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تحلیل اثرگذاری فلسفه برنامه درسی چند فرهنگی بر خط مشی های نظام آموزش
پرورش ایران و نحوه رویاروی با مسایل و رویدادهای آن
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 1استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
 2دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پيام نور

چکیده
موضوع چند فرهنگي در جهان قدمتي ديرينه داشته است هر چند كه روح و قالب چند فرهنگي در دنياي معاصر همان روح و
قالبي است كه در دوره هاي باستان مورد توجه بوده است ،اما چون ارتباطات ،الزامات و مواجهات فرهنگي جوامع امروز بسيار
گستر ده تر از دوره هاي باستان شده است ،طبعاً اين مفهوم ،گستره معنايي وسيعتري پيدا كرده و چه به لحاظ نظر و چه در
مقام عمل ،عمق و وسعت بيشتري پيدا نموده است .به طوري كه توسعه معنايي اين مفهوم متناسب با نيازهاي افراد و
مقتضيات جامعه كنوني گشته است .اما آموزش چند ف رهنگي به معناي اخير آن در جهان غرب ،بحث نو ظهوري است و قدمت
آن به كمتر از نيم قرن گذشته باز مي گرد .آموزش و پرورش چند فرهنگي در كشورهايي كه داراي تنوع قوميتي و مليتي
هستند جزو ضروريات و الزامات نظام هاي آموزشي است كه بايد به آنها پرداخته شود .در اين راستا كشورهايي نظير آلمان،
انگلستان ،كانادا ،استراليا و  ...سال هاست كه فعاليت دارند و زمينه هاي علمي و آموزشي مناسبي را فراهم ساخته اند .در
كشور ما با وجود تنوع قوميتي و خرده فرهنگ هاي درون نظام فرهنگي چندان توجهي به مقوله آموزش و پرورش چند
فرهنگي نشده است لذا دراين تحقيقيبا روش توصيفي – تحليلي به بررسي فلسفه برنامه درسي چند فرهنگي بر خط مشي
هاي نطام اموزش پرورش ايران ونحوه روياروي با مسايل ورويدادهاي آن پرداخته مي شود وسعي به كنكاش و تحليل اين پديه
را برروي نظام آموزش و پرورش ايران داريم .به طور كلي بدين نتيجه مي رسيم كه در آموزش چند فرهنگي با تاكيد بر فرهنگ
بومي هر منطقه و احترام به آن و بكار گيري آن در امر آموزش و در عين حال آشنا كردن دانش آموز با فرهنگها و قوميت هاي
ديگر جامعه و ايجاد شرايط شناخت و تعامل با آنها ،احساسي ملي گرايانه همراه با شناخت در دانش آموز ايجاد مي شود كه
داراي پايه هاي محكمي است.
واژههای كلیدی :چند فرهنگي ،آموزش و پرورش ،برنامه درسي
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مقدمه :
فرهنگهاي ملي و قومي در مقايسه با گذشته ،با سرعت بيشتري از يک نقطه جهان به نقطه ديگر در حركت و انتقال
هستند .بسياري از كشورها مانند ايران ،به طور م ستقيم ،درگير تنوع اقوام و فرهنگهاي مختلف هستند .در اين ميان،
مدارس به عنوان محيطهاي آموزشي و فرهنگي ،با واقعيت وجودي هويتها ،اقوام و فرهنگها و عقايد متفاوت روبرو
هستند .از جمله وظايف آموزش و پرورش ايجاد فضاي آزاد براي يادگيري ،ك مک به توسعه پايدار ،دموكراسي ،برابري
در فرصتهاي آموزشي ،صلح و عدالت آموزشي است .آموزش و پرورش براي تحقق بخشيدن به اين وظايف ،نيازمند
ابزارهاي الزم از جمله برنامه هاي درسي متناسب با شرايط و نيازهاست .برنامه درسي حوزه اي است كه در آن ،زبان
