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 چکیده

 : پژوهش حاضر با هدف استنباط ادراک معلمان ازهدف

ها را از هنگی صورت گرفته است تا روایت آنفرآموزش چند

 این موضوع نشان دهد.

: به همین منظور از رویکرد کیفی، روش تحقیق روش

یافته جهت  سازمان نمیه ةصیفی و مصاحبپدیدارشناسی تو

صورت  گیری به ها استفاده شده است. نمونه آوری داده جمع

و تهران انجام  های البرز هدفمند از میان معلمان استان

دست آمده  های به ها پس از اشباع دادهشده؛ که تعداد آن

معلمان ضبط و بر روی  ها با اجازة نفر است. مصاحبه 34

د و با استفاده از روش تحلیل محتوای کاغذ پیاده ش

 وتحلیل قرار گرفت. مضمونی مورد تجزیه

معلمان به ة رغم عالق.دهد علی ها نشان می یافته ها: یافته

آموزش چندفرهنگی؛ شناخت و دانش آنها از آموزش 

های زیادی را برای  چندفرهنگی محدود است. و چالش

بیانگر آن  های معلمان کنند. روایت این آموزش مطرح می

مخالف  ها، دانش و نگرش آنان کامالً است که دیدگاه

آموزش مفاهیم  مفاهیم آموزش چندفرهنگی است عدم

های  های تربیت معلم، تغییر کتاب چندفرهنگی در دوره

های محیطی مضامین  درسی، عبور از تنوع و نگرش

استخراج شده از ادراک معلمان پیرامون آموزش 

 چندفرهنگی است.

: آموزش چندفرهنگی، معلمان، ها د واژهکلی

 پدیدارشناسی.

Abstract  

Purpose: The current study tries to explore 

some Iranian teachers’ understandings of 

the multicultural education and to depict 

their point of views over this type of 

education in Iran.  

Method: To this reason, the study follows a 

quantitative approach in a descriptive 

phenomenology form of research and a 

semi-structured interview to collect the 

data. 34 Iranian teachers from Alborz and 

Tehran provinces have been interviewed 

and with their permissions, the interviews 

have been taped recorded and transcribed to 

be analyzed through a content analysis 

approach.  

Findings: The result shows that in spite of 

teachers’ interests in multicultural, they 

have a limited knowledge and 

understanding over the topic which make 

their teaching a really challenging process. 

Lack of the educational teacher training 

over the multicultural concepts, changes in 

the school textbooks, and ignorance of the 

present diversity in schools are among the 

majority of points that the teachers know 

about the multicultural education in Iran. 

 

Keywords: Multicultural education, 

Teachers, Phenomenology 
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 لهو بیان مسأ مقدمه

متفاوتند به این دلیل که برای سالیان طوالنی اعتقاد بر این بود که مردم دنیا از نظر رفتار و عقاید 

شناسان استدالل کردند که این دیدگاه اشتباه است.  خصوصیات ژنتیکی شان متفاوت است اما مردم

و ها  دلیل آموخته علت خصوصیات نژادی یا ژنتیکی نیست بلکه به دهند به میرفتاری که مردم انجام 

خصوص در دوران  شان به دگی روزمرههای الگو گرفته شده از انسانی است که در زن دنبال کردن روش

تر نیستند؛  نسبت به یکدیگر برتر یا پست ذاتاًها  انسان (Dilworth, 2008) اند کودکی با او مواجه بوده

 ,Banks) نامند می 1گرایی فرهنگی نظران آن را نگرش نسبی فقط متفاوت هستند که صاحبها آن

اول اینکه هر شخص دارای، فرهنگ است و هیچ (. دو نکته در رابطه با فرهنگ وجود دارد، 2008

تر از بقیه نیست. هر شخص یا گروه اجتماعی دارای فرهنگ است  با ارزش روش فرهنگی خاصی ذاتاً

کند. این بدین معناست که فرهنگ در  میعنوان ابزاری برای اداره فعالیت بشری استفاده  و آن را به

متعلق به همه ماست. مسلط و تسلط داشته به  تملک یا ویژگی یک بیگانه خارجی نیست بلکه

تساوی. دوم این که هر فردی چند فرهنگی است. اعضای یک خانواده هم، از نظر فرهنگی متنوع 

های  هستند. امکان ندارد افراد در یک جامعه مدرن پیچیده بزرگ شوند بدون اینکه مجموعه

هم نیست زندگی یک شخص چقدر از دست آورند. هر فردی چندفرهنگی است م هفرهنگی مختلفی ب

توجهی از تنوع فرهنگی آن جامعه را با خود به  نظر فرهنگی مجزا به نظر آید هر عضو میزان قابل

(. اگر درست باشد که هر شخص و گروه انسانی هم دارای فرهنگ Erickson, 2007) همراه دارد

در مورد اهداف و اجرای است و هم چند فرهنگی است، پس داشتن یک زاویه دید چندفرهنگی 

یکی از اهداف مهم آموزشی در جوامعی که تنوع قومی، آموزش از اهمیت اساسی برخوردار است. 

را برای درک متقابل آموزان  دانشفرهنگی، زبانی و نژادی دارند آموزش چندفرهنگی است که 

ش این است که جمله اهداف این آموز(. ازCastles, 2004سازد ) میفرهنگ های دیگر توانمند 

دموکرات  ةآمیز در یک جامع ثر و موفقیتؤدانش، نگرش، مهارت مناسب برای شرکت مآموزان  دانش

های مختلف باشند، تا  آموزان، باید قادر به برقراری ارتباط با مردم از فرهنگ دست آورند. دانش هرا ب

کنند؛ بسازند  میگی آن جامعه زندکسانی که در  ةای را در راستای منافع مشترک هم  جامعه

(Banks & Banks, 2005 .)و زبانی   میچندفرهنگی است که تنوع فرهنگی، قو ةیک جامع نیز ایران

هدف دنبال  بهایران (. همچنین 1395پور،  )علی های آن وجود دارد شهرها و استان  میتقریبا در تما

آموزش بنابراین  (.1384متنوع است )سینایی،  ةبرای این جامع "وحدت در عین کثرت"

 2چندفرهنگی یکی از اهداف آموزشی است که در اسناد آموزش و پرورش ایران مطرح شده است.

