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Abstract: 

Schools always need to respond to the values of social classes in the society to gain 

legitimacy. Since the values are not limited to academic progress and technical-

economic achievements, it is expected that schools respond to a diverse human and 

social values. Therefore, Schools need to institutionalize education that is linked to 

social and human value. The human-social values are manifested in dimensions such 

as multicultural education, citizenship education, ethics education, political education 

and religious education. In fact, In order for schools to be accepted in the society and 

among different social classes, they must also institutionalize human-social values. 

Accordingly, the legitimacy of schools depends on responding to a diverse values. 

Indeed, only through institutionalizing accepted human-social values, schools can be 

accepted in the society and also can establish a stable social base for themselves. 

Therefore, schools are expected to accept cultural and racial diversity and create an 

opportunity to reduce inequalities and cultural biases; make students understand 

citizenship rights; educate the students ethics and make them a real human beings; 

finally, to institutionalize spiritual and religious values as a stable trend in them. The 

importance of these values has gone so far that some researches have shown that 

school leaders can penetrate their followers and lead them to higher goals by rely on 

value systems and create values. Different researches have evaluated the current status 

of Iran's educational system in responding to human-social values. It is possible to 

evaluate the performance of the educational system by obtaining a comprehensive 

view of the researches which is conducted up to now. The present research aimed to 

evaluate the issue through a systematic review of all researches conducted in Iran. 

Although different researches in Iran have investigated aspects of multicultural 

education, religious education, ethics education, political education and citizenship 

education, but now there is a need to integrate these researches to obtain a 

comprehensive view. Legitimacy is based on the evaluations of powerful 
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stakeholders. This means that powerful stakeholders in society evaluate the 

mechanisms of an organization (in this case, the educational system). If the 

organization has been able to institutionalize their values in its mechanisms, it will 

receive the financial aids and other support from those stakeholders. As a result, the 

organization will be stable and constant. But if that organization cannot 

institutionalize that values, the aids and support of the stakeholders will decrease or 

be cut off, and according to Illich, de-schooling will happen in the society.  For the 

sake of this reason, when an organization is in crisis and its reputation is criticized, 

the managers and policy makers of that organization have to react immediately and 

repair the damage to their reputation. Therefore, it seems that organizations are always 

forced to respond to the demands and expectations of stakeholders and organize their 

mechanisms in such a way that those demands and expectations are internalized and 

institutionalize in the organization. Depending on the diversity and influence of the 

stakeholders in a society, we are faced with two approaches for legitimization. I have 

named these two approaches as engineered approach and diversity approach. 

Educational systems that institutionalize values through engineered approach, 

institutionalize a unified identity and culture. Therefore, the values related to the 

official and dominant culture of the society are taken into consideration but other 

values which is different from the dominant culture are neglected. This means that the 

social institutions of the society internalize the values of the dominant class and 

powerful shareholders in such an approach. An institution that adopts diversity 

approach firstly accepts comprehensiveness. For example, schools in this approach 

accept that education is a comprehensive process and an aspect of education shouldn’t 

be reduced in favor of another aspect. In such an approach, it is not acceptable to pay 

attention only to economic and technical values and ignore other social and cultural 

aspects. In this approach, it is also accepted that the demographic, religious, and racial 

composition of a society is not uniform. Therefore, diversity and differences should 

be accepted and respected and the values of diversity in School should be 

institutionalized. This research was done to provide a clear and comprehensive picture 

of the status of institutionalization of these values by relying on the researches that 

have investigated multicultural education, citizenship education, moral education, 

political education and religious education. Qualitative meta-analysis method was 

used for this purpose. Therefore, qualitative meta-analysis method was used, which 

tries to integrate the findings of all researches. Then, discover the basic elements of 

those researches and conceptualize the findings and general directions in a new 

format. Finally, interpret and explain those elements and findings. The entry and exit 

criteria for the research were determined and based on that, the research reports were 

selected and organized. The entry criteria included the research nature of the study 

and also describing the current situation. Therefore, any promotional or review studies 

were excluded from the research process. In addition, any study that dealt with a topic 

other than describing the current situation was excluded from the research process. 

The exclusion criterion was the low quality of the study, for which the CASP checklist 
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was used. 89 final researches were studied and analyzed in the form of a census. 

Among these 89 studies, 27 studies were related to multicultural education, 29 studies 

were related to citizenship education, 16 studies were related to moral education, 10 

studies were related to political education, and finally, 7 studies were related to 

religious education. In addition, the oldest research was related to 2008 and the most 

recent was related to 2020. Considering this frequency distribution, it is clear that less 

researches had investigated the current situation of religious education and political 

education. The findings of the current research showed that the institutionalization of 

human-social values was weak and ineffective. From a quantitative and numerical 

point of view, textbooks, educational models and educational evaluations have paid 

insufficient and inappropriate attention to human-social values. From a qualitative 

point of view, the approach taken in teaching these values has been based on passive, 

mechanical and conservative methods that do not lead to deep learning in students. In 

this way, students have become familiar with many cultural, moral, religious and 

citizenship values only at the conceptual level, but since these values have not been 

given enough attention, as well as, active approaches that need to consider the 

awareness and freedom of students have not been used, values such as moral virtue, 

peaceful coexistence, law-oriented ethics, true belief in spiritual values have become 

foreign words and actions in the educational system. In addition, the findings of the 

current research showed that schools have only focused on the values that follow the 

education of obedient citizens, adhere to social integrated values and are in line with 

official national, patriotic and religious values. be This is despite the fact that this 

method does not lead to the deep institutionalization of uniform and integrated social 

values. In fact, only free and conscious education can lead to the development and 

movement towards values. This is also the reason that the only condition of education 

is not the transfer of values and culture, but this transfer should be free and conscious 

to internalize the deep layers of culture in the students. This institutionalization of 

values leads to breeding (not education). In breeding, only the superficial and 

insignificant level of a culture can be transferred to students by relying on 

indoctrination and repetition, as well as forcing and restraining, and the 

institutionalization of values is reduced to the transfer of information and mere 

knowledge enhancement. This is while the information-oriented method, 

memorization and repetition, indoctrination and imposition leads to superficial and 

fragile learning. While in order to internalize values, a true and stable tendency must 

be created in the student to move and to turn, and this can only be done in active, 

dynamic, free and conscious ways. In the same way, not only the racial, cultural, 

ethnic and religious differences of the learners are not paid much attention to, but even 

the inner nature of the learner is also neglected. 

Keywords: Multicultural Education, Civic Education, Politic Education, Ethical 

Education, Religious Education.  
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های آموزش چندفرهنگی، آموزش شهروندی، تربیت اخالقی، پژوهشفراتحلیلی بر 

 تربیت سیاسی و تربیت دینی در ایران

 1شیرکوه محمدی

 چکیده

 -یهای انساننظام آموزشی توسط محیط بیرونی تنها در گرو نهادینه کردن ارزش شدننظریه نهادی، پذیرفته بر پایه

ها را مورد عملکرد آموزشی و تربیتی مدارس ایران در نهادینه کردن این ارزشاجتماعی است. پژوهش حاضر بر آن بود تا 

هایی که به بررسی وضعِ موجود نظام آموزشی در نهادینه منظور، فراتحلیلی کیفی بر تمامی پژوهشارزیابی قرار دهد. بدین

پرداخته بودند، انجام شد. در 1888تا  1881های چندفرهنگی،  شهروندی،  اخالقی، سیاسی و دینی از سال کردن ارزش

پژوهش به بررسی وضع موجود پرداخته بودند. پس از کنترل کیفی  89پژوهش شناسایی شدند که تنها  828گام نخست، 

ها پژوهش به فراتحلیل راه پیدا کردند. یافته 88(، در نهایت، CASPها با استفاده از تکنیک کاسپ )و پایش این پژوهش

سو، اجتماعی، ضعیف و ناکارآمد عمل کرده است. از یک -های انسانیآموزشی در نهادینه کردن ارزش نشان داد که نظام

ها در ها شده است. از دیگرسو، رویکردی که در آموزش این ارزشها، توجهی ناکافی و نامناسب به این ارزشدر آموزش

-میآموزان نادگیری ژرفی در دانشهوده است که بکارانه بپیش گرفته شده است، رویکردی غیرفعال، مکانیک و محافظه

ها آشنایی پیدا کنند و گرایشی راستین و آموزان تنها در سطح مفهوم با این ارزشانجامد. این مساله سبب شده که دانش

برای گذار  های فشار محیط بیرونیها ایجاد نشود. در نهایت، تنها اهرمها برای حرکت و روآوردن به این ارزشپایدار در آن

اجتماعی فراهم کند که خود  -های انسانیتواند بستری برای نهادینه کردن ارزشگون شدن مدارس است که میبه گونه

 نیز نیازمند هموار و همتراز شدن ساختار اجتماعی جامعه است. 

