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 در رویکرد گفتمان سازانه برنامه درسیخصیصه های عناصر 

 1ایران با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی

 

 5دکتر محمود سعیدی رضوانی -4دکتر سید جواد قندیلی -3دکتر مقصود امین خندقی  -2حمیده پاک مهر

 

 چکیده

و از جمله آرمان های  گفتمان سازی به عنوان رویکردی بدیل در راستای تحقق بخشی به مسائل ارزشی نظام آموزشی 

حائز اهمیت بوده و به فرایند تبدیل ایدئولوژی به یک مطالبه عمومی و فراگیر در مقام عمل اطلاق انقلاب اسلامی ایران 

 ی خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید برگردد. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسمی

های یادگیری، های تربیتی، محتوا، تدریس و فعالیتصر آرماناعن دراستنتاجی -آموزه های انقلاب و با روشی تحلیلی

مورد بررسی قرار گرفت. نظران این حوزه معلم و دانش آموز انجام شد. بدین منظور، عناصر برنامه درسی از منظر صاحب

در ادامه، خصیصه هر یک از عناصر مذکور با رویکرد و گفتمان سازی احصا  ، معنایگفتمان واکاوی مفهومسپس، ضمن 

در نهایت، این نتیجه حاصل گردید که با تمایز قائل شدن به دو نوع نگاه نسبت  .گفتمان سازانه مورد مداقه قرار گرفت

به پدیده انقلاب اسلامی در برنامه های درسی یعنی نگاه تاریخی )رویکرد حاکم( و نگاه گفتمان سازانه )رویکرد بدیل( 

و حساس در نگاه گفتمان سازانه  عناصر برنامه درسی از حالت رخوت و سستی در نگاه تاریخی به یک حالت کاملاً پویا

تغییر برنامه های تبدیل خواهند شد. تلقی از این نوع نگاه نسبت به عناصر برنامه درسی، تلویحات مهمی در خصوص 

 های بی بدیل انقلاب اسلامی دارد.توجه به ارزشدرسی و 
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 بحث و برانگیزترینچالش از کیی نظری مباحث لحاظ از اندک تاریخی سابقه و بودن جوان علیرغم درسی، برنامه حوزه

 پر و اساسی مباحث از یکی درسی، برنامه از سویی دیگر، مبحث رویکردهای .باشدمی معرفتی هایحوزه برانگیزترین

است  گردیده مبذول موضوع این به جدّی بسیار توجه دهد،می نشان نظری پیشینه بر مروری که است حوزه این مناقشه

 خود، بطن در که هستند هنجاری هایتئوری معرف درسی، برنامه رویکردهای (.1811 خندقی، امین و مهرمحمدی)

 کلان هایگیریجهت تحقق وسیله درسی، برنامه که آنجا از. دارند بر در را آموزشی هاینظام کلان هایگیریجهت

 در نیازها تشخیص زیربنای که هایینظریه عنوان رویکردها به از توانمی آید،می حساب به آموزشی هاینظام ارزشی

  (.1811 واجارگاه، فتحی و نوبریان زاده طالب)برد  نام هستند، درسی برنامه به مربوط گیریتصمیم

درک  هاارزشهان است و آنچه که او از واقعیت و بازخوردی از نگرش او به جرویکرد یک فرد به برنامه درسی 

در واقع، برنامه ریزان درسی با توجه به نگرشی که نسبت به ماهیت برنامه (. 1002، 1هانکینز و نماید )ارنشتاینمی

بر این (. 81: 1818ملکی، نمایند )در مورد عناصر اصلی برنامه درسی تصمیم گیری می، درسی و تعلیم و تربیت دارند

 خالی از مراحل بر سایر که است درسی ریزیبرنامه فرایند در کانونی ایمرحله درسیِ برنامه هایبررسی دیدگاه اساس،

متخصصان برنامه درسی بر این باورند که جهت اصلاح یا بهبود برنامه های درسی، در ( و 1000، 1چیونگ)تأثیر نیست 

و همکاران،  4؛ کاری1012، 8باشد )چانگ، وو، ووثر عناصر برنامه های درسی، قابل توجه مینظر داشتن تأثیر و تأ

1012). 