                                                           
1. Cultural relativism 

(، قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس 1392اسنادی نظیر: مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ) .2

 .1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  (، سند چشم1389شورای اسالمی )
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د، نفرصت برابری برای موفقیت داشته باشآموزان  دانش ةکه هم صورتی به نظام آموزشیاصالح 

 مایل به وزان آمو دانشاست که مایل به دفاع از حق  معلمانی لةوسی هانداز جدید ب نیازمند یک چشم

 ةهای پیچید های آموزشی هستند که زمینه بان معلمان مانند دروازه مشارکت در تغییرات هستند.

کنند. ادارک آنها از  میهای آموزشی و اعتقادات شخصی را هدایت  اجتماعی، انتظارات، سیاست

نابراین با کند. ب میاهداف آموزشی تا حد زیادی میزان تحقق اهداف را در کالس درس تعیین 

توان میزان تحقق این  میو اهداف آن ها  لفهؤاز آموزش چندفرهنگی، مها شناسایی و بررسی ادراک آن

 آموزش را در مدارس تعیین کرد.

گیری و  های تصمیم مهارت ةجهت توسعآموزان  دانشچند فرهنگی کمک به  آموزشهدف اصلی     

را از منظر و ها  و رویدادها  گیرند که وضعیت مید یاآموزان  دانشکه  اقدامات اجتماعی است. زمانی

(. به اعتقاد Banks, 2009) کند میارتقا پیدا شان نیز های متنوعی نگاه کنند، تفکر انتقادینظر نقطه

(Banks, 2009شهروندانی که فرهنگ ) را انتقال ها خود را درک کرده و آن ةهای درون جامع

را ندارند، عملکرد مثبت تر و بهتری با فرهنگ های دیگر دهند، نسبت به کسانی که این درک  می

د و نکن میتمرکز  غالب در جامعه فرهنگبر روی تجربیات در تدریس خود تنها  که  دارند. معلمانی

های قومی، نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی  و تاریخ سایر گروهها  به میزان زیادی از تجربیات فرهنگ

فرهنگ غالب و اقلیت به همراه آموزی  برای هر دو گروه دانش را ی منفیپیامدها؛ دنکن مینظر  صرف

ای  کننده را تقویت کرده و تصور گمراه فرهنگ غالبآموزان  دانشزیرا احساس غلط برتری  آورند. می

بینی  روشنو  وری از دانش د. فرصت بهرهنکن میو نژادی ایجاد   میهای قو با سایر گروهها آن ةاز رابط

د. نگیر ها میدست آید را از آن بهها  و گروهها  سایر فرهنگ ةمطالعه و تجرب ةواسط واند بهت میکه 

ند. نک میسلب ها آن نیز راها  و گروهها  همچنین فرصت دیدن فرهنگشان را از دیدگاه سایر فرهنگ

را توانند فرهنگ خود  میکنند  میکه مردم به فرهنگ خود از دیدگاه فرهنگ دیگری نگاه  میهنگا

منحصر به فرد و قابل تشخیص از سایر ها  تری درک کنند و ببینند که چطور فرهنگ آن طور کامل به

 اردتعامل دها است و بهتر درک کنند که چگونه با سایر فرهنگ در ارتباط است و با آنها  فرهنگ

(Guttmann, 2004 یک نظر مهم در آموزش چندفرهنگی این است که بعضی از .)آموزان دانش 

واسطه اینکه از فرهنگ غالب هستند شانس بهتری برای یادگیری در مدراس دارند. چون  هب

های  هستند یا کسانی که ویژگیها  اند که متعلق به سایر گروه آموزانی تر از دانش یافته سازمان

ها، تجربیات و  فرهنگ معلمانکه  میهنگا(. Banks, 2011 ،2011فرهنگی متفاوتی دارند )

 ةبهترین یادگیری را دارند و انگیزآموزان  دانش ؛دنده میرا انعکاس  شانی دانش آموزاناه دیدگاه

ای به  در مدرسه تا اندازه اقلیتآموزان  دانشکنند. بسیاری از  میجهت یادگیری پیدا بیشتری 

کنند که حاصل  میهای فرهنگی را تجربه  و ناپیوستگیها  اند زیرا ناسازگاری انحراف کشیده شده

 اقلیتآموزان  دانشد به نتوان می معلمان (.Lee, 2006) آنهاستة عختالف فرهنگی بین مدرسه و جاما

درسی که  ةهای موجود در مدرسه توسط به کاربردن برنام خود و فرهنگ ةد تا بین خاننکمک کن
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قات با این همه، تحقیدهد واسطه شوند.  میو جوامعشان را انعکاس ها آن  میهای قو فرهنگ گروه

سطح پایین دانش در مورد  نشان داده است که درک محدود از آموزش چندفرهنگی و ابعاد آن،

سازی  از موانع اصلی نهادینه و وابستگی شدید به کتاب درسی برای تدریس  میهای قو فرهنگ

بنابراین در این پژوهش ادارک معلمان ایران از آموزش  (.Sleeter, 2005) آموزش چندفرهنگی است

گیرد تا در راستای آن بتوان موفقیت در آموزش چندفرهنگی را  میدفرهنگی مورد بررسی قرار چن

 بینی کرد. پیش

های  آموزانی که از گروه معلمان اغلب طبق یکی از پنج رویکرد آموزش چندفرهنگی با دانش    

ین رویکردها ا (.Sletter & Grant, 2010) کنند میو زبانی و فرهنگی مختلف هستند؛ کار   میقو

 عبارتند از: 

برای آموزان  دانشولیت اصلی یک معلم را آماده کردن تمام : این رویکرد مسؤ1تدریس تنوع فرهنگی

داند. اهداف این رویکرد آماده کردن  میسازگار شدن و به موفقیت رسیدن در مدرسه و جامعه 

هایی است که طبق سنت مورد  شهای شناختی، مفاهیم، اطالعات، زبان و ارز با مهارتآموزان  دانش

برای داشتن شغل و نقشی در فرهنگ و نهادهای جامعه ها نیاز جامعه است و باالخره قادر ساختن آن

  .است

صورت  کمک کند بهآموزان  دانش:  هدف اصلی این رویکرد این است که به 2رویکرد ارتباط انسانی

هم زندگی کنند و معتقد است تساوی  شود در کنار میتر  سازگار در دنیایی که کوچک و کوچک

یاد بگیرند بدون در نظر گرفتن نژاد، آموزان  دانشدست خواهد آمد که  هاجتماعی بیشتر زمانی ب

طبقه اجتماعی و قومیت به یکدیگر احترام بگذارند. هدف این رویکرد ایجاد حس وحدت، شکیبایی 

ارتباطات انسانی احساسات مثبت را در رویکرد «. من خوبم، تو خوبی»و پذیرش میان افراد است. 