 : تربیت چندفرهنگی، تربیت شهروندی، تربیت سیاسی، تربیت اخالقی، تربیت دینی. واژگان کلیدی
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 مقدمه

ه ی مدارس بر پاسخگویی ببسیاری از اندیشمندان فرهنگی و تربیتی در دنیا، تمرکز بیش از اندازه

رد مدارس لکتوان عماند که نمیاند و پیوسته خاطرنشان کردهانتظارات اقتصادی را به باد انتقاد گرفته

آموزان نمود پیدا های اقتصادیِ که در اثربخشی مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانشرا تنها در جنبه

های مدارس، امروزه، بیشتر به ابزاری کند، خالصه کرد. این اندیشمندان بر این باورند که آموزشمی

مورد نیاز برای ورود به بازار کار  هایها و دانشبرای تربیتِ نیروی کار مورد نیاز جامعه و انتقال مهارت

اند. این نگاه اقتصادیِ صرف تا بدانجا پیش رفته که حتی والدین در ثبت نام فرزندان خود، تبدیل شده

اند دهند که در جذب دانش آموزان نخبه و با استعداد، موفق عمل کردهمدارسی را ترجیح می

(Abdulkadiroglu, Pathak, Schellenberg & Walters, 2020)  هم بدان دلیل است که برای سنجش

 ,Graziose, Koch, Wang)شود فایده استفاده می -های هزینهمیزان اثربخشی مدرسه نیز از تحلیل

Gray & Contento, 2016) های مدارس، این بیم را ایجاد کرده است که چنین گرایشی در آموزش

سپرده شوند. هم بدان دلیل است که منتقدان و  اجتماعی به دست فراموشی -های انسانیارزش

ها هستند، پیوسته، به نقد سازوکارها و کارکردهای اندیشمندانی که دلواپسِ فرهنگ، انسانیت و ارزش

دنبال ایجاد تغییر در نظام آموزشی هستند. برای مثال، الرسون تاکید بیش نظام آموزشی پرداخته و به

آموزان و نادیده گرفتن عدالت اجتماعی و ی دانشباال رفتن نمره از اندازه بر پیشرفت تحصیلی و

صادی های فنی و اقتشود که تنها توجه به جنبههای دموکراتیک را به باد انتقاد گرفته و یادآور میارزش

رهنگی های نژادی، فای بر مدارس وارد کرد که تا نسبت به تفاوتکافی نیست و باید فشارهای بیشینه

. چنین اندیشمندانی البته انتقادهای نرمی به (Larson, 2011)اجتماعی نیز پاسخگو باشند و طبقه 

ها پا را از این انتقادهای نرم فراتر گذاشته و نقدهایی اند اما برخی دیگر از آننظام آموزشی وارد کرده

سرآمد  (Illich, 2009)چ اند. در این میان، شاید ایلیای بر نظام آموزشی وارد کردهشکنانهراستی سنتبه

های ها و کاستیکاست از مدرسه، ضعف و کمهای بیاین مساله است که با پشتیبانی باشد. او متوجه

های مالی از مدرسه شده است. چراکه ایلیچ بر آن دنباِل قطع پشتیبانیکند، بهآن نیز ادامه پیدا می

سان، با قطع کردن این های آن است و بدیناست که تنها راه پایداریِ یک نهاد، تامین هزینه

یز نامدش، نکننده میکند، که گزندهای فلجک جامعه وارد میهها، گزندهایی که آن نهاد بپشتیبانی

های خویش به ویژه ایلیچ باوری راستین داشت که مدرسه، عمالً رسالت (Illich, 2009)رود از بین می

ای باید از جامعه برچیده شوند. مایهدهند و چنین مدارسِ بیمیهنجاری را انجام ن -های ارزشیرسالت

زدایی از جامعه، خواستار برچیده شدنِ خود به نام مدرسه به این ترتیب، با انتشارِ کتاب جدی و کوبنده

آید آن است که باید به مدارس از جامعه شد. به هر روی، آنچه در تمامی این نقدها به چشم می

 هایی فعال و پویا، بستری برایاجتماعی توجه بیشتری داشت و با تکیه بر آموزش -نیهای انساارزش

هایی اجتماعی در جلوه -های انسانیآموزان فراهم کرد. ارزشها در دانشنهادینه کردن این ارزش
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مانند تربیت چندفرهنگی، تربیت شهروندی، تربیت اخالقی، تربیت سیاسی و تربیت دینی نمود پیدا 

ی هاکنند. راست آن است که اگرچه اثربخشیِ نظام آموزشی با دستاوردهای اقتصادی و موفقیتمی

های مختلف شود اما برای آنکه مدارس بتوانند در جامعه و در بین طبقهتحصیلی مدارس داوری می

ین در ا اجتماعی نیز بپردازند. -های انسانیاجتماعی نیز پذیرفته شوند، باید به نهادینه کردِن ارزش

هنجاری است  -مدارس در جامعه بیشتر وابسته به کارکردهای ارزشی 1شدنپذیرفتهحالی است که 

 اجتماعیِ  -های انسانیراستی، مدارس تنها با نهادینه کردن ارزشاقتصادی. به -تا کارکردهای فنی

هند. را بنیان نتوانند پذیرفته شده و پایگاه اجتماعی استواری پذیرفته شده است که خود نیز می

های فرهنگی و نژادی را بپذیرد و فرصتی برای کاهش گونیرود که گونهبدینسان، از مدارس انتظار می

ها را به های فرهنگی ایجاد کند؛ حقوق انسانی را به شهروندان بیاموزد و آنها و سوگیرینابرابری

ی های اخالقآموزان بپردازد و کنشخواه تبدیل کند؛ به تربیت اخالقی دانشطلب و پاسخافرادی حق

های معنوی و دینی را چُنان گرایشی پایدار در ها پرورش دهد و سرانجام، ارزشمدار را در آنانسان

اند که ها نشان دادهای از پژوهشها تا بدانجا رفته است که پارهاهمیت این ارزشها نهادینه کند. آن

توانند در پیروان ها است که میهای ارزشی و خلق ارزشظامرهبران و مدیران مدارس، با تکیه بر ن

 . (Higham and Booth, 2016)ها را به سمت اهداف واالی مدرسه بکشانند خود نفوذ کنند و آن

های گوناگون قرار گرفته است عملکرد آموزشی و تربیتی مدارس در ایران نیز همواره موردِ داوری

تر اجتماعی بیش -های انسانیارزشیِ جامعه، چه بسا که حساسیت بر ارزشو به دلیلِ بافت فرهنگی و 

های انسانی و های مدارس در نهادینه کردن ارزشنیز باشد. البته ارزیابیِ دقیق عملکرد آموزش

های انجام شده در این زمینه را نیک بشکافیم تا دریابیم که اجتماعی نیازمند آن است که پژوهش

اند و چگونه به نهادینه اجتماعی توجه داشته -های انسانیتا چه اندازه به ارزشهای مدارس آموزش

ای هاند. به دیگر سخن، هم باید به واکاوی این مساله بپردازیم که آموزشها پرداختهکردن این ارزش

هایی چون تربیت چندفرهنگی، تربیت شهروندی، تربیت اخالقی، تربیت مدارس تا چه اندازه به ارزش

ها وهها با تکیه بر چه شیسیاسی و تربیت دینی پرداخته است و هم باید دریابیم که آموزش این ارزش

های گوناگونی به ارزیابی وضعِ اند. این در حالی است که تاکنون پژوهشو رویکردهایی انجام گرفته

ند و با به دست ااجتماعی پرداخته -های انسانیموجود نظام آموزشی ایران در پاسخگویی به ارزش

توان به ارزیابی عملکرد نظام آموزشی ها است که میآوردنِ نگاهی یکپارچه و جامع از این پژوهش

ران های انجام شده در ایپرداخت. پژوهش حاضر بر آن بود تا با تکیه بر فراتحلیل کیفیِ تمامی پژوهش

ران به بررسی ابعادی از آموزش های مختلفی در ایبه این ارزیابی بپردازد. اگرچه تاکنون پژوهش

تاکنون  اند اماچندفرهنگی، تربیت دینی، تربیت اخالقی، تربیت سیاسی و آموزش شهروندی پرداخته

. ها پرداخته استهای این پژوهشبندی و یکپارچه کردن یافتهتنها دو پژوهش سیستماتیک، به جمع

                                                      
1. Legitimacy  



89   ربیت سیاسی و ...های آموزش چندفرهنگی، آموزش شهروندی، تربیت اخالقی، تفراتحلیلی بر پژوهش 

است   (Mohammadi, Kamal Kharazi, Kazemifard and Poorkarimi, 2016)ها پژوهش یکی از آن