و گفتمانهاي متفاوتي به كار مي رود و از جمله اي ن گفتمانها ،مباحث نژادي و چند فرهنگي و رفع تبعيض در عرصه
تعليم و تربيت است .با توجه به اين كه بسياري از كشورها از جمله ايران به طور مستقيم درگير تنوع اقوام و فرهنگ
هاي مختلف هستند ،يكي از وظايف برنامه درسي ملي ،فراهم كردن بسترهاي مناسب براي آشنايي دانش آموزان با
فرهنگ هاي مناطق مختلف ايران است .عسگريان ( ) 1۸۳7در مقاله جايگاه فرهنگ هاي قومي در تربيت شهرند در
جوامع چند قوميتي مانند ايران ،معتقد است به كارگيري فرهنگ هاي قومي در آموزش رسمي و اشاعه آن از طريق
برنامه درسي ملي ،زمينه پيوند ا قوام و نژادهاي جامعه ر ا به وجود مي آورد و وحدت ملي را ايجاد مي كند .خسروي
( ) 1۸۳5در مقاله آموزش چند فرهنگي ،الزامي براي جهاني شدن مي نويسد اصطالح چند فرهنگي مفهومي است كه
در سالها ياخير ،برآن تأكيد شده و منظور اين است كه با وجود گسترش ارتباطات بين كشورها و حركت آنها به سوي
نظام ي جهاني يا حداقل منطقه اي ،مسئله اقوام و تفاوت هاي فرهنگي بين آنها همچنان اهميت خاصي دارد .عراقيه،
فتحي و همكاران ( ) 1۸۳۳در مقاله اي با عنوان تلفيق راهبردي مناسب براي تدوين برنامه درسي چند فرهنگي با
ذكر اين نكته كه در بسياري از كشورها مانند ايران به طور مس تقيم درگير تنوع اقوام و فرهنگ هاي مختلف هستند،
وظيفه تعليم و تربيت را فراهم كردن بسترهاي مناسب در برنامه هاي درسي براي آشنايي با فرهنگ هاي مختلف
بيان مي كنند.تنو ع ،جزء الينفک مشخصه هاي اساسي جهان امروز و عاملي موثر در تعامالت بين فردي و اجتماعي
است اما جام عه جهاني امروز اسير نگرش ها و رفتارهايي توام با پيش داوري و تبعيض است ،غافل از اينكه پيدايش
تنوع در جامعه غيرارادي است .لذا به جاي ستيز و مبارزه با آن بايد به فكر برخورد موثر با اين پديده بود در گذشته
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اي نه چندان دور تصور بر اين بود نظام هاي تعليم و تربيت بدون توجه به تنوع و گوناگوني فرهنگ ها برنامه ريزي
كنند اما امروزه با از ميان رفتن مرزها و در نظر گرفتن تاثير فرهنگ ها بر يكديگر در امر برنامه ريزي و به ويژه در
طراحي برنامه درسي به اين مهم بايد توجه شود .در چنين شرايطي علي رغم حضور اقليت هاي گوناگون در نهاد
مدرسه ،آموزش و پرورش براي پاسخ گويي به چنين نيازي ناگزير است كه به تدوين برنامه درسي چندفرهنگي
بپردازد.در اين راستا هدف از اين مقاله ،توصيف عناصر برنامه درسي چندفرهنگي و تحليل عقايد موافق و مخالف
همراه با تبيين ويژگي ها و توانمندي معلم برنامه درسي چندفرهنگي و تحليل تاثير برنامه درسي چندفرهنگي برخط
مشيهاي نظام آموزش و پرورش ايران و نحوه رويارويي با مسايل و رويدادهاي آن با روش تحقيق توصيفي – تحليلي
مي باشد.در اين زمينه تحقيقاتي صورت گرفته كه عبارتند  ،عسگريان ) (1۸۳7در مقاله اي تحت عنوان "جايگاه
فرهنگ هاي قومي در تربيت شهروند" در جوامع چندقوميتي مانند ايران ،به كارگيري فرهنگ هاي قومي در آموزش
