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مقدمه

از . انداي است كه جوامع معاصر با آن مواجه شده         فرهنگي از جمله مسائل عمده     گوناگوني

هاي مورد نياز قرن بيست و يكم، توانـايي تطبيـق مـستمر بـا افـرادي از          رو، در ميان مهارت   اين

. هـا اهميـت فـراوان دارد      فرهنگـي بـا آن    هاي مختلف و توانايي برقراري ارتباطات بـين       فرهنگ

هاي سسات آموزشي و بازار كار جهاني، نياز به افرادي دارد كه به فرهنگ        ؤ م هاي مراكز و  محيط

چنـد  «اصـالح   . ها ارتباط مناسب برقرار كننـد     مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد ساير فرهنگ        

هاي اخير مورد تأكيد تعليم و تربيت و به خـصوص جامعـه     مفهومي است كه در سال    » فرهنگي

آن اين است كه پا به پاي گسترش ارتباطـات          قرار گرفته و منظور از    شناسي آموزش و پرورش     

و » احتـرام  «ياي، مـسأله  حـداقل منطقـه   ها به سوي نظام جهـاني يـا       ها و حركت آن   بين كشور 

فرهنگ و هويـت فرهنگـي، در       . ها اهميت خاصي دارد   هاي فرهنگي بين آن   و تفاوت » هامليت«

فرهنـگ منبـع مهـم ادراك، احـساس و          . نمايـد هميت مي تعليم و تربيت چندفرهنگي بسيار با ا      

توانـد  اين كه چه كسي هستيم و به كجا و به چه چيزي تعلـق داريـم مـي                 . هويت فردي ماست  

به همين دليل ارزش قائل نشدن براي هويت فرهنگي يك      .  هويت فرهنگي باشد   يبيانگر مسئله 

ه اگـر در نظـر آوريـم كـه منظـور از             به ويژ ). 20: 1379بهشتي،  (فرد براي او آزار دهنده است       

هاي فرهنگي است كه با گوشت و خون آدميان         فرهنگ در آموزش چندفرهنگي، به ويژه ارزش      

هاي آموزشي و ارتباط تربيت با      با توجه به هدف نظام    ). 1،2012دزااللوا و راود  (شودعجين مي 

ثر از تحـوالت  أيـت متـ  مقوالتي چون فرهنگ و هويت، همچنين با توجه به اين مـسأله كـه ترب            

ي ارتباطات، اطالعات و فن آوري قرار دارد، آموزشي متفاوت با آمـوزش             پديد آمده در عرصه   

تربيـت كودكـان در جهـت ايجـاد         . هاي آموزشي پا به عرصه نهاده اسـت       تك فرهنگي در نظام   

هاي موجود بين افـراد، زيربنـاي فلـسفي    هاي مختلف و پذيرش تفاوت    نگرش مثبت به فرهنگ   

.)25-26: 1384سجادي، (دهد آموزش چند فرهنگي را تشكيل مييبرنامه

لهأبيان مس

تـوان مـشاهده    هاي گوناگوني را مي   فرهنگ است كه در آن خرده     يهايايران از جمله كشور   

هـا بـه سـادگي قابـل مـشاهده       معيـشت، آداب و رسـوم و سـنت         يتنوع در زبـان، شـيوه     . كرد

�- Džalalova & Raud
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از آن. كنـد ت گوناگون اجتماعي نيـز ايـن پيچيـدگي را بيـشتر مـي        است و وجود اقشار و طبقا     

آموزان با يكديگر و با فرهنگ آموزگار در تقابل است، حـاكم        هاي دانش جايي كه خرده فرهنگ   

آمـوزان در   شود كـه تنهـا يـك گـروه از دانـش           شدن يك فرهنگ خاص در مدارس موجب مي       

هـاي فرهنگـي، در رونـد تحـصيل بـا        موضع قدرت قـرار گيرنـد و ديگـران بـه دليـل تفـاوت              

هـا و تعارضـات بـه خـروج دانـش           شدت گرفتن اين تفاوت   . شوندهاي زيادي روبرو    دشواري

جوادي،(گردد  ها به افرادي غيرمولد و فاقد كارايي منجر مي        آموزان از مدرسه و تبديل شدن آن      

ردن افـراد بـراي ايفـاي       تر تربيت، آماده كـ     نظام آموزشي يا به عبارت كلي      يوظيفه. )1379:12

در » جهـاني شـدن    «يهاي اجتماعي در جامعه و با توجه به تحوالت عظيمـي كـه پديـده              نقش

وجـود آورده اسـت؛ نيـروي انـساني مـورد نيـاز       هاي سياسي و اقتصادي براي جوامع به  عرصه

سترده هاي اقتصادي و سياسي بايد افرادي باشند كه بتواننـد در فراينـد ايـن تحـوالت گـ         عرصه

 يكـي از  .كارايي الزم را داشته باشند و در دنياي مولد و در حال تغيير عصر حاضر زندگي كنند        

هـاي   رويكـردي در نظـام     يهاي حل اين مشكل، به كارگيري آموزش چندفرهنگي به مثابـه          راه

. آموزشي است

 و  1960هـاي   آموزش چندفرهنگي به عنوان يك رشته مطالعاتي در اياالت متحده در سـال            

، يكي از پيشگامان آموزش چندفرهنگي جـزء اولـين محققـان            )1981 (1بنكس.  آغاز شد  1970

هـاي اجتمـاعي يـك محـيط     آموزش چندفرهنگي بود كه كوشيد مدارس را بـه عنـوان سيـستم           

اي از  او تـصوراتش را از آمـوزش چنـدفرهنگي در ايـده           . چندفرهنگي مورد بررسي قرار دهـد     

هاي بنكس براي ايجاد محيط مدرسه چنـدفرهنگي، همـه          طبق گفته . مساوات آموزشي بيان كرد   

هـاي ارزيـابي،    هاي آموزشي، نگرش معلمـان، مـواد آموزشـي، روش         سيستم(هاي مدرسه   جنبه

 نيـز تحقيقـات     5، و نيتـو   4، گـي  3سـليتر ا،  2گرانـت . بايد تغيير كند  ) هاي تدريس مشاوره و شيوه  

ـ          هـاي جديـد،   ر توسـعه و پيـشرفت در زمينـه        زيادي را در زمينه آموزش چندفرهنگي مبتنـي ب