اند و دیگری، پژوهش های چندفرهنگی در مدارس پرداختهکه به فراتحلیل کیفی پژوهش

(Mohammadi, Hasankhani and Omid, 2016)  است که به تحلیل استنادی دو فصلنامه تربیت

-و در این فاصله، پژوهش گذردسال می 5اسالمی پرداخته است. از زمان انتشار هر دو پژوهش تاکنون 

 -های انسانیهای مجدد هستند و افزون بر آن، ارزشاند که نیازمند بررسیهای جدیدتری انجام شده

ا مانند هشوند بلکه باید سایر جنبهاجتماعی تنها در آموزش چندفرهنگی و تربیت دینی خالصه نمی

ن بررسی قرار داد. بدینسان، انجام چنیتربیت اخالقی، تربیت شهروندی و تربیت سیاسی را نیز مورد 

 رسید. فراتحلیلی ضروری به نظر می

کند، فرهنگ ی انسانی و حیوانی را از هم متمایز میاز دیرباز سخن از آن بوده که آنچه که جامعه

هایی مانند دین، علم، کار بسته شده است در جلوههای پذیرفته شده و بهو فرهنگ که ارزشاست 

های گوناگون فردی و اجتماعی واقعیت ، آداب، اخالق و فلسفه نمایان شده و در حوزهعرفان، هنر

کند، تکامل یک جامعه تنها در گرو خاطرنشان می (Naghibzadeh, 2011)یابد. اما همچنان که می

ی روآوردن به آن و کوشش به همگامی و همراهی با آن دارا بودن یک فرهنگ نیست، بلکه در نتیجه

کند و به همین دلیل است که تربیت را رو آوردن آزادانه چنین مهمی در تربیت نمود پیدا میاست. 

اجتماعی تنها از نظام  -های انسانیراستی نهادینه کردن ارزشداند. بهو آگاهانه به سمت فرهنگ می

ی ی اجتماعهاآید. پر بیراه نیست که بسیاری از منتقدان اجتماعی در مواجهه با آسیبآموزشی برمی

ا کنند و یی نظام آموزشی میکاری یا نابرابری اجتماعی، بخشی از انتقادات خود را متوجهمانند بزه

اجتماعی،  -ها و هنجارهای انسانینظام آموزشی را به دلیلِ ضعف عملکردی در نهادینه کردن ارزش

 یاجتماعی بر پایه -انسانیهای ی عملکرد مدارس در آموزش ارزشکنند. اگر داوری دربارهسرزنش می

ها در نهادینه کردن اجتماعی و همچنین شیوه و رویکردِ این آموزش -های انسانیمیزان توجه به ارزش

 وند. شروایم که در ادامه توضیح داده میبهاجتماعی است، بدینسان، ما با رویکرد رو -های انسانیارزش

 1شدهرویکرد مهندسی

نند کپردازند، تالش میها میشده به نهادینه کردن ارزشرویکرد مهندسیهای آموزشی که با نظام

وط های مربدست از فرهنگ را نهادینه کنند. بدینسان، تنها ارزشکه هویت و فرهنگی یکپارچه و یک

های قومی، نژادی، مذهبی و فرهنگی را به فرهنگ رسمی جامعه مورد توجه قرار گرفته و تفاوت

شده تنها فرهنگ کالن جامعه . اگر به زبان شاین سخن بگوییم، در هویتِ مهندسیدانندارزش میکم

مهری قرار های دیگر، مورد بیفرهنگگیرد اما خردهو سازمان )یا نظام آموزشی( مورد توجه قرار می

د. نگویکار میای از پژوهشگران نیز به چنین رویکردی، رویکرد محافظهپاره (Schein, 2010)گیرند می

های نیروهای فئودال با کاری از فرهنگ سیاسی گرفته شده و برآمده از آغازِ کشمکشی محافظهواژه

                                                      
1. Engineered approach  
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های سنتی و نظامِ کار از ارزشدار است. نیروهای محافظههای جدید اجتماعی مانند سرمایهطبقه

د. ستیز داشتنکردند و با هر گونه نواندیشی، تغییر و دگروگونی، سرِ دستِ اجتماعی دفاع مییک

کار تالش داشتند تا با فشار بر نهادهای فرهنگی، به مهندسی کردِن های محافظهبدینسان، گروه

های سنتی و نظام اجتماعی همنوا دفاع کند. بدینسان، این رویکرد فرهنگی بپردازند که از آن ارزش

فردی بود.  هایشد، تفاوتمی چندان پذیرایِ تغییر، دگرگونی و تفاوت نبود و تنها تفاوتی که پذیرفته

-اوتدانستند و رنجِ پذیرفتنِ تفهای بین افراد را تفاوتی فردی و روانشناختی میبدان معنی که تفاوت

، «1موفقیت برای همه»اگرچه که مفاهیمی مانند کردند. های فرهنگی را بر خود هموار می

ا هشود اما هدفی که پشتِ این لفاظیده میها دیدر گفتمان و ادبیات آن« 8برابری»و « 2توانمندسازی»

های خاصی ها است و در نتیجه، دوباره فرهنگها برای حل تفاوتسازیِ فرهنگدارند بیشتر، همسان

طور کلی، در . به( Mohammadi and et al, 2016)شوند نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده می

 ها، پذیرفتنگونی، احترام به تفاوتهایی که مُنادیِ گونهسو، به ارزششده، از یکرویکرد مهندسی

-هایی در آموزششود و از دیگر سو، تنها ارزشهای قومی، نژادی و مذهبی است کم توجهی میاقلیت

ای همسان و همگون را ایجاد کنند. شود که بتوانند جامعههای مدارس پذیرفته شده و نهادینه می

ای هگون ناچیز است و رویکردِ پرداختن به ارزشهای گونهویکرد به ارزشبدینسان، میزان توجه این ر

 کارانه است.  هایی غیرفعال و محافظهاجتماعی نیز مبتنی بر شیوه -انسانی

 9گونرویکرد گونه

شود اما در رویکرد سازی و یکپارچگی زده میشده بر طبلِ همساناگرچه در رویکرد مهندسی

ی که گیرد. در نظام آموزشگونی پذیرفته شده و مورد احترام قرار میگونی و گونهگون، تغییر، دگرگونه

د جانبه است و نبایشود که تربیت فرایندی همهکند، اول پذیرفته میچنین رویکردی را اختیار می

ربیت جانبه به تهیچ جنبه از سپهر زندگانی را به نفع سپهری دیگر فروکاست. بدینسان، نگاهی همه

جایی پرداخته شود. چنین بهها بدون حذف، کاهش و یا جاشود تا به تمامی ارزشداشته و تالش می

 های پویا،کارانه، شیوههای غیرفعال و محافظهویژگی نیازمند آن است که به جایِ استفاده از شیوه

معیتی، ود که ترکیب جشگیرد. دوم، پذیرفته میفعال، خالقانه و مبتنی بر تغییر مورد استفاده قرار می

ها را پذیرفته و ها و تفاوتگونیدست و همسان نیست و باید گونهمذهبی و نژادی یک جامعه، یک

های مدارس نهادینه شوند. در این رویکرد گونی در آموزشهای گونهمورد احترام قرار گرفته و ارزش

مختلفی ایجاد شود. طرفداران این های آمیزی بین افراد و گروهشود که همزیستی مسالمتتالش می

د، های مختلفی ایجاد شوآمیزی بین افراد و گروهرویکرد بر این باورند که اگر این همزیستی مسالمت

                                                      
1. Success for all  

2. Empowerment  

3. Equity  

4. Diversity approach 
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افزون بر آن، این رویکرد با  .(Lumby and Coleman, 2007)کنند ها کاهش پیدا میتمامی نابرابری

ها و رفتارهای مشترک یک گروه تنها باورها، احساساختیار کردنِ نگاهی پویا به فرهنگ، فرهنگ را 

گیرند. بدان معنی که در ها نیز در این نگاه مورد توجه قرار میفرهنگداند بلکه خردهاجتماعی نمی

های مشترکِ فراوانی گیریا جامعه دارای جهتهاین نگاه باور بر این است که نه تنها اعضای یک گرو

های شگرفی نیز هستند ها و تفاوتگونیهای مشترک، دارای گونهگیریجهتهستند اما دوشادوشِ این 

 Lumby and)ها گرفته شده ها، بخشی از هویت فرهنگی این افراد از آنو با نادیده گرفتن این تفاوت

Coleman, 2007.) ها را محکوم به آن های فرهنگی بین افراد، آنبدینسان، با نادیده انگاشتن تفاوت

تالش برای ایجاد بستری که تمامی ایم که برای آنکه رسوا نشوند باید همرنگ جماعت شوند. کرده

آمیزی با یکدیگر داشته باشند، آرمانی است که در این رویکرد دنبال ها همزیستی مسالمتفرهنگ

