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Abstract
Existence of racial, ethnic, linguistic, cultural
diversity, in different countries committed their
educational systems to respond decently &
worthly to plurality & diversity of their
communities and are considered decently in
educational curriculum. Multicultural education,
is an approach that, is adopted in response to
cultural diversity in a society and its educational
system. This study was aimed to investigate
quiddity and reasons for considering the
multicultural curriculum and identify its
components. Research method was Qualitative
and from the type of content analysis. To collect
information all available sources of multicultural
education in print and electronic libraries (valid
databases) were used & was analyzed using the
inductive category. The findings of this research
along with specifying the necessities of
multicultural education (Social Realities in Iran
Society- the necessity to respect the human
dignity of all human beings- The lack of
multicultural education in the current
educational system- Globalization & training
requirements resulting from it- the need for
training familiar teacher with the educational
system of Multicultural Education) showed
that,attention to multicultural
education
curriculum, at global and national situation is an
inevitable necessity. At the end of the study,the
components of multicultural education were
identified. In summary, the following were
noted: Anti-racism education, acceptance of
diversity & plurality, peaceful coexistence with
other groups, regarding educational justice,
flexibility in educational programs, variety in
using of teaching methods, and so,variety in
using of educational materials, to protect
minority languages.
Keywords: Multicultural education, diversity &
plurality, multicultural education components

چکیده
،  در کشگورهای مختلگ، فرهناگی، زبگانی، قومی،وجود تنوع نژادی
نظا های تربیتی آ ها را متعا نمود تا پاسخی درخور و شایسته بگه
پ ی تنوع و تکثر جوامع خود ب هن و به نحوی شایسگته در برنامگة
 رویکگردی اسگت، تربیت چن فرهنای. آموزشی مورد توجه واقع شون
که در پاسخ به تنوع و تکثر فرهنای در یک جامعه و نظا تربیتی آ
 این مطالعه با ه ف بررسی چیستی و دالیل توجه بگه.اتخاذ میشود
.برنامه درسی چن فرهنای و شناسایی مؤلهههگای آ انجگا گرفگت
 بهمنظگور جمگعآوری.روش پژوهش کیهی و از نوع تحلیل محتوا بود
اطمعات از همة منابع در دسترس در حوزة تعلیموتربیت چن فرهنای
موجود در کتابخانه چاپی و الکترونیک (پایاا هگای اطمعگات علمگی
معتبر) استهاد ش و بگا بگهکگارگیری نظگا مقولگهای قیاسگی مگورد
 یافته های این پگژوهش ضگمن مشگخ.تجزیه وتحلیل قرار گرفت
کرد ضرورتهای تعلیموتربیت چن فرهنای (واقعیتهای اجتمگاعی
 منزلت و کرامت انسانی و لزو احترا به فرهنگ همگة، جامعة ایرا
، فقگ ا آمگگوزش چنگ فرهنای در نظگگا تربیتگگی کنگگونی،انسگگا هگگا
 ضگرورتهگای تربیگت، جاانیش و الزامات آموزشگی ناشگی از آ
معلما آشنا به آموزش چن فرهنای) نشا داد که توجگه بگه برنامگة
 در شرایط کنونی جاانی و ملگی یگک،درسی چن فرهنای در آموزش
ضگگرورت اجتنگگا ناپگگ یر اسگگت و در پایگگا مؤلهگگههگگای آمگگوزش
چن فرهنای مورد شناسایی قرار گرفتن که به طور خمصه مگی تگوا
 پگ یرش تنگوع و، آموزش ض تبعیض نژادی:موارد زیر را اشار نمود
 رعایگت عگ الت، همزیستی مسالمت آمیز بگا گگرو هگای دیاگر،تکثر
 تنوع در اسگتهاد از روش هگای، انعطاف در برنامه های درسی،تربیتی
. حق حهظ زبا های اقلیت، تنوع در استهاد از مواد آموزشی،ت ریس
، تنگگوع و تکثگگر، تعلگگیموتربیگگت چن گ فرهنای:واژهه ا ی کلیاادی
مؤلهههای آموزش چن فرهنای
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مقدمه
جامعه ایرانی ،جامعهای گونهگون و متنوو اتو  .مورم
کشور ما را اقوا و ملی های گوناگونی تشکیل مویمهو
و مرواقع ،ایران ازجمله کشورهای جهان ات کوه مر آن
خرمه فرهنگ های گوناگون را میتوان مشاه ه کرم .ایو
گوناگونی و تنوو عمو تا از منظور فرهنیوی و مر قالو
مووذه و زنووان نموووم یافتووه اتو و وجوووم گووروههووا و
«منووا ف فرهنیووی» مختلوود مر کشووور کووه نوور اتووا
تمووایتام مووذهبی و زنووانی قانوول نازیناتووی ه ووتن ،
غیرقانوولانکووار ه ووتن (.)Mehraby, Younesi, 2008
وح م و یکوفایی کشور ایوران نوه عنووان یو جامعوة
چنو فرهنیی م وتلت ایو اتو کوه نرناموة مرتووی و
آموزیی ،نه انعام مختلد مینی ،قوومی ،نودامی ،زنوانی و
فرهنیی توجه الز و یای تهای مایته نایو اموا نظوا
آموزش وپرورش متمرکت ایران مر عصر حاضر ،ن ب نوه
تفاومها و تکثر قومی ،زنوانی و فرهنیوی نوالووة جامعوة
ایووران ،ن ویتفوواوم و حت وی مر تضووام ات و  .نووه عبووارم
روی و توور ،وجوووم تنووو  ،گونوواگونی و تکثوور فرهنیووی،
اجتماعی ،زنانی و قومی از مهم تری ویدگی های ایران نه
یمار میآی و نظا آموزیی هم نای مر قبال ای تنوو
پاتووخیو نای و  .نووا مر نظوور گوورفت زمینووههووای تنووو
فرهنیی ،قومی و زنانی مر ایران ،یرایط نورای آموزیوی
متفاوم نا آموزش ت فرهنیی مر ایران فراهم ات " .نر
همی اتا آمووزش چنو فرهنیی و ضورورم آیونایی
افرام نا مبانی فل فی و پیام های نوی تووجهی نوه آن مر
یرایط اموروز یکوی از اولویو هوای اتاتوی نظوا هوای
آموزیی هر جامعوهای اتو  ،نوه ویوده جووامعی کوه مر
ماهی خوم از تنوو قانول تووجهی نرخوورمار ه وتن "
(.)Moses, 1997, 2Banks & Banks, 2005
امووروزه تعلوویموترنی و  ،نووا مجموعووهای از تحوووالم
اجتماعی ،فرهنیی و جهوانی رونروتو کوه نوهگونوهای
گریتناپذیر نای خوم را نا آن تحوالم هم آهنوگ نمایو .
مر موران معاصر گفتمانهای متع می نوه منصوه وهوور
رتی ه که نرنامه مرتی را مر ن وترهای مختلفوی موورم