،گروسـكي (تر با اعتقاد به ايجاد فرصـت يكـسان آموزشـي ارائـه دادنـد                هاي عميق چهارچوب

1-  Banks
2-  Garant
3-  Sleeter
4-  Gay
5-  Nieto 
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).1،2011؛ كيم1999

سيستم آموزش چندفرهنگي يك ايده و تفكر، يك جنبش اصالحي سيستم آموزشي و يـك     

نظـر از  آمـوزان صـرف  تمـام دانـش  سيستم آموزش چندفرهنگي اين عقيده را كه      . فرآيند است 

بايـستي شـانس مـساوي      هاي فرهنگي مـي    اجتماعي و نژاد و رشد يا ويژگي       يجنسيت و طبقه  

سيستم آموزش چنـدفرهنگي همچنـين      . كند دنبال مي  ،براي يادگيري در مدارس را داشته باشند      

بدين كند مدارس و مؤسسات آموزشي را متحول سازد،         يك جنبش اصالحي است كه سعي مي      

ي هـا گـروه اي و زبـاني و     آموزان از تمامي طبقات اجتماعي و جنـسي و ريـشه          منظور كه دانش  

اين سيستم آموزشـي شـامل تغييـرات در         . فرهنگي يك شانس برابر براي يادگيري داشته باشند       

هـاي آموزشـي محـدود      باشد، و فقط به تغييـر در برنامـه        هاي آموزشي مي  كل مدارس و محيط   

ين سيستم آموزش چندفرهنگي فرآيندي است كـه اهـداف آن هرگـز بـه طـور               همچن. شودنمي

سـازي و تـالش بـراي عمـل كـردن ايـن چنـين سيـستم         آله زيرا ايد. دست يافتني نيست كامل

توانـد بـه طـور كامـل در جوامـع           كن كردن تمامي تبعيضات هرگز نمـي      آموزشي برابر، و ريشه   

 كـار كنـيم تـا برابـري تحـصيلي بـراي تمـام            ما بايستي به صورت مـستمر     .بشري حاصل شود  

).2005،  و بنكس2بنكس، چري(آموزان افزايش يابددانش

هـاي  آن براي تمام افراد، صـرف نظـر از تفـاوت       آموزش چندفرهنگي مفهومي است كه در       

كند تا متناسـب  شود و هر كودك اين فرصت را پيدا ميها شرايط يكساني فراهم مي    فرهنگي آن 

) 1997 (3مـوزز به بـاور    . هاي خود به شهروندي مفيد و مولد براي جامعه تبديل شود          با توانايي 

 اسـتقالل شخـصي   يآموزان بتوانند به توسعهآموزش چندفرهنگي عامل ضروري است تا دانش    

نيز مزاياي ايـن آمـوزش را كـاهش تـرس، كـاهش غفلـت و                ) 1996 (4ويلسون. خود بپردازند 

راسـت آن اسـت كـه       . دانـد افع آمـوزش چنـدفرهنگي مـي      تفاوتي شخـصي را از منـ      كاهش بي 

گرچـه آمـوزش    ). 5،2012داويس، فاياك و بوي   (صدايي بيزارند   هاي تك آموزان از برنامه  دانش

چندفرهنگي به طور طبيعي از طريق برنامه تحصيلي پنهان در درون دنياي بـصري و اجتمـاعي                

�-  Kim
�- Cherry
3-  Moses
�-  Wilson
�-  Davis, Phyak & Bui
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برخورد با ديگراني كه مانند آنان نيـستند بـا   افتد و در   كنند اتفاق مي  ها در آن زندگي مي    كه بچه 

 ولـي بـاز   ،)1،2012سيبرگ و مينيك(شوند  چندفرهنگي آشنا مي  يشدن و پديده  فرايند جهاني 

هاي چندفرهنگي در تدريس برنامه تحـصيلي رسـمي نيـز وجـود داشـته باشـد                 الزم است ايده  

).1999، 2دپارتمان آموزش و علم(

را زيـر چنـدفرهنگى ونـژاد قوميـت، فرهنـگ، موضـوعات يزندرسىيهبرناممتخصصانِ

؛1380،سـيلور و همكـاران  (انـد  كـرده مطرحدرسىيهبرنامجامعه شناختىِمبانىيهمجموع

هـا در   اند كه احترام بـه سـاير انـسان        بيشتر متخصصان برنامه درسي موافق    ). 1381يارمحمديان  

در ايـن   . درسي مدرسه تسريع شود    ييق برنامه تواند از طر  ي ناهمگون مي  هاگروهاجتماعات و   

وافـراد توانمندسـازي طريـق ازتواندميكهاستكاريوسازچندفرهنگيدرسيمعنا برنامه

يـك درآميـز زيـست مـسالمت  بـراي مهارتونگرشدانش،ازبرخورداريمنظرازهاگروه

در پي ساختفرهنگيچنديدرسدر واقع، برنامه. باشدكارسازوثرؤمچندفرهنگييجامعه

رافرهنگـي گرايـي كثـرت كهاستفرايندهاييوتعهداتوآموزشيهاياولويتبهبخشيدن

به نظـر اسـليتر و   ). 1389صادقي،(كند را تضمين ميگروهيهايميراثنجاتودادهانعكاس

نگي بايـد  ، محتواي برنامه درسي آموزش چندفره)19،  1379؛ به نقل از جوادي،    1988(گرانت  

هاي گوناگون ارائه   طوري تهيه شود كه در آن به طور دائم نظريات، تجارب و مشاركت فرهنگ             

ي مختلـف فرهنگـي و      هـا گـروه يهنيز مفاهيمي بايد ارائه و تدريس شود كه نشان دهند         . شود

. پـذير سـازد  برنامه درسي بايد دسترسي يكسان تمام كودكان را به آموزش امكان  .جنسيت باشد 

هـا و عـدالت در حـق همگـان اسـت            همـين پـذيرش گونـاگوني      3نون آموزش چندفرهنگي  كا

�-  Seeberg & Minick
�-  Curriculum of primary school

بـراي نمونـه دانـشگاه    . كنـد اي را دنبال مـي    دآور شد كه خود آموزش چندفرهنگي اهداف گسترده        بايد يا  -3

:استكردهتأكيد رازيردر آموزش چندفرهنگى موارددرسىيهبرنامعنوانباتخصصىاىدورهدرماساچوست