که هایی سو، به ارزشگون، از یکطور کلی، در رویکرد گونهبه .(Banks and Banks, 2019)شود می

و  توجه کافیهای قومی، نژادی و مذهبی است ها، پذیرفتن اقلیتگونی، احترام به تفاوتمُنادیِ گونه

ها مواجه کنند و با آموزان را با این ارزششود که دانششود و از دیگر سو، تالش میمی مناسبی

 هموار کنند. ها های آموزش و تربیت فعالی، انتخابی آگاهانه را برای آناستفاده از شیوه

 پرسش پژوهش

شده، میزان توجه و رویکرد آموزش چندفرهنگی در ایران چگونه های انجامبا تکیه بر پژوهش. 1

 بوده است؟

شده، میزان توجه و رویکرد آموزش شهروندی در ایران چگونه بوده های انجامبا تکیه بر پژوهش. 2

 است؟

توجه و رویکرد تربیت اخالقی در ایران چگونه بوده شده، میزان های انجامبا تکیه بر پژوهش. 8

 است؟

شده، میزان توجه و رویکرد تربیت سیاسی در ایران چگونه بوده های انجامبا تکیه بر پژوهش. 9

 است؟

 شده، میزان توجه و رویکرد تربیت دینی در ایران چگونه بوده است؟های انجامبا تکیه بر پژوهش. 5

 پیشینه تجربی پژوهش

اند. های آموزشی پرداختهاجتماعی در نظام -های انسانیهای مختلفی به بررسی ارزشپژوهش

های سیستماتیک و ی پژوهشی فراتحلیل است که نیازمند مطالعهکه پژوهش حاضر از گونهاگرچه

 شمارند. چنانچهای انگشتهای فرامطالعهسو، شمار این دسته از پژوهشفرامطالعه است اما از یک

ن اند. از دیگرسو، برای دست یافتپیشتر نیز بیان شد، تنها دو پژوهش از این دست در ایران انجام شده

ناپذیرِ فراتحلیل است، باید درکی از وضع موجود به تفسیری جامع و یکپارچه، که بخش جدایی
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-است که می های تحلیلیدست آورد. با این مقایسهاجتماعی در دیگر جوامع به -های انسانیآموزش

ها را شناسایی های آموزشی اثربخشی و نااثربخش در نهادینه کردن این ارزشهای نظامتوان تفاوت

 کرد. 

به بررسی  (Zaidi, Verstegen, Vyas, Hamed, Dornan & Morahan, 2016) در پژوهشی کیفی

المت شجویان فلوشیپ سها با تمرکز بر دانفرهنگی پرداختند. آنهای بینهژمونی فرهنگی در گفتمان

نگی فرههای فرهنگی و بینهای مختلف چگونه در بحثتالش داشتند تا بدانند که افرادی از فرهنگ

تواند هژمونی را به حداقل فرهنگی میهای بینها نشان داد که بحثهای آنکنند. یافتهورود پیدا می

ای هفرهنگی باید بر اساس طرح و برنامهبینهای برساند و آگاهی طبقاتی را افزایش دهد اما این بحث

 ای باشد. تربیتی و آموزشی دقیق و حساب شده

(Bengtsson, 2016) های ها و برنامهدر پژوهشی به بررسی نقش هژمونی قدرت در سیاست

ی موردی به تحلیل و بررسی آن آموزشی در کشور ویئتنام پرداخته است. با استفاده از روش مطالعه

های هژمونی چندان های این پژوهش نشان داده است که مفاهیم و مولفهپرداخته است. یافته هژمونی

های آموزشی برجسته نبوده است اما با این وجود، محدود کردن قدرت هژمونی ها و سیاستدر برنامه

 در نظام آموزشی را توصیه کرده است. 

 (Creak, 2018)  در پژوهشی به بررسی نقش هژمونی در آموزش بزرگساالن در کشور الئوس

پرداخته است. این پژوهش نشان داده است که اگرچه پیش از انقالب الئوس، هژمونی کماکان بر 

 سوادی این هژمونیکردن بیکنهای آموزشی تاثیر داشته اما پس از انقالب و با اتخاذ ریشهسیاست

 کمتر شده است. 

(Zolfaghari, Mollering, Clark and Diet, 2016)  در پژوهشی به بررسی نقش فرهنگ در

ها نشان داده است که هر کدام از افراد های آناند. یافتههای سازمانی پرداختهسازی فعالیتعملیاتی

ی و یهای شهری یا روستابسته به فرهنگی که به آن تعلق دارند )مانند فرهنگ خانواده، نژاد، زمینه

ه های سازمانی را بهای کاری خود داشته و در نتیجه سیاستهای بسیار متفاوتی در فعالیت....( نقش

 کنند. های متفاوتی عملیاتی میگونه

(Civitillo and et al., 2016)  به بررسی رویکرد حاکم در توجه به تنوع فرهنگی در مدارس

آموز دانش 1999معلم و  291های میخته به بررسی دیدگاهاند. این پژوهش با استفاده از روش آپرداخته

دهد که از میان دو رویکرد حاکم، یعنی رویکرد برابری ها نشان میاند و یافتهدر مدارس آلمان پرداخته

 و رویکرد ظلم که پیشتر به آن اشاره شد، بیشتر رویکرد برابری و عدالت در مدارس حاکمیت دارد. 

(Agirdag, Merry and Houtte, 2016)  در پژوهشی به بررسی درک معلمان بلژیک از آموزش

ای هچندفرهنگی و ارتباط آن با یکپارچگی محتوای آموزش چندفرهنگی پرداخت. برای گردآوری داده

مدرسه با استفاده از پرسشنامه  98معلم ضمن خدمت از  199پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد و 
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های آن مدرسه دیگر نیز با استفاده از روش مصاحبه، دیدگاه 5معلم از  29ند و مورد ارزیابی قرار گرفت

های این پژوهش نشان داد که معلمان اغلب، تصورشان از آموزش چندفرهنگی، توجه واکاوی شد. یافته

های این پژوهش نشان داد که معلمان متعلق به های مذهبی بوده است. افزون بر آن، یافتهبه تنوع

های آموزش چندفرهنگی های نژادی احساس مشارکت و همنوایی بیشتری با محتوای برنامهاقلیت

تر های نژادی بیشدارند تا معلمان بومی بلژیک. از دیگر سو، معلمان طبقه کارگر در مدارس با اقلیت

 کنند. های چندفرهنگی شرکت میسفید و کاتولیک در فعالیتاز معلمان یقه

تالش کردند تا محورهای اساسی آموزش  (Knowles, Torney- Purta & Barber, 2018)همچنین 

شان ها نهای آنمقاله پژوهشی منتشر شده شناسایی و بررسی کنند. یافته 199شهروندی را با تکیه بر 

محور اساسی است که عبارتند از: جو باز کالسی، رویکردهای  9داد که آموزش شهروندی در برگیرنده 

 ها و هنجارهای شهروندی است. ی نگرشوزش، هویت دانش آموزشی و سرانجام، نمایهیادگیری و آم

(Bayeh, 2016) های ی ارزشنقش آموزش شهروندی و تربیت اخالقی بر ایجاد و توسعه

دموکراتیک در اتیوپی را مورد بررسی قرار داد. این پژوهش به صورت آمیخته انجام شد و در آغاز، 

های عددی و گیریمصاحبه با نخبگان و صاحبنظران به دست آمد و سپس اندازههایی کیفی از داده

های این پژوهش نشان داد که تربیت اخالقی و آموزش شهروندی باعث تقویت آماری انجام شد. یافته

 آموزان اتیوپیایی شده است. های دموکراتیک در دانشارزش

 شناسی پژوهشروش

هایی که تاکنون به بررسی آموزش چندفرهنگی، تکیه بر پژوهشپژوهش حاضر تالش داشت تا با 

ی اند، تصویر روشن و جامعآموزش شهروندی، تربیت اخالقی، تربیت سیاسی و تربیت دینی پرداخته

ها ارائه کند. بدین منظور از روش فراتحلیل کیفی استفاده شد. از از وضعیت نهادینه کردن این ارزش

تمامی  هایکردن یافتهکوشد تا با یکپارچهاستفاده شد که فراتحلیل، میرو از فراتحلیل کیفی آن

-های کلی انجامها و جهتها را کشف کرده و یافتهشده، عناصر اساسی آن پژوهشهای انجامپژوهش

ا بپردازد هسازی کند و در نهایت، به تفسیر و تبیین آن عناصر و یافتهگرفته را در قالب جدیدی مفهوم

(Mohammadi and et al., 2016).  

