مربوط به اهداف بومی در درس مطالعات اجتماعی   175هدف از    85در کشدور ترکیه،  

برنامه    پژوهشددی نشددان داد،  در  ،(1392رباطی    (. این در حالی اسددت که، نتایج رزاقی2014اسددت  کیریک،  

در حال حاضدر متمرکز اسدت و برنامه درسدی مبتنی بر فرهنگ مورد توجه اسداسدی قرار نگرفته   درسدی ایران

های برنامه درسدی مبتنی بر فرهنگ  اسدت. بر این اسداس پژوهش حاضدر در پی بررسدی ادراک معلمان از ویژگی

 است. 

 پژوهش روش

 با که قرارمی گیرد، کاربردی پژوهش های زمرۀ در حاضدر پژوهش بررسدی، مورد پدیدۀ ماهیت با توجه به

در خصدوص   مشدارکت کنندگان  زیسدته تجارب تفسدیر و کشدف درصددد پدیدارشدناختی روش  و کیفی رویکر

 جنبش به عنوان  یک پدیدارشددناسددی .های برنامه درسددی بومی در مناطق چند قومیتی  می باشددد ویژگی

 به عوض در خواهد می و اسدت ذهنی ازتجربۀ خار، کامالً عینی، علم که اسدت انتقاد این از ناشدی فلسدفی،

طبیعی، این  نگرش  درآوردن تعلیق حالت به  (.1،2020بیردازد ویلیامز محقق طرف از تجربه و آگاهی نقش

اسداسدی پدیده مورد تحقیق را درک  تا ویژگی های    "خاص بودن"امکان را به پدیدار شدناس می هد تا حالت 

معلمدان مددارس  حداضدددر، پژوهش جدامعدۀ  (.2،2020کندد و نسدددبدت بده آنهدا آگداه شدددود سدددیمیسدددون و اش 

داشتن سابقه تدریس  نیز، نمونه ها انتخاب مالک و هستند  های چند قومیتی شمال خراسان رضویشهرستان

 تجارب و ههادیدگا از اسدتفاده ضدرورتِ به بنا .سدال در مدارس چند قومیتی چند شدهرسدتان بود  10باالی 

اسدتفاده شدد.در این مطالعه  "3حداکثر تنوع"گیریِنمونه روش  از های چند فرهنگی ایران ،در محیط    زیسدتۀ

(؛  از  1392، که برای رسددیدن به اهداف پژوهش مناسددب باشددند  گال و همکاران، شدددند معلمانی انتخاب 

در این روش همه موردهایی که معیار خاصدی را دارا هسدتند، برای تضدمین کیفیت مناسدب   4نظرمایکل پاتون

مصداحبه  21 درمجموع به معلمان، گیریمصداحبه شدیوۀ آموزش  از پس مطالعه، این (. در1394اسدت کرسدول، 

نهایت   نفر از روند پژوهش حذف شددند و در  6که بخاطر تکراری بودن اطالعات،  سداختاریافته انجام شدد  نیمه

ها بصدورت حضدوری و  . مصداحبهسداعت ربت شدد   1دقیقه تا   40نفر با نوسدان زمانی بین   15نتایج مصداحبه با  

اکثریت آنها در مدارس انجام شددد. فرایند مصدداحبه با سددوالتی پیرامون   عناصددر برنامه درسددی چیسددت و  

که مصداحبه از نوع نیم سداختار یافته  های برنامه درسدی بومی کدامند  آلاز و شدکل گرفت. با توجه به اینویژگی

 براسداس  بود، بیشدتر سدواالت در روند مصداحبه طرح شدد. تجریه و تحلیل اطالعات حاصدل از مصداحبه ها ،

 گرفت. بدین انجام گزینشدی، و محوری باز، کدگذاری مرحله سده طی (،1990کوربین  و اسدتراوس  کدگذاری

شدناسدایی و نام گذاری    528ها، در مجموع  مصداحبه متن نمودن مکتوب از پس و اول مرحلۀ که در ترتیب

 مفاهیم تا شددد  مشددترک، تالش  محور یک به دسددتیابی جهت کدگذاری، دوم مرحلۀ در و شدددند، درادامه

 
1 Williams 
2 Simpson & Ash 
3 Maximum Varietion 
4 Michael patton   
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 ذیل مقوله های بدسدت آمده درنهایت دسدته بندی شددند و مقوله، 34 قالب در قبل، مرحلۀ در ایجادشدده