اقلیت را ارتقا آموزان  دانشکند، هویت گروهی و افتخار به  میگوناگون ایجاد آموزان  دانشبین 

 کند غرور و تعصب را از بین ببرد. میدهد و تالش  میای را کاهش  دهد، رفتارهای کلیشه می

کار  همطالعه یک گروه خاص از افراد ب : این رویکرد برای اشاره به3گروهی رویکرد مطالعات تک

دنبال این است که با کمک به افراد جوان در بررسی چگونگی  گروهی به رود. رویکرد مطالعات تک می

داشتند، منزلت هایی که  و موفقیتها  رغم قابلیت سرکوب شدن گروهشان به لحاظ تاریخی و علی

احترام بیشتر نسبت به آموزان  دانشمیدوار است نظر را باال ببرد. این رویکرد ااجتماعی گروه مورد

ولیت برای کار کردن را توسعه دهند تا موقعیت گروه در جامعه را بهتر ؤگروه و دانش و مس

(. معلم در این رویکرد اینکه چگونه یک گروه قربانی شده است را  Sletter & Grant, 2010کنند)

                                                           
1. Teaching of the exceptional and the culturally different   
2. Human relation approach 

3. Single-group studies approach 
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نظر وهشگری افرادی باشد که گروه مورداس پژدهد. الزم است که چنین رویکردی براس میآموزش 

 اند نه اینکه فقط طبق نظرات شخصی خودشان باشد.  مورد مطالعه قرار داده را عمیقاً

:  آموزش چندفرهنگی تبدیل به اصطالح رایجی شده که معلمان به 1رویکرد آموزش چندفرهنگی

ر واقع این اصطالح را برای رویکرد گرایی را توضیح دهند. اما د برند تا آموزش برای کثرت میکار 

کند.  میشود. این رویکرد بسیاری از نظرات سه رویکرد قبلی را با هم تلفیق  میکار برده  خاصی به

های سرکوب شده است تا در جهت فرصتی برابر و  اهدافش کاهش تعصب و تبعیض برعلیه گروه

های  النه قدرت بین اعضای گروهحرکت کند و بر تقسیم عادها  عدالت اجتماعی برای همه گروه

آموزان  دانششود که  میدر این رویکرد، آموزش با این فرض شروع ثیر بگذارد. أفرهنگی متفاوت ت

قابلیت یادگیری مطالب پیچیده و عملکرد در سطوح باالی مهارت را دارند. هر دانش آموز یک سبک 

آن را کشف و به آن اعتماد  یادگیری شخصی و منحصر به فرد دارد که معلمان موقع تدریس

گیرند و استفاده  میآورند کمک  میبه مدرسه آموزان  دانشهای ادراکی که  کنند. معلم از برنامه می

  .(Sletter & Grant, 2010) کند می

آموزش عدالت اجتماعی چندفرهنگی در مقایسه با سایر : 2آموزش عدالت اجتماعی چندفرهنگی

وب و ستمدیدگی و نابرابری ساختارهای اجتماعی بر پایه نژاد، طبقه تر با سرک راستروها  رویکرد

ای  هدف این رویکرد آماده کردن شهروندان برای ساخت جامعهکند.  میاجتماعی و قومیت برخورد 

این رویکرد، رویکرد آموزش  های مردم خدمت کنند. است که بهتر بتوانند به نفع همه گروه

این نظر که برنامه درسی و تدریس در هر دو رویکرد بسیار شبیه به  دهد از میچندفرهنگی را ادامه 

 شوند. میو تنها در چند فعالیت از یکدیگر متمایز یکدیگر هستند 

ال پرسیده شده ؤنوع س 3در پژوهش حاضر جهت شناسایی ادارک معلمان از آموزش چندفرهنگی 

 است:

خود با آموزان  دانش؟ چه اندازه از تعاریف معلمان از تنوع فرهنگی در ایران چه تعریفی دارند. 1

 خبرند؟

ها  ها، مطالب، دیدگاه کنند؟ از چه مهارت میچگونه اهداف آموزش چندفرهنگی را در کالس پیاده . 2

 کنند؟ میهایی استفاده  و ارزش

 از عبارات زیر چه برداشتی دارند؟. 3

 و... دارای حقوق طبیعی هستند؟ نظر از قوم، زبان، مذهب، اعتقادات  صرفها  انسان ةآیا هم

 هشتم استخراج شده است.( ةچرا؟ )این عبارات از کتاب درسی مطالعات اجتماعی پای

                                                           
1. Multicultural education approach 

2. Multicultural social justice education 
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  کارگیری  حفظ شود. بهآموزان  دانشضمن ایجاد عالقه به زبان فارسی، حرمت زبان مادری

موزش و زبان مادری مورد تمسخر قرار نگیرد. )این عبارت از مجموعه مصوبات شورای عالی آ

 .پرورش استخراج شده است(

 

 پژوهش شناسی روش

شناسی، روشی است است. روش پدیدار توصیفی ای کیفی و از نوع پدیدارشناسی این پژوهش مطالعه

(. 1386لی احمدی و نهایی، )ع کند میاحساسات افراد را مطالعه و ها  که تجربیات، برداشت

یید های تأ و پدیده را آزاد از پیش از فرض نماید میشناسی توصیفی بر ساختار تجربه توجه پدیدار

کنندگان در این پژوهش با توجه به هدف مطالعه که کشف  شرکتکند.  مینشده تحلیل و توصیف 