نحث و نررتوی قورار مامه اتو  .یکوی از ایو ن وترها
مباحث ندامی می نایو کوه حواوی توشش هوای وتویع
گروهی از پدوهشیران مر حوزه «چن فرهنوگ گرایوی»
( )Multiculturalismو رفع تبعیض مر عرصوه تعلویم و
ترنی و نرنامه مرتی اتو (.)Fathy Vajargah, 2013
نرخ وی متخصصووان نرنامووه مرت وی نی وت مبوواحثی چووون
فرهنگ ،قومیو  ،نودام و چنو فرهنیوی را زیرمجموعوه
مبانی جامعوهیوناختی نرناموه مرتوی ور نموومهانو
Yar
Silver.et.al,2009 ،musa
(Pour,2008
 )Mohammadyan,2013و یووا مر مباحوووث تخصصووی
نرنامووه مرتووی نووه آن پرماختووهانوو ( Talebzade
 )Noberyan, Fathi Vajargah, 2009نومفهوو گرایوان
نیت که مرمجمو معرف ی نیرش نوی نه نرناموههوای
مرت وی و آموووزش ه ووتن  ،ننی وام نظریووههووای خوووم را
تفوواومهووای مانووآ آموووزان از نظوور پیش وینه فرهنی وی،
تووواریخی ،تیاتوووی و نووودامی مووویماننووو ( Mehr
.)Mohammadi, 2003
نا توجوه نوه نوروز تحووالتی مر گ وترة ارتبا وام و
ا شعووام و مرنتیجووه ،پیوو ایآ نظریووههووایی چووون
پ م رنی م ،فمینی وم ،کثورم گرایوی (،)Pluralism
جهانی ی ن و ...بیعی ات که نظا های ترنیتوی نایو
موضع و جاییاه خوم را مر نرانور تحووالم و نظریوههوای
یامی ه روی کنن یکوی از ایو نظریوه هوای مهوم مر
گ تره تعلیموترنی  ،نظریة کثرمگرایی فرهنیی ات .
رویکرم احترا نوه تنوو فرهنیوی ،توب نهبووم ریو
یناختی فراگیران ،افتایآ مرک نودامی و قوومی آنهوا،
تووی حس اجتماعی و مشوارک مو نی آنهوا ،نهبووم
ح ات وی هووای فرهنیووی فراگیووران ،افووتایآ کیفی و
عملکرم آن ها و نهبوم تعامل مر کش هوای مر یو ه
( )Fernandez,2010و مرنهای تبیی احتورا نوه تنوو
فرهنیی مر نظا آموزش میتوان زمینة عملکرم نهتور را
فراهم نمای ( )Feyisa & Kirstin 2010و عامل کلی ی
مر توتعة ترمایة ان وانی مر یو جامعوة چنو فرهنیی
مح وب گرمم ( )Hawkins,2010ننانرای ضورورم مارم
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نظووا آموزیووی نوورای توتووعه و گ ووترش ارزشهووای
مشترک فرهنیوی مر یو جامعوه چنو فرهنیی توشش
نمومه و نه تبامل ارزشهای فرهنیی اقوا اهمی مامه و
همه آنها را تح پویآ خوم قرار مهو Askarian, ( .
ٔ
 )2006میگوی "مر جوامع چن قوومیتی ماننو ایوران،
نهکارگیری فرهنگهای قومی مر آموزش رتمی و ایاعة
آن از ریف نرنامة مرتی ،زمینة پیون اقووا و ندامهوای
جامعه را نه وجوم میآورم و ناعث وح م نخشی ن نوی
فرهنگها و وح م ملی مییوم.
تعرید آموزش چن فرهنیی ن یار گ ترمه و متنو
ات و مر زمان های مختلد نیت معانی متفواوتی مایوته
ات  .ای آمووزش مر مهوة  1960و  1970نوه معرفوی
فرهنووگهووای مختلوود از ریووف نرنامووه مرتووی ماللو
مای فرهنگهایی که از نظر تاریخی از نی رفته یا نوه
ان ازه مورم لتو مر نرنامه مرتی م ار گنجان ه نشو ه
نومن  .ای اصطش نع ها مفهوومی گ وترمهتور یافو و
نهتنها گروههای قومی ،ندامی و اجتماعی نلکه گروههوای
جن یتی و گوروههوای مارای نیازهوای خوار را نیوت مر
نرگرف  .)Banks & Bank, 1995( .چنو فرهنگگرایوی
یا تیات چن فرهنیی ،مفهومی ات ن بتا ج ی کوه
حضووور چنو فرهنووگ متفوواوم را مر کنووار هووم تو اعی
میکن و جوامع چن فرهنیی ،جوامعی ه تن که چنو
فرهنگ مختلد ننا نه مالیلی نوه وور همتموان مر کنوار
پی ا کرمهان  .رویکرم چنو فرهنیی
یک ییر امکان زی
مرص م ایجام تعامل ،تفاهم و تبامل نی فرهنیی اتو ،
نه وریکه فرهنوگهوای مختلود نوا کمتوری تونآ و
نه صورم م والم آمیوت امکوان همتی وتی پیو ا کننو
( .)Sadeqy, 2011آموووزشوپوورورش چنوو فرهنیووی
مفهومی ان انگرایانه ات که نور ارزش هویو متنوو ،
حووق ،ع ال اجتماعی و نر امکان ای که هر فرم یویوة
زن و گی متفوواوم انتخوواب کن و  ،پایووهریووتی م وییوووم
( .)Askarian, 2006نوور اتووا یافتووههووای تحویووف
( )Khosravi, 2008مشخص ی ه که منظور از اصوطش
«چن و فرهنی وی» ای و ات و ک وه عل ویرغووم گ ووترش

ارتبا ام نی کشورها و حرک آنهوا نوهتووی نظوامی
جهانی یا ح اقل منطوهای ،م ولله اقووا و تفواومهوای
فرهنیی نی آنها هم چنان اهمی خاصی مارم.
( )Arslan, 2009معتو ات کوه اگور یو جامعوه
مارای فرهنووگ چنو قومی اتو  ،لووذا تیاتو ترنیتووی
چنی جامعهای نای همه انوا فرهنگهای چنو قوومی
را تحو پویووآ قوورار مهو تووا نووا یکو ییر ارزشهووای
فرهنیووی را مباملووه کننوو  .نوورای ایوو منظووور ضووم
گنجان ن ص ای همة فرهنگها و ارج گذایت نوه هموة
آنها ( )Parekh, 2008تعی مر ایجوام تفواهم و تعامول
میان آنهات تا ن ی ریف نتوان نه وحو م مر عوی
کثرم مت یاف  .تکثرگرایوی فرهنیوی ایو امکوان را
فراهم میکن که ن ون ته ی وح م ملوی ،حوف مییور
فرهنگ هوا مر حفو زنوان خووم مر خوانوامه و اجتموا
گروهووییووان ،حووف انجووا مامن مراتووم مینووی ،حووف
تازمان مهی روانط مر چارچوب خانوامه و اجتما محلی
و نیت حوف حفو رتوو اجتمواعی و جمعوی افورام نوه
رتومی یووناخته یوووم (" .)Lyvychy,1991مر نرناموة
مرتی چن فرهنیی ،اعتوام نه ع وجوم «هوی نواب»
( )Lean identityو وان ته نومن «هوی فرم» ( Identity
 )of the personنه «هوی مییری» (،)Other identity
تشش نرای حذف تایر هوی ها را ناممک میتوازم .مر
ان یشة تکثرگرایی ترنوی همة موجومام زن ه نه هوم
وان ته ات  .ازآنجاکه حذف «مییری» نوه معنوای فورو
کاتووت هوی و «خوووم» ات و  ،پووس الز ات و تنووو
فرهنیی مر نرنامة مرتی تا تطح موویرگ هوای جامعوه
گ ترش یان و مرنهای  ،اعتوام نه ع امکوان رتوی ن
نه «هوی ناب» زمینة تکثرگرایی و نه رتمی یناخت
تفاوم مر اجتما ات " (.)Qaderi, 2010
( )Shayegan, 2011اتوت الل مویکنو کوه امنیو
جهان و حتی واح های ملی نیازمن پذیرش چنو گانیی
و چن فرهنیی نوومن اتو  .پوذیرش پلورالی وم ناعوث
می یوم تا نیاه یکتاانیارانه نه نیاهی همتاانیارانه تبو یل
و زمینه نرای همتی تی م الم آمیت ان انها مر هوتارة
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تو فراهم گرمم )Gundara, 2002( .مر پدوهآ خووم،
نه تحلیل و ارزیانی تیات چن فرهنیی ،پرماخته و نوه
ای نتیجه رتی ه ات که نوآ ترنی نی فرهنیوی مر
تأکیوو نوور فراینوو ان ووجا اجتموواعی مر یوو ن ووتر
مموکراتی  ،ی جنبه مهم از پاتخ مول نه تنو ات
و ناکامی مر ای امر نوه تواضوای جو ایی لبانوه ،منجور
م ویگوورمم .از نظوور گورتووکی ( )Gorski, 2010نرنام وة
مرتی چن فرهنیی نیانیر ی رویکرم پیآ رون ه نورای
تحول و مگرگون تاخت م ار و مراکت آموزیی اتو
که نهگونهای کلگرایانه ،هموة فعالیو هوای آگاهانوه یوا
ناآگاهانة تبعیض آمیت مر نظا آموزیوی را موورم نووامی
قرار مامه و مرص م حذف آنها نرمویآیو  .ایو رویکورم
نرنام وة مرتووی نوور ننیووام مفوواهیمی هم ووون «ع و ال
اجتمووواعی» (« ،)Social Justiceنرانوووری آموزیوووی»
( )Equality of educationalو ت هیل تجارب آموزیوی
مبتنی ات که از ریف آن مانآآموزان از نظور فورمی
نووه یامگیرن و گانی ری و یافتووه و از نظوور اجتموواعی نووه
یهرون انی آگاه و فعال مر تطح محلی ،ملوی و جهوانی
مب ل مییون  .صاح نظر موذکور نوا ایواره نوه اینکوه
نرنامه مرتی و آموزیی چنو فرهنیی پویآنیواز اصولی
ٔ
تحول واقعی هر جامعة نشری ات  ،معتو ات که ای
تحول مر ته نع اتاتی یعنوی تحوول «خووم» (،)self
تحول «م ار » و تحول «جامعه» نه وقو مویپیونو م.
هم نی  ،از می گاه چیتو ( )Chittom,2011ی نرنامة
مرتی چن فرهنیی مرص م اتو توا زمینوهای را نورای
وروم فرهنووگهووای مییوور نووه صووحنه زن و گی واقعووی
مانآآموزان فراهم کن .
تیاتو چنو فرهنیی و نووه پیووروی از آن ،آموووزش
چنوو فرهنیی ( )Multicultural Educationمفهووومی
ات که مر تالهای اخیر ذه ن یاری از ان یشومن ان
علو اجتماعی ،تیاتی ،فرهنیی و ترنیتی کشورها را نه
خوم معطوف مایته اتو  .ولوی مر کشوور ایوران کمتور
روی آموزش چن فرهنیی ،نحث ی ه و کتاب و مواالم
مر ای ناره کوم اتو  .یکوی از اهو اف عمو ة آمووزش