ویتمور، چیس و  طبقه بندی شدددند.    "های برنامه درسددی مبتنی بر فرهنگ  ویژگی"محور   و یک مضددمون5

و  3، قابل قبول بودن، اصالت2های اعتباریابی در پژوهش شامل: اطمینان پذیری(، تلفیقی از نگاه2001 1مندل

(، نیز اعتبداریدابی در پژوهش کیفی در سددده معیدار اطمیندان پدذیری، 1985  4، از نظر لینکلن و گوبداصدددداقدت

تصدددیق  «ها از اسددتراتژی  یافته اعتبار جهت (.1394گیرد  کرسددول،  صددورت می  6و تائیدپذیری 5اتکاپذیری

ها و  ها، یادداشدتتصددیق پذیری زمانی اسدت که دسدت نوشدته .اسدتفاده شدد   »مکرر خودبازبینی « و »پذیری

(.خودبازبینی  1396دست یابند رضاپور نصر آباد،  نتایج مشابهی  ات به محقق دیگری داده شود تا هردو بهگزارش 

   (.1391های افزایش قابلیت اعتبار در روش های کیفی است عباس زاده،مکرر نیز، یکی از روش 
 یافته ها

های برنامه درسدی مبتنی  ویژگیاسدت. محور اصدلی   مفهوم528و مقوله 34مضدمون 5شدامل،  های پژوهشیافته

ها شدامل عناصدر برنامه درسدی از جمله عنصدر منطق برنامه درسدی، هدف، محتوا،  بر فرهنگ اسدت و  مضدمون

درسدددی مبتنی بر فرهنگ هسدددتند. که در عنصدددر منطق، تنوع دانش بومی در  روش و ارزشدددیابی در برنامه

نظدام ارزشدددی بومیدان و کثرت گرایی فرهنگی در  هدای قومی،توجده بده حقوق دانش آموزان چندد زبدانده، محیط 

باشند. عنصر محتوا نیز، مقوله هایی مانند معرفی آداب های گزارش شدده در این عنصدر میایران از جمله مقوله

و رسدوم اجتماعی، ادبیات،  معرفی ورزش ها و بازی های بومی، تاریخ، جغرافیایی بومی، اقتصداد بومی را شدامل 

این، در عنصدددر هددف نیز تقویدت هویدت ملی و بومی، جدذب دانش آموزان، تقویدت زبدان   شدددود. افزون برمی

های مرتبط با جامعه بومی مانند باورها، عقاید، بومی،توسددعه میراف فرهنگی، زبان محلی، ادبیات، حفظ ارزش 

ه از های  یادگیری مشدددارکتی، اسدددتفادگیرد. همچنین در بخش روش نیز روش آداب و رسدددوم، را در بر می

های محلی  های همگن و لیر همگن در آموزش، اسدتفاده از  نیروهای بومی در آموزش ،اسدتفاده از شدبکهگروه

هدای عملی و اجرایی هدا و نوشدددتن گزارش، اجرای فعدالیدتاز مراکز هنری، تولیددی و کدارگداه د یدبدازد در تددریس،

بومی گزارش شدده اسدت. اما در آخرین عنصدر نیز مانند: تهیه روزنامه دیواری، تهیه فیلم با موضدوعات فرهنگ  

های ارزشدددیابی منعطف، ارزشدددیابی مبتنی انجام  فعالیت های عملی خالقانه مرتبط با فرهنگ بومی، ارزیابی

های برنامه درسدی  های مهم در عنصدر ارزشدیابی در  ویژگیمبتنی بر عملکرد و بررسدی پوشده کار از جمله مقوله

 شددماره 21الی 1 ازعدد مشددارکت کنندگان   به (،1در ادامه و در ذیل در نمودار   مبتنی بر فرهنگ هسددتند.

 مختص گزارش شده است. شماره باتوجه به آزمودنی، هر تجارب نمونه و شد  داده
 

 

 

 

 

 

 
1 Whittemore,Chase & Mandle 

2 Credibility 
3 Authenticity 
4 LincoIn &Guba 
5 Dependability 
6 Confirrnability 



                                                                            JCDR. 1, No. 1 (Winter 2022)                                            34                          1*سال اول ** شماره   «یبرنامه درسفصلنامه »پژوهش در 

 

 های عناصر برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ براساس تجارب معلمان .ویژگی1نمودار 