درسی دوره های مختلف تحصیلی  یهاانقلابی در کتاب یهاارزشبررسی پیشینه پژوهش حکایت از این دارد که 

برنامه های درسی موجود  به علاوه، .(1828ستایش، ) باشدیتجدید نظر و اصلاح م مندنیاز وکمتر مورد توجه قرار گرفته 

: 1818)اکبری شلدره ای، در خصوص توجه به ارزش های بی بدیل انقلاب اسلامی بر رویکردی تاریخی تاکید دارند 

ی انقلاب اسلامی از جمله عدم هاآرمانیی در انتقال هابیآسداشتن چنین دیدگاهی در برنامه های درسی، حامل (. 11

شبهات ذهنی فراگیران، عدم تقویت اندیشه ورزی، توجه صرف به بررسی مسائل بر اساس رخدادهای پاسخگویی به 

به عنوان  2زمانی و شکاف بین محتواهای مختلف کتب درسی خواهد بود. با توجه به مطالب مطرح شده، گفتمان سازی

ی اصیل انقلاب اسلامی  هاارزش دیدگاهی بدیل در جهت گذر از آسیب شناسی موجود نگاه تاریخی برای مطرح سازی

 وانجام در رویکرد گفتمان سازی  خصیصه های عناصر برنامه درسیمطالعه حاضر با هدف بررسی لذا،  .گرددیمپیشنهاد 

مورد  گفتمان سازانه نگاه باو ارزشیابی  آموزیادگیری، معلم، دانش  هایفعالیتاهداف، محتوا، تدریس و  مولفه های

 قرار گرفته است.   بررسیمداقه و 
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2  .  Cheung 
3 . Chang, Wu & Wu 
4. Currey 
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 ملاحظات روش شناختی

 از ای ساختن مجموعه روشن و تبیین فهم، دنبال به روش این است. استنتاجی - تحلیلی مطالعه حاضر انجام روش

. بدین منظور، باشدمی مشخصات عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه بحث در مفهومی ساختارهای و مفاهیم

هر یک از عناصر برنامه درسی  هایویژگی، گفتمان و گفتمان سازی مفهومبرنامه درسی،  عناصرتشریح  و طرح از پس

خصیصه های عناصر برنامه از  تریروشناستنباط و فهم  تا می شود تلاش ه وقرار گرفت مداقهدر رویکرد مذکور مورد 

 .حاصل گردد نگاه گفتمان سازانه بادرسی 

 

 برنامه درسیعناصر 

باید در مورد عناصر برنامه ریزی تصمیم گیری کنند.  برنامه ریزان قبل از آنکه به شیوه های اجرائی و عملی بپردازند،

 4تایلر به  (.44: 1811، )مهرمحمدی ز به توافق قطعی دست نیافته انددرسی هنو برنامهمتخصصان در مورد تعداد ناصر 

 یادگیری، هایفعالیت محتوا، هدف،را شامل این عناصر  زایسعنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی توجه کرده است. 

کاربرد و  محتوا، هدف، این عناصر عبارت از بوشامپ از منظر و  داندمیارزشیابی و اجرای برنامه درسی  هایروش

های یادگیری، نقش معلم، مواد و منابع ف، محتوا، فعالیتعنصر مقاصد و اهدا 2 نیز به کلاین باشد.ارزشیابی می

اکر بر اساس الگوی کلاین عناصر برنامه درسی اشاره داشته است.  آموزشی، گروه بندی، مکان، زمان، سنجش و ارزشیابی

، مکان ،دیگروه بن ،مواد و منابع، معلمنقش ، فعالیت یادگیری، محتواد، مقاص، منطق یا چرایی به شرحعنصر  10را در 

در  (1002به زعم ارنشتاین و هانکینز ) (.1811 فتحی واجارگاه،)دهد مورد توجه قرار می سنجش و ارزیابی وزمان 

های این عناصر و هم چنین ارتباط این عناصر اقدام شود؛ چرا که شناسایی ویژگیفرایند برنامه ریزی درسی باید به 

گیری این است که برنامه درسِی به وجود آمده در بالاترین سطح از ریز درسی در تصمیمدشواری کار یک برنامه