چن فرهنیی ،کم نوه هموه فراگیوران مر نهورهگیوری
عامالنه از مانآ و مهارم ها و مایوت عملکورم موثرر مر
ی جامعوه متکثور و مارای گوروههوای قوومی مرزمینوة
تعامشم و ارتبا ام نا تایر افرام جامعه اتو  .آمووزش
چنوو فرهنیی ،مر تعریوود امووروزی خوووم نووه همووه
خطمشیها و روی امهایی ا شق موییووم کوه مو ار
نایوو نووهکارگیرنوو تووا نتووایو آموزیووی را نوورای همووه
مانآ آموزان مارای ملّیو  ،زنوان ،بووه و موذه هوای
مختلد نهبوم نخشون  .آمووزش چنو فرهنیی مفهوومی
ات که مر آن ،تما مانآ آموزان صرف نظور از گروهوی
که نه آن تعلف مارن  ،نای از نرانری فرص آموزیوی مر
م رته نرخورمار یوون  .نرناموه مرتوی چنو فرهنیوی،
م والم آمیوت مر
میتوان افرام و گروهها را نرای زی
ی جامعه چن فرهنیی ،آمامه کن  .وجوم تنو نودامی،
قومی ،فرهنیی ،آمابورتو و زنوان نوهعنووان مصوامیف
جامعه چن فرهنیی مر ایران ،اتتورار نرناموه مرتوی نوا
ویدگیهای چن فرهنیی را نیآازپیآ ضوروری تواخته
ات و نا توجه نه چنو فرهنیی نوومن جامعوه ایوران از
یک و و فو ان چهوارچوب نظوری و فل وفی الز نورای
ترنی چن فرهنیی مر نظا آموزیی کنونی ،ای توثال
مطر میگرمم که نظا آموزیی چیونه میتوان نه نحو
یای ته رتال ترنیتی خوم را نه انجا رتوان مر ایو
پوودوهآ ،آموووزش چن و فرهنیووی و مثلفووههووای آن و
ضرورم توجه نظا آموزیی ایران نه تعلیموترنی چنو
فرهنیی ،مورم نررتی قرار گرفته ات .
روش شناسی تحقیق
مر پدوهآ حاضر نه منظور جمع آوری ا شعوام مرنوو
نه مبانی نظری پدوهآ و پیشوینه و امنیوام موضوو از
روش کتانخانهای اتتفامه ی ه اتو  .روش پودوهآ مر
ای تحویف ،کیفی و از نو تحلیل محتوا نوم .نوهمنظوور
جمعآوری ا شعام از کلیه منانع مر متوتر مر حووزه
تعلیم و ترنی چن فرهنیی موجوم مر کتانخانه چاپی و
الکتورونی (پواییاههوای ا شعوام علمی معتبور موانن
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تازمان ا شعوام و مو ارک ایوران SID ،و Center for

Multicultural educationو  )...اتتفامه ی  .ازآنجاکوه
توصید نه تنهایی نمیتوان ه ف های پدوهآ را نرآورمه
تازم ،الز نوم تا پس از توصید ،یافتوههوا بووهننو ی
یون تا چارچونی منظم نرای تازمان مهی مجو م ارائوه
گرمم .پس از یاممای نرماری نه تجتیه وتحلیل ،ارزیوانی
و تازمان مهی مطال مر چارچوب ی م ل مفهوومی و
مر راتتای اهو اف تحویوف پرماختوه یو ه اتو  .روش
تجتیهوتحلیل مر ای پدوهآ نه ییوه توصید ،تحلیوول
و اتتنتواج نظری ات .
نرای پاتخ پرتآ اول ،ضم انتخاب متوون مورتبط نوا
ه ف اصلی پدوهآ ،از مجمو منوانع ،کتو و موواالم
موجوم ،نه جمع نن ی مرنارة ضرورم های تعلویموترنیو
چن فرهنیی مر نظا آموزیوی متو یافتوه ،مر پاتوخ
پرتآ مو ناز نا مطالعه منانع و متون مرتبط که مرنارة
مثلفه ها و عناصر اتاتی آموزش چن فرهنیی نومن  ،نوا
روش فیآنرماری ،پاراگرافهای مرتبط نا تثال پدوهآ
از منووانع انتخوواب گرمی و  .مر مرحلووه مو ک و مفوواهیم
مرتبط نا موضو از هر پاراگراف اتتخراج ی  ،مر مرحله
تو ک مفاهیم اتتخراج ی ه مر متتههای هم مفهوو
قرار گرفتن و مر مرحلوه چهوار نورای هور متوته هوم
مفهو  ،نا و عنوان منات انتخاب ی  .انتار جموعآوری
ا شعام و مامه ها فویآ هوا ،فور هوا و جو اول محووف
تاخته نوم که نرای رب مووالم و عناصر و مثلفوههوای
آموووزش چنو فرهنیووی از آنهووا اتووتفامه یو ه اتو .
پاراگراف های مرتبط نا اه اف پدوهآ از منانع اتتخراج
و نا نهکارگیری نظا موولهای قیاتی مورم تجتیهوتحلیل
قرار گرفتن  .نورای روایوی از نظورام اتوتامان راهنموا و
مشاور و صاح نظوران نرناموه مرتوی و جامعوهیناتوی
(افرام خارج از مح ومه پودوهآ) اتوتفامه یو  .پوس از
اخووذ نظوورام آنهووا تج ی و نظرهایی نووه عموول آم و و
چارچوب نهایی مثلفه ها ت وی ی  .نرای افتایآ اعتبار،
فیآنورماری مناتو و نوا مقو انجوا گرفو و تهیوة
و ارائه تعارید عملیاتی مفاهیم هم نهصوورم
چ لی