 نمونه روایت مشارکت کنندگان
 

 مقوله

N-34 

 مضمون

N-5 

 محور
N-1 

»تفاوت فرهنگی و زبانی باعث میشده که  طراحی و اجرای برنامه  10

»توجه به  12های درسددی مبتنی بر فرهنگ ضددرورت داشددته باشددد«

های بومیان جز حقوق فردی و اجتماعی آنها اسددت  ها و نگرشارزش

لیر  .حقوق آموزشی و تحصیلی آنها در در اسناد فرادست حکومتی و  

 حکومتی مورد توجه قرار گرفته است«

هدا خداصدددی دارندد کده نیدازمندد  »دانش آموزان چندد قومیتی ویژگی1

های ایران  »خرده فرهنگ8باشدند «اجرای نظام آموزشدی پاسدخگو می

حقوق خود را دارندد کده بدایدد مورد توجده بداشددده. درقدانون هم تداکیدد  

 (.9.3.12.6شده«  مشابه با کد

آموزان منطقه، با فرهنگ بومی، اجدادی، نیاکان و پدران  » دانش  11

اند، فرهنگ بومی را دوسدت دارند و  خود پرورش یافته و رشدد نموده

در جهت حفظ آن می کوشدند.  جهت احترام به دانش آموزان بومی  

های درسددی مثال در مطالعات اجتماعی و درس  الزم اسددت در کتاب

ود. مثال میشده معلمان در کالس  ادبیات و... به فرهنگ آنان توجه شد 

بدا زبدان محلی صدددحبدت کنندد. البتده االن هم معلمدان کرد زبدان این  

 دهند«.اقدام به صورت پراکنده انجام می

هدا و هنجدارهدای متفداوتی وجود  » در منطقده چندد قومیتی، ارزش1

دارد، که جز میراف قومی منطقه اسددت و بومیان عالقه دارند، آنها را  

های درسدی رسدمی، می تواند  به حفظ و توسدعه  نامهحفظ کنند. بر

 آن  کمک کند«

هدای وحشدددی، تنوع آداب و  »اقلیم متفداوت جغرافیدایی، تنوع گونده5

و بداور محلی، تنوع در زبدان و فرهندگ، منطقده را   رسدددوم، آئین 

ها در  درخراسدان رضدوی متمایز نموده که الزمه این تفاوت و جذابیت

 از دوره ابتدایی لحاظ گردد«.های درسی مربوطه،  برنامه

 . تنوع دانش بومی  1

.توجه به حقوق دانش آموزان چندد  2

 زبانه

 .نظام ارزشی بومیان3

 بودن ایران.کثیرالقوم4
 

 

منطق طراحی  

برنامه درسددی  

بددر  مددبددتددنددی

 فرهنگ

هددای  ویددژگددی  

برندامده درسدددی 

بددر   مددبددتددنددی 

فرهنگ   عناصر  

 برنامه درسی(

فرهنگ بومی،    مصدادیق  باآموزان اسدت که من معتقدم حق دانش »9

مثبت    هایارزشجغرافیای محلی و تاریخ بومی خود آشدنا شدونده و  

آنهدا را نیز   فرهندگ محلی خود را حفظ کندد.این امر هویدت ملی 

کندد. بده این دلیدل ، بندده و همکداران در هنگدام تددریس در  تقویدت می

بوم، اقتصداد محلی، رفتار و سدلوک  مورد حیات وحش منطقه، زیسدت 

» میدددم  ارائدده  را  مطددالبی  و..  بومیددان  بددا    اجتمدداعی   مشددددابدده 

 (.8.3.1.11.4کد

آموزان چند  شود که دانش» در برنامه درسدی بومی نشان داده می15

زبانه دارای تفاوت فرهنگی و زبانی ارزشدمند هسدتند و بر اسداس این  

هدای موجود  و تفداوت  هدا، برندامده درسدددی متنداسدددب بدا فرهندگتفداوت

 شود«.تدوین می
 

 .توسعه فرهنگ بومی  1 .1

. کمدک بده حفظ هویدت  2 .2

 بومی دانش آموزان

میراف فرهنگی،  .توسدعه3 .3

ادبدیددات -.حدفدظ 4زبددان، 

بددا  مددرتددبددط هددایرزشا

بومی مدانندد بداورهدا،  جدامعده

 عقاید، آداب و رسوم

آمددوزان  دانددش.جددذب5 .4

چندد زبدانده بده مددرسددده و  

. تقویدت هویدت  6کالس  

 ملی

در     هددددف 

برنامه درسددی  

بدر   مدبدتدندی 

 فرهنگ  
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های جغرافیدایی و بومی در منطقده هزار مسدددجدد وجود دارند  گونه»1