تربیت شامل ابعادی مانند واجتماعی در سازوکارهای نظام تعلیم -های انسانیاز آنجا که ارزش

امعه جتربیت چندفرهنگی، تربیت شهروندی، تربیت اخالقی، تربیت دینی و تربیت سیاسی هستند، لذا 

بود که به ارزیابِی وضع موجودِ نظام های تجربی انجام شده پژوهش در این فراتحلیل، تمامی پژوهش

ی ترهگونی و گسها پرداخته بودند. بدینسان، اگرچه گونهآموزشی و مدارس در پاسخگویی به این جنبه

یان، ماجتماعی پرداخته بودند بسیار زیاد بود اما در این -های انسانیهایی که به ارزشموضوعی پژوهش

کیفِ وضعِ موجود نظام آموزشی را ارزیابی وعه قرار گرفتند که کمهایی انتخاب و مورد مطالتنها پژوهش

هایی های مدارس تا چه اندازه به آموزششد که آموزشها مشخص میبر این پژوهشتکیهکردند. بامی
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ها و رویکردهای شد که شیوهاند و همچنین، مشخص میمانند تربیت چندفرهنگی توجه داشته

گام اول در این پژوهش، انجام فرایند  ها چگونه بوده است.نهادینه کردن این ارزشآموزشی مدارس در 

ی زمانی و زبان پژوهش ای مورد نظر بود. در این فرایند، نخست، محدودههای دادهجو در پایگاهوجست

وجو شدند. گفتنی جست 1888تا  1881های مربوط از سال مشخص شد که بر این اساس، پژوهش

جو قرار گرفتند. وهایی که به زبان فارسی انتشار یافته بودند مورد جستتنها پژوهش است که

و سیویلیکا مورد استفاده  Irandoc ،Mageiran ،Noormages ،SIDای های دادهترتیب، پایگاهبدین

های جوی پژوهشهای متنوعی استفاده شد. برای جستجو نیز از کلیدواژهقرار گرفتند. برای این جست

-های تربیت چندفرهنگی، آموزش چندفرهنگی، چندفرهنگی، برنامهآموزش چندفرهنگی از کلیدواژه

 های تربیتدرسی چندفرهنگی و تکثر فرهنگی استفاده شد. در آموزش شهروندی نیز از کلیدواژه

شهروندی، آموزش شهروندی، آموزش صلح، آموزش جهانی و شهروندی استفاده شد. برای تربیت 

درسی و اخالق استفاده های تربیت اخالقی، آموزش اخالقی و همچنین برنامهقی نیز از کلیدواژهاخال

های آموزش سیاسی، تربیت سیاسی، دموکراسی و تربیت و شد. در تربیت سیاسی نیز از کلیدواژه

 آزادی در تربیت استفاده شد. برای تربیت دینی نیز از آموزش دین، تربیت دینی، آموزش دینی و

 «یا»ای چون های پیونددهندهجوها از وازهوپرورش دینی استفاده شد. گفتنی است که در این جست

 نیز استفاده شد. « و»و 

های ورود و خروج برای پژوهش مشخص و بر اساس آن، انتخاب و سازماندهی در گام دوم، مالک

ی موردنظر و همچنین، مطالعههای ورود شامل پژوهشی بودن های پژوهشی انجام شد. مالکگزارش

ای که ترویجی یا مروری بودند از فرایند ترتیب، هر مطالعهتوصیف کردن وضع موجود بود. بدین

ای که به موضوعی جز توصیف وضع موجود پژوهش کنار گذاشته شدند. افزون بر آن، هر مطالعه

ی العهکیفیت بودن مطروج نیز کمشدند. مالک خپرداخته بودند نیز از فرایند پژوهش کنار گذاشته می

 19( استفاده شد. این ابزار دربردارنده 1CASPچک لیست کاسپ )منظور از موردنظر بود که بدین

تخاب های انها ارزیابی دقیقی از کیفیت پژوهشسوال کلی به شرح زیر بود که با در نظر گرفتن آن

 شده،  انجام شد.

 وهش حاضر همخوانی دارد؟آیا هدف مقاله مورد نظر با اهداف پژ .1

 آیا از روشی منطقی و حساب شده در مقاله مورد بررسی استفاده شده است؟ .2

درستی بیان روشنی و بهها و ابزارهای مطالعه در مقاله بهآیا طرح پژوهش، اهداف و فرضیه .8

 شده است؟

 گیری که در مقاله استفاده شده است، مناسب و دقیق است؟آیا روش نمونه .9

 ها در آن مقاله استفاده شده است؟ابزارهای مناسب و دقیقی برای گردآوری دادهآیا از  .5

                                                      
1. Critical appraisal skills program 
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 ها استفاده شده است ؟های مناسبی برای اعتباریابی دادهآیا از روش .9

 آیا پژوهشگر از منابع علمی معتبر در مراجع علمی خود استفاده کرده است؟ .1

 ها به خوبی انجام شده است؟تحلیل دادهوآیا تجزیه .8

 بیانی شفاف و گویا ارائه شده است؟های پژوهش بهآیا یافته .8

 آیا مقاله مورد نظر دارای ارزش علمی یا کاربردی است؟ .19

( 5( تا عالی )1ای از ضعیف )گزینه 5ها، در یک طیف لیکرتی پاسخ به هر کدام از این پرسش

ا هگرفتند که امتیاز کلی آنهایی مورد مطالعه و بررسی قرار ارزیابی شد. بدین ترتیب، تنها پژوهش

بندی ابزار کاسپ، دارای کیفیت مناسب برای ارزیابی هستند. اگر به باالتر بود که بر اساس رتبه 89

شد. برای اینکه آورد از پژوهش کنار گذاشته میبه دست می 81پژوهش مورد نظر، امتیازی کمتر از 

طرف خواسته شد تا به این ارزیابی نفر ناظرِ بیتر انجام شود، از سه تر و علمیاین ارزیابی، دقیق

را به  89پژوهش، امتیاز بیشتر از  88پژوهشی که انتخاب شده بودند،  89بپردازند.  بدینسان، از بین 

  دهد.، چگونگی امتیازبندی کاسپ را نشان می1دست آوردند و مورد مطالعه قرار گرفتند. جدول 

 . امتیازبندی کاسپ1جدول 

 امتیاز )نمره کلی( تعریف پایانیتصمیم 

 91-59 عالی پذیرفته شده

 81-99 خوب پذیرفته شده

 21-89 متوسط رد شده

 11-29 نسبتا متوسط رد شده

 9-19 ضعیف رد شده

پژوهش،  88پژوهش نهایی، به صورت سرشماری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. از بین این  88

پژوهش  19پژوهش مربوط به تربیت شهروندی،  28آموزش چندفرهنگی، پژوهش مربوط به  21تعداد 

پژوهش نیز مربوط به  1پژوهش مربوط به تربیت سیاسی و سرانجام،  19مربوط به تربیت اخالقی، 

و جدیدترین مربوط به  1881ترین پژوهش مربوط به سال تربیت دینی بودند. افزون بر آن، قدیمی

های کمتری به بررسی وضع این توزیع فراوانی مشخص است که پژوهشبود. با در نظر گرفتن  1888

ترسیم  1موجود تربیت دینی و تربیت سیاسی پرداخته بودند. فرایند انتخاب و کاهش مقاالت در شکل 

 شده است. 
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 شدههای انجام. فرایند انتخاب مطالعه1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای از آن در ای استفاده شد که نمونهساختهی محققهای پژوهش نیز از سیاههبرای گردآوری داده

دست آمده از آن های بهارائه شده است. پس از مطالعه دقیق هر پژوهش و بر مبنای یافته 2جدول 

 شد. ی مورد نظر تکمیل میپژوهش، سیاهه

  ی فراتحلیل. سیاهه2جدول 

نام پژوهشگر  ردیف

 )پژوهشگران(

عنوان 

 پژوهش 

تمرکز 

 موضوعی

 توضیحات و تفسیر هایافته

وضع 

 مطلوب

وضع 

 نامطلوب

وضع 

 میانه 

عراقیه، علیرضا  . 1

و فتحی 

واجارگاه، 

کورش 

(1881) 

جایگاه 

چندفرهن

گی در 

آموزش 

ای مدرسه

و آموزش 

 عالی 

آموزش 

 چندفرهنگی 

   های خانوادگی و وجود زمینه

ها، اجتماعی در استهزاء سایر فرهنگ

احساس برتری و تعصبات فرهنگی، 

ضعف اطالعات دینی در خصوص 

ها، ضعف برابری و برادری همه انسان

ها آموزان از شخصیتاطالعات دانش

 و آثار فرهنگی بسیار فراگیر است. 