مقیف انجا ی و صح کوار موورم تأییو قورار گرفو .
نوورای نررتووی اعتمووام (پایووایی) ،پووس از بوووهننو ی و
ارزییانی اتنام و متون ،اتنام و متوون مجو ما" توتوط
ک گذاران مییر بووه ننو ی و ارزیویانی یو ن و ایو
ییوه نه مو صورم اعمال ی  -1 .توتط همان محوووان
نا فاصله زمانی  -2توتط محوووان مییور .نورای پایوایی
نیشتر ،نه نازنینی مج م و نازنینی موولوهننو ی مامههوا،
مر مو مرحله پرماخته ی  ،یکی پس از اینکه  50مرصو
موولهنن یها تکمیل ی و مییری مر پایان کوار صوورم
گرف و  .پووس از تجتی وهوتحلی ول ا شعووام ،از  6۴1ک و
مفهومی اتتخراج ی ه 55 ،مثلفه نه مت آم ن که مر
زیور عناصور پونوگانوه نرناموهریوتی مرتوی ( -1مبوانی
 -2اه اف  -3محتووا  -۴روش هوای یواممهی یوامگیری
 - 5ارزیوویانی) متووتهنن و ی ی و ن )Mayring,2000( .
معتو ات مر تحلیول کیفوی محتووا نوه یویوه اعموال
قیاتی بوهنن ی ،پدوهشیر نا ارائوه و مفوروگ گورفت
تعارید مشخصی قبل از یرو پدوهآ ،نه مطالعه متون
تعیی ی ه مویپورمازم و نوا موای وه تعوارید از پویآ
تعیی ی ه و مت های موورم تحلیول نوه ماوری مرنواره
وجوم یا ع وجووم مصوامیف آن تعریود مر موت هوای
مورم نظر میپرمازم (.)Fardanesh, 2008
یافتهها
پرسششش اول .ضششرورتهششای تعلششیموتربیششت
چندفرهنگی
مالیل و ضرورم های وجوم تعلیموترنی چنو فرهنیوی
مر نظا آموزیی ایران را از انعوامی کوه انکارناپذیرنو و
مثی واقعی مر ای زمینه ه وتن موی تووان نریومرم.
عوامل و مالیل وجوم تعلیموترنی چنو فرهنیی کوه نوا
تحلیل و اتتنتاج از مبانی نظری کلیه منانع موجووم نوه
مت آم ن  ،عبارمان از:
الف -واقعیتهای اجتماعی جامعه ایران
توورزمی ایووران ،از گذیووتههووای مور از تنووو و تکثوور
نرخووورمار نووومه ات و  .تنووو قووومی ،زنووانی و مینووی از
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ویدگیهای نوارز جامعوه ایوران نوه مرازای تواریخ اتو .
( )Salehi Amiri,2004مالیل مطلونی الیووی"وحو م
مر کثرم" نرای ایران را ذکر میکن کوه عبوارم انو از:
 -1توازگار نووومن ایو مو ل نوا مبووانی تونینوی نظووا
 -2تازگار نومن ای مو ل نوا تواختار قوومی و اقلیموی
کشور  -3هماهنگ نومن نا تجرنیام مییر کشوورها .نوه
نظر ( )Askarian, 2006نرنامهریتی آموزش مبتنوی نور
فرهنووگهووای قووومی مانووآآموووزان مر راتووتای تحوووف
یهرون ی ،تب نتمی تازی اقوا نه یک ییر مییووم.
هم نی ( )Taqy Lu, 2007نیان میکنو کوه :جامعوة
ایرانوی نوه لحواا تواریخی مارای نوافتی چنو قوومی-
فرهنیی نومه ات  .ازای رو ،نه نظر می رت کوه الیووی
یووهرون ی و تیاتوو چنوو فرهنیووی ،نووا توجووه نووه
پیآزمینههای تواریخی و نوومی جامعوه چنو قوومی-
فرهنیی ایران نهتری گتینه اتو kohne pushei, S ( .
 )M, kohne pushei,S H, 2009نا انجا پدوهشی ،نشان
میمهن که نظا آموزشوپورورش ایوران موولوه هویو
قومی را م کوم گذایته و هرگونوه تکثوری را مر مرون
ای جامعه نفی مینمای  .ای امر نا واقعی جامعة ایوران
که اصوال ی جامعة متکثر و چن فرهنیی ات  ،تعارگ
مارم )Amini, 2012( .معتوو ات و کووه اگوور ن ووذیریم
نرنامه های مرتی و آموزیی مر هر کشوری نای نازتواب
و موونعکسکننوو ه ویدگوویهووا ،اقتضووائام و واقعیووام
اجتماعی -فرهنیی همان کشور نای مر آن صورم نای
نر ای نکته تأکی کنیم که مر جامعة چن فرهنیی نایو
نه نحو موتضی مر نرنامههای مرتی نظا آموزیی موورم
توجه ج ی و عملوی قورار نییورم .ازایو رو ت ولط یو
نرنامة مرتی همیانی ( )Genericو نیتفاوم ن وب نوه
همة تنوعام و تفاومهای ذاتی نهتنها نا کوارکرم واقعوی
ی نظا آموزیی پویا مر تضام ات  ،نلکه عموش ناعوث
تعمیووف و تشو ی ن وویاری از یووکافهووا و نحوورانهووای
مختلد هویتی و فرهنیی مییووم کوه خووم مویتوانو
مرنرمارن ة خطرام نالووه و نالفعل فراوانی نرای وح م و
یک ارچیی کشوور گورمم .از هموی روتو کوه نرناموة

مرتووی چنو فرهنیی توجووه خوووم را نووه نرمایووت ایو
یکافهای خطرناک قلم ام میکن و اه اف خووم را مر
ای راتتا قرار میمه .
ب -منزلت و کرامت انسشانی و لشزوم احتشرام بشه
فرهنگ همة انسانها
اقوا و ملی ها ،تفاومهای فرهنیی و ویدگیهای خوار
فرهنیی خوم را مارن و ای ویدگیهوا نو ون یو  ،نور
جریان تحصیل و موفوی های نعو ی آنهوا مر اجتموا
تأریرگذار ات  .هم نان که حف زی و و حیوام نورای
تمووا مرممووان ،محتوور ات و تنووو فرهنیووی هووم از
ضروریام زن گی اجتماعی منیای مو رن اموروزی اتو
که اعشمیههای جهانی یون کو نیت نر آن صوحه گذایوته
ات  .یکی از ای ه های محوری تیات چن فرهنیی یوا
چن فرهنگگرایی ،توجوه نوه منتلو و کرامو ان وانی
( )human dignityات  )Taylor,1994( .نهعنوان یکوی
از صاح نظران پرنفوذ ایو حووزه ،نور ایو امور اذعوان
نمووومه و نیووان مویکنو کووه تأکیو نوور لووتو تیات و
چن فرهنیی مر جامعه و نه تبع آن ترنی چنو فرهنیی
مر نظا ترنیتی ،تأکیو نور توجوه نوه منتلو و کرامو
ان ان ات .
( )Mehr Mohammadi, 2009نیان مایته ات کوه
"ذه متأرر از فرهنگ مان ته ی ه ات ن ی معنا کوه
مر ن تر فرهنگ های مختلد و ن ته نه نوو ترجیحوام
ی فرهنگ خار ،انعام یا ورفی های خاصوی از ذهو
متبلور و ایجام و ورفی هایی نیت نهصورم یکوفا نش ه
یا مکتو ناقی میمان  .نرنامههای مرتوی و آموزیوی یوا
نه ورکلی نظا های تعلیم و ترنی مهم توری ن وتر یوا
انتار فرهنیی جوامع ه وتن کوه مر نوو قوانلیتی کوه
ذه از آنها نرخورمار خواه ی  ،نووآ تعیوی کننو ه
مارن  ".نه عوی ه ( )Askarian, 2006مر انطباق فرهنیی
فرم نا محیط ،نازتاب های رفتاری فرم ،رنگ جامعه خووم
را مارم .ن ی جه ان ان مرنو نه محیطوی خوار نوا
ویدگی های ن یار از ان ان مرنو نه محیطهای زنو گی
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مییر متمایت مییوم و فرهنگ تعیی کنن ه نحوه زن گی
او ،خوووم را نشووان مویمهو  .پوودوهآهووای نووی المللووی
پیرامون "فرهنگ آموزش و یامگیری" نشوان مویمهنو
که آموزش فعالیتی فرهنیی ات  .فعالی های فرهنیوی
مر قال تناریوهای فرهنیی تبیی موی یوون و مانوآ
عمووومی مرنوواره رویوو امهایی ه ووتن کووه مر ذهوو
پ ی آورن و گان آنهووا وجوووم مارن و ( Sarkar Arani,
 .)2012نا توجه نه اهمیو فرهنوگ مر یوکل مامن نوه
یخصی ان ان ،میتان موفوی هر مانآآمووز مر مرون
نظا آموزیی ،نه مو ار زیام ،تحو توأریر ویدگویهوای
فرهنیووی وی قوورار مارم ( .)Javadi, 2000از میوو گاه
( )Rosado, 2008چنوو فرهنیی «نظووامی از ناورهووا و
رفتارهات که وجوم و حضور گروههای مختلد مر یو
تازمان و یا ی جامعة ان انی را نه رتومی یوناخته و
نووه آنهووا احتوورا موویگووذارم و نیووت ضووم تأییوو و
ارزشگذاری تفاوم های فرهنیی و اجتماعی موجووم نور
تأریرام تازن ه و مثب ای تفاوم هوا مر توانمن توازی
افرام مر ی ن تر فرهنیی فراگیر صحه میگذارم»
ج -فقدان آموزش چندفرهنگی در نظشام تربیتشی
کنونی
مطالعه و نررتی وضعی کنونی نظوا آمووزشوپورورش
نشان میمه که نظا فعلی ،فاقو چهوارچوب نظوری و
فل فی مر ای حوزه ات و ترنیو چنو فرهنیی جوت
رتووال هووا و نرنامووههووای مغفووول آن اتوو ( Mehr
 .)Mohammadi, 2009مباحث چن فرهنیی و جاییواه
اقوا  ،نه تصریح مر اتنام ناالمتوتی ایوران نظیور قوانون
اتاتی و تن چشمانو از ایوران مر افوف  1۴0۴هجوری
یم ی مورم توجه نومه ات  .ناای وجوم نرناموة مرتوی
نظا آموزش عموومی و آمووزش عوالی ایوران از الیوو و
مبانی نظری روی مر ای ناب (آموزش چن فرهنیوی)
محوورو ات و  .مر پدوهشووی ( )Iraqiya,2009نووه ایوو
نتیجه مت یافتهان که از یک و نرنامه مرتوی آمووزش
عالی ایوران نوه توب مغفوول نوومن تیاتو قوومی و