آموزان منطقه از آن اطالعی ندارد و یا  کمتر میشددناسددند  که دانش

هایی از این  های کالس گونهکنم که در البه الی بحثمن سددعی می

آنها بشددناسددانم این کار باعث  حیوانات و یا زیسددت بوم منطقه را به  

میشدده در فصددل ییالق بیشددتر به حیات وحش منطقه توجه کنند  

 (.   9.7.12.6 مشابه با کد«

»مدا بدا این فرهندگ بزرد شددددیم، تدا کنون از این فرهندگ هم  3

های آن بقدری  های این فرهنگ و نشدددانهای ندیدیم. مولفهصددددمه

گردشدگران، فعاالن فرهنگی و افراد  جذاب اسدت که این منطقه برای  

برون گروهی خاص و ویژه شدده اسدت.بنابراین من همیشده در کالس  

هدا و  درس  در مورد آداب و رسدددوم اجتمداعی منطقده، مراسدددم

های خاص منطقه مانند لذاها، اسدامی محلی و حتی اسدامی  شدناسده

 قدیمی محلی صحبت می کنم«

واده خیلی اهمیدت داده  »در بین اقوام این منطقده بده تشدددکیدل خدان6

شدود. لذا تمام مراحل مربوط به همسدرگزینی، چگونگی جشدن و  می

تواند برای ترویج و تشدکیل نهاد  های مربوط به همسدرگزینی میآیین

 ها مطرح شود.های بوی در کتابخانواده با تاکید بر ارزش

های  ها به عنوان محتوا در کتاب» آداب و سددنن اجتماعی و آیین12

های  ابتدایی قرار گیرد مثالً: مراسدم ازدوا، و تولد نوزاد، مراسدم  دوره

درسدددی مطدالعدات  کداشدددت ، برداشدددت و تعداون« درمحتوای برندامده

 تواند سازماندهی شوداجتماعی می

اجددتددمدداعددی    ورسدددددومآداب.1

 و حجاب محلی  .پوشش2منطقه

 . معرفی اقتصاد منطقه  3

 .معرفی صنایع دستی4

در 5   بدومدی  هددای  .شددددندداسدددده 

-.معرفی7ی بومیهاتیشخص.6تبک

جددغددرافددیددای وحددش اتیدد حدد    و 

. 9هدای تداریخی.معرفی مکدان8بومی

و  آموزش بومی درزبدان  اسدددتفداده از  

زبددان   بدده  مدحدتدوا  ارایدده  یددادگدیدری. 

اشددددعددار  10مددحددلددی و  .ادبددیددات 

.معرفی ورزش هدا و بدازی  11محلی.

 های بومی.  

  محتوا

هدای  » معلم بومی دیگر در این زمینده اعتقداد دارندد کده »از روش15

روش ایفدای نقش بده زبدان محلی،    متنوعی میشددده بهره برد مثال از

. میکنیمبیشدتر از تدریس مبتنی بر مثال اسدتفاده  » 9«  مشداهده و..

هدای تداریخی، اجتمداعی، مکدان  ورسدددومآدابدر مورد لدذاهدا،    مثالً

بوم و لیره به نمونه آن در فرهنگ منطقه  وهوای منطقه و زیسدتآب

 مثال میزنم تا یاد گیری اتفاق بیفته«.  

» در برندامده هدای بدا تداکیدد بر ویژگی هدای فرهنگی میشددده از روش  9

.  10.2های  طبیعت گردی و نوشدتن گزارش بهره برد« مشدابه با کد

8.1.) 

آموزانم مسابقات هنری و فرهنگی رو برگذار  راه یا دانش» من هم  13

کردیم. البتده بخداطر تنوع فرهندگ بومی منطقده هرسدددالده در اینجدا  

آموزان را  ها دانششدوند. بیشدتر وقتهای خاص بومی اجرا میمراسدم

هایی که در مورد فرهنگ بومی  کنم و بهشدون تکلیفگروه بندی می

موردش عکس تهیه کنند یا گزارش  منطقه اسدددت ارایه میدم، تا در  

  محلی و   نیروهدای  از  .کمدک1

 تدریس    در  والدین

  یهددا روش از  .اسددددتددفدداده2

مشدددارکتی توسدددط    یادگیری

 های همگن و لیر همگن،گروه

اسدددتدفدداده3   یهددا روش   از  . 