رسمي و اشاعه آن از طريق برنامه درسي ،زمينه پيوند اقوام و نژادهاي جامعه را به وجود مي آورد و وحدت بخشي
فرهنگي و وحدت ملي را ايجاد مي كند .خسروي( (1۸۳5در مقاله خود تحت عنوان "آموزش چندفرهنگي ،الزامي
براي جهاني شدن" مشخص شد كه اصطالح چندفرهنگي مفهومي است كه در سال هاي اخير  ،بر آن تاكيد شده و
منظور از آن است كه با وجود گسترش ارتباطات بين كشورها و حركت آن ها به سوي نظامي جهاني يا حداقل منطقه
اي مسئله اقوام و تفاوت هاي فرهنگي بين آن ها همچنان اهميت خاصي دارد.عراقيه،فتحي واجارگاه،فروغي
ابري،فاضلي ) (1۸۳۳در مقاله خود تحت عنوان " تلفيق راهبردي مناسب براي تدوين برنامه درسي چندفرهنگي"با
ذكر اين نكته كه بسياري از كشورها مانند ايران به طور مستقيم درگير تنوع اقوام و فرهنگ هاي مختلف هستند
وظيفه آموزش عالي را فراهم كردن بسترهاي مناسب در برنامه هاي درسي براي آشنايي با فرهنگ هاي مختلف بيان
مي كند.سيسچيلي) (2002در تحقيق خود ضمن اشاره به نياز امروز معلمان در فهم آموزش چندفرهنگي نقش
محتوا را در تحقق اهداف آموزش چندفرهنگي بيش از ساير عناصر برنا مه درسي ارزيابي كرده است.باگچ) (2010اين
مقاله تحت عنوان" مفهوم آموزش چندنژادي در ميان معلمان و نحوه اجرا در مدارس و دانشگاهها " است اين
مطالعا ت در راستاي اجراي مفهوم آموزش چندنژادي در مدارس آزمايشگاهي وابسته به دانشگاه كمپس آمريكاي
جنوب شرقي است در اين مدا رس يک سري قوانين خاص براي اين روش در نظر گرفته شد تا شانس اين طرح را در
ساختار تمام مدارس و يا حتي تمام دانشگاهها افزايش دهد  .يكي از جنبه هاي مهم ساختاري نحوه استفاده زبان در
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چگونگي بيان نقاط همگرا و واگراي فرهنگ هاي مختلف است در تدريس مقاطع  ،دانشگاهها و مدارس موثر واقع
شود .جانسون )( 2011در مقاله ي خود تحت عنوان " آيا آموزش و پرورش مبتني بر فرهنگ هاي مختلف باعث
بهبود نگرش دانش آموزان نسبت به نژادهاي گوناگون مي شود" به اين نتيجه رسيدند كه كودكاني كه تحت آموزش
مبتني بر فرهنگ هاي متفاوت قرار مي گيرند كمتر ب ه خاطر اختالفات و تفاوت هاي نژادي آسيب مي بينند.
پیشینه تحقیق :
در عصر حاضر به دليل تعامالت گستردۀ فيزيكي و مجازيِ افراد و فرهنگها و از ميان رفتن مرزهاي قراردادي سنتي،
پيوندهاي گريزناپذيري بين افراد و فرهنگها به وجود آمده است ،حضور فرهنگها در كنار يكديگر و تالقي آنها
احتمال ايجاد چالش و تنش در ميان افراد و فرهنگها را افزايش داده است .بدينجهت سازوكاري مناسب به منظور
نزديكي فرهنگها و ايجاد تفاهم و تعامل ميان آنها در جهت هم زيستي نياز است (صادقي .)121 :1۸۳2 ،ايران از
گروههاي فرهنگي ،قومي و زباني متنوعي شكلگرفته است .هركدام در فرهنگ ،آداب و رسوم ،زبان ،دين و مذهب
داراي تفاوتهايي با يكديگر هستند .اين گروههاي گوناگون فرهنگي و قومي براي آنكه بتوانند به طور مسالمتآميز
در كنار يكديگر زندگي كنند ،بايد از تعصب و قوم مداري دوري و به سمت نسبيگرايي فرهنگي حركت كنند .لذا بايد
تفاوتها و شباهتهاي يكديگر را بشناسند و در جهت رشد روابط بين فرهنگي و بين قومي تالش كنند.