های آن با یکدیگر سازگاری داشته باشند، و ویژگی رهای گرفته شده در باره عناصاگر تصمیم .باشد 1درونی خوانیهم

. دبرخوردار خواهد بو نفراگیرادرونی و به تبع آن از بیشترین توان برای اثرگذاری مطلوب بر  خوانیهمبرنامه درسی از 

  (.1811)مهرمحمدی،  گردددرونی از بررسی و مطالعه دقیق عناصر و عوامل برنامه عاید می خوانیهماین لذا، 

 

 مفهوم و معنا؛ گفتمان سازی

                                                           
1. internal consistency 
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برای درک چیستی گفتمان سازی به مثابه رهیافتی تئوریک و رویکردی بدیل در برنامه های درسی، باید پیش از هر 

  ،به درکی از مفاهیم کلیدی مطالعه نائل آمد. به منظور دستیابی به چنین هدفی، ابتدا به مفهوم شناسی گفتمانچیز، 

 .شودیمپرداخته  در گفتمانسازی و همچنین معنای گفتمانسازی پیرامونی سپس ایدئولوزی به عنوان مفهومی

 مفهوم گفتمان-

های علمی جامعه علمی بوده و اخیراً در طیف وسیعی از رشتهاصطلاح گفتمان جزو اصطلاحات نو ظهور در فضای 

(، تعلیم و 428: 1008، 8، هارچلمن1010، 1(، زبان شناسی )بامبرگ، دفینا و شیفرین2: 1002، 1شناسی )پالتریج

شته و ( و تحلیل مسائل سیاسی کاربرد دا1: 1004،  2(، فلسفه، روانشناسی اجتماعی )میلز421: 1222، 4 تربیت )بیهولا

علمی، فلسفی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد. تاکنون تعاریف گوناگونی از اصطلاح گفتمان  یهاگفتمانبنابراین، همواره 

. گفتمان در زندگی روزمره تحت اندداشتهمختلف، ذیل این مفهوم، امور متعددی را مقصود  نظرانصاحبارائه شده و 

(. اما بر خلاف تلقی ابتدایی از آن، صرفًا یک 1: 1000و هوارث،  8شود )هوارثیا گفت و گو به کار برده می 2عنوان بحث

ها، باورها و ( فراتر از یک گفتار و به کلیه رفتارها، ارزش104: 1002) 1ه زعم عباسی، اکبری و گراوسبگفتگو نیست؛ 

 (. 4: 1811کند )جهان بزرگی، که اعمال پیروان آن مکتب را سازماندهی و هدایت می گرددیمها اطلاق یشهاند

 مفهوم گفتمان سازی-

 .دارد سروکار آن با و گفتمان بر فرع واژه ای ،دیآیم بر کلمه ظاهر از گونههماندر خصوص مفهوم گفتمان سازی، 

 معظم مقام توسط واژه این و آنچه از گفتمان سازی مدنظر در مطالعه حاضر است، به عمل آمده یهایبررس طبق

های خود بارها و بارها از آن نام برده و آن را ایشان در بیانات و سخنرانی .است گشته وارد دوره این ادبیات به رهبری

(. به های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست بلاغ، ا80/11/21اند )تبدیل یک مفهوم به گفتمان فراگیر و رایج قلمداد نموده

این کار  ای از زمان در یک جامعه.گیر بشود در برههیک مفهوم و یک معرفت همه»یعنی سازی  گفتماناعتقاد ایشان، 

. باید دائم با این دم دمید، تا این اشتعال همیشه باقی ریزی و کارِ فعال و مثل دمیدن پیوستهاحتیاج دارد به برنامه

بیانات در دیدار با جمعی از طلاب ، 1811/02/11« )ریزی احتیاج داردبماند. این کار هیچ نباید متوقف بشود و به برنامه

گاه دستاوردهای فناوری نانو(، ، بیانات پس از نمایش11/11/28به علاوه، ایشان در زمینه نانو تکنولوژی ) (.و روحانیون

وا تشکیل جلسه سران ق، 2/11/21؛ های اقتصاد مقاومتیبیانات در جلسه تبیین سیاست، 10/11/21اقتصاد مقاومتی )

، 14/11/21ایرانی پیشرفت )-(، الگوی اسلامیهای کلی اقتصاد مقاومتیبلاغ سیاست، ا80/11/21؛ در حضور رهبر انقلاب