گیری هدفمند با مشخصات زیر انتخاب  ادراک معلمان از آموزش چندفرهنگی بود، براساس نمونه

کردند که ظرفیت  میبودند، دروسی را تدریس  و فرهنگی  میهای قو شدند: خود معلمان از اقلیت

های البرز و تهران  بیشتری برای آموزش چندفرهنگی دارا بودند. این مطالعه در بین معلمان استان

بیشتری با آموزان  دانش -پذیر بودنعلت مهاجر به-اجرا شد به این دلیل که در مدراس این دو استان 

نفر به  34گیرند. اطالعات این پژوهش از مصاحبه با  میقرار و فرهنگی در کنار یکدیگر   میتنوع قو

 کنندگان بدین قرار بود:  حد اشباع رسید. مشخصات شرکت

 
 کنندگان مشخصات شرکت: (1)جدول 

 تحصیالت  تدریسة سابق  جنسیت

  نفر مرد 22 نفر زن 12

15-20 

 8سال: 

 نفر

20-25 

 16سال: 

 نفر

25-30 

 10سال: 

 نفر

 

 

 

 نفر 2

 ویدانشج

 دکتری

نفر  11

کارشناسی 

 ارشد

نفر  21

 کارشناسی

 

صورت که پس از ارائه  سازمان یافته استفاده شد؛ بدین از مصاحبه نیمهها  آوری داده برای جمع    

توضیحات الزم برای افراد و اطمینان دادن از محفوظ ماندن نام، زمان انجام مصاحبه با هر فرد به 

صورت مکتوب نوشته  مصاحبه با هر معلم ضبط و سپس به گردید و میصورت توافقی مشخص 

دقیقه متغیر بود. پس از اتمام هر مصاحبه، متن نوشته  60دقیقه تا  40شد. مدت مصاحبه از  می

تعیین گردد. فرایند ها  کنندگان و همکاران داده شد تا پایایی )قابلیت اعتماد( داده شده به مشارکت

 فاده از روش کدگذاری و به شرح زیر صورت گرفت:با استها  تجزیه و تحلیل داده

 کنندگان. انجام مصاحبه با شرکت 

 روی کاغذ.ها  پیاده نمودن مصاحبه 

  کدگذاری باز که شامل: خواندن خط به خط گفتگو، استخراج مفاهیم و جمالت اصلی و

 تشخیص مقوالت اولیه.
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 و تشکیل ها  ستهها، مشخص کردن زیر د بندی داده کدگذاری محوری که شامل دسته

 نهایی. ةدست

 

 پژوهشی ها یافته

 12مضمون و  4درسی چندفرهنگی در  ةپس از انجام مصاحبه و تحلیل آنها، ادراک معلمان از برنام

 زیر مضمون استخراج شد.

 
 های پژوهش یافته: (2)جدول 

 ها زیر مضمون  مضمون ها

 تدریس و آموزش خودجوش 1.1  ی آموزش معلمانها دوره. 1

 هانگیز 1.2

 تجربه 1.3

 های درسی تغییر کتاب 1.4  های درسی تنوع در کتاب. 2

 کتاب درسی مستقل 1.5

 ظرفیت دروس 1.6

 نبود زمان کافی 1.7  عبور از تنوع. 3

 جلوگیری از نزاع و درگیری 1.8

 برخورد قهری 1.9

 رسمیو غیر  های رسمی محدودیت 1.10

 نگرش معلمان نسبت به یکدیگر 1.11  نگرش محیط. 4

 آموزان نگرش معلمان نسبت به دانش 1.12

 

بایست آموزش های الزم برای تدریس در شرایط متنوع  میهای آموزش معلمان: معلمان  دوره. 1

ها  اول باید از وجود این تنوع ةو زبانی را دریافت کنند. برای تحقق این امر در وهل  میفرهنگی، قو

بایست  میو اقوام مختلف کشور را بشناسند. هر معلم حداقل ها  و زبانها  آگاه باشند و فرهنگ

های تربیت معلم  کند را بشناسد و با شرایط آن آشنا باشد. در دوره میای را که در آن تدریس  منطقه

های آموزشی ضمن خدمت معلمین هیچ آموزشی برای تدریس در محیط  و همچنین دوره

 بینند. میچندفرهنگی ن

خودشان تدریس و آموزش خودجوش( معلمان در برخورد با آموزش چندفرهنگی به دانش  1.1

کند. معلمان ابراز  میخودش شرایط تدریسش را تنظیم  ةکنند و هر معلم برحسب عالق میتکیه 

مفهوم  ایم. اکثر ما اصالً های متنوع نداشته ما هیچ آموزشی برای تدریس در کالس»کنند که:  می

ترک  آموزان دانشگاهی دلم برای »گوید:  میمعلم دیگری « شناسیم. میآموزش چندفرهنگی را ن

را به کالس جذب کنم؛ از دانشمندان، هنرمندان یا افراد ها سوزد. برای اینکه آن میزبان کالسم 
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دانم چه اندازه کارم درست است. اما همین  میکنم. من واقعا ن میمشهور ترک زبان در کالس تعریف 

 «کند. میمند  را عالقهها کار ساده در کالسم، آن

انگیزگی  های انجام شده بی ی انگیزه است. از میان مصاحبهانگیزه( موتور محرک هر فعالیت 1.2

چندفرهنگی کامال ملموس بود. حتی با وجود اعتقاد به لزوم آموزش  معلمان برای آموزش

ما را برای آموزش در »عنوان مثال:  الزم برای تحقق این امر وجود ندارد. به ةچندفرهنگی انگیز

معلم دیگری « قل دلخوشی داشتیم تا خودمان یاد بگیریم.اند؛ کاش حدا چنین شرایطی آماده نکرده

برای آن تالش  گیرد حتماً میدانستم با آموزش چندفرهنگی به من امتیازی تعلق  میاگر »گوید:  می

 «کردم. می

تجربه( در کنار عواملی که در زمینه ی تربیت معلمان ذکر شد، عامل تجربه نقش پر رنگی  1.3

های تربیت معلم جایگاهی  امر که مفهوم آموزش چندفرهنگی در دورهدارد. با در نظر گرفتن این 

اوایل شروع »گوید:  میکنند. یکی از معلمان  میندارد اما معلمان با تجربه در این زمینه موفق عمل 

خوردم. من را به منطقه ای فرستاده بودند که هیچ شناختی از فرهنگ و  میکارم بسیار به مشکل بر 

ام  ریختم. اما پس از گذشت چندسال وقتی که تجربه میشدم و بهم  میم. عصبی نداشتها زبان آن

کردم  میبردم و سعی  میاضافه شد، دیگر نه تنها تنوع کالسم برای آزار دهنده نبود بلکه از آن لذت 

های  معلمین کم سابقه در رابطه با آموزش چندفرهنگی با نگرانی« برابری در کالسم برقرار کنم.