منددابع    محومثددال کمددک  بدده 

 محلی،

 بومی    یهایباز.4  

  ازاسدددنداد بومی   .اسدددتفداده5

آموزشدی در زمینه   .ویدئوهای6

 فرهنگ بومی  

-.ایفدای نقش بده زبدان محلی7

وندداهمگن  هددای همدگدنرگروهد

  روش
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بنویسددند. در کنار وظایفی که در برنامه درسددی ملی دارند، اقدامات  

 شود« محلی هم باعث میشه و رلبت آنان در انجام تکالیف بیشتر می

های ترکیبی در تدریس اسددتفاده  »در برنامه درسددی بومی از روش1

م، روش  های مشداهده محیط و تجربه مسدتقیکنم از جمله، روشمی

بهره می و...  بومیبریم. دانشبددازی  خودشدددون رو  آموزان فرهنددگ 

هدا هم برای فرهندگ پدذیری و حفظ  دوسدددت دارندد. البتده خدانواده

کنند. مثال از دوره بچگی  فرهنگ برای فرزندانشددان خیلی تالش می

کنند. درکل هر روش تدریسدی که به  لباس محلی برایشدان آماده می

 رو خیلی دوست دارند«  فرهنگ بومی متصل میشه

هدای مورر در برندامده درسدددی  »روش طبیعدت گردی یکی از روش  8

مناطق بومی اسدت. دانش آموزان را به محیط های طبیعی می بریم،  

تا  پس از مشداهده موضدوع مرتبط با درس گزارش تهیه کنند. البته  

بیشتر معلمان بومی این کار رو انجام می دهند استقبال معلمان لیر  

 ی کمتر است«بوم

   

 
 

از  8همزبددان   گرفتن  کمددک   .

از    دیدد بدازد.  9نیروهدای محلی

و   تدولدیدددی  مدراکدز هدندری، 

 ها و نوشتن گزارشکارگاه

و  10 عملی  هددای  .اجرای فعددالیددت 

اجرایی مدانندد: تهیده روزندامده دیواری،  

موضدددوعدات فرهندگ  تهیده فیلم بدا  

ها و شدبکه  از رسدانه  .اسدتفاده11بومی

 های بومی
 

» در حدال حداضدددر من تکدالیفی کده محوریدت بومی دارد را بده  9

آموزانم در قدالدب تجدارب یدادگیری میددم. و برای ارزیدابی این  دانش

آموزان مانند  های عملی دانشمن بیشدددتر به فعالیت کهاقدامات نیز  

روزنامه   هیتهها از بازدید مراکز سددنتی، ها و گزارشها، عکسنقاشددی

دیواری در مورد فرهندگ بومی، سددداخدت مداکدت و نقشددده جغرافیدای  

دهم. بررسدی میکنم چقد کارشدو خوب  محلی را مورد ارزیابی قرار می

لکردش برام مهمه.کیفیت  و درسدددت انجام داده اسدددت در واقع  عم

هدای بومی کده بهش توجده کرده  را در  کداری کده انجدام داده و نشدددانده

ارزیابی مدنظر قرار میدم. مثال آیا در نقاشی   با موضوع ترسیم لباس  

 «  های بومی خاص منطقه توجه داشته یا خیرمحلی، به رنگ

مشددداهده کندد که    های عمومی و محیط مدرسددده»معلم در مکدان2

شددداگردان بده صدددورت عینی ارزش هدای مرتبط بدا فرهندگ بومی را  

هدا نسدددبدت بده  هدا و آیینکنندد مثالً در جشدددنرعدایدت و تکریم می

بزرگترهدا رفتدار مودبدانده دارد یدا نده   در این حدالدت در واقع ارزیدابی  

در حال حاضدر معلمان بومی نسدبت به    داردبیشدتر حالت عملکردی  

کنندد و  هدای عملی خیلی توجده میومی بده ارزشدددیدابیمعلمدان لیر ب

»ارزیدابی در برندامده درسدددی بومی را عملکردی،    4جددیدت دارندد«.  