چن فرهنیی مر ایران ،الیو و راهکواری مرزمینوة نرناموه
مرتی چن فرهنیی ن ارم و از توی مییر نه کوار ن وت
نتایو پدوهآها مرناره الیوی پیشنهامی چن فرهنیی و
تیات قومی منات ایران مر هالوهای از انهوا و عو
قطعی ات .
یافتووههووای پوودوهآ ( panahitavana S, marofi
 )Y,2016حاکی از آن ات که میتان تأکی نور تموامی
مثلفووههووای هوی و فرهنیووی ( )Cultural Identityمر
کتابهای امنیام فارتی موره متوتطه یک وان نبوومه و
نیشتری میتان تأکی نه ترتی نور مثلفوه هوای مفواخر
امنی ( )Literary elitesو آروار مانو گار و اتوامی ایوران
( )Masterpieces and Iranian namesو کمتری میتان
تأکی نه ترتی نر مثلفه هوای خورمه فرهنوگ هوا (Sub-
 )cultureو افتخوارام ملوی و موذهبی ( National and
 )Religious Gloriesی ه ات نهگونهای که مثلفههای
مفاخر امنی نه تنهوایی حو وم  ۴7مرصو و مثلفوه هوای
خرمهفرهنگها کمتر از  1مرص از ای تأکی را نه خووم
اختصار مامهان .
نتووایو مامه هووای ( )Soltani, 2009حوواکی از آن
ات که از نظر مانشجویان آموزش چن فرهنیوی مر
و
مراکت ترنی معلم از جاییاه مناتبی نرخورمار نی
م رتان مراکت ترنی معلم مر آمووزش هوای خووم نور
مفوواهیم و موضوووعام آموووزش چنو فرهنیووی توجووه
چن انی ن ارن  .تحلیل محتووای کتو مرتوی مراکوت
ترنی معلم نیت مشخص موی کنو توجوه چنو انی نوه
مفاهیم آموزش چن فرهنیی مر محتوای مرتی مراکت
ترنی معلم نش ه اتو  )Sadeqy, 2012( .نیوت نیوان
می مارم که :از چهوار منظور ضورورم راحوی نرناموه
مرتی چن فرهنیی (از نعو ترنیتوی ،روان یوناختی،
ضرورم های عصری ،قوانی ناالمتوتی) جهو گیوری
چن فرهنیی مر نرنامه مرتی ضرورم حتموی جامعوه
امروز ایران ات و تنو مر آموزش نر اتا قومی و
فرهنگ ،موضووعی اختیواری و تجملوی نی و نلکوه
ضرورتی اتاتی ات .

ضرورتهای آموزش چندفرهنگی و واکاوی عناصر و مؤلفههای تعلیموتربیت چندفرهنگی 12 /

د -جهانیشدن و الزامات آموزشی ناشی از آن

ه -ضرورتهای تربیتِ معلمان آششنا بشه آمشوزش

یکی از تحووالم موران معاصور کوه ارورام یویرفی را مر
عرصههای اقتصامی ،اجتماعی و فرهنیی نهجای گذایوته
و میگذارم ،م للة جهانی یو ن اتو  .جهوانییو ن مر
انعووام گونوواگون تعلوویم و ترنیوو را نیووت نووا تحوووالم و
چالآ های ج ی مواجه تاخته ات  ،نه وریکه اموروزه
اه اف ،محتوی ،روشها و نو و روانوط ترنیتوی نوه نحوو
غیرقانل اجتنانی تح تأریر ایو پ یو ه قورار گرفتوه انو .
ازای رو یناتایی ویدگیها و آرار ای فراین و تأریر آن نور
انعام مختلد آموزشوپرورش یکی از وواید اصولی نظوا
تعلیم و ترنی مینای  .مر ای میان نظا های آموزیوی و
متخصصان ت وی نرنامههای مرتوی کشوورهای مختلود
جهان (کاناما ،کشورهای اتکان یناوی ،اتوترالیا ،هنو و)...
رویههای مختلفی را نرای ت وی محتواهای مرتوی خووم
پویآ گرفتووهانو تووا نتواننو مر حوی حفو ارزشهووا و
ویدگیهای نومی خوم از فراین جهانیی ن نهوره نورمه و
از آن عو نمانن .
رانرت ون نیریی فرهنگ محور نه جهانی ی ن مارم.
( )Rabrtson, 2003فراین و های جهووانیی و ن نیووت نوور
تحرکووام قووومی نووی مرزهووای ملووی افووتومه و پ ی و ه
تکثرگرایووی فرهنیووی را مر صوو ر مباحووث تیاتووی و
اجتماعی قرار مامه ات  .ازای رو پیوتت نوه مو لهوای
چن فرهنگ گرایی و توجه نه حووق اقلی ها موضووعی
ات که مر تالهای اخیر مر جوامع غرنی و مر امنیوام
تیاتی نه نحو گ ترمهای مورم نحث و نو قورار گرفتوه
اتوووو ( .)Rezanezhad Jolaey, 2010نظوووووا
آموزشوپرورش ایران همیا نا تایر نظا هوای آموزیوی
منیا مر معرگ فراین جهانیی ن قرار گرفته و میگیورم
ازایوو رو نایوو تووشش نمایوو تووا از فرصوو هووایی کووه
جهانیی ن پویآ روی آمووزش وپورورش جواموع قورار
میمه  ،اتتفامه نمای .

چندفرهنگی در نظام آموزشی ایران
مر نخآ های آموزش تصور نر ای ات که فرهنوگ نور
یامگیری مانآ آمووزان توأریر زیوامی مارم و ن ویاری از
جنبههای فرهنگ هر فرم مر ایجام هوی مر فراگیوری و
مت یانی وی نه خومپن اره تأریر میگوذارم و نور نظوا
ناورها ،ارزشها ،نیرشها ،انتظوارام ،روانوط اجتمواعی،
زنان مورم اتوتفامه و توایر رفتارهوای فورم موثرر واقوع
مییوم .کیفی ترنی معلم و صشحی ها و توانائیهایی
که مر ای نظا نه کارگتاران اصلی تعلویموترنیو اعطوا
مییوم ،مشخص خواه کرم که چه نوو تیاتو هوا و
نرنامههایی را میتوان مر پیآ گرف یوا توا چوه میوتان
میتوان نه ایجام تحول مر راهبرمها و رویکرمهای تنتی
امی وار نوم ( .)Mehr Mohammadi, 2003نرناموههوای
تربیتِ معلمان ،نای راهبرمهایی را نه معلمان یوام مهو
که نیانکنن ة نوآ تواریخی هموه اقووا و ملیو هوا مر
تعالی کشور نای و از هرگونه قو مو اری و نرتوری یو
قووو و تحلیوول تووایر فرهنووگهووا مر فرهنووگ م وولط
خومماری کن  .نرنامههای ترنی معلم ،نوهخصوور نایو
منانع ،مطال  ،نیروی ان انی و مانوآ پایوهای را فوراهم
آورم که مر خ م آموزش چن فرهنیی نای ( Javadi,
 .)2000ضورورم آموووزش معلموان مر جهو پووذیرش و
حتی ق رمانی از تنو فرهنیوی آیوکار اتو و آمووزش
معلمان و نرنامهریتی آن نای وری توازمان مامه یووم
که نه نیازهای همه کومکان نه مثانوه نخشوی از جامعوه
متنو امروزی پاتخ مه  .معلمان نای مهارم هوای الز
را نرای کار کرمن نا گروههای مختلود فرهنیوی مایوته
ناین و اهمی فرهنگ را مر فرآین یاممهی -یوامگیری
مرک کنن .
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تربیتِ معلم ن آشن
به آموزش
چندفرهنگي