 

  828وجوی اولیه به دست آمدند )مقاالتی که در جست

 مقاله(

مقاله( 89مقاالت انتخاب شده )  

مقاله( 228های ورود به پژوهش بودند )مقاالتی که فاقد مالک  

 مقاله( 88مقاالت نهایی واردشده به پژوهش )

آموزش 

چندفرهنگی  

 پژوهش 21

 مقاله( 5های خروج بودند )مقاالتی که دارای مالک

آموزش 

 28شهروندی 

 پژوهش

تربیت اخالقی 

 پژوهش  19

تربیت سیاسی 

 پژوهش  19

 1تربیت دینی 

 پژوهش 
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استفاده شد. در این تحلیل پیشتر  1های پژوهش نیز از روش تحلیل محتوای قیاسیبرای تحلیل داده

کیف این کدها در اسناد، وشده و تنها کمها استخراجبر مبنای نظری یا مفهومی ابتدا، کدها و مقوله

شوند و بدینسان، از آمارهای توصیفی برای سنجش وضع های جدید ارزیابی میمدارک یا پژوهش

  (.Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017) شودموجود استفاده می

 هایافته

ی هایی مورد بررسشده، تنها پژوهشهای انجامهمانگونه که پیشتر نیز بیان شد در پایش پژوهش

های مدارس در نهادینه کردن موجود آموزشها بر ارزیابی وضع قرار گرفتند که کانون محوری آن

دهی بندی و سازمانها، جمعهای این پژوهشاجتماعی متمرکز شده بودند. یافته -های انسانیارزش

ها و بندیهای این جمعها به دست آمد. در ادامه، یافتهشد تا تصویری جامع و ژرف از این پژوهش

 اند. ها به تفکیک موضوعی ارائه شدهدهیسازمان

 تربیت چندفرهنگی

هایی که به بررسی وضع موجود تربیت چندفرهنگی در مدارس پرداخته بودند، از تمامی پژوهش

ی پژوهش را به دست آورند. در جدول زیر، پژوهش امتیاز الزم برای قرار گرفتن در مجموعه 21

 ها ارائه شده است. های این پژوهشیافته

تربیت چندفرهنگی در آموزش مدارس. وضع موجود توجه به 8جدول   

 تمرکز موضوعی اثر             وضع مطلوب          وضع بینابین           وضع نامطلوب                

                                                                     28                       9                       9تربیت چندفرهنگی                      

ی های انجام شده دربارههای به دست آمده از پژوهشنشان داده شده است، یافته 8آنچه در جدول 

 28اند، باره انجام شدهپژوهشی که دراین 21چندفرهنگی در مدارس ایران است. از  وضعیت تربیت

های تربیت چندفرهنگی توجه نشده است. اند که به میزان کافی و مناسب به مولفهپژوهش نشان داده

 19 اند وای دست پیدا کردهاند و به چنین یافتههای درسی تمرکز کردهپژوهش بر محتوای کتاب 18

ا از ههای آنهای اعضای مدرسه و یا آگاهیی میدانی به بررسی نگرشژوهش نیز با تکیه بر مطالعهپ

ای های مدرسهدهند که آموزشها نشان میاند. به هر روی، این یافتههای چندفرهنگی پرداختهموضوع

-تهفرهنگی به صورت بایسهای گونیکلی به گونهطورآموزان و بههای متفاوت فرهنگی دانشبه ویژگی

اند که برخی از شده، نشان دادههای انجامپژوهش از بین تمامی پژوهش 9اند. تنها ای پاسخگو نبوده

ها نیز شامل ارزشیابی و محتوای های تربیت چندفرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. این جنبهجنبه

ش نیز مشترک است آن است که محتوای یادگیری بوده است. اما آنچه در این چهار پژوه -یاددهی

ی کافی به چندفرهنگی توجهی نداشته است ولو در تدریس و ی درسی همچنان به اندازهبرنامه

                                                      
1. Deductive Content Analysis  
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های این بخش از پژوهش نشان ارزشیابی اندکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، یافته

 ت. ای بدان نشده اسه و توجه بایستهداده است که تربیت چندفرهنگی به دست فراموشی سپرده شد

 تربیت شهروندی

 28هایی که به بررسی وضع موجود تربیت شهروندی در مدارس پرداخته بودند، از تمامی پژوهش

 هایی پژوهش را به دست آورند. در جدول زیر، یافتهپژوهش امتیاز الزم برای قرار گرفتن در مجموعه

 ها ارائه شده است. این پژوهش

. وضع موجود توجه به تربیت شهروندی در آموزش مدارس9جدول   

 تمرکز موضوعی اثر             وضع مطلوب          وضع بینابین           وضع نامطلوب                

                                                                     18                       1                       9تربیت شهروندی                      

ی های انجام شده دربارههای به دست آمده از پژوهشنشان داده شده است، یافته 9آنچه در جدول 

 18اند، پژوهشی که دراینباره انجام شده 28شهروندی در مدارس ایران است. از وضعیت تربیت 

 9های تربیت شهروندی توجه نشده است. اند که به میزان کافی و مناسب به مولفهپژوهش نشان داده

پژوهش  1اند و های تربیت شهروندی در مدارس را مطلوب ارزیابی کردهپژوهش، میزان توجه به مولفه

ر های دیگهای تربیت شهروندی مورد توجه قرار گرفته اما بخشاند که برخی از جنبهشان دادهنیز ن

ایی هیابیم که تنها ابعاد و مولفهها، درمینادیده گرفته شده است. با اندکی تامل بر کانون این پژوهش

کارانه همخوانی و همنوایی دارد. اند که با رویکرد محافظهاز تربیت شهروندی مورد توجه قرار گرفته

برای مثال، آن بخش از تربیت شهروندی که به دنبالِ تربیت فردی مطیع است مورد توجه قرار گرفته 

ا هاسالمی بیشتر از سایر مولفه -های شهروندی ایرانیو یا مولفه (Mahmoudi, 2011برای مثال، )است 

 ,Niki, Moradi, Zarei, Bastam Kish, Azizi Mahmoudabadبرای مثال، )اند مورد توجه قرار گرفته

محوری در تربیت شهروندی معنی پیدا محوری به جای حق. در همین راستا است که تکلیف(2019

(. هم بدان دلیل است که رویکرد مورد نظر در تربیت شهروندی را Jani, 2019برای مثال، )کند می

ا هدهد کها نشان می. با این اوصاف، این یافته(Fatehi, 2010)د انگرانه دانستهکارانه و انفعالمحافظه

ند، اها مورد توجه قرار گرفتهای از ابعاد و مولفهتوجهی شده است و یا اگر پارههای شهروندی کمبه مولفه

ند. این اگرانه از شهروند را ارائه کردهکارانه و انفعالگرا، محافظهاند که تصویری تکلیفتنها ابعادی بوده

پذیری و فعالیت و پویایی به هم پیوند محوری، مسئولیتدر حالی است که اساساً مفهوم شهروند با حق

 خورده است. 

 تربیت اخالقی

 19هایی که به بررسی وضع موجود تربیت اخالقی در مدارس پرداخته بودند، از تمامی پژوهش

ای همطالعه فراتحلیل را داشتند. در جدول زیر، یافتههای مورد نظر برای بررسی و پژوهش دارای مالک

 ها ارائه شده است. این پژوهش
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. وضع موجود توجه به تربیت اخالقی در آموزش مدارس5جدول   
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پژوهشی که به بررسی وضعِ موجود تربیت اخالقی در  19دهد که از نشان می 5های جدول یافته

اند که وضع موجود، نامطلوب بوده است. برخی از این پژوهش نشان داده 19اند، مدارس پرداخته

ی مناسب و مطلوبی به تربیت اخالقی توجه نشده است )برای اند که به اندازهها نشان دادهپژوهش

. برخی نیز به نقد جدی رویکرد موجود در تربیت اخالقی مدارس (Abedini belterak, 2020مثال، 

های درسی و یا در تدریس به های تربیت در کتاباند که رویکرد و شیوهاند و نشان دادهپرداخته

( Sharifi And Mirshahjafari, 2016های اخالقی نیانجامیده است )برای مثال، نهادینه شدن فضیلت

ه تآموزان شکل نگرفمدار در دانشای بوده است که کنش اخالقی اخالقبلکه رویکرد آموزش به گونه

 ,shacheri)میان، تنها یک پژوهش ها افزایش پیدا کرده است. در ایناست بلکه تنها سواد اخالقی آن

 یپرورش به اندازهوهای تربیت اخالقی در سند تحول بنیادین آموزشنشان داده است که مولفه( 2019

به  ودِ سند تحول بنیادینجای تحلیلِ محتوای خاند که این پژوهش نیز بهکافی مورد توجه قرار گرفته

نشان داده است که در  (Jamkhaneh, 2011)بررسی نظرات مدیران پرداخته است. یک پژوهش نیز 

های چهارم و پنجم این مساله توجهی شده است اما در پایههای اول تا سوم به تربیت اخالقی کمپایه

 هاید که نه تنها میزان توجه به مولفهانهای انجام شده نشان دادهجبران شده است. در مجموع، پژوهش

 های تربیت اخالقی نیز به ایجادتربیت اخالقی، ضعیف و نامناسب بوده است بلکه رویکردها و شیوه