يكي از راههاي مناسب براي رويارويي با دنياي تحولگراي امروز آموزش چند فرهنگي است .برنامۀ درسي در اين
شرايط با تأكيد بر خصوصيات فرهنگي اقليتها ميتواند در جهت رشد و تقويت فرهنگهاي بومي و در نهايت تقويت
فرهنگ ملي نقش به سزايي داشته باشد .در چنين شرايطي نظام آموزش و پرورش بر اي پاسخگويي به چنين نيازي
ناگزير است در كنار ارائۀ دانشهاي تخصصي ،به دانشآموزان كمک كند كه دانش و مهارتهايي را براي دستيابي به
تعامال ت فرهنگي موفق ،كسب كنند (حكيم زاده ،كيامنش و عطاران .)2۳ :1۸۳7،در اين راستا ،ازجمله رسالتهاي
اساسـي نظـام تعلـيم و تربيـت در جوا مع چند فرهنگي ،آموزش حساس به فرهنـگ و پاسخگو بـه ويژگيهاي چند
فرهنگي است (شكاري و همكاران .)۸ :1۸22،اصطالح چند فرهنگي مفهومي است كه در سالهاي اخير مورد تأكيد
تعليم و تربيت و به خصوص جامعهشناسي آموزش پرورش قرار گرفته و منظور از آن اين است به رغم گسترش
ارتباطات بين كشورها و حركت آنها به سوي نظامي جهاني يا حداقل منطقه اي ،مسئلۀ اقوام و مليتها و تفاوتهاي
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فرهنگي بين آنها همچنان اهميّت خاصي دارد (جوادي.)12 :1۸52 ،
به عقيدۀ بنكس «آموزش چند فرهنگي» نوعي رويكرد آ موزشي است كه تنوع قومي و فرهنگي را در جامعه به
رسميت ميشناسد و سياستهاي آموزشي خود را در جهت اصالح مفاهيم عمده اي نظير هويت ،ازخودبيگانگي،
تعصب ،درگيريهاي قومي ،نژ ادي و فرهنگي تنظيم ميكند (صادقي .)122 :1۸۳2،از نظر «كميسيون آموزش چند
فرهنگي» آموزش چند فرهنگي ،مفهومي انساني است مبتني بر نقاط قوت تنوع ،حقوق بشر و عدالت اجتماعي .اين
نوع آ موزش ،جا معۀ متكﺜر فرهنگي را به عنوان نيروي مﺜبت تلقي نموده و تفاوتها را بهعنوان فرصتي براي درک
بهتر جا معۀ جهاني مطرح مينمايد (.),ASCD 1229:۸
دلپيت ( )1222در تحقيق خود با عنوان «اثر بخشي آ موزش چند فرهنگي بر روي دانش-آموزان پيشدبستاني»
نتيجه گرفت كه دانش آ موزان داراي برنامۀ درسي چنـد فرهنگي و دانش آموزان بي بهره از برنامۀ درسي چند
فرهنگي تفاوت معناداري با يكديگر دارند.
آروين ( )2001بيان ميكند كه ارائۀ برنامۀ درسي چند فرهنگي براي تمام دانشآموزان فارغ از پسزمينههاي
فرهنگي ،قومي و وابستگيهاي مذهبي ،رويكرد مناسبي است .زير ا در اين نوع رويكرد ارتقاء تحمل ،احتر ام و فهم و
پذيرش فرهنگ خود و ديگر ان مورد توجه قرار ميگيرد.