                                                           
1 . Paltridge 
2 . Bamberg, De Fina & Schiffrin 
3 . Hörschelmann 
4 .Bhola 
5 .Mills 
6 .discussion  
7 . Howarth 
8 . Graves 
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بیانات ، 81/2/12اسلامی )( و هویت دیدار اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رهبر انقلاب

یک برای این است که و معتقدند گفتمان سازی  1( بر ضرورت گفتمان سازی صحه گذاردهدر دیدار کارگزاران نظام

رجوع به ی و رهبرمقام معظم اخیر  سالهچندمروری بر بیانات لذا با . معرفت در مخاطبان، رشد پیدا کندو  اندیشه

 سازی گفتمانکه  توان اذعان داشت( می1811)آذرماه در دیدار جمعی از طلاب و روحانیون شان هایی صحبتمجموعه

ها در به روح کلی اقشار مختلف جامعه و تبلور آنیک پدیده خاص  های ها و ارزشآرمان« تبدیل شدن»به معنای 

 . است های حیات اجتماعیهای اجتماعی و جریان یافتن آن در سراسر مویرگزیرساختی زندگی، شیوه

 کهشود فراگیر شدن یک ایدئولوژی خاص در فضای جدید قلمداد می مثابه گفتمان سازی به قرائت نگارندگان از

ه ای عمومی تبدیل و به مطالبطی فرایند اجتماعی، یک گفتمان خاص را در قالب گفتمان سازی، تصویب قادر است 

 فردی عنوان به رهبری معظم مقام سخنان واکاوی همچنین و و ایدئولوژی گفتمان یمعنا اساس بر تعریف نماید. این

، حاصل گردیده است. در جمع بندی از مفهوم فوق، باید اذعان داشت که گفتمان اندداده قرار استعمال مورد را واژه که

ارائه شده در متون، به معنای ساختن گفتمان نیست؛ بلکه فرایند  یهابرداشتسازی بر خلاف ظاهر کلمه و برخی 

اطلاق می در مقام عمل  تبدیل ایدئولوژی به یک باور عمومی و نظام معرفتی غالب و همه گیر با توجه به اقتضائات خود

 گردد.

 ایدئولوژی، دال مرکزی  گفتمان سازی:-

با عنایت به مطالب مطرح شده پیرامون مفهوم گفتمان، چنانچه گفتمان به یک چهارچوب نظری و فکری قلمداد 

 که است مرکزی دال (، دارای4: 1811کند )جهان بزرگی، شود که اعمال پیروان یک مکتب را سازماندهی و هدایت می

( و به 2: 1821داده )روحانی،  قرار خود تأثیر تحت را های یک مکتب نشانه و مفاهیم دیگر میدان مغناطیسی، همانند

عاری از  هاگفتمان( 44: 1002( ایدئولوژی هسته اصلی هر گفتمان است. به گفته پالتریچ )11: 1002زعم هویت )

( 1008) 8لئوناردو. بخشدیمکه ایدئولوژی، گفتمان را شکل  داردیم( اظهار 1018نیستند و فرکلاف ) 1ایدئولوژِی

س و با توجه به اینکه گفتمانسازی اساسی گفتمان قلمداد نموده است. بر این اساایدئولوژی را به عنوان مفهوم محوری و 

گفتمان سازی ال مرکزی ایدئولوژی به عنوان د به فرایند تبدیل ایدئولوژی به باور عمومی و همه گیر تلقی می شود؛ لذا،

  می باشد.

 

 گفتمان سازانه  عناصر برنامه درسی در رویکرد هایویژگی

                                                           
 از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد:  "گفتمان سازی"با جستجوی واژه  "پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم هبری". تمامی بیانات از   1

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1090 

 
2 . Ideology-free 
3 . Leonardo 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22126
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3402
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3402
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3402
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3402
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Zeus+Leonardo%22
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برنامه های درسی با رویکرد بدیل گفتمان سازانه به شرح زیر تجلی عناصر در این بخش از مطالعه، موضع گیری اساسی 

قبل از ورود به مبحث اصلی این بخش، بایستی بین دو نوع نگاه برنامه درسی نسبت به پدیده انقلاب اسلامی . ابدییم