 های اخالقی پایدار نیانجامیده است. کنش

 تربیت سیاسی

های تربیت سیاسی به بررسی وضع موجود این پژوهش از بین تمامی پژوهش 19در مجموع، 

 ارائه شده است.  9ها در جدول های آنمولفه در مدارس پرداخته بودند که در ادامه، سیمایِ یافته

. وضع موجود توجه به تربیت سیاسی در آموزش مدارس9جدول   

 تمرکز موضوعی اثر             وضع مطلوب          وضع بینابین           وضع نامطلوب                
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پژوهشی که به بررسی وضعِ موجود تربیت سیاسی در  19دهد که از نشان می 9های جدول یافته

اند که وضع موجود، نامطلوب بوده است. برخی از این پژوهش نشان داده 8اند، مدارس پرداخته

هایی مانند آموزش صلح و تربیت ی مناسب و مطلوبی به مولفهاند که به اندازهها نشان دادهپژوهش

(. Mostafapour, Adib, Maleki Avarsin And Talebi, 2020سیاسی توجه نشده است )برای مثال، 

های تربیت سیاسی پرداخته باشند، ها نیز بیشتر از آنکه به میزانِ توجه به مولفهژوهشبرخی از پ

های کالسی به تربیت سیاسی پرداخته شده است را مورد های درسی و یا آموزشای که در کتابشیوه
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یکردی اند که رویکرد مورد استفاده در مدارس، روها نیز نشان دادهاند. این پژوهشبررسی قرار داده

ها، تنها . از بین تمامی این پژوهش(Ahmadi, 2010)کارانه، منفعل و ایدئولوژیک بوده است محافظه

ی متوسطه را مناسب و مطلوب ی درسی دورهیک پژوهش وضع موجود تربیت سیاسی در برنامه

های موزشدهد که آهای پژوهش حاضر نیز نشان میدر مجموع، این بخش از یافته .ارزیابی کرده است

مورد  های تربیت سیاسیسو، مولفهاند. از یکمدارس در نهادینه کردن تربیت سیاسی نیز ضعیف بوده

ی درسی نیز که به تربیت هایی از برنامهاند و از دیگر سو، بخشتوجهی قرار گرفتهمهری و کمبی

رویکردی نیز عمالً به ایجاد کار اتخاذ کرده است که چنین سیاسی پرداخته است، رویکردی محافظه

 انجامد. آموزان نمیبینش و درایت سیاسی در دانش

 تربیت دینی

های تربیت دینی به بررسی وضع موجود این مولفه پژوهش از بین تمامی پژوهش 1در مجموع، 

های کنترل کیفیت، مالک ورود به پژوهش را به دست در مدارس پرداخته بودند و پس از پاالیش

   ارائه شده است. 1های این بخش نیز در جدول . یافتهآوردند

. وضع موجود توجه به تربیت دینی در آموزش مدارس1جدول   

 تمرکز موضوعی اثر             وضع مطلوب          وضع بینابین           وضع نامطلوب                
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پژوهشی که به بررسی وضعِ موجود تربیت دینی در مدارس  1دهد که از نشان می 1های جدول یافته

ها، تنها اند که وضع موجود، نامطلوب بوده است. از میان این پژوهشپژوهش نشان داده 9اند، پرداخته

 (Aminkhandaghi, Saidirezvani, Mahmoudi Mohasel tosi, Pakmehr, Abasi, 2015)پژوهش 

است که نشان داده است که میزان  های دینی پرداختهبه سنجش میزان و کمَیت توجه به آموزه

درسی  یآموزان ضعیف بوده و اهداف برنامهی درسی دینی به نیازهای شناختی دانشنامهپاسخگویی بر

و  هااند، بیشتر بر شیوهپژوهش دیگری که وضع موجود را ضعیف ارزیابی کرده 5محقق نشده است. 

ر د اند که رویکرد مورد استفادهها نیز نشان دادهاند. این پژوهشرویکردهای تربیت دینی متمرکز شده

های غیرفعال، حفظ و تکرار، تقلید و تلقین بوده است که عمالً به کاهش تربیت دینی مبتنی بر روش

در این میان، تنها پژوهش آهنگری (. Alikhani and Raee, 2013برای مثال، )انگیزه انجامیده است 

(Ahangari, 2018) دینی توجه شدههای تربیت است که نشان داده است که در کتاب دینی به مولفه 

های مدارس در دهد که آموزشهای پژوهش حاضر نیز نشان میاست. در مجموع، این بخش از یافته

هری و مهای تربیت سیاسی مورد بیسو، مولفهاند. از یکنهادینه کردن تربیت دینی نیز ضعیف بوده

اخته که به تربیت سیاسی پرد ی درسی نیزهایی از برنامهاند و از دیگر سو، بخشتوجهی قرار گرفتهکم

کار، مکانیک و مبتنی بر حفظ و تکرار بوده است که چنین رویکردی نیز عماًل است، رویکردی محافظه

 انجامد. آموزان نمیبه ایجاد باورهای راستین و پایدار در دانش
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 گیریبحث و نتیجه

ارزیابی وضع موجود آموزش هایی که به ی پژوهشپژوهش حاضر بر آن بود تا با تکیه بر همه

چندفرهنگی، آموزش شهروندی، تربیت اخالقی، تربیت سیاسی و تربیت دینی در نظام آموزشی ایران 

های انسانی و اجتماعی ایران اند، تصویری یکپارچه و جامع از چگونگی نهادینه کردن ارزشپرداخته

اجتماعی، ضعیف و  -های انسانیارزش های پژوهش حاضر نشان داد که نهادینه کردنارائه کند. یافته

های آموزشی های درسی، الگوهای آموزشی و ارزیابیناکارآمد بوده است. از نظر کمی و عددی، کتاب

اند. از نظر کیفی نیز رویکردی که در اجتماعی داشته_های انسانیتوجهی ناکافی و نامناسب به ارزش

وار کارانه استهای غیرفعال، مکانیک و محافظهشیوه ها در پیش گرفته شده است، برآموزش این ارزش

-آموزان با بسیاری از ارزشانجامد. بدینسان، دانشآموزان نمیادگیری ژرفی در دانشهبوده است که ب

 اند اما از آنجا که اینهای فرهنگی، اخالقی، دینی و شهروندی تنها در سطح مفهوم آشنایی پیدا کرده

فی مورد توجه قرار نگرفته و همچنین، از رویکردهای فعالی که نیازمند در نظر ی کاها به اندازهارزش

هایی چون فضیلت اخالقی، آموزان است استفاده نشده است، ارزشگرفتن آگاهی و آزادی دانش

های معنوی، همگی، به واژگان و مدار، باور راستین به ارزشآمیز، اخالق قانونهمزیستی مسالمت

 اند.ای در نظام آموزشی تبدیل شدههای بیگانهکنش

های درسی مدارس و گون، در برنامههای گونههای پژوهش حاضر نشان داد که ارزشیافته 

هایی پرداخته شده است اند. تنها به ارزشتوجهی قرار گرفتهمهری و کمای مورد بیهای مدرسهآموزش

ی، های ملی اجتماعی و همنوا با ارزشیکپارچه هایکه در پیِ تربیتِ شهروندی مطیع، پایبند به ارزش

 شده برایمیهنی و دینی رسمی بوده باشد. بدینسان، تالش بر آن بوده که از رویکردی مهندسی

دن ششده نیز ماهیتًا به نهادینهنهادینه کردن فرهنگ استفاده شود اما جالبتر آنکه رویکرد مهندسی

 ,Naghibzadeh)زداه انجامد. اگر به زبان نقیبماعی نمیی اجتدست و یکپارچههای یکژرفِ ارزش

تواند به رو آوردن و حرکت به سمت سخن بگوییم، تنها آموزشی که آزادانه و آگاهانه است می (2011

 ها و فرهنگ نیست بلکه اینها بیانجامد. هم بدان دلیل است که تنها شرطِ تربیت، انتقال ارزشارزش

-آموزان درونی کند. نهادینههای ژرف فرهنگ را در دانشآگاهانه نیز باشد تا الیه انتقال باید آزادانه و

انجامد. در بارآوردن شده انجام شود به بارآوردن )و نه تربیت( میها اگر با رویکرد مهندسیشدن ارزش

و  نتوان سطح ظاهری و ناچیز یک فرهنگ را با تکیه بر تلقین و تکرار و نیز واداشتنیز تنها می

 افزایی صرفها به انتقال اطالعات و دانشآموزان انتقال داد که نهادینه شدن ارزشبازداشتن به دانش

محوری، حفظ و تکرار، تلقین و تحمیل ی اطالعاتشود. این در حالی است که شیوهفروکاسته می

ن باید گرایشی راستیها، کردن ارزشانجامد. در حالیکه برای درونیای میادگیری سطحی و شکنندههب