يهبرنامطراحىودادنسازمانهاىروشازچندفرهنگى؛ آگاهىتربيتوتعليممفهوميهتوسعوبسطضرورت

چنـدفرهنگى؛ آشـنايى  يـادگيرى هـاى فعاليتريزىپىوطراحىبراىرويكردهاانواعچندفرهنگى؛ كاوشدرسى

يهتـدريس؛ توسـع  درچندفرهنگىرويكردهاىانواعچندفرهنگى؛ كاربرددرسىيهبرنامدرمنابع،انواعباوسيع

بـه نقـل از عراقيـه و    (شـود آن اسـتفاده ازآمـوزش واقعـىِ هاىيطمحدرتوانمىكهچندفرهنگىدرسىيهبرنام

).1388،همكاران
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آمـوزان كمـك    بـه دانـش   ) 1: چنين آموزشي مزايـاي بـسيار دارد      ). 2012، و همكاران  1بيگاتي(

آموزان فرصت آموزشـي    به دانش ) 2.كند كه خودپنداره و خودآگاهي خويش را توسعه دهند        مي

هاي چندگانه و مختلف و     دهد كه ديدگاه  آموزان اجازه مي  ه دانش ب) 3.كنديكسان را پيشنهاد مي   

بـه  )5. پردازدآميز به مخالفت مي  هاي تبعيض بر عليه رفتار  ) 4. هاي تفكر خود را نشان دهند     راه

، 2گارسـيا (دهد كه به انتقاد اجتمـاعي بـر پايـه عـدالت اجتمـاعي بپردازنـد       آموزان ياد مي  دانش

2008:1(.

گيرنـد و بـا     هاي ديگر را ياد مي    ها وقتي فرهنگ  دارد كه بچه  نيز بيان مي  ) 1995 (3گلدنبرگ

اي كـه مـردم     تـر بـه جامعـه     شوند، نگرش وسـيع   ها با يكديگر آشنا مي    ها و تشابهات آن   تفاوت

آمـوزان را در  تواننـد دانـش  بـه بـاور او معلمـان مـي    . متفاوت فراواني دارند پيدا خواهنـد كـرد   

هـاي مـساوي بـراي     فراهم آوردن فرصـت .فكري چندفرهنگي ياري كنندهاي  مهارت يتوسعه

آموزان به اين معناست كه معلمان بايد طوري تربيت شوند كـه از اهميـت هويـت                  دانش يهمه

تواننـد بـا   آنـان مـي   . ها آگاه باشند   آن يهآموزان و اثرات آن بر خودپندار     فرهنگي و قومي دانش   

آموزان و سهم آنـان در اعـتالي كـشور و نيـز فـراهم كـردن       هاي فرهنگي دانش آگاهي از زمينه  

ها، در جهت تقويت و رشد غرور ملي نسبت به ميراث فرهنگـي خـود   تجارب مناسب براي آن   

كارآمدي نظـام آموزشـي در جوامـع    ). 20-21: 1384سجادي،  (ها تالش كنند    در هر يك از آن    

يكي از اين عوامل مهم معلمـان هـستند   متكثر از نظر فرهنگي به عوامل متعددي بستگي دارد و  

 چندفرهنگي بايد از مباني آموزش چنـدفرهنگي  يكه براي توفيق در امر آموزش در يك جامعه        

معلمـان آينـده بايـد      ). 1389،عزيزي، بلندهمتان و سـلطاني    (آشنايي الزم را كسب كرده باشند       

هـاي متفـاوت آمـوزش     زبـان آموزان متعلق به فرهنگ وطوري تربيت شوند كه بتوانند به دانش   

 و بـنكس (گيرنـد هـا را در فراينـد يـادگيري تـشخيص دهنـد و بكـار           هـاي آن  دهند و توانايي  

.  مهمي است كه معلمان بايد از آن مطلـع باشـند           يتفاوت زباني مسئله  ). 234: 2005،همكاران

، بيـان   آموزشـي يآموزان در يك كالس در طول يـك دوره  دانش يمعرفي زبان يا فرهنگ همه    

).1999، 5 به نقل از فيش4،1994پرز(آموزان آن فرهنگ مهم هستند كند كه دانشمي

�-  Bigatti
2-  Garsia
�-  Goldenberg
4-  perez
5- Fish
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 آموزش چندفرهنگي تحقيقات زيادي در خارج از كشور انجام گرفته اسـت كـه           يدر زمينه 

 آموزش چنـدفرهنگي    يهاي انجام گرفته در زمينه    برخي از پژوهش  . ها اشاره شد  به برخي از آن   

ور به چگونگي ايجاد مدارس چندفرهنگي و تربيت معلـم چنـدفرهنگي اشـاره              در خارج از كش   

هـاي نـژادي و      تفـاوت  ياند كه ضمن توجه به مفاهيم آموزش چندفرهنگي، بيشتر مقولـه          داشته

انـد و بيـشتر بـه ضـرورت ايـن آمـوزش از لحـاظ وجـود                  ها را مـدنظر قـرار داده      تفاوت رنگ 

» آموزش چندفرهنگي « خود تحت عنوان     يمقالهدر) 1996(ويلسون  . اندها توجه كرده  مهاجرت

در ) 1997(مـوزز   . ضمن تعريف آموزش چندفرهنگي به بيان مزاياي اين آموزش پرداخته است          

نتيجـه  »  استقالل شخـصي يآموزش چندفرهنگي به عنوان پرورش دهنده   «تحقيق خود با عنوان     

 اسـتقالل  يان بتوانند به توسعه آموزگرفت كه آموزش چندفرهنگي عامل ضروري است تا دانش        

يچـه چيـزي مدرسـه     « خود تحت عنـوان      يدر مقاله ) 1998(1روسادو. شخصي خود بپردازند  

 تعريف كاربردي از چندفرهنگي به عنوان اساسـي بـراي           يضمن ارائه » سازدچندفرهنگي را مي  

ي يـك مدرسـه      مدلي براي اين كه چـه چيـز        يدرك تغييرات به وجود آمده در جامعه، به ارائه        

او معتقد است كه در مدارس، فرايند چندفرهنگي از طريـق           . پردازد مي ،سازدچندفرهنگي را مي  

ق خـود تحـت عنـوان       يـ تحقدر) 1999(گورسكي  . شودآموزش چندفرهنگي بهتر نگهداري مي    

 تاريخي آموزش چنـدفرهنگي و      يبه بيان تاريخچه و شالوده    »  آموزش چندفرهنگي  يتاريخچه«