های درسی، رسد، اینکه در برنامهیعنی نگاه تاریخی و دیگری نگاه گفتمان سازانه تمایز قائل شد. آنچه مشهود به نظر می

به بیان مباحثی از تاریخ انقلاب  صرفاً های درسی مختلف در کتابیک نگاه تاریخی نسبت به پدیده انقلاب وجود دارد و 

انقلابی به روح کلی حاکم بر  شدن آموزه هایاسلامی پرداخته شده است. در حالی که در نگاه گفتمان سازانه، تبدیل 

محل با توجه به در برخی موارد، صر در این رویکرد، ابا توجه به درهم تنیدگی عن. باشدیمهای درسی مورد عنایت برنامه

  گرفته باشد. مورد توجه قراربحث، ممکن است خصیصه های هر یک از عناصر به صورت ادغام شده، 

ی تربیتی با چنین نگاهی، استکبارستیزی و دشمن شناسی، تزریق روح اعتماد به نفس و هاآرماناز جمله 

، اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران در صحنه ملی و هاتیواقع نظر داشتنیی با توجه به در گراآرمانخوداتکایی، 

ی انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی، هاشرفتیپی و همچنین، تاکید بر دستاوردها و المللنیب

ت در سایر ابعاد برنامه درسی به صور مذکور ی تربیتیهاآرمان. استسیاسی و نظامی از منظر مقام معظم رهبری 

ی هانگرشیابند. با نگاه گفتمان سازانه محتوای برنامه درسی به دنبال بصیرت افزایی، اصلاح و تغییر می عملیاتی تجلی 

 روزآمد همواره، با تحولات سیاسی کشور ستیبایمعلاوه بر اینکه  وکه در ذهنیت فراگیران ایجاد شده  استناصوابی 

ی خشک و  اجتناب ناپذیر سازماندهی نظیر رعایت توالی و تعادل مطالب در کتب درسی، هایقانونمندگردد؛ به جای 

به صورت ضمنی محتوا  . لذا،گردد که قادر به انتقال روح یکپارچه مسائل باشدمی ارتباط افقی و عمودی، به نحوی ارائه 

را به تصویر کشیده و ماهیت و غیر ضمنی به جای نقل تاریخی صِرف، همواره چهره واقعی استکبار و دشمنان 

سازد. بدین منظور، رخدادها و توطئه های صورت گرفته توسط استکبار در پیوند منطقی و میاستکبارستیزی را هویدا 

تا فراگیران به یک استدلال و اغنای ذهنی در حوزه  می گرددبا یکدیگر، در محتوای برنامه درسی دنبال  مند نظام

. در رویکرد گفتمان سازانه، معلم انقلابی مطمح نظر بوده و نقش معلم کاملاً درگیرانه و دشونمعرفتی و نگرشی نزدیک 

ی هاشرفتیپاستکبار، اشاره به مسائل جاری و توطئه های دشمن و  پاسخگویانه به شبهات دانش آموزان در خصوص

حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران  کشور در عرصه های مختلف با عنایت به واقعیات موجود و در نتیجه به نوعی اثبات

است. حساس بودن نسبت به مسائل برآمده از انقلاب اسلامی از جمله ارتباط با سایر کشورها و  المللنیبدر عرصه 

با رویکرد گفتمان سازانه، نقش لذا، مسئله حقوق و منافع ملی از دیگر خصیصه های معلمی با چنین رویکردی است. 

ی استکبار و عملکردهای اخیر آنان، حربه های دشمنان انقلاب و مقوله هایژگیو نسبت بهنه و آگاهانه معلم کاملاً درگیرا

سازی دانش آموزان در خصوص توطئه های نظامی، اقتصادی، می باشد. به علاوه، نسبت به آگاه های مرتبط با جنگ نرم 

ساختار کل جامعه احساس تعهد و مسئولیت  امنیتی و تبلیغاتی دشمن نه تنها در سطح کلاسی و مدرسه بلکه در

بوده و  قابل بررسی نگرش و رفتار ،شناختدر سه سطح  با نگاه گفتمان سازانهنیز ی دانش آموز انقلابی هایژگیو. کندیم