کنند و بیشتر سعی دارند از تنوع دوری کنند. این زیر مضمون ارتباط  میدست و پنجه نرم بیشتری 

 تنگاتنگی با مضمون های بعدی دارد.

خصوص در  های درسی: کتاب های درسی یکی از ارکان اصلی آموزش به تنوع در کتاب .2

ن تنوع فرهنگی و شوند. هر اندازه کتاب درسی به بحث پیرامو میمحسوب   میهای آموزشی رس نظام

 تر خواهد بود.  آسانآموزان  دانشو زبانی بپردازد، پذیرش این موضوع برای معلمین و   میقو

های درسی دست خوش تغییرات زیادی  های اخیر کتاب های درسی( در سال تغییر کتاب 2.1

اند. یکی از این تغییرات که در جهت آموزش چندفرهنگی عمل کرده است، ارج نهادن به  شده

های دیگر به غیر از فرهنگ غالب در جامعه است. معلمان نیز بر این امر باورد دارند و از این  رهنگف

در کتاب درسی مطالعات اجتماعی سال نهم »گوید:  می میعنوان مثال معل اند. به.تنوع استقبال کرده

ده است. خصوصیاتش معرفی ش میاز توابع لرستان با تما "ونویی")اگر اشتباه نکنم( روستای 

های درسی نداشتیم. من لُر هستم. با هیجان  در کتاب که پیش از این چنین چیزهایی اصالً حالیدر

های درسی  هایی که انتهای کتاب کاربرگ»گوید:  مییا معلم دیگری « دهم. میاین قسمت را درس 

خیرین مدرسه  آموزانی که از فرهنگ اقلیت هستند خیلی جذاب است. وقتی اند برای دانش قرار داده

کند، خود من هم از اینکه این درس را بدهم احساس لذت  میمعرفی ها  ساز را از )ما( آذری

 .«کنم می
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کتاب درسی مستقل( اکثریت قریب به اتفاق معلمان برای آموزش چندفرهنگی خواهان  2.2

ترام به های متنوع را با خصوصیاتشان معرفی کند و اح کتاب درسی مستقل بودند. کتابی که فرهنگ

های درسی ما زیاد است.  کتاب»گفت:  میتنوع فرهنگی را آموزش دهد. یکی از معلمان به طنز 

های  شود. خب یکی از این کتاب میکارایی ندارند. هر سال هم یک کتاب اضافه  هایشان اصالً خیلی

وام را که فایده را کم کنند و یک کتاب برای معرفی فرهنگ های مختلف طراحی کنند. حداقل اق بی

 «توانند معرفی کنند!! می

ظرفیت دروس( متخصصین آموزش چندفرهنگی معتقدند مفاهیم آموزش چندفرهنگی را  2.3

محتوایی آموزش داد. با این حال برخی دروس قابلیت بیشتری برای آموزش  توان در هر درس و می

مفاهیم چندفرهنگی دارا هستند. این باور متخصصین با ادراک معلمان از آموزش چندفرهنگی 

همخوان است. معلمان معتقند برخی مفاهیم مرتبط به تنوع فرهنگی را بیشتر از آنچه که در حال 

خی دروس مطرح کرد. دروسی مانند مطالعات اجتماعی، سبک زندگی، توان در بر میحاضر هست، 

اما  ؛های اخیر تغییرات مثبتی داشته است مان سال کتاب های درسی»گوید:  می  میجغرافیا. معل

هنوز برخی دروس قابلیت باالیی دارند تا مفاهیم مثل احترام و برابری را آموزش دهند. احترام به 

 .«تواند باشد میعناوین درسی، درس سبک زندگی  های متنوع یکی از فرهنگ

توان در این  میعبور از تنوع: غالب ادراک معلمان از تنوع فرهنگی و آموزش چندفرهنگی را . 3

 مضمون قرار داد. 

ثیر قرار أکمبود زمان( نداشتن زمان کافی برداشت معلمان از آموزش چندفرهنگی را تحت ت 3.1

دانند که آموزش چندفرهنگی را پس  مین کافی را یکی از دالیلی نداشتن زماها داده است. آن

های درسی زمان اندکی دارند و  کنند که برای پرداختن به حجم کتاب میاینگونه بیان ها زنند. آن می

قدر  نآحجم مطالب درسی »گوید:  می میماند. معل میدیگر زمانی برای آموزش مفاهیم چندفرهنگی ن

 .«گری حاضر نیستم زمان از دست بدهمی هیچ موضوع دیزیاد است که دیگر برا

جلوگیری از نزاع و درگیری( درک معلمان از آموزش چندفرهنگی به معنای شروع یک درگیری  3.2

و   میاست بنابراین برای پیشگیری کردن از بروز نزاع و درگیری؛ از پرداختن به تنوع فرهنگی و قو

مانی که مورد مصاحبه واقع شدند ابراز کردند که در معل میکنند است. تما میزبانی پرهیز 

برای جلوگیری از ها هایشان تنوع در نهایت منجر به درگیری )لفظی و فیزیکی( شده است و آن کالس

 گویند: میاند. معلمان عباراتی از این دست  أله کردهتصمیم به پاک کردن صورت مسها  این درگیری

 «سم را بر هم بزندنظم کالها  دهم تفاوت میاجازه ن».  