واقعیته ی
اجتم عي ج معه
ايران
ضرورت ه ی
تعلیم وتربیت چند
فرهنگي

فقدان آموزش
چندفرهنگي در
نظ م تربیتي کنوني

جه ني شدن و
الزام ت آموزشي
آن

منزلت و کرامت
انس ني و لزوم
احترام به فرهنگ
همه انس نه

شکل  .2ضرورتهای تعلیموتربیت چندفرهنگی

پرسش دوم .عناصر و مؤلفه هشای تعلشیموتربیشت
چندفرهنگی
"تعلیموترنی چن فرهنیی حوزه ای مطالعاتی ات کوه
ه ف عم ه آن نرانری فرص های تعلویموترنیتوی نورای
ندامها ،اقوا و گروههای مختلد فرهنیی ات " ( Banks
 )& Banks,2010هم نووی از می و گاه ()Green,2009
نرنامة مرتی چن فرهنیی حوزهای از مطالعام ات کوه
از اه و اف مهووم آن کم و نووه هم وة مانووآآموووزان مر
متتیانی نه مانآ ،نیرش و مهارمهای مورم نیواز نورای
انجا وواید اررنخآ مر ی جامعه چن فرهنیی ات .
ه و ف نرنام وة مرتووی چن و فرهنیی ،قووامر توواخت
مانآ آموزان مر یناخ ارزش های نومی ات  .راحوی
فعالی های آموزیی ،نایو موجو جوذب عناصور غنوی
فرهنگ نومی یوم تا از ای ریف زمینه الز نرای ری
افرام فوراهم یووم .نرناموة مرتوی چنو فرهنیی از نظور
( )Sadeqy, 2012توواخ نخشووی ن نووه اولویو هووای
آموزییای ات که تکثرگرایی فرهنیی را انعکوا مامه
و نجام میراثهای گروهی را تضمی مویکنو  .از نظور
( )Sajadi, 2005تعلوویموترنیوو چنوو فرهنیی مر پووی

پرورش ورفی های واکنآ انتووامی ،تووان اتوت الل و
ماوری و تووی توانمن یهایی نظیر ،عشف نوه حویوو ،
کنجکاوی ذهنی و ی توازن ه مر امعاهوا و هم نوی
اتتفامه از تمامی تورمایه هوای فرهنیوی نشور و ایجوام
گرایآ ان انی نهجای گرایآ اجتماعی خار ات .
نه ورکلی میتوان گف تعلیم و ترنی چن فرهنیی
مر پووووی رهاتووووازی کووووومک از محوو و ومی هووووا و
تخ گیری هایی ات که مر محور قومی نودامی وجووم
مارم .نر ای اتا  ،هنری ژیرو نا تأکیو نور گوروههوای
جانبی نه حاییه ران ه ی ه ،ضرورم توجوه نوه تعلویم و
ترنیووو آنهوووا را پیشووونهام مووویکنووو ( Fathy
 .)Vajargah,2013مرزمینة تعلویم و ترنیو  ،رفو اران
رویکرم چن فرهنیی ،نا انکار نظرام یبیهتازی فرهنیی
یا یک انتازی فرهنیی و نفی می گاههای قو گرایی ،نه
یکلی از تعلیم و ترنی تأکی مارنو کوه تووگیری آن،
تکثرگوورا و متوجووه نفووی صووورمهووای ناتیونالی ووتی و
ندامگرایی مر تعلیم و ترنی نایو  .یافتوههوای پودوهآ
( )Gharibi J.et.al,2016نیانیر ای نوم کوه مو ریشوه و
مبنووای فل ووفی عموو ه تعلوویم و ترنیوو چنوو فرهنیی
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عبارم ان از :پ م رنی م و نظریه انتوامی .نور اتوا
نتوایو تحویووف مبووانی معرفو یناتوی تعلوویم و ترنیو
چن فرهنیی عبارم نوم از :اعتوام نه ن وبی گرایوی ،رم
هرگونه حویوو رانو (مطلوف) و مر موانول اعتووام نوه
حوایف محلی مبتنوی نور مشواه ام عموومی مورم یوا
قرارمامهوووای روشیوووناختی و پدوهشوووی عالموووان و
مانشمن ان ،رم مانآ عینی یا عینی گرایی و نهجای آن
قبووولی نظریووه ذهنیوو متوانوول نفووی قطعیوو هووا و
جت ان یشیهوای پوزیتیوی وتی مر حووزة روشیناتوی
متو ولوژی علمووی نفووی مرزننو یهووای تصوونعی میووان
ریته های مانآ نشری و نه جای آن رف اری از رویکرم
میانریتهای مر علو .
عشوه نر اه اف و رتال هایی که نرای تعلیموترنیو
چنوو فرهنیی ذکوور گرمیوو  ،موویتوووان ایوو نووو از
تعلیموترنی را از میو گاه ( )Banks,2001مر پونو نعو
کلی « -1تلفیف محتوا» ( )Combining contentنا توجه
نه تکثر فرهنیی جامعه« -2 ،فراین تواخ مانوآ» نوا
تأکی نر جوان مختلد ذهنی تولی مانوآ -3 ،کواهآ
«تبعیض» نا تأکی نور احتورا گذایوت نوه قومیو هوا
« -۴ع ال آموزیی» نرای رتی ن نه فرص های نرانور
مر آموووزش و یووامگیری  -5توانمنوو توواخت فرهنووگ
م ار و تاختارهای اجتماعی ،ترتیم کرم .مر نع اول
یعنی تلفیف محتوا ،نر نه کارگیری و اتتفامه از مفاهیم و
مثالهای مرتبط نافرهنگهوای مختلود و تلفیوف آن نوا
نرنامة مرتی ،محتوا و تجوارب یوامگیری مانوآ آمووزان
تأکی می یوم .مر نع مو یعنی فراین تواخ مانوآ،
نا تأکی نر انعام ذهنی تولی و یوکلگیوری مانوآ ایو

نکته را مورم توجه و تأکی قرار میمه که نرنامة مرتی
چنوو فرهنیی نایوو تجووارب و فرصوو هووایی را نوورای
یامگیرن گان فراهم تازم تا آنها ضم تعمف مر معوانی
پیا های مبامله ی ه مر محیطهای آموزیوی ،مواصو و
نیام مثلفان کت مرتی را امراک نموومه و نیوت نتوانو
تف یر و نرمای خوم را از واقعیام مختلود فرهنیوی و
اجتماعی انراز نماین  .مر نع تو یعنی کاهآ تبعیض،
اررگوذاری عمیوف ایو نرناموه را نور روی نرمایو هووا و
نیرشهای ندامی ،قومی و جن یتی مانآآمووزان موورم
توجه قرار میمه تا تعامل مثب آنها نا اعضوای توایر
گروه ها افتایآ یان  .آموزش ع ال نهعنوان نع چهوار
نیت مویتوانو ضوم تأکیو نور آمووزشهوای فرهنیوی
پاتووخیر ،نوواور نوور موورموم یوومرمن و نووه کنووار نهووامن
روشهای ت ریس ی رفه و معلم محور و نوه رتومی
یووناخت نووووآ و جاییووواه معلووم نوووهعنووووان یوو
تصمیم گیرن ه فکور ات تا نه مانآ آمووزان متعلوف نوه
گروههای مختلد ندامی و زنانی کم کنو کوه مانوآ،
مهارم و نیرش های مورم نیواز نورای عملکورم موثرر مر
جامعووه را نووه مت و آورن و نهایتووا نع و پوونجم یعنووی
توانمن تازی فرهنگ م رته و تاختار اجتماعی ،ایجوام
انعطاف و تغییر فضا و تاختار م رته را مورم توجه قورار
مامه تا مانآآموزان مختلد اجازه یانن که حس نرانوری
و توانمن ی ن را تجرنه نماین  .ای نع نهویده نر نووآ
نرنام وة مرتووی پنهووان مر م رتووه ،نحوووة گووروهنن و ی
مانآ آمووزان و مشوارک آنوان مر تصومیمگیوری هوای
م رته تأکی میورزم.