جنكز ( )2001در پژوهش خود با عنوان رويكردهاي آموزش چند فرهنگي در تربيت معلمان پيش از خدمت ،معتقد
است كه برنامههاي تربيت معلمان پيش از خدمت ،بايد بر روي موضوعاتي مانند انگيزۀ دانشآموزان براي آموختن،
آگاهي دربارۀ تنوع و گوناگونيها ،تفاوت در سبکهاي يادگيري دانشآموزان ،تفاوت در ارزشهاي فرهنگي
دانشآموزان و طبقۀ اجتماعي آنان حساس باشند.
جانسون ( )2011در مقالۀ خود با عنوان «آيا آموزش و پرورش مبتني بر فرهنگهاي مختلف باعث بهبود نگرش
دانش آموزان نسبت به نژادهاي گوناگون ميشود؟» به اين نتيجه رسيد كه كودكاني كه تحت آ موزش مبتني بر
فرهنگهاي متفاوت قرار ميگيرند كمتر به خاطر اختالفات و تفاوتهاي نژ ادي آسيب ميبينند.
عزيزي ،بلند همتان ،سلطاني ( )1۸۳۳در پژوهشي با عنوان «بررسي وضعيت آموزش چند فرهنگي در مراكز تربيت
معلم شهر سنندج از منظر دانشجويان» نشان دادند كه از نظر دانشجويان ،آموزش چند فرهنگي از جايگاه مناسبي
برخوردار نيست و مدرسان مراكز تربيت معلم نيز به مفاهيم و موضوعات و مفاهيم چند فرهنگي در آموزشهاي خود
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چندان توجه نميكنند .تحليل محتواي كتابها نيز مشخص ميكند كه توجه چنداني به مفاهيم آموزش چند
فرهنگي در محتواي درسي مراكز تربيت معلم نشده است.
عر اقيه ،فتحي واجارگاه ،فروغي ابري و فاضلي( )1۸۳۳در مقالۀ خود تحت عنوان؛ «تلفيق ،راهبردي مناسب براي
تدوين برنامۀ درسي چند فرهنگي» با ذكر اين نكته كه بسياري از كشورها مانند اير ان ،بهطور مستقيم درگير تنوع
اقوام و فرهنگهاي مختلف هستند ،وظيفۀ آ موزش عالي را فر اهم كردن بسترهاي مناسب در برنامههاي درسي ،براي
آشنايي با فرهنگهاي مختلف بيان ميكنند.
صادقي ( )1۸۳2در پژوهشي با عنوان «بررسي سند برنامۀ درسي ملي ايران بر اساس رويكرد آموزش چند
فرهنگي» ،نتايج تحليل حاكي از توجه نسبي سند به مؤلفههاي آموزش چند فرهنگي است.
صادقي ( )1۸21در مقالۀ خود با عنوان «تبيين ويژگيها و ضرورتهاي تدوين برنامۀ درسي چند فرهنگي در
ايران؛ بررسي چالشها و ارائۀ راهبردها» كوشيده است تا ضرورت تدوين برنامۀ درسي چند فرهنگي را روشن كند و
اهداف و چالشها و در آخر راهبردهاي عملي استقرار برنامۀ درسي چند فرهنگي را ارائه كند.
عراقيه ( )1۸21در پژوهشي با عنوان «گونه شناسي رهيافتهاي ميانرشته اي و داللتهاي آن در طراحي برنامۀ
درسي چند فرهنگي در آموزش عالي» دريافت كه مطالعات بينرشته اي ضمن ارائۀ ديدگاهي جامع ،قادر است به
مطالعات متخصصان در حوزۀ برنامۀ درسي چند فرهنگي انسجام خاص داده و در مواجهه با موانع فرهنگيِ بين المللي
كردنِ برنامههاي درسي در آموزش عالي ،نقش مؤثري را ايفا نمايد.