 « شود در نهایت به دعوا در زنگ تفریح ختم  میوقتی از قومیت در کالسم بحثی شروع

 .«دهم این بحث شروع شود میشود. دیگر اجازه ن می

 « را نادیده بگیرمها  کنم تفاوت میسعی». 
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شود.  میختم ن برخورد قهری( عبور از تنوع، تنها به کمبود زمان و جلوگیری از نزاع و درگیری 3.3

کنند که اختالف و درگیری به  میزنند. معلمین ابراز  میمعلمان تنوع را با اعمال زور نیز پس 

ها دهد. آن میهایشان رخ  های مختلف اعم از درگیری فیزیکی یا تمسخر کردن زیاد در کالس شکل

انش آموزشی را )از یکی یک بار د»گوید:  می  میدانند. معل میتنها راه چاره را اخراج از کالس درس 

های اقلیت( از  آموزی )از یکی دیگر از فرهنگ دانش خاطر مسخره کردن های اقلیت( به از فرهنگ

گوید:  مییا معلم دیگری « تازه شروع شد.ها  کالسم بیرون کردم اما در زنگ تفریح دعوای آن

 .«کنم میمدرسه معرفی را به مدیر یا ناظم آموزان  دانشبه جز برخورد جدی ندارم!  ای چاره»

هایی از سوی نظام آموزشی بر معلمان وجود دارد  رسمی( محدودیتو غیر  میهای رس محدودیت 3.4

های رسمی؛  ترین این محدودیت دارد. بزرگ میمند را از آموزش چندفرهنگی باز  که معلمان عالقه

کتاب درسی  ةر محدودعمل کردن تنها در چهارچوب کتاب درسی است. معلمان اینکه فقط باید د

عنوان مثال  کنند. به میعمل کنند را عاملی برای پس زدن آموزش چندفرهنگی معرفی 

از ها  برخی محدودیت« توانم چیزی غیر از آنچه که در کتاب آمده بگویم؟ میمگر »گوید:  می میمعل

ل ترس از هایی مث شود. محدودیت میطرف فرهنگ حاکم در میان عوامل مدرسه یا منطقه ایجاد 

کنند که با توجه به  میهای مدیر. معلمان ابراز  اطمینان به حمایت طرد شدن از سوی همکاران، عدم

دهند ممکن  میدر این زمینه، تنها با تکیه بر تجربه و عالقه؛ کاری که انجام  میهای رس نبود آموزش

این کار، خارج از »گوید:  می  میعنوان مثال معل میلی از سوی مدیر مدرسه مواجه شود. به است با بی

مهم از نظر مدیران است. من همیشه نگرانم که شود. یک مفهوم لوکس و غیر میوظایف محسوب 

سرزنش نکنند باید نگران باشم که آیا به مزاج ها مبادا از سوی همکارانم سرزنش شوم. اگر آن

 «آید یا نه. میمدیریت خوش 

دست اندرکاران آموزشی است. نگرشی که  ةش همنگرش محیط: منظور از نگرش محیط، نگر. 4

 در راس ادارک معلمان قرار دارد.آموزان  دانشمعلمان نسبت به یکدیگر دارند و نگرش معلمان به 

نگرش معلمان نسبت به یکدیگر( از جمله مواردی که درک معلمان نسبت به آموزش چندفرهنگی را 

کنند که در میان همکاران  میمعلمان ابراز  دهد؛ نگرش معلمان نسبت به یکدیگر است. میشکل 

مفاهیم چندفرهنگی جایگاهی ندارد. خود معلمان از مفاهیم احترام به تنوع فرهنگی بیگانه هستند. 

زنند  میکه بعضی از معلمان به زبان خودشان با یکدیگر حرف  زمانی»گوید:  مییکی از معلمان 

کنند برتری خودشان را نشان دهند.  میجدی سعی  کنند. به شوخی یا میام  کنم مسخره میاحساس 

در مدارسی که معلمان تهرانی حضور دارند )البته برخی از آنها( به شکل سخیف و کوچک به ما نگاه 

توان احترام به تنوع  میطور کنند چ میفرهنگ یکدیگر را مسخره ها  کنند. وقتی خود معلم می

  میشود. معل میاوری معلمان نیز در این زمینه مطرح خودب« یاد داد.آموزان  دانشفرهنگی را به 

و فرهنگ تهران از فرهنگ ما برتر ها  کنم فارس میگاهی اوقات خود من معلم هم فکر »گوید:  می
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ام را کنترل کنم در غیر این صورت در جمع معلمان پذیرفته  کنم که لهجه میاست. تمام تالشم را 

 .«شوم مین

آموزان( معلمان درکشان از آموزش چندفرهنگی را به نگرشی که  دانش نگرش معلمان نسبت به 4.1

دهند اما  میهایی که برخی از معلمین انجام  رغم تالش دهند. علی میدارند نسبت آموزان  دانشبه 

دهد. معلمین حاضر در  میثیر قرار را همچنان تحت تأها های آن فرهنگ غالب حاکم بر جامعه نگرش

نگرند.  میفرهنگ اقلیت با نگاه منفی آموزان  دانشکنند که گاهی به  میز نمونه اینگونه ابرا

خصوص اگر شرایط اجتماعی  اقتصادی مطلوبی داشته  آموزانی که از فرهنگ غالب هستند به دانش

آموزانی از قوم ...  هایی که دانش در کالس»گوید:  می میگیرند. معل میباشند بیشتر مورد توجه قرار 

گوید:  میمعلم دیگری «. هستندآموزان  دانشتر از سایر  کنم که کند ذهن میفکر  هستند همیشه

بیشتر توجه ها شود، ناخواسته به آن میتهرانی در کالسم بیشتر آموزان  دانشوقتی که تعداد »

 «کنم. می

 

 گیری بحث و نتیجه

ته است. البته باید منظور آشنایی با ادراک معلمان از آموزش چندفرهنگی صورت گرف این مطالعه به

های حاصل از یک مطالعه ی موردی بوده است و  های این پژوهش براساس داده کید کرد که یافتهأت

تواند  میتوان ادعا نمود که این تحقیق  میمعلمان اشاره داشته باشد اما  میتواند به اداراک تما مین

ین موضوع در تربیت معلمان. خصوص اهمیت ا هاهمیت آموزش چندفرهنگی در کشور را نشان دهد ب