  کیفی  صدورتبهارزشدیابی  منعطف و پیامد محور باشدد و بهتر اسدت،  

به شدکل انجام    تواندیم  ارزشدیابی. یا اینکه  و نمره مطرح نباشدد  بوده

  مثالًمبتنی بر شددواهد باشددد.  ی و  عملکرد، بررسددی تجارب آنان،  کار

صف نانوایی، محله،محیط مدرسه و یا مسجد ببینیم   درآموزان  دانش

 یا نه«  گذاردیمکه آیا به سالمندان و بزرگان احترام  

.ارزشددیابی منعطف: توجه به 1

تفاوت زبانی، فرهنگی، استفاده  

 از روش های متنوع در ارزیابی

نمونه کارها،  پوشده  .بررسدی  2

هدا، تصدددداویر بومی،  نقداشدددی

آوری  ها و نمودارها، جمعچارت

اطالعدات محلی، تهیده مداکدت،  

بوم منطقه،  تهیه نقشده زیسدت

مدندطدقدده،   هدوای  و  آب  ندمدودار 

هدای تداریخی بررسدددی مکدان

هدای  منطقده و شدددخصدددیدت

مدهدم   تدداریدخدی  اجدتدمدداعدی، 

 .  (منطقه

 .ارزیدابی مبتنی بر انجدام فعدالیدت3

یده نویسدددی، تهتهیده مقدالده، گزارش 

بوم   روزنددامدده دیواری،  تهیدده  فیلم، 

نویسدی، مصداحبه و  گردی و گزارش

  4های بومی مدنظر(. مشدداهده مثلفه

.ارزیدابی مبتنی بر کدارایی و انجدام  

اقددامدات خالقدانده مرتبط بدا فرهندگ 

 بومی  

 ارزشیابی
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 گیرینتیجهبحث و 

و    ن یتر(. از مهم 2018است  کروز ،    یفرهنگ   ییدر واقع احترام به تنوع و کثرت گرا  ی فرهنگ   ی برنامه درس 

در    ی درس   یهاو برنامه   ی ملت کمک کند، نظام آموزش   ک یبه حفظ فرهنگ    تواند ی که م  یعوامل  نیتریاساس 

وپرورش،  آموزش .  گرددی م  جاد یا  ر یفراگ  یهاوآموخته   ی فرهنگ بوم  ن یب  وند یپ  قیطر   نیمدارس هستند، که از ا

  ن یا  د یبوده و با  تیحائز اهم  ساریامروزه ب  یزبان  -  یدارد. تنوع فرهنگ   یفرهنگ   یهادر توسعه ارزش   ینقش مهم

  ی فرهنگ   ه یچندزبانه با کمک سرما  یهاآموزان در کالس مدرسه ادلام گردد. دانش   ی در برنامه درس   ی تنوع فرهنگ 

ها، هنجارها، فرهنگ، اعتقادات و باورها  از جمله ارزش   ییهمزمان مولفه ها  رس . مداپردازند ی خود به ارتباط م

  ن ی ملت توجه کند، ا  کیورسوم و فرهنگ  مدارس به آداب  یها. اگر برنامه کنند یحفظ م   یبیرا به صورت ترک

  .(2018  ، یو بارودود  د ی دکو ، سا  کوشد ی دهنده آن است که مدرسه در جهت توسعه فرهنگ خود مامر نشان

 .آمده است  ینظر  ی آن در مبان یریپذ  د ی و تائ  هاافتهیقسمت   نیدر ا 

  ت یچون، تقو  ی بر فرهنگ را موارد  یمبتن  ینشان داد ،معلمان اهداف برنامه درس   هاافته ی  لیتحل  جی: نتاهدف

ها، کمک به  و تفاوت   ضی از تبع  ی ریآموزان، جلوگدانش  ی آموزان، کمک به حفظ فرهنگ بومدانش   ی مل  تیهو

آموزان  دانش   یبودن محتوا، کمک به رشد شناخت  کنواختیاز    ی ریو جلوگ یدرس  یهاشدن برنامه   رمتمرکزیل

ها ارزش   ات،یزبان، ادب  ،یفرهنگ   راف یتوسعه م   ، یمتنوع بوم  یهاواحترام به سنت  یبوم   یمطالعه محتوا   ق یاز طر

همسو است. هدف   ینظر یدر مبان گر، ید یهاافته یبا  قیتحق   نیا جی. در بخش هدف نتادانند ی م ی بوم خیو تار

(.  2004  ون،یباشد  ساهسو  ی بوم  یها و باورهاها، زبان، ارزش فرهنگ، سنت   ظ حف  تواند ی م   یبوم  یدر برنامه درس 

ها و که تنوع زبان   کند ی م   انیب  یمشابه است. و  زیکروز  ن   قیتحق  یهاافتهیبخش با    نیا  جینتا  ن،یعالوه برا