های فعال، پویا، آزادانه و آموز برای حرکت و روآوردن ایجاد شود و این جز با شیوهو پایدار در دانش

های نژادی، سان است که در بارآوردن نه تنها چندان به تفاوتهمینگیرد. بهآگاهانه صورت نمی
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-یعِت درونی یادگیرنده نیز مورد بیشود بلکه حتی طبفرهنگی، قومی و مذهبی فراگیران توجه نمی

م ایبرگزیده« ما»هایی که یافتن به هدفهای مدارس به دنبال دستگیرد. چراکه آموزشمهری قرار می

  (.Naghibzadeh, 2011 p 7)شوند اند، اصل شمرده میشدهتعیینهایی که از پیشو دگرگونی

این است که نظام آموزشی گرفتارِ یک نوع  توان استنباط کردهای این پژوهش میآنچه از یافته

اند. بدان معنی که این وضعیت را آنومی نامیده شناسانگی شده است که جامعهگی و سرگشتهآشفته

-اند رویشده که به دنبال حفظ وضع موجود هستند توانستههای مهندسیدر نظام آموزشی، نه ارزش

گون توجه درخوری شده است. های گونهو نه به ارزشآموزان نهادینه کنند آوردن ژرف را در دانش

ند اگون بیگانههای گونهآموختگان مدارس نه تنها با ارزشآموزان و دانشهم بدان دلیل است که دانش

ی گمیهنی و ارزشی خود ندارند. چنین سرگشته -های ملیبلکه حتی پایبندی راستینی به ارزش

 ی اجتماعی ایجاد کند. های گستردههای مختلف و آسیبرویتواند بستری برای بروز کجمی

توان مطرح کرد این است که چرا با وجودِ نارسا بودن رویکرد پرسش بنیادینی که اینجا می

کند؟ به گمان پژوهشگر، این مساله را شده، نظام آموزشی همچنان بر این مسیر پافشاری میمهندسی

نی بکاویم. در این میان، جوامعی که دارای ساختار اجتماعی ی ایراباید در ساختار اجتماعی جامعه

اند، کم باهم برابر بودهوها بیشهای اجتماعش آنهمواری بوده و قدرت اقتصادی و اجتماعی طبقه

تر شدن وادارند. اما جوامعی گونهایی از فشار ایجاد کنند و نظام آموزشی را به گونهاند اهرمتوانسته

های ی قدرت اجتماعی و اقتصادی طبقهاقتصادی ناهمواری داشته و فاصله -اجتماعیکه ساختار 

جاد اند و ناتوان از ایاجتماعی زیاد و نابرابر بوده است، این نابرابری را در نظام آموزشی نیز تجربه کرده

شگران، پژوه ای ازفرضی است که پارهاند. این مساله حتی برخالف پیشگونی بودهنهادهایی برای گونه

ز سو، تغییر در ترکیبِ جمعیتی بسیاری اها بر این باورند که از یکاند. آنپیوسته آن را پیش کشیده

 یهای الکترونیک به پذیرش و توسعهجوامع و از دیگرسو، گسترش روزافزون ارتباط مجازی و آموزش

توان موزشی کشورمان میهای آموزشی انجامیده است. اما نگاهی به نظام آگونی در نظامگونه

 فرض ایجاد کرد. تردیدهایی جدی در این پیش

ا هنخست آنکه وجودِ ترکیبِ جمعیتی گوناگونی در جامعه لزوماً به معنی پذیرفتن این گوناگونی

 گردد. آمارهای ما برمیترین گواه برای این مساله به جامعهی نظام آموزشی نیست. روشنبه وسیله

درصد، بایکدیگر  19درصد با یکدیگر همانند هستند و در  29ه مردمِ ایران تنها در اند کنشان داده

به گونی، رتگونند و بر اساس همین گونهای رنگارنگ و گونهمتفاوتند. بدینسان، این جامعه، جامعه

 ,Khodadad husseiny, Shah tahmasebi and Shamselahi)دست آورده است شانزدهم جهان را به

ترین کشورهای دنیا گونایران از نظر قومی، مذهبی و فرهنگی، یکی از گونه. راست است که ( 2011

هد دگون را در پیش نگرفته است و این نشان میاست. اما با این وجود، نظام آموزشی رویکردی گونه

د. شی رویکرد فرهنگی نظام آموزشی بادهندهتواند به خودیِ خود، نشانکه ترکیبِ جمعیتی نمی
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اند اما قدرت گونی تشکیل شدههای گونهها و گروهی ایرانی از دستهراست آن است که اگرچه جامعه

ها ها و گروهک اندازه نیست و بدینسان، ساختاری ناهموار در این دستههها باجتماعی و اقتصادی آن

ین جامعه به چشم درصد همانندی در ا 29خورد. هم بدان دلیل است که با آنکه تنها به چشم می

درصد است،  29هایی هماهنگ و همنوا با آن ی اجتماعی که دارای ارزشخورد اما چه بسا طبقهمی

 نظام آموزشی و رویکرد فرهنگی آن را زیر لوای خویش قرار دهد. 

های مجازی نیز صادق است. چراکه های الکترونیک و ارتباطی نقش آموزشهمین استدالل درباره

ترونیک تنها در جوامعی توانست به موجی که پذیرای تغییر است تبدیل شود که آن جوامع آموزش الک

های مجازی پیشتر مسیرِ هموار شدن را سپری کرده بودند. به دیگر سخن، با آنکه امروزه ارتباط

ا اند امهای الکترونیک تبدیل شدهها نیز به آموزشگسترده و فراگیر شده و بخش مهمی از آموزش

 اند. شدن را در پیش گرفتههای آموزشی بسیاری از این جوامع رویکرد مهندسیبازهم نظام

های مختلف اجتماعی هموار ها و گروهراست آن است که تنها زمانی که زمین بازی برای طبقه

 ، با اینکه1899ی ها ایجاد شده است. برای مثال، تا پیش از دههگونیشد، امکان پرداختنِ به گونه

گون بود اما سیاست جداسازیِ نژادی در مدارس پیاده ترکیب جمعیتی جنوبِ آمریکا همچنان گونه

آموزان ها جداشده بود و دانشها از مدارس سفیدپوستپوستشد. بدان معنی که مدارس سیاهمی

د. نها و تحصیل در آن را نداشتی سفیدپوستی ورود به مدرسهپوست اجازهپوست و یا رنگینسیاه

های اجتماعی در استرالیا به ای، تنها زمانی که طبقهگونهاین مساله در استرالیا نیز صادق است. به

ساختاری هموار دست یافتند، مدارس را زیر تیغ تیز انتقادهای خود برای از بین بردن سیاست 

-وهشخی از پژگون قرار دادند. در چنین شرایطی است که برجداسازی و در پیش گرفتن سیاست گونه

های محلی و بومی قرار المللی که کمتر تحت تاثیر بافتاند که حتی در مدارس بینها نشان داده

ذیرفته های اجتماعی پهایی بپردازند تا توسطِ طبقهی ارزشگیرند نیز ناگزیر باید به حفظ و توسعهمی

آنجا که ساختار اجتماعی و اقتصادی . ناگفته پیداست که از (Bunnell, Fertig & James, 2016)شوند 

کم برابر وهای اجتماعی دارای قدرت اقتصادی و اجتماعی بیشی ایرانی، ناهموار است که طبقهجامعه

دان کنند. هم بگون شدن از محیط بیرونی را دریافت نمینیستند، مدارس نیز اهرم فشاری برای گونه

های پژوهشی و عملکردی ارائه شده است ه در گزارشدلیل است که با وجودِ پیشنهادهایی که پیوست

گونی گام برنداشته ، همچنان نظام آموزشی به سوی گونه(Mohammadi and et al, 2016برای مثال، )

گون است اما چون این ی ایرانی بسیار گونهاست. این در حالی است که ترکیب جمعیتی جامعه

 اند که مدارس را زیر فشار پاسخگوییی درخوری دست نیافتهها به قدرتی اقتصادی و اجتماعگونیگونه

 گونی نیز ناممکن بوده است. قرار دهند، گذار به سوی گونه
 تعارض منافع

ای اعم از داخلی و خارجی چاپ نشده در هیچ نشریه پیش از اینمقاله حاضر فاقد تعارض منافع بوده و 

 پژوهی ارسال شده است.فصلنامه تدریساست. این مقاله جهت بررسی و چاپ صرفاً به 
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 حامی مالی

 -تاملی بر عملکرد نظام آموزشی ایران در بعد ارزشی»مقاله حاضر مستخرج از طرحی پژوهشی با عنوان 

است که با حمایت مالی معاونت پژوهشی « سال اخیر 19شده در های انجامهنجاری: فراتحلیلی کیفی بر پژوهش

  دانشگاه سمنان انجام شد.
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