. او به عنوان یک عنصر فعال و پویا در خصوص استکبار و استکبارستیزی، باید به این سه حوزه قسیم یکدیگر می باشند
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نسبت به مسائل روز و حوادث تاریخی انقلابی دانش آموز مجهز باشد.  شکنى خطو  جسارتمعرفت انقلابی و بصیرت، 

خصه دیگر دانش آموز در چنین . علاوه بر آن، مششودینمبوده و با تبلیغات و دروغ پردازی های دشمنان نا امید آگاه 

نگاهی، حضور فعال، مداوم و مشتاق در مناسبات مختلف مرتبط با انقلاب اسلامی بدون نیاز به عامل بیرونی است. در 

و  هاایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی ارزش در جهتیادگیری  -یاددهی یهااز روشزمینه تدریس، 

. با این رویکرد، فرصتِ جسارت جهت تحلیل و تأمل در خصوص مسائل گرددیماستفاده  ی انقلاب اسلامیهاآرمان

نگاه گفتمان سازانه به دنبال ایجاد در واقع، فرایند تدریس با . شودیمبرخاسته از انقلاب اسلامی به دانش آموزان داده 

، دستاوردها، هاارزشاست تا به تحلیل یی برای نقد و جسارت برای دانش آموزان هافرصتفضایی به جهت فراهم سازی 

با این رویکرد، فرصتِ جسارت جهت تحلیل و تأمل در خصوص در واقع، پیامدها و مسائل برخاسته از انقلاب بپردازند. 

. اگر دانش آموز از انتقاد و تحلیل بترسد، این ترس شودیممسائل برخاسته از انقلاب اسلامی به دانش آموزان داده 

اللهی حرف بزند و گاهی نقش یک ضدانقلاب را بازی که گاهی در نقش یک حزب بیاموزدآموز دانشود تا شموجب می

 در بعد ارزشیابی و اینکه است که محیط آموزشی به محیطی برای یادگیری نفاق تبدیل شود. گونهنیاو  کند

مؤثر بی بدیل انقلاب اسلامی  یهاارزشو پایبندی آنان به های انجام شده به چه میزان در یادگیری فراگیران فعالیت

. به علاوه، داشت دور نظر از نباید رابین معلم و دانش آموز  تعاملات ریتأثبا توجه به نقش الگویی معلم،  ؛بوده است

 و برنامه درسی آموزشی نظام کلی ارزشیابی هم وو معلم  فراگیران ارزیابی شامل هم رویکرد گفتمان سازانه در ارزیابی

در رویکرد گفتمان . شودیم دیگری بهبود به منجر ،یکی بهبود و بوده تنیده درهم کاملاً جنبه دو این است. در واقع،

مطمح  ی انقلاب اسلامیهاارزششناختی، نگرشی و تعهد عملی فراگیران نسبت به  عملکرد حوزه 8سازانه، ارزیابی از 

 باشد؛ به صورت کتبی و محک زدن میزان آموخته های فراگیران است ممکن ارزیابی حوزه شناخت، در. نظر می باشد

به علاوه، محک . مبادرت ورزید یابیخود ارزبر مشاهده، نظرسنجی و  توانیم حوزه عاطفی و عملکردی در که حالی در

هر یک از  به دستیابی در مجموع، جهتزدن میزان بصیرت دانش اموزان با طرح سوالات تحلیلی مطمح نظر است. 

 ، توجه به فرایندهاارزشیابی گوناگون هایشیوه از اهداف این با متناسب توانیم آنان تحقق از اطمینان حصولو  اهداف

دانش، نگرش و  درباره قضاوت خودارزیابی فراگیران و از استفاده ،معرفت، نگرش و عملکرد توجه به سه حوزه نتایج، و

 استفاده نمود.انقلاب اسلامی  یهاارزشعملکرد خود نسبت به 

 

  سخن پایانی جمع بندی و

با توجه به رویکرد منفعلانه تاریخیِ حاکم بر برنامه های درسی در خصوص پرداختن به آموزه های انقلاب اسلامی ایران، 

از این رهگذر با  انجام شد. «گفتمان سازی»مطالعه حاضر در راستای ارائه و پیشنهاد رویکردی بدیل تحت عنوان 