  گردد حفظ    د یشده و باارزشمند است که توسط اجداد ما ساخته   یکتاب راهنما  ک یفرهنگ و آداب و رسوم،  

 .(،  با آن همسو است2016  یسی(،  وپژوهش اسک2012   هاتنگ یپژوهش، جاکسون و ک  ج ی(. نتا2018 کروز،  

بر فرهنگ    یمبتن   یقابل طرح در برنامه درس   ی محتوا  یهانشان داد معلمان مثلفه   هاافته ی  ل یتحل  جیمحتوا: نتا 

آداب  جمله،  از  اجتماعرا  معرف   یورسوم  نشانه   ،یدست  ع یصنا  یمنطقه،  از  ،    یبوم  یها استفاده  محتوا  در 

، هاسنت   ،ی خیتار  یهامکان   یعرف . م،یبوم  یایو جغراف  وحشاتیح  ی مورد احترام، معرف  یبوم   یهاتیشخص

  ، یورزش بوم  ، یزبان محل  ات، یادب  ، یبوم  اتیتجرب  ، ی، سنن، دانش محل  یفرهنگ   یهاباورها و ارزش   ها،نیآئ

،    یو اجتماع  یخیتار  ، یی ایجغراف  یبوم  یهامثلفه   ری تنوع ز ،یبوم  یایو جغراف  یخ ی، دانش تار  یبوم  یایجغراف

خاکباز    یهارا گزارش نموده اند، که در پژوهش   یدر برنامه درس   ران یاگ فر  یفرهنگ   خچه یو تار  راف یم  ب یترک

  ی درس   یهامحتوا در برنامه   زی (، ن2012(، پژوهش آلن و همکاران  2007(، منشور سازمان ملل متحد   1396 

آداب   ی بوم فرهنگ شامل:  محل  ،یورسوم  محل   ات، یادب  ، یبوم   اتیتجرب  ، یدانش  بوم   ،یزبان    خ، یتار  ، یورزش 

بر دانش    د ی، تیک2018 تولگار،    2011 پوتنام و همکاران،    قیمولفه  با تخق  نیا  جینتا  نچنیاست. هم  ییایفجغرا

عنصر    در   ی بوم  ط یبر گرفته از مح  ی نید   ، یخیتار  ،یاجتماع  های (، مولفه2018  سکو،ی م  ی مرتبط با فرهنگ بوم 

مولفه1389 نییال  یر یمحتوا جال محتوا   انیبوم  یاجتماعسلوک    ،ی بوم  ییایجغراف  های(، طرح  کتب    یدر 

  .(،  همسو است2015  ،ی،چن و ل 1395زاده،   میپور و حک ی (،  ملک2019و همکاران،  ن ییال یری جالییابتدا

  یر یادگی  ،یمشارکت   یر ی ادگیبر فرهنگ    ی مبتن  درسیمعلمان در برنامه   د یمورد تیک   یها: روش سیتدر  یهاروش 

و سار،    ام یلیو  یهااست. در پژوهش  ی بر فرهنگ بوم  د یبا تاک  ی بر شواهد وگردش علم  ی محور، روش مبتنمثال
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  نیمانند: والد   یمحل  یروهای از ن  مکو ک  یمشارکت  یهااز روش   یفرهنگ   یدرس   یهاآمده است که در برنامه   زین

مشابه قرابت دارد. در    یهاافته یپژوهش حاضر با    جی(. نتا 2015؛ سارا،،  2010 ویلیام،    شودی استفاده م  ریو سا

درس  تدر  ی بوم  یبرنامه  بحث  مصاد  توانی م  سیدر  نمونه   ق یاز  برا   یهاو  و    رانی فراگ   یکه  هستند  ملموس 

از  (. است1395و همکاران،    یاند استفاده کرد  محمد حس کرده   دخو  یآن را در بستر فرهنگ   قیمصاد فاده 

  ب یترک  ،ی نقش به زبان محل  یفا یدرام، ا  یها(، روش 2015 اوسلر،    یمحور به کمک منابع بوممثال   یهاروش 

  ی هامانند: پروژه   ی ریادگیدر    یعمل  یهات یآموزان، توجه به واقعتوسط دانش   یبا دانش محل   یفرهنگ   رافیم

  ی مورد توجه و مالحظه م  ی فرهنگ   های¬هستند که در برنامه   هاییاز جمله روش   ی به کمک دانش بوم  یلعم