ة ثری زندگی کنند. همؤنیاز دارند که به شکل مآموزان  دانشچندفرهنگی ة در یک دنیا و جامع

هایی را فرا بگیرند که  بایست دانش و مهارت میهای اصلی سواد آموزی  در کنار مهارتآموزان  دانش

وعان خود ازگروه های مختلف امکان زندگی کردن، تعامل داشتن و بحث کردن با همنها  به آن

مطالب آموزشی حساس و چندفرهنگی در دست  .(Banks, 2009) قومی، فرهنگی و زبانی را بدهد

فایده است. چنین  و فرهنگی دارند بی  میهای مختلف قو معلمانی که نگرش منفی نسبت به گروه

به شکل زیانباری  یا احتماالًکار ببرند  توانند مطالب آموزشی چندفرهنگی را به میندرت  معلمانی به

های آموزش چندفرهنگی کمک به  برنامه بنابراین برای تحقق(. Nieto, 2009) برند میکار  را بهها  آن

و ها  های مختلف و ارزش معلمان و دیگر اعضای کادر مدرسه برای کسب اطالعات در مورد گروه

ندفرهنگی در مدرسه باید توانایی کردن آموزش چ برای پیاده نگرش های دموکراتیک ضروری است.

برنامه،  های فوق های درسی، فعالیت آموزان، برنامه بین معلمان و دانش  میها، تعامالت کال ارتباط

 و زبانی اصالح شود. چهارچوب های بنادین مدرسه،  میهای فرهنگی، قو نسبت به اقلیتها  نگرش

 باید تغییر داده شده و نوسازی شود.و اهداف ها  ، ارزشساختارهای اجتماعی، اظهارات غلط

اش  و چهارچوب های نهانیها  توجه اصلی مدرسه و معلمین باید روی برنامه درسی پنهان و ارزش    

درسی ة درسی پنهان دارد. برنامة درسی آشکار و هم برنامة متمرکز شود. یک مدرسه هم برنام
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های درسی است. این  درسی و طرحهای راهنما، کتاب های  صریح شامل متغیرهایی مثل کتاب

های  وجود آید که نگرش ای به اند و باید اصالح شوند تا فرهگ مدرس های محیط مدرسه مهم جنبه

کمک کند ها  این گروهآموزان  دانشهای فرهنگی مختلف ایجاد کند و به  مثبتی نسبت به گروه

تر  درسی پنهان مهمة ن وجود برنامبا ای (.Sletter & Grant, 2010) موفقیت تحصیلی را تجربه کنند

به   میای تعریف شده که هیچ معل عنوان برنامه درسی صریح است. برنامه درسی پنهان بهة از برنام

ثر فرهنگ مدرسه ؤگیرند. این همان بخش م مییاد آموزان  دانشکند. اما همه  میوضوح تدریس ن

ت از جمله چگونگی نگاه مدرسه به های مدرسه نسبت به طیفی از مسائل و مشکال است که نگرش

 ,Hooks, 1993; Torres) دهد میو زبانی را شکل   میهای مختلف فرهنگی، قو گروهآموزان  دانش

های  های انجام شده استخراج شد و حکایت از نگرش همان چیزی که از دل مصاحبه دقیقاً. ( 1992

موزانشان را از طریق مشاهده و گفتگو آ توانند فرهنگ های خاص دانش میمعلمان  منفی معلمان بود.

های یک اجتماع  آموز به کدام فعالیت مشخص کنند. یک معلم با آگاهی از اینکه یک دانشها با آن

تواند فرهنگ شخصی  میآن جوامعی که حضور داشته  خاص دسترسی داشته و نحوه مشارکت او در

آموز، معلم  دی نشده از خود واقعی دانشبن آموز را بفهمد. برای گسترش این نوع درک قالب هر دانش

اند حضور یابد،  آموزشی که شاگردانش از آنجا آمدهباید بیرون از مدرسه وقت بگذراند و در اجتماع 

هایی ورای کالس خود  های روزانه در طول مدرسه در مکان طور باید به اجتماعات فعالیت همین

خارج از آموزان  دانش ةهای روزان بین زندگی ارتباط مستقیم (.Meyer & Wood, 2004) توجه کند

تواند برنامه  میکالس درس و محتوای آموزشی در دروسی مثل تاریخ، مطالعات اجتماعی و ادبیات 

کند تا پیشینه فرهنگی و  میهمچنین فرصتی برای معلمان فراهم ها  درسی را زنده کند. این ارتباط

نتایج این پژوهش نشان شوند، یاد بگیرند.  میمواجه  آموزان دانشتنوع فرهنگی که با هر سری از 

سفانه أدهد که معلمان نه تنها شناختی نسبت به مفاهیم آموزش چندفرهنگی ندارند بلکه مت می

 خالف این مفاهیم قرار دارد.مان ایران از آموزش چندفرهنگی برادراک معل

در آموزان  دانشبیان و سبک گفتار از سوی دیگر زمانی که معلمان در محاوره کالسی از شیوه     

آموزان  دانشیابد. انگار  میافزایش آموزان  دانشکنند میزان یادگیری  میو فرهنگ عامه استفاده خانه 

مدرسه و دانش   میکنند که یاد بگیرند. این فن آموزشی پل زننده بین دانش رس میروحیه و اراده 

دهد از بیانی که با  میاجازه آموزان  دانشند و به ک میبینابینی ایجاد « فضای سوم»یک   میرسغیر

را به خود ها  و بیان کالس همراه شوند و آنها  آورند استفاده کنند تا با محاوره میخود به کالس 

هایی بهای موفقیت در مدرسه این نیست که کسی از خودش و  اختصاص دهند. در چنین کالس

آموز صداها و محاورات  نه هماهنگ شود. بلکه دانشبیانش دست بکشد تا با یک فرد جدید و بیگا

آموز هم برای  کند و معلم با استفاده از زبان خود دانش میداشته اضافه  جدیدی به آنهایی که قبالً

این  (.Gutierrez, 2003) بیانی که برای دانش آموز آشناست و هم برای بیان جدید ارزش قائل است
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از این ها معلمان به مفاهیم آموزش چندفرهنگی؛ ادراک آن ةرغم عالق دهد علی میپژوهش نشان 