شکل  .1عناصر برنامه درسی
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جدول  .2عناصر برنامه درسی چندفرهنگی و مؤلفههای آن
عناصربرنامهدرسی

مؤلفههایبرنامهدرسیچندفرهنگی


مبانی

پذیرشتنوعقومی،نژادی-جنبشاجتماعیبودنآموزشچندفرهنگی-احترامگذاشتنوایجاداحترامبهزبان،مذهبوآدابورسووم،ارزشهوایفرهنگوی

نگرشمثبتبهفرهنگهایمختلف-
هویتهایقومی،زبانیوفرهنگی-پذیرشتنوعنگرش ،اندیشهو

خودودیگران-پاسخگوییبه
ارزشها-حمایتازآموزشبازبانمادری-توجهبهزیستافرادوگورو هوا-رعایوتحووو 
شهروندی-ضرورتگذارنظامآموزشیبهسمتتمرکززدایی-تأکیدوتوجهبهعدالتاجتماعی
-احتراموارزشبهحرمتانسان 

اهداف 

فوووردی- -احساسامنیتکردنناشویازپوذیرش-توویوتارتبااواتفرهنگوی -ارتوواتاامو وتفواه 
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فرهنگهاوگرو هاواقوام-آموزش

فرهنگها،ادیانواقوام -رشدوتوساهفردی-

مسالمتآمیز
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آموزشوپورورشچنودفرهنگوی-

توانمندسازیفردیبرایاصال اجتماعی -مدرسهمحوربودن
فرهنگها

مطلقگراییوپذیرشنسبیبودن
توجهوحفظکرامتانسانی-ارد 

آموزشوپرورشچندفرهنگیبورای

ومهارتهایدمکراتیک-سودمندبودن

اجتماعی   -حمایتازالزامات
تمامیگرو ها-حمایتازحفظوانتوالمیراثفرهنگیوقومی-آموزشضودتباویضنوژادیو
کشمکشهاینژادی،قومیوفرهنگی -عدالتتربیتی -وحدتدرعینکثرت

کاهشتاارضاتو
وکثرتدرعینوحدت
تحکی همبستگیوانسجاماجتماعی-شایستگیاجتماعیچنودفرهنگی -اناطوافپوذیربوودن-اصال نگرشمالمان-مشارکتمالّماندرفرآینداراحیوتولیدواجرایبرناموةدرسوی -ارتووا
کیفیتآموزش 
دانشآموزان 
 افزایشسطحمشارکتوالدینو محتوا

 توجهبهخورد فرهنوگهوادرتهیوهمحتووایدرسوی  -اور گفتموان،موتنوبسوترنوژادیدرتالی وتربیت 
اناکاسدهندةنیازهاوعالیقفرهنگویوزبوانی

 تحتپوششقراردادنتمامیدور هاتحصیلی-تمامیدانشآموزان  -اناکاستنوعقومی،نژادی ،محیطی،دینیومذهبیدربرناموههوایدرسوی-
برموضوعاتدرسیچندرشتهایوتلفیوی-رشدسوادقومیوفرهنگی –آگا سازیکوودک

تأکید
فرهنگها،جوامعوشیو هایزندگی 

ازوجودسایر

روشهای 


سبکهایمتفاوتیادگیریونگرشبوهجهوان-توأیرمتوابو فرهنوگویوادگیریبور
 -توجهبه 

یاددهی–یادگیری

روشهایآمووزشوتودری -
مردمشناسی-تنوعدر 
قومنگارانهو 
همدیگر -استفاد ازتحویوات 
مهارتهایتفکر 

رشدوپرورش
مهارتهاتااملی(تحم وبردباریافراد،تساه ،همودلی،اعتموادو)...دربویناقووامو

 افزایشنژادها-ایجاددیدانتوادیوروحیةپرسشگریدرافراد 

ارزشیابی

آموزشوپرورشچندفرهنگی-ارزشیابیفرایندیادگیری

روشهایارزشیابیدر
-تنوعدر 
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بحث و نتیجهگیری
جامعة ایران نا تنوو اقلویم و اخوتش نودامی و قوومی،
یرایط خاصی را پیآ روی تیاتتم اران و نرنامهریوتان
قرار مامه ات  .ای امر ،مطالعه ،واکاوی و اق ا مناتو ،
نرای همیرایی و ان جا اجتماعی را می لب و نبای نوا
ترپوش گذایت و ن رماخت نه ای تنو نا واقعی های
اجتماعی فاصله گرف  .نه نیان مییر ،میتووان گفو کوه
جامعووه امووروز ایووران نووا نرخووورماری از ن وویاری از
ویدگیهای چن فرهنیی نیازمن نوعی تیات گوذاری و
نرنامووهریووتی ات و کووه ای و نووو تنووو و تکثوور را مر
عرصه های مختلد نه رتمی یناخته و ن وترهای الز
را نرای توجه ن ان فراهم نمای  .نو یهی اتو کوه ایو
ن ترتازی نیازمن فراهم کرمن موو مام و زمینوههوای
فرهنیووی و آموزیووی الز از ریووف نظووا آموزیووی و
نرنامههای مرتی آن ات  .مرواقع ،پیآنینوی توازوکار
منات نه منظوور نتمیکوی فرهنوگهوا ،ایجوام تفواهم و
تعامل میان آن ها مر جه همزی وتی م والم آمیوت و
رفع تو تفاهم های اجتمواعی ،ضورورتی اجتنواب ناپوذیر
ات  .مر ای راتتا ازجملوه رتوال هوای اتاتوی نظوا
تعلیموترنی مر جوامع چن فرهنیی ،راحی نرنامه های
مرتی ح ا نه فرهنوگ و پاتوخگوو نوه ویدگویهوای
چن فرهنیی ات زیرا مر صورم نویتووجهی و مغفوول
مان ن فرهنگهای مییر ،میتوان زمینهتواز ن ویاری از
مشکشم و چالآهای اجتماعی گرمم.
مر عصر حاضر ،نه ملیل تعامشم گ ترمه فیتیکوی و
مجووازی افوورام و فرهنووگهووا و از میووان رفووت مرزهووای
قرارمامی تنتی ،پیونو های گریتناپوذیری نوی افورام و
فرهنگها نه وجوم آم ه ات  .حضور فرهنگها مر کنوار
یک ییر و تشقی آنها ،احتمال ایجام چوالآ و تونآ مر
میان افرام و فرهنگ ها را افوتایآ مامه اتو ننوانرای ،
امنی جهان و نه ویده واح های ملوی نیازمنو پوذیرش
چن گانیی و چن فرهنیی نومن ات  .پیام تکثرگرایوی
و پذیرش چن گانیی ناعث مییوم تا نیواه یکتاانیارانوه،
نووه نیوواهی همتاانیارانووه تب و یل ی و ه و زمینووه نوورای