هـاي آموزشـي در چهـارچوب    اند و چه فلـسفه    چه جريانات اجتماعي به آن كمك كرده      اين كه   

 خـود تحـت     يمقالـه در) 1999(فـيش   . پـردازد اند مي پيشرفت آموزش چندفرهنگي ارائه شده    

به بيان اهميت نقش معلـم در خلـق يـك    » اولين قدم براي خلق يك كالس چندفرهنگي  «عنوان  

هـا، خالقيـت،   نويسد؛ كشف تفاوت   در اين زمينه چنين مي     كالس چندفرهنگي پرداخته است، و    

هـا   تفـاوت  يگيـرد و معلمـاني كـه متوجـه        تالش مضاعف، پشتكار و شهامت معلم را در برمي        

بينند، در خلق يك كالس چندفرهنگي موفـق   آموزشي تدارك مي  يها برنامه شوند و براي آن   مي

. خواهند شد

بلكه تنوعي است اصيل، بـومي   . ها نيست صول مهاجرت زا و مح  تنوع موجود در ايران برون    

.  هويت ملي ايرانيان جـاي گرفتـه اسـت     يزا كه با برخورداري از اصالت ملي، در پيكره        و درون 

تعـدادي از  . در داخل كشور تحقيقات انگـشت شـماري در ايـن زمينـه صـورت گرفتـه اسـت                  

1-  rosado
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تنـوع  گرايي بر همبـستگي ملـي،       تتحقيقات انجام گرفته در داخل كشور، بيشتر به تأثيرات كثر         

گرايي فرهنگي و هويت     و ارزيابي كثرت   ني، تبي ، سياست چندفرهنگي و الگوي شهروندي     قومي

توان بـه تحقيقـات ذيـل    از آن جمله مي.گرايي فرهنگي و تعليم و تربيت پرداخته است       و كثرت 

 نگـرش بـه موضـوع       يبررسي شـيوه  « خود تحت عنوان     يدر مقاله ) 1373(ياوري  : اشاره نمود 

 ابتـدايي بـه   يهـاي درسـي دوره  كتـاب  داد كـه در نـشان » هاي درسي در ايرانقوميت در كتاب 

. هـا توجـه كمـي شـده اسـت       قوميت اقوام و  يفرهنگي به خصوص مقوله    آموزش چند  يمسأله

 رويكـردي در    يآمـوزش چنـدفرهنگي بـه مثابـه       « خـود بـا عنـوان        يمقالهدر) 1379(جوادي  

آمـوزان صـرف نظـر از       داند كه در آن، تمام دانـش      موزش چندفرهنگي را مفهومي مي    آ» آموزش

. گروهي كه به آن تعلق دارند، بايـد از برابـري فرصـت آموزشـي در مدرسـه برخـوردار شـوند               

رهنگـي، هويـت و تعلـيم و تربيـت          گرايـي ف  كثـرت « خود با عنوان     يدر مقاله ) 1384(سجادي  

ــ رامــون كثــرتضــمن بحــث پي» ) و ارزيــابينيتبيــ( گيري ؤگرايــي فرهنگــي معتقــد اســت س

هـاي تـدريس   گرايي در موضـوعات آموزشـي و شـيوه        فرهنگگيري تك گرايي و جهت  وحدت

در تحقيـق خـود بـا    )1388(سلطاني  . هايي را به همراه دارد    آمددهد كه تبعاً پي   خود را بروز مي   

دارد بيـان مـي  » شهر سـنندج بررسي وضعيت آموزش چندفرهنگي در مراكز تربيت معلم    «عنوان  

كه كارآمدي نظام آموزشي در جوامع متكثر از نظر فرهنگي به عوامـل متعـددي بـستگي دارد و                   

.يكي از اين عوامل مهم معلمان هستند

اين با توجه بـه بررسـي تحقيقـات انجـام شـده ضـرورت بررسـي وضـعيت آمـوزش                    بنابر

ها، اهداف آموزشـي، برنامـه   اي كتاب چندفرهنگي در مدارس داخل كشور، از لحاظ توجه محتو        

در ايـن   . شـود درسي، معلمان، مديران و مشاوران به مفاهيم آموزش چندفرهنگي احـساس مـي            

پژوهش با توجه به اهميت آموزش ابتدايي، وضعيت كنوني آموزش چنـدفرهنگي در خـصوص            

 كوشـيده   توجه به مفاهيم آموزش چندفرهنگي در مدارس ابتدايي مورد بررسـي قـرار گرفتـه و               

هـا بـه     ابتـدايي دريابـد چـه انـدازه در ايـن كتـاب             يهاي دوره شده كه با تحليل محتواي كتاب     

.هاي آموزش چندفرهنگي توجه شده استلفهؤم

 پژوهشروش

پيمايـشي -توصـيفي ،لحـاظ روش  و از    كـاربردي لحاظ هدف يك پژوهش     اين پژوهش از  
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هـاي درسـي بـه تحليـل محتـواي اسـنادي       مايه چندفرهنگي كتاب براي بررسي درون  . باشدمي

 ابتدايي و كتاب تعليمات اجتمـاعي سـه         يپنج پايه دوره  ) بخوانيم(پرداخته شد و كتاب فارسي      

ها رفت در اين كتاب   كه انتظار مي   چرا ،انتخاب اين نمونه هدفمند بود    . پايه آخر انتخاب گرديد   

تحليل محتواي كيفـي    . اخته شده باشد  هاي ديگر دوره به مفاهيم چندفرهنگي پرد      بيشتر از كتاب  

توانـد  تحليـل محتـواي كيفـي مـي    . يكي از فنون تحقيق است كه هدف آن تفسير كـردن اسـت    

در ايـن پـژوهش از روش تحليـل         . يـا تلخيـصي باشـد     ) دارجهـت (، قياسـي    )عرفي(استقرايي  

گي در  هاي آموزش چنـدفرهن   لفهؤبه شكل معمول م   . دار استفاده شده است   محتواي كيفي جهت  

يچنيني بايد به كار گرفته شود و براي ايـن كـار از بـازخواني ادبيـات و پيـشينه                   پژوهشي اين 

. شودپژوهشي بهره گرفته مي

لفـه را پـس از بررسـي       ؤدر پژوهشي توانسته ايـن م     ) 1389(بختانه در ايران صادقي     خوش