تبدیل رویکرد فوق، ایدئولوژی به فرایند اصلی واکاوی و استناد به بیانات مقام معظم رهبری به عنوان ایده پرداز 
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فراگیرسازی یک از گفتمان سازی،  تلقی نگاردندگانایدئولوژی به باوری همه گیر و غالب اطلاق گردید. به عبارتی، 

 و تصمیمات یادگیری، یهافرصت طراحی هنگام گفتمان سازی، منظر از .و نه ساخت گفتمان گفتمان خاص است

و  ی یادگیری، شیوه های ارزشیابیهاتیفعالتدریس و  فراگیر، یاددهنده، فرایندمحتوا، اهداف، پیرامون راهکارهایی که

به نظام جمهوری  نسبت تعهد و انقلابی های یهاارزش با آشنایی موجبات باید شوندیم گرفته سایر فرایند برنامه درسی

ی آن و  تبدیل شدن هاآرمانچهره واقعی انقلاب، تجلی  لذا، نگاه گفتمان سازانه، معرفِ اسلامی ایران را فراهم نماید. 

 خواهد بود.های درسی ی اصیل انقلابی به روح کلی حاکم بر برنامههاارزش

به پدیده انقلاب اسلامی در برنامه های درسی یعنی نگاه تاریخی و نگاه با تمایز قائل شدن به دو نوع نگاه نسبت 

گفتمان سازانه، عناصر برنامه درسی از حالت رخوت و سستی در نگاه تاریخی به یک حالت کاملاً پویا و حساس در نگاه 

یحات مهمی در خصوص گفتمان سازانه تبدیل خواهند شد که تلقی از این نوع نگاه نسبت به عناصر برنامه درسی، تلو

تربیتی با چنین نگاهی،  یهاآرمانجمله از  ی بی بدیل انقلاب اسلامی در برنامه های درسی دارد.هاارزشتوجه به 

استکبارستیزی و دشمن شناسی، تزریق روح اعتماد به نفس و خوداتکایی، اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران در 

انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف از منظر  یهاشرفتیپو همچنین، تاکید بر دستاوردها و  یالمللنیبصحنه ملی و 

ی های ناصوابگر صلاح بصیرت افزا، استدلال گر و امقام معظم رهبری بود. با نگاه گفتمان سازانه محتوای برنامه درسی 

به انتقال روح یکپارچه مسائل  قابلیت وسیاسی تحولات روزآمدی محتوا با  این،فراگیران است. علاوه بر  ذهنی و نگرشی

نگاه گفتمان سازانه به به علاوه،  از دیگر خصیصه های محتوا با چنین دیدگاهی بود. انقلابوقایع بین جای ارتباط زمانی 

، هاارزشتحلیل آموزان جهت  برای نقد و جسارت برای دانش ییهافرصتدنبال ایجاد فضایی به جهت فراهم سازی 

در این دیدگاه، با توجه به خصیصه های اشاره شده در مورد . می باشددستاوردها، پیامدها و مسائل برخاسته از انقلاب 

معلم و دانش آموز، باید بین معلم و دانش آموز انقلاب دان با معلم و دانش آموز انقلابی تفاوت قائل شد. معلم انقلاب 

دانش آموز انقلاب دان نیز فقط در پیِ یادگیری مفاهیم انقلابی است. در حالیکه دان، صرفاً به دنبال انتقال مفاهیم و 

در ارزشیابی با چنین فراگیران است. خود و انقلابی به دنبال فراگیرسازی آموزه های انقلابی در و دانش آموز معلم 

تنیده و  درهم یکرد گفتمان سازانهرو درنیز  ارزیابی باید مدنظر باشد.بین معلم و دانش آموز  تعاملات ریتأث نگاهی،

  می باشد. درسیهای آموزشی و برنامه  نظام ،فراگیران ارزیابی مشمول

 

 منابع

 .12-11(، 182) 11های درسی، کتاب ماه ادبیات، (. بررسی حضور ادبیات انقلاب در کتاب1818اکبری شلدره ای، فریدون )

(، 12و 14)  1، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، تحلیل گفتمانی نظریه انقلاب اسلامی(. 1811جهان بزرگی، احمد )
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http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/579303
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/579303
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