همزی تی م الم آمیت ان ان ها مر هوتارة توو فوراهم
گرمم .هم نی ای می گاه احتورا متوانول و ت واهل و
زن گی م الم آمیت را موورم تأکیو قورار مویمهو  .مر
نحث از پیام های تکثرگرایی فرهنیی ،متی هایی نیوان
ی  .حوال نوا توجوه نوه ایو امور موی تووان گفو کوه
آموزشوپرورش نیت نای مر ای راتتا گوا نورمارم و نوه
تمووامی فرهنووگهووا (نووهفوووط ی و فرهنووگ خووار) و
توانمن تازی آنها توجه مایوته نایو زیورا مر جامعوه
م و رن امووروز ،مجموعووهای از فرهنووگهووا و هنجارهووای
گوناگون ،مر کنوار هوم قرارگرفتوه انو ننوانرای جواموع
مختلد نرای پاتخیویی نه ای ملمشغولیها ،نه منبوال
مبانی نظوری و الیووی راهبورمی مر خصوور تیاتو
چن فرهنیی و قومی ه وتن  .مر ایو حالو "ازجملوه
رتووال هووای اتاتووی نظووا تعلوویموترنی و مر جوامووع
چن فرهنیی ،راحی نرنامة مرتی ح ا نه فرهنگ و
پاتخگو نه ویدگیهای چن فرهنیی ات
رانطووة مو تووویه و تووأریر و تووأرر میووان فرهنووگ و
آموزش ،همواره ،موورم توجوه پدوهشویران قورار گرفتوه
ات  .ن ی معنی که از یو توو ،فرهنوگ را محصوول
آموزش ن لها قلم ام نمومهان و از توی مییور فراینو
آموزش را متأرر از نظا معنوایی ،ارزشهوا و هنجارهوای
(همان فرهنگ) موجوم مر ی جامعه تصور نمومهان  .نوا
توجووه نووه گ ووترمگی مفهووو فرهنووگ و نووه تبووع آن
گ ترمگی متغیرها و خرمه تی تمهای فرهنوگ از یو
تو و تأریر و تأرر فرهنگ و نرنامه مرتی از توی مییور،
نای ایو موولوه مر نظوا آموزیوی کوه وویفوه جامعوه
پذیری و انتوال ارزشها وفرهنگ جامعه را نرعهو ه مارم
مغفول نمان و نه اهمیو آن مر نظوا آموزیوی توجوه
یایان ویای ته یوم.
مر پدوهآ حاضر ،پس از توضویح نرخوی از مبوانی
نظووری و تغیی ورام مفهووومی آموووزش و نرنامووه مرتووی
چن فرهنیی و نا توجه نه مباحث مطر ی ه مر مبوانی
نظری تحویف و جموعننو ی مباحوث و تووانف مورتبط،
می توان اذعان نموم که نرنامه مرتی چنو فرهنیوی آن
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نو نرنامه مرتی ات که ایارام و مالل هایی صریح و
ضمنی نرای تعلویم و ترنیو افورامی کوه مارای ملیو ،
بوووه ،مووذه و حت وی جن وی و ندامهووای مختلوود
ه ووتن مارم و نووه قص و ری و و پوورورش توانووائیهووا و
قانلی و هووای افوورام مر جوامووع چن و فرهنی وی صووورم
می گیرم که عشوه نر راحی فرص های نرانر آموزیوی،
مر نظر گرفت ع ال آموزیی و توجه نه نیازهای خار
فرهنیی گروه های مختلد ،قانلی زن گی م الم آمیوت
و مموکراتی را فراهم مینمایو  .تعلویم و ترنیو چنو
فرهنیی نوهعنووان یو نیواز ضوروری مر جواموع چنو
فرهنیی که میخواهن نهصورم م والم آمیوت زنو گی
مشترکی را منبال کنن  ،اموری حیواتی اتو  .ایو نوو
تعلیم و ترنی م ائلی هم ون ندامپرتتی ،قو گرایوی و
تایر انوا تبعیضها مر مو ار و جواموع را رم کورمه و
نه چالآ مویکشو و مر عووگ تکثور و تنوو (قوومی،
فرهنیی و ندامی) را مورم تأکی و تص یف قرار میمهو .
یافتههای پرتآ اول پودوهآ ،مر موورم ضورورم هوای
تعلویموترنیو چنو فرهنیوی ،نوا یافتوههوای ( Salehi
،)Taqy Lu 2007( ،)Askarian, 2006( )Amiri,2004
( )Sarkar Arani, 2012و ( )Soltani, 2009هم ووو
ات .
هم نی مر ای تحویف ضرورم های ای آموزش مر
ایران ذکر ی کوه نوا توجوه نوه اهمیو تعلویموترنیو
چن فرهنیی مر جهان امروز و پذیرش توجه نظوا هوای
آموزیی نه ای ییوه از تعلیم و ترنی  ،توجه نه چنوی
نرنامهای مر نظا آموزیی ایران نیت نه ملیل نرخوورماری
از مشخصه های جامعه چن فرهنیی نیآ ازپیآ ضروری
نه نظر مویرتو  .یافتوههوای پرتوآ مو پودوهآ ،مر
یناتایی مثلفه هوای نرناموه مرتوی چنو فرهنیوی ،نوا
یافتههوای ( )Banks & Banks,2010( ،)Green,2009و
( )Sadeqy, 2012که نرانری آموزیی و پذیرش تنوو و
تکثر و احترا نه مییری را مثلفوه مهموی نورای نرناموه
مرتی چن فرهنیی معرفی می کننو  ،هم وو اتو  .نوا
پوذیرش رویکوورم چنو فرهنیووی و نووا توجووه نووه وجوووم

ن ترهای قانونی الز نرای اجرای تیات چن فرهنیی
مر قانون اتاتوی ایوران ،مولو مویتوانو فرصو هوا و
امکانام الز نرای حف و انتوال میراث فرهنیی و زنانی
اقلی های قومی نه ن لهای آین ه را فراهم آورم .ترنی
چن فرهنیی تاکنون ،مر تطو مختلد قص ی ه ،اجرا
ی ه و تجرنه ی ه ،مغفوول واقوع یو ه اتو  .ضورورم
ت وی نرنامه مر چن فرهنیی مر ایران نه ملیل وجوم
اقوا مختلد ،فرهنگ های متنو و زنوانهوای گونواگون
نه عنووان مصوامیف جامعوه چنو فرهنیی ،نویآ ازپویآ
ضروری نه نظرمی رت لذا ،تشش نرای ت وی و تبیوی
نرنامه مرتی چن فرهنیی ضرورتی انکارناپذیر ات .
مهن تی نرنامه ریتی مرتی یامل راحی ،تاخ و
ت وی نرنامة مرتی اتو کوه مر ق وم راحوی نوه
فراین مشخص کرمن عناصر نرنامه مرتوی و گنجانو ن
آنها مر نرنامه مرتی ایاره میکن و مر مرحله تواخ
نرنامه مرتی نه تعیی ماهی مثلفهها و ایجام و تکووی
عناصوور اقو ا م وییوووم اگرچووه مفهووو نرنامووه مرتووی
چن فرهنیی روزنهروز مر حال تکووی اتو و تعیوی و
مشخص کرمن مثلفهها و عناصر آمووزشوپورورش چنو
فرهنیی نه ملیل تنو تعارید از آن مشکل ات ولی مر
ای تحویف ،نا نرتوی مبوانی نظوری و تحویووام انجوا
ی ه ،نهمنظور اتتخراج مثلفههای ای رویکرم ،میتووان
نه ای ه مشوترک و مثلفوه هوای کلیو ی متو یافو و
نه ور خشصه مثلفه های آموزش چن فرهنیوی مر زیور
عناصر پنوگانه نرنامهریوتی مرتوی (مبوانی  -اهو اف -
محتوا -روشهای یواممهی -یوامگیری و ارزیویانی) کوه
جمعا  55مثلفه ه تن  ،معرفی ی ن .
پیشنهادها
 آموزشوپرورش از ریف کتابهای مرتی ،احترا نوهتنو قومی ندامی و زنانی و ...را فرهنوگتوازی کنو توا
حووق افرام نیآازپیآ مر جامعه ایجام و اتتوار یوم.
 افرام نه لحاا زن گی کرمن مر اجتما  ،نیازمن آموامهمر جمع) ه وتن ننوانرای
ی ن نرای ای امر (زی
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 مهارم و کیفی ای مهم را، ضرورم مارم که صشحی
 نایو محتووای،مارا ناین و نرای رتی ن نه ای هو ف
نرنامة مرتی نا تلفیوف فرهنوگ اقووا و فرهنوگ ملوی
.تنظیم و ت وی یوم
 مروتوی چوون، نه فراخور اه اف مورههای تحصویلی تعلیمام اجتماعی و مهارمهای، امنیام، جغرافیا،تاریخ
،زن گی مر راتتای یناخ و نوهکوارگیری تنوو قوومی
 نرای مانآآموزان نرنامهریتی... زنانی و، فرهنیی،ندامی
.یوم
 مرتی تح عنوان ترنی چن فرهنیی نا تلفیووی ازفرهنگهای قوومی و فرهنوگ ملوی نرناموهریوتی و مر
. منظور یوم،نرنامههای مرتی کشور
 مر نرنامهریوتی مرتوی نبایو تنهوا نوه ارائوه مانوآ و زنان و امیان اقوا ن ون ه کورم،ا شعام مرناره فرهنگ
نلکه نایو نوه ایجوام مهوارم و نیورش ن وب نوه ایو
.موولههای توجه یوم
 توجه نوه فرهنگها و زمینههای فرهنیوی متفواوم مرآموزش و یامگیری میتوانو نوه اقتضوای ضورورم هوای
 توووازگاری اجتمووواعی و قانلیووو زنووو گی،جهووووانی
م ووالم آمی وت را نوواال نوورمه و ملوووتومام یووکلگی وری
هوی های تازگار را فراهم نمایو و از ریف نازنیری مر
 مویتووان فعالیو هوا و،نرنامه های مرتی علو ان وانی
موضوعاتی را ت ارک می که متتیانی نه تعلیم و ترنیو
. چن فرهنیی و مثلفههای اتاتی آن را محوف نمای
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