بررسـي منظـور بهنيكتكاين«. ادبيات پژوهشي به روش دلفي هم از نگاه متخصصان بيازمايد

ازاسـتفاده بـا معيني،محلدرافرادحضوربدون الزامهاگروهوافرادهايقضاوتوهانگرش

وبنـدي جمـع نظـرات، گـردآوري ازپـس گيرد كـه ميصورتديگرابزارهايياوپرسشنامه

گيـري تـصميم گونههرياهابرنامهمبناي تدوينوتعيينهااولويتها،ديدگاهميانتوافقايجاد

آمـوزش اوليـه هـاي لفـه ؤمنظـرات، دريافـت ازپـس ايـن راسـتا،  در. دهـد ميشكلراديگر

نهايـت دركـه گرفـت قـرار مزبـور يگروههـا مـورد توافـق  وتعـديل تدريجبهچندفرهنگي

بـه توجـه تكثـر، وتنـوع پـذيرش نـژادي، ضـدتبعيض آموزش: "آمددسته بزيرهايلفهؤم

اديـان، پيـروان بـا آميـز مسالمتهمزيستيديگران،آراءو تحملدركنسان،اكرامتوارزش

بـراي كيفـي تربيتوتربيتيعدالترعايتالمللي،بينملي ومحلي،سطحدراقوامومذاهب

سياسـي، واجتمـاعي اقتـصادي، مذهبي،قومي،جنسيتي، فرهنگي،هايويژگيازفارغهمگان

ازاسـتفاده درتنـوع فرهنگـي، وقـومي هـاي به ويژگـي توجهبادرسيهايبرنامهدرانعطاف

هـاي روشازاسـتفاده درتنـوع آموزشي،و محيطموادازاستفادهدرتنوعتدريس،هايروش

ها و مطالعات نظري اين پژوهش، پژوهشگران       لفهؤبا نظر به اين م    ). 1389صادقي  (»"ارزشيابي

تـر آمـده و      دوره ابتدايي بود، گامي از انتـزاع پـايين         كه دوره آموزشي،  كوشيدند با توجه به اين    

رويكـرد آمـوزش  « بـه اتخـاذ   ،از ايـن رو . چنـدفرهنگي بنگرنـد  تـر بـه آمـوزش       اندكي عملـي  
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هـاي  آموزان از طريق كتاب   بررسي اين پرسش برآمد كه آيا دانش      ، در پي    »1فرهنگيهاي  تفاوت

:شوندهاي زير آشنا ميدرسي اين دوره با مقوله

، )1-3كد (هاي ديگر ، احترام به فرهنگ)1- 2كد (، نژاد )1-1كد (نايي با قوميت آش

، آداب و )1- 5كد (، مذاهب مختلف )1- 4كد (هاي گوناگون در يك جامعه يا كشور زبان

كد (، مشاغل اقوام مختلف )1- 7كد (هاي اقوام مختلف ، پوشش)1- 6كد (رسوم متفاوت اقوام 

اي ژوهش از تحليل مقوله، در اين پبنابراين، )1- 9كد (مختلف ، ميراث فرهنگي اقوام )8-1

براي دريافت . استفاده شده است و واحد تحليل جمله و مضمون در نظر گرفته شده است

هاي تخصصي كه شناختهبه توافق ديدگاه) يا همان روايي در پژوهش كمي(اعتبارپذيري 

ها در اختيار چند نفر از ، سياهه مقولهپسس. ترين روش در اين زمينه است روي آورده شدشده

و .ييد آنان قرار گرفتأ تعليم و تربيت نهاده شد و مورد تينظران و استادان رشتهصاحب

ها پرداخته ، به بازبيني مقوله)يا همان پايايي در پژوهش كمي(يابي به اعتمادپذيري براي دست

نتيجه همان ). 1390ايمان و نوشادي . ك.ر(شد و كار كنترل در دو گام جزيي و كلي انجام شد 

.يافته بوديمبود كه در آغاز بدان دست

هايافته

:هاي آموزشي دوره ابتداييهاي مربوط به تحليل محتواي كتابيافته

پـنج پايـه دبـستان در    ) بخـوانيم (هاي فارسـي   در كل كتاب 1اساس نتايج جدول شماره     بر

كه بيـشترين اشـاره بـه       . موزش چندفرهنگي توجه شده است    هاي آ  مرتبه به مقوله   116مجموع  

 و  65/14 و درصـد فراوانـي       1-3بـا كـد     » هـاي ديگـر   احترام به فرهنـگ   «هاي  ترتيب به مقوله  

با » هاي مختلف قوميت« و   8/13 و درصد فراواني     1-7با كد   »  قومي اقوام  –هاي محلي   پوشش«

رويكردهاي آموزش چنـدفرهنگي را در پـنج دسـته جـاي     ) 2011؛ به نقل از كيم   1999( اسليتر و گرانت     -1

هـا،  داوريآموزش روابط انساني براي كاستن از تصورات قالبي و پيش) 2هاي فرهنگي،   آموزش تفاوت ) 1: اندداده

كه بـه   (آموزش چندگانگي و عدالت اجتماعي      ) 4ها در كالس درس،     هاي ويژه براي آشنايي با آن     بررسي گروه ) 3

ر پـي نوسـازي   آموزشـي كـه چنـدفرهنگي بـوده و د    ) 5، و )نامنـد شكل ويژه آنان آن را آموزش چندفرهنگي مـي  

هاي ميـان فرهنگـي   رويكرد ديگري كه اخيراً ارائه شده به جاي آموزش بر تجربه گوناگوني و شايستگي             . اجتماعي

).2012سيبرگ و مينيك (كند مستقيم تأكيد مي
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 نشان دهنده توجه به مفاهيم آموزش چنـدفرهنگي در          هايها و مضمون  توزيع فراواني جمله  . 1جدول

.دوره دبستان) بخوانيم(رسيهاي فاكل كتاب

مضمونجمله
هامقوله

فعاليتپاراگراف-مفهوم درستصوير)پرسش(پرسشي خبري
فراواني

61213-14-1كد 
10-42-14-2كد 
17-111-15-3كد 
0-----1-4كد 
211-1414-5كد 
11215-1-6كد 
16--16--1-7كد 
8--6-12-8كد 
0-----1-9كد 

1923816580مجموع

 و درصـد فراوانـي   1-5بـا كـد     » احترام به مذاهب مختلـف    « و   1/11 و درصد فراواني     1-1كد