  .(2016و جافئه ،  رزیباشند  رام

ا  یابیارزش  در  ن  ن ی:  درس   ز یمقوله  برنامه  در  که  دارند  اعتقاد  ها  ی مبتن  ی معلمان  فرهنگ    ی بوم  ی بر خرده 

ا  ی به شکل عملکر  یابیارزش  واقع طبق  در  امر    تیفی ک  دگاه،ی د  ن یاستکه  است هم   یر ی ادگیدر    ن یچنمهم 

اصل در نظر گرفته شود. در    کی   نبه عنوا   یو زبان  ی فرهنگ   یهاتفاو   د یبا  یابیمعلمان اذعان دارند که در ارزش 

  ی بوم  درسیدر برنامه   یابیهمسو است.ارزش   گر ید  ینظر  ی مطالعه با مبان  نیا  یهاافته ی  ز ین  ی ابیعنصر ارزش   نه یزم

و عملکرد  فرا1398  ن ییال  یر ی، جال2019و همکاران،    نییال  یر ی جالیبه شکل منعطف  در    ی ابیارز  ند ی(. 

طول بکشد.    یادیمدت ز  تواند یها، ماز نگرش   یتوسعه بعض  رایباشد؛ ز  عیمنعطف و وس   د یبا  یبوم  یهابرنامه 

  ر ی زبان آموزان متناسب و هماهنگ باشد  دم  یفرهنگ   یهانه یرا منعکس سازد و با زم  یتنوع فرهنگ   د یبا  یابیارز

  .(2015،  والی ورداکیو 

به بحث فرهنگ    یها در حال حاضر،توجه خاصاز کشور  یاریبس  نکهیشد، با ا  انیهمان گونه که در مقدمه ب   اما

  ی مطلوب و مستحکم برا  ییراهکارها نه یزم  ن یها دارند، اما تا کنون در افرهنگ و مسائل مرتبط به مقوله خرده 

 یسازی بوم  یامدهایپ  هاافته یها و  از پژوهش   یاریکه بس  یاند، در حالارائه نداده   یبوم   یدرس   یهابرنامه   یطراح

  ی هابرنامه   یسازی بوم  یهاگرفتن بحث   ده یکرده و عواقب ناد   نییملت را تب  ک یآموزان، معلمان و  دانش   ی را برا

(،  2008  یاند بارنت و ناپولرا هشدار داده  رالقوم یجوامع کث یهافرهنگ راندن فرهنگ خرده  هیو به حاش  یدرس 

و    طبیعی  منابع  زش مو آ   شبکه  تتحقیقا(.  2018(،  جاکوب،  2018(  کروز،  2011،    ناریپ  ؛2000 اپل،  

(، جاکوب،  2013   ن،ید ی(. در پژوهش آ 2016  ل،یسمای (،.  ال2003    ران همکاو    رتیلو(،  2010   فریقاآ  ورزی کشا

توب  نا،یسابزال از    ریبسیاکه    ه(، آمد 2008    نایآلبرت   قی(.  وتحق2018   نس،یسنت و الچ  نی و  ن،یجانسن، 

  محلی   معًاجو  به را    شانی درس   یهااز برنامه   بخشیاند،  گرفته   تصمیم   افته یتوسعه و توسعهدرحال   یهارکشو

است که    قت ی حق  ن یا  د یمث  ران یآموزش ا  ی درس   یها(، برنامه 1394   یرباط  ی رزاق  ج یاختصاص دهند. اما نتا

الگو و راهکار مناسب در زم   رانینظام آموزش ا به    ازیموانع ن  نیاست. که ا  ی و بوم  ی فرهنگ    برنامه  نه یفاقد 

  ن یدر ا  ی برخوردار از تنوع فرهنگ   ی از کشورها  یاری دارد. بس  ی جانبه بر اساس فرهنگ هر کشور همه   یبررس 

بومبرداشته   ییهاقدم   نه یزم به  و  درس   یسازی اند  برنامه   ی مبتن  یهابرنامه   ی طراح  ،ی برنامه  و  مکان    ی هابر 

  ی محل یصورت نگرفته و برنامه ها  نهی زم  نیدر ا  یاند، اما راهکار و اقدام اساسنموده   توجه   یفرهنگ   یپاسخگو
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 (.   2006،وانگ ،   1387کند پاپلی یزدی،  تشدید می 

 در پایان انجام پژوهش در مورد نظام آموزشی و برنامه درسی مناطق دارای خرده فرهنگ ها توصیه می شود. 
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