های منفی معلمان و  مخالف مفاهیم آن بوده. این امر نشانگر دانش محدود و نگرش آموزش کامالً

محیط به آموزش چندفرهنگی است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اصالح نگرش و ارتقای 

سازی  جهت یکپارچه آموزش چندفرهنگی در ایران است. دانش معلمان از ضروریات  تحقق اهداف

درسی مدرسه و تدریس  ةبا برنام مختلف های قومی، فرهنگی و زبانی بهتر مفاهیم مربوط به گروه

 توان این پیشنهادها را ارائه کرد: میهای چندفرهنگی  در محیطها اثرگذار آن

دارای دانش،  معلم. اگر هستی نهایت مهم در تدریس محتوای چندفرهنگ بی عنصریمعلم . 1

آمیز در  رفتار تبعیض ةآمیز یا مشاهد تبعیضهنگام مواجهه با محتوای  الزمنگرش و مهارت 

 فرهنگی های قومی، برای تدریس در خصوص تجربیات گروهها  از این موقعیت تواند میآموزان؛  دانش

 بهره ببرید.  جامعهدر  و زبانی

طور اثرگذار  به  میبرای تدریس محتوا و مفاهیم قو  میای قوه داشتن دانش در خصوص گروه. 2

های  های گروه و فرهنگها  یک کتاب اصلی و مهم را که تاریخ باید کم دستمعلمان ضروری است. 

 (.Nieto, 2009) کنندکند مطالعه  میرا بررسی   میقو

هایی که در خصوص  تخود و موقعی آمیز تبعیضرفتارهای  و ها  نسبت به گرایشمعلمان باید . 3

 . باشندحساس  کنند میدر کالس درس ایجاد   میهای قو گروه

های  تصاویر مثبت و مختلطی را از گروهشان که کالس درس باید اطمینان حاصل کنند. 4

پوسترها و  و این کار را با نشان دادن تابلوهاتوانند  میمعلمان کند.  میگوناگون عرضه  میقو

کشند انجام  میرا در جامعه به تصویر  زبانیو   می، قوفرهنگیعاتی که تنوع حاوی اطال یهای تقویم

 (.Banks, 2010) دهند

های  تا تفاوت نکنندخود حساس باشید. سعی آموزان  دانش فرهنگیو   میهای قو نسبت به گرایش. 5

طور مثبت و  به ها تا به این اختالف کنند، بلکه سعی بگیرندبیند نادیده  میای را که  میو قو فرهنگی

 . دهندطور حساس پاسخ  به

. برخی مطالب حاوی باشنددر انتخاب خود و استفاده از مطالب درسی دارای قضاوت صحیح . 6

نظر  که یک گروه قومی، فرهنگی یا زبانی از نقطه میهستند. هنگاها  تصورات خشن مربوط به گروه

ای مطرح  افتد یا کلیشه میاز قلم  طالببرخی م شود میدر مطالب درسی توضیح داده  فرهنگ غالب

 (.Sleeter, 2005) شوندخود متذکر آموزان  دانشبه  ، این مطالب راشود می

تکمیل کتاب درسی  برایو صداهای ضبط شده ها  دی ها، نوارهای ویدویی، سی از کتاب ها، فیلم. 7

خود آموزان  دانشبه ها  هگروهای این  دیدگاه ةو فرهنگی و زبانی و ارائ  میهای قو مربوط به گروه

 . کننداستفاده 

خود را با   میفرهنگی و قو های . داستانباشندخود در تماس   میبا میراث فرهنگی و قو. 8

 که کرد خواهندرا در کالس درس ایجاد  فضاییبه این ترتیب  بگذارندخود در میان آموزان  دانش
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و فرهنگی خود فرو روند و   میتا در ریشه های قودهد  میانگیزه ها به آنآموزان  دانشبرای مشارکت 

 د شد.نخواه آموزانشان برای دانش میدر نتیجه منجر به یادگیری قو

دارای اهداف  اقلیتآموزان  دانش. بسیاری از ببینندها  عنوان برنده خود را به اقلیتآموزان  دانش. 9

خواهند به  میتوانند موفق باشند و  ها مینبه معلمانی نیاز دارند که باور دارند آها باالیی هستند. آن

آموزان  دانشتحقیقات نشان داده است اگر معلمان این برای رسیدن به موفقیت کمک کنند. ها آن

 یابند میبه احتمال بیشتری به اهداف عالی دست آموزان  دانشدارای توقعات و انتظارات باال باشند، 

(Sleeter, 2005.) 

 میو غیررس  میهای رس گروهی ها نمایشو ها  مراسم ا،ه که بازی کنندل اطمینان حاصمعلمان . 10

گوناگون دارای وضعیت  فرهنگی و زبانیو   میهای قو که گروه کنند. یقین پیدا عادالنه باشد مدرسه 

 با تنوع قومی، فرهنگی و زبانیو اجراهای مدرسه هستند. در یک مدرسه ها  و موقعیت برابر در ارائه

به  منفی، پیام فرهنگ غالب اجرا شودای توسط  های برجسته در یک نمایش مدرسه نقشاگر تمام 

 (.Banks, 2010) دهد میگروه اقلیت و والدین آموزان  دانش

پاسخگو آموزان  دانشتک  تغییر( در عملکرد تک معلمان خوب باید نسبت به تغییرات )یا عدم    

حاضر در کالس، آموزان  دانشثیرگذار، به تعداد دتوان استدالل کرد، معلم ت میباشند. همچنین 

های اختصاصی  های متفاوت تدریس است. تفاوت فرهنگی بعد دیگری را به ویژگی نیازمند راه

آموزان  دانش ةیافته برای هم ای آموزش سازمان های پایه که روش حالیکند. در میاضافه آموزان  دانش

های  زمینه به دستیابی به موفقیت کودکان دارای پیششود، معلمانی که در کمک  میکار برده  به

و ها  اند که حساس بوده و نسبت به ارزش ثرتر هستند، آنهاییؤفرهنگی متفاوت در مدرسه م

 (.Sleeter  ،2005) کنند میخود با احترام برخورد آموزان  دانشهای  میراث
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