بـا كـد   » مشاغل مختلف اقـوام « و 62/8 و درصد فراواني 1-2با كد  » نژادهاي مختلف « و   48/9

بـا  » آداب و رسوم متفاوت اقوام    «ترين توجه به مقوله      كم . شده است  9/6 و درصد فراواني     8-1

» ميراث فرهنگي اقـوام «هاي و هيچ توجهي به مقوله.  شده است31/4 و درصد فراواني 1-6كد  

.  نشده است1-4با كد » دو زبانگي يا چند زبانگي« و 1-9با كد 

هاي تعليمات اجتماعي سه پايه آخـر دبـستان          در كل كتاب   2اساس نتايج جدول شماره     رب

ترين اشاره به   كه بيش . هاي آموزش چندفرهنگي توجه شده است      مرتبه به مقوله   58در مجموع   

مشاغل مختلف « و 3/29 و درصد فراواني   1-1با كد   » هاي مختلف قوميت«هاي  ترتيب به مقوله  

درصـد   و 1-6بـا كـد     » احترام به مذاهب مختلـف    « و   9/18 و درصد فراواني     1-8با كد » اقوام

هـاي  احترام بـه فرهنـگ    « و 9/6و درصد فراواني    1-2با كد   » نژادهاي مختلف «  و 62/8فراواني  

 و1-7بـا كـد   »  قـومي اقـوام  –هـاي محلـي   پوشش« و   9/6درصد فراواني    و 1-3با كد   » ديگر

ترين اشاره بـه    كم.  شده است  17/5 و درصد فراواني     1-9با كد » ميراث فرهنگي اقوام مختلف   «

در .  شـده اسـت  72/1 و بـا درصـد فراوانـي    1-4با كـد  » دو زبانگي يا چند زبانگي«هاي مقوله

. نشده است1-5با كد » آداب و رسوم مختلف اقوام«اي به مقوله ضمن هيچ اشاره
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نده توجه به مفاهيم آموزش چنـدفرهنگي در        هاي نشان ده  ها و مضمون   توزيع فراواني جمله   . 2جدول

. هاي تعليمات اجتماعي دوره دبستانكل كتاب

مضمونجمله
هامقوله

فعاليتپاراگراف-مفهوم درستصوير)پرسش(پرسشي خبري
فراواني

103217-12-1كد 
4--4--1-2كد 
4-31--1-3كد 
11----1-4كد 
0-----1-5كد 
5-3--12-6كد 
3--3--1-7كد 
11--8-13-8كد 
13---12-9كد 

90287448مجموع

و تعليمـات اجتمـاعي   ) بخوانيم(هاي فارسي    در كليه كتاب   3اساس نتايج جدول شماره     بر

ترين شده كه بيش   هاي آموزش چند فرهنگي اشاره     مرتبه به مقوله   175دوره دبستان در مجموع     

هاي نشان دهنده توجه به مفاهيم آموزش چنـدفرهنگي در          ها و مضمون   توزيع فراواني جمله   .3جدول

.و تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي) بخوانيم(هاي فارسيكل كتاب

مضمونجمله
هامقوله

درسفعاليت پاراگراف-مفهوم درستصوير)پرسش(پرسشي خبري
فراواني

1644131-16-1كد 
14--82-14-2كد 
21--412-15-3كد 
1-1----1-4كد 
11-2-1414-5كد 
10-121151-6كد 
19---19--1-7كد 
19---14-15-8كد 
3-1---12-9كد 

282662391129مجموع
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احترام « و   7/17و درصد فراواني    1-1با كد   » هاي مختلف قوميت«هاي  لهتوجه به ترتيب به مقو    

بـا  »  قـومي اقـوام  –هاي محلي پوشش« و 12 و درصد فراواني   1-3با كد »هاي ديگر به فرهنگ 

بـا  » هاي مختلـف  نژاد«و85/10درصد فراواني    و 1-8با كد »مشاغل مختلف اقوام  « و   1-7كد

28/6و درصد فراواني    1-5با كد   » رسوم متفاوت اقوام  داب و آ« و   8و درصد فراواني    1-2كد

ميـراث فرهنگـي اقـوام    « و   7/5درصـد فراوانـي      و 1-6بـا كـد     » احترام به مذاهب مختلـف    «و  

دو زبـانگي يـا     «ترين توجه بـه مقولـه        كم . شده است  7/1و درصد فراواني    1-9با كد   » مختلف

همچنـين از نتـايج ايـن جـدول         . ده اسـت   شـ  57/0 و درصد فراوانـي      1-4با كد   » چند زبانگي 

و تعليمات  ) بخوانيم(هاي فارسي   توان گفت كه نخست تصاوير و بعد جمالت در كل كتاب          مي

.هاي آموزش چند فرهنگي اشاره دارنداجتماعي به مقوله

گيرينتيجه

يگوني موجود در جهان، آفريده    تنوع و گونه  . كنيم متنوع است  جهاني كه در آن زندگي مي     

. هاي گوناگون پديد آورده اسـت    ها و رنگ  ها، موجودات، زبان  خداوند انسان . خداي عالم است  

 دهـد  رآموزان همواره اين مهم را مورد توجه قرابنابراين تعليم و تربيت بايستي در تربيت دانش     

.هاي موجود را ارج نهدفاوتو تنوع و ت

هـاي گونـاگون    تمـاعي از ديـدگاه    اي است براي ديدن دنياي اج     آموزش چندفرهنگي وسيله  

هدف اين نوع آموزش،    .  نسبت به يكديگر دارند    هاگروهفرهنگي و به دور افكندن تعصباتي كه        

هـاي ديگـر   پرورش انساني است كه بتواند در محيط متنوع امروزي فعاليت كنـد و بـه فرهنـگ       

دايي توجـه كمـي بـه        ابتـ  يهاي دوره اين تحقيق نشان داد كه در محتواي كتاب       . احترام بگذارد 

:براي نمونه. مفاهيم آموزش چند فرهنگي شده است

هاي مختلف قوميت. 1-1كد

قوميـت يـا    .  ابتدايي مستقيماً برخـورد نـشده اسـت        يهاي دوره با موضوع قوميت در كتاب    

هـاي اقتـصادي، فرهنگـي و    شود و يا به ميانجي مشخـصه  ايلي بازگو مي -توسط زندگي شباني  

 شــباني اقــوام مختلــف را در -ي مردمــي عــشايريگروههــامــامي عــشاير و گــاهي ت. جمعــي

از شهرنشينان هيچ  . شودگيرند و گاهي نيز به تمامي كساني كه شهرنشين نيستند اطالق مي           برمي
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ي قومي اكثـراً بـا ميـانجي        گروهها. شودشان صحبت نمي  هاي قومي وقت در ارتباط با مشخصه    

 كتـاب تعليمـات   128فقـط در تـصوير صـفحه     . انـد دهتشكيالت اجتماعي ايليـاتي معرفـي شـ       

اند كه در   ي قومي به تصوير كشيده شده     گروههااجتماعي پايه چهارم تمامي طبقات اجتماعي و        

ي قومي در يـك خيـزش   اگروههها، كارگران، مردان، كودكان و     آن دهقانان، شهرنشينان، ايلياتي   

. شتابندملي براي حمل پرچم ايران مي

نژادهاي مختلف. 1-2كد

هاي فارسي و تعليمات اجتماعي اشاره شده اسـت،  به اين مقوله تنها در چند مورد در كتاب   

آوري، لـزوم   كه با توجه به مسائلي همچون جهاني شدن و گسترش تكنولوژي اطالعات و فـن              

.باشدتر بر اين مقوله بسيار ضروري ميتوجه و تأكيد بيش

 ديگرهاي احترام به فرهنگ. 1-3كد 

 زندگي، سـازماندهي   يبه شيوه . هاي مورد بررسي به اين مقوله اشاراتي شده است        در كتاب 

 خيلـي كمـي شـده    يهاي فرهنگي اقوام مختلف اشـاره    هاي اقتصادي و سنت   اجتماعي، فعاليت 

رود توجه به فرهنگ زندگي روسـتائيان و عـشاير   تر، احتمال ميشايان ذكر است كه بيش . است

. مدنظر باشد

زبانگي يا چندزبانگي دو. 1-4كد 

 دو زبانگي و تفاوت     ياي به مسأله  هاي بررسي شده هيچ توضيح و اشاره      همچنين در كتاب  

. هاي اقوام مختلف با توجه به تنوع زباني موجود در كشور ما داده نشده استزبان

 آداب و رسوم اقوام مختلف. 1-5كد

. ها صحبتي كمـي شـده اسـت    رسوم اقوام در اين كتاب     آداب و ها و اعياد و   در مورد جشن  

دليل اين امر نيز به احتمال زياد اين است كه زندگي شباني ايلياتي و روستايي را همچون معيار                  

تر به عيـد نـوروز و تـصاوير مربـوط بـه آن اشـاره                ها بيش در كتاب . گيردقوم بودن در نظر مي    

.شده است
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ف احترام به مذاهب مختل. 1-6كد 

هاي مـورد بررسـي اشـاره بـسيار         هاي مذهبي غير مسلمان در كتاب     به مذهب و دين اقليت    

تنهـا در يـك مـورد    .  در ايران باشدگروههاكمي شده است و اين شايد به دليل تعداد قليل اين           

هاي مذهبي مسلمان در مورد مذهب اقليت   . به دين زرتشت، مسيحي و يهودي اشاره شده است        

. شده استهم چندان بحثي ن

هاي قومي و محلي اقوام پوشش. 1-7كد 

ها تر تصاوير لباس  بيش. ها اشاره كمي شده است    در مورد پوشاك اقوام ايراني در اين كتاب       

هـاي محلـي   دهند و تنها در چند تصوير به لبـاس    هاي عشاير و روستائيان را نشان مي      و پوشش 

.برخي اقوام اشاره شده است

وام مختلف مشاغل اق. 1-8كد 

تـر بـه شـغل    بـيش . ها تا حدود كمي اشاره شده است به مشاغل اقوام مختلف در اين كتاب      

ها چه به صورت نوشته و چه به صورت تصوير اشاره شـده      كشاورزي و دامداري در اين كتاب     

. ها توجه شده است اشاره نشده يا خيلي كم به آنبه مشاغل ديگر يا اصالً. است

فرهنگي اقوام مختلف ميراث . 1-9كد 

كرد، لر، عرب، فارس، ترك، بلوچ، گيلك، تـركمن         (به ميراث فرهنگي اقوام مختلف ايراني       

هـاي محلـي منـاطق    هـا و ثـروت  ساير دست ساخته  از جمله صنايع دستي، محصوالت و     ...) و  

.هاي مورد بررسي اشاره نشده استقومي در كتاب

دهـد كـه در     نـشان مـي   ) 1389 (ي و همكـاران   حقيقات عزيز جالب است كه بدانيم نتايج ت     

هاي اين دوره نيز به آموزش چندفرهنگي توجه اندكي          تربيت معلم و آموزش    يهاي دوره كتاب

 چنـد يهـاي درسـي ابتـدايي در زمينـه    رود كه كاستي كتـاب   اميدي نمي  ،از اين رو  . شده است 

هـاي  هـاي برنامـه   ين از ويژگـي   بايد به ياد داشت كه ا     . فرهنگي از سوي آموزگاران جبران شود     

» ديـن «فرهنگي است كه براي نمونه در درس ديني يا آموزش           هاي تك درسي متمركز و برنامه   

ييـا در زمينـه  . شـود تـوجهي مـي   شود و به اديان ديگـر بـي       نظر رسمي توجه مي   به دين مورد  
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 خـوب جلـوه     هايي چون تاريخ نيز سعي بر اين است تا دوران تاريخ ملي را درخـشان و               درس

حتي در درس جغرافيـا بـه برخـي         . كنندتوجهي نمي ) غربي يا شرقي  (ها  دهند و به ديگر تاريخ    

هـاي  گيريؤسـ ). 1384،سـجادي (شـود  تر توجه ميهاي جغرافيايي و اكولوژيكي بيش   موقعيت

:تواند پيامدهاي ناگواري داشته باشدنظام تربيتي چند فرهنگي مي

كاوي، و اعتمـاد    دي همچون محدود شدن رشد خالقيت، كنج      توان به موار  چنان كه مي  «

و ايجـاد خودپـسندي و تكبـر    ) فرهنگ غيرغالب (فرهنگ  به نفس كودكان داراي خرده    

هـاي  كـاهش همـدلي  . ذهني و اخالقي كودكان متلعق بـه فرهنـگ غالـب اشـاره نمـود           

ن از  شـد اخالقي، اجتماعي و ملي، سردرگمي هويتي، ازخودبيگانگي، و تـرس از جـدا            

مخالفـان  . فرهنگـي اسـت   واقعي خود، از ديگر پيامدهاي تعليم و تربيـت تـك      يريشه

شـده  آمـدهاي يـاد   فرهنگي، دليل مخالفت خـود را اسـتناد بـه پـي           تعليم و تربيت تك   

،سـجادي (» كننـد دانند و از اين رو، رويكـرد تربيتـي چنـدفرهنگي را سـفارش مـي               مي

1384.(

اي پژوهش، نظام آموزشي كشور بايد نـسبت بـه فـراهم كـردن              هسان و با نگاه به يافته     اين

آمـوزان و توجـه بـه مفـاهيم         ها و شرايط مناسب، جهت افزايش آگاهي فرهنگي دانـش         فرصت

هـاي آموزشـي دوره   آموزش چندفرهنگي اهتمام ورزد؛ و نسبت بـه بـازنگري محتـوا و برنامـه          

تـرين كارهـايي را     ساده. قدام نمايد ابتدايي در خصوص توجه و تأكيد بر آموزش چندفرهنگي ا         

: ها هستندتوان در اين راستا انجام داد اينكه مي

هاي درسيمحتواي كتاب) الف

دوره ابتـدايي   ) بخوانيم(هاي فارسي   در كتاب » درس آزاد «هايي تحت عنوان    تعداد درس -

ين با توجه بـه     همچن. تر در نظر گرفته شود    هاي آموزش چندفرهنگي بيش   جهت توجه به مقوله   

ينتايج جداول تحليل محتوا بهتر اسـت محتـواي ايـن دروس كـه تهيـه مطالـب آن بـر عهـده              

و » زبـانگي يـا چنـدزبانگي     دو«هـاي   تر به مقوله  آموز گذاشته شده است، بيش    آموزگار و دانش  

اختـصاص  » ميراث فرهنگي اقوام«و » احترام به مذاهب مختلف«، »آداب و رسوم متفاوت اقوام «

.اده شودد

آموزان خواسته شود   از دانش ) بخوانيم(هاي فارسي هاي كتاب توان در يكي از فعاليت    مي-
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هـاي محلـي اقـوام مختلـف را تهيـه و بـه صـورت        تا به كمك آموزگار خود تصويري از لباس 

.روزنامه ديواري در كالس به نمايش بگذارند

تـوان در  هـاي بررسـي شـده مـي      كتـاب  زبـانگي در  با توجه به عدم توجه به مـسأله دو        -

هاي كوتاه يا شعر يا سرودي را    آموزان خواسته شود تا داستان     فارسي از دانش   هاي كتاب فعاليت

.با زبان محلي در كالس بيان كنند

 وجـود مـذاهب اقـوام مختلـف اسـت،       يبهتر است تصاوير و جمالتي كه نشان دهنـده        -

.ها موجود باشددات و مذاهب مختلف در كتابآموزان با اعتقاجهت آشنا شدن دانش

آموزان خواسته شود تا در مورد مـشاغل     توان از دانش  ها مي هاي كتاب قسمت فعاليت در-

.اقوام مختلف تحقيق، و در كالس بحث كنند

هاشمي به   آقاي   يدر كتاب تعليمات اجتماعي پايه سوم دبستان با توجه به سفر خانواده           -

هـاي متفـاوت، صـنايع      تر به آداب و رسوم مختلف اقوام و فرهنگ        توان بيش ميمناطق مختلف   

يـا ايـن كـه بـا     . هاي مختلف موجود در هر منطقه توجه داشتها و لهجهدستي، پوشاك و زبان   

تـوان بـه   عبور از مناطقي كه اقـوام مختلـف در آنجـا سـاكن هـستند مـي             تغيير مسير حركت و   

.قدام كردهاي آن مناطق اشناساندن فرهنگ

هـا و   توان از تصاوير كودكان متعلق بـه نـژاد        هاي درسي مي  در تصاوير موجود در كتاب    -

اقـوام  هـا و  اين كه احترام بـه نـژاد      وجود چنين تصاويري عالوه بر    . اقوام مختلف استفاده شود   

كنـد كـه خـود    آموزان ايجـاد مـي  مختلف را در برخواهد داشت، بلكه نوعي آگاهي را در دانش       

تـر  قومي، رشد روابط بين فرهنگي، و مهمليلي خواهد بود بر كمرنگ شدن تبعيضات نژادي و  د

.هاسازگاري بين آناز همه افزايش تعامل و

هاي كالسي و مدرسهفعاليت) ب

يههاي ديگر متعلـق اسـت و دربـار      آموزان را به بازديد نقاطي ببريد كه به فرهنگ        دانش-

هـاي فرهنگـي و آشـنايي بـا ميـراث      بازديد از موزه( ر صحبت كنيد ها در اعتالي كشوسهم آن 

).هاي مختلففرهنگ

ي فرهنگي بحث شود و وجوه گوناگون       هاگروه زندگي اقوام مختلف و      ي نحوه يدرباره-

.ها را مورد تجزيه و تحليل قرار گيردزندگي آن
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آداب و تي، فرهنـگ و   ها، مشاغل، صنايع دسـ    هايي كه معرف پوشش   برگزاري نمايشگاه -

. رسوم اقوام مختلف باشد

استفاده از واحد سـمعي  (هاي مختلف   آشنايي با فرهنگ   يهاي كوتاه در زمينه   ديدن فيلم -

).هاي ديگر نمايش فيلمبصري يا مكان

آن تصاويري مربوط   غيردرسي براي كتابخانه كالس و مدرسه كه در       تهيه كتب درسي و   -

.ها موجود باشد مختلف و طرز زندگي آنهايبه اقوام و نژاد

 توجه به ادبيات و فرهنگ مناطق مختلـف در  يهاي مختلف كه نشان دهنده   وجود كتاب -

.كتابخانه مدارس

تـوان بـه    هايي نيز همـراه بـود كـه مـي         الزم به ذكر است كه انجام اين تحقيق با محدوديت         

وع و عدم انجام تحقيقات مـشابه بـا موضـوع           كمبود منابع داخلي مرتبط با موض     : موادي از قبيل  

.هاي درسي ابتداييتحقيق و عدم زمان كافي جهت تحليل محتواي تمام كتاب
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