عراقيه و فتحي واجارگاه ( )1۸21در پژوهشي با عنوان «جايگاه چند فرهنگي در آموزش مدرسهاي و آموزش
عالي» با هدف بررسي جايگاه چند فرهنگي در آموزش مدرسهاي و تبيين آثار آن در آموزش عالي ،نتايج پژوهش ،
وجود زمينههاي خانوادگي و اجتماعي در استهزاءِ ساير فرهنگها ،احساس برتري و تعصبات فرهنگي ،ضعف اطالعات
ديني در خصوص برابري و برادري همۀ انسانها ،ضعف اطالعاتي همۀ دانشآموزان از شخصيتها و آثار فرهنگي
برجسته ،را نشان مي دهد.
جوادي ( ) 1۸52در بررسي خود با عنوان «آموزش چند فرهنگي به مﺜابه رويكردي در آموزش» ضمن بررسي و تعمق
در مفهوم آموزش چند فرهنگي ،آن را تالشي براي رها ساختن كودكان از محدوديت هاي قوم مدارانه و آگاه كردن
آنان از وجود فرهنگ ها ،جوامع و داده هاي زندگي و تفكر ديگران مي داند.

۳0

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال اول ،شماره  ،1زمستان 1318

حافظ نيا و همكاران ( ) 1۸۳7در بررسي خود با عنوان « تأثير جهاني شدن بر هويت م لي (مطالعه موردي :دانشجويان
دانشگاه هاي دولتي تهران» به اين نتيجه رسيدند كه گسترش فرايندهاي جهاني شدن در قالب فناوري اطالعات و
ارتباطات ،زمينه ساز تقويت هويت فرو ملي دانشجويان بوده است.
بنكس ( ) 2001در پژوهش خود نتيجه مي گيرد معلمان آينده هنوز براي تدريس در مدارس آرمان گرايانۀ سفيد
پوست ،يک زبانه و كودكان طبقه متوسط آماده مي شوند؛ همچنين بسياري از اين معلمان با مشكل نژاد پرستي
مواجه هستند .نتايج مطالعه فراي ( ) 2000آشكار كرد بسياري از معلمان مطالعات اجتماعي با مفاهيم و اهداف
آموزش چند فرهنگي آشنايي ندارد.
اسميت ( ) 2002در بررسي خود نتيجه گرفت تجارب زمينه اي معلمان ،ارزش مبتني و روشنگري در قوه درک
معلمان پيش از خدمت درباره ديدگاه ها و چشم اندازهاي تدريس چند فرهنگي دارد).
جوادي ( ) 1۸52در بررسي خود با عنوان «آموزش چند فرهنگي به مﺜابه رويكردي در آموزش» ضمن بررسي و تعمق
در مفهوم آموزش چند فرهنگي ،آن را تالشي براي رها ساختن كودكان از محدوديت هاي قوم مدارانه و آگاه كردن
آنان از وجود فرهنگ ها ،جوامع و داده هاي زندگي و تفكر ديگران مي داند.
حافظ نيا و همكاران ( ) 1۸۳7در بررسي خود با عنوان « تأثير جهاني شدن بر هويت ملي (مطالعه موردي :دانشجويان
دانشگاه هاي دولتي تهران» به اين نتيجه رسيدند كه گسترش فرايندهاي جهاني شدن در قالب فناوري اطالعات و
ارتباطات ،زمينه ساز تقويت هويت فرو ملي دانشجويان بوده است.
بنكس ( ) 2001در پژوهش خود نتيجه مي گيرد معلمان آينده هنوز براي تدريس در مدار س آرمان گرايانۀ سفيد
پوست ،يک زبانه و كودكان طبقه متوسط آماده مي شوند؛ همچنين بسياري از اين معلمان با مشكل نژاد پرستي
مواجه هستند .نتايج مطالعه فراي ( ) 2000آشكار كرد بسياري از معلمان مطالعات اجتماعي با مفاهيم و اهداف
آموزش چند فرهنگي آشنايي ندارد.
اسميت ( ) 2002در بررسي خود نتيجه گرفت تجارب زمينه اي معلمان ،ارزش مبتني و روشنگري در قوه درک
معلمان پيش از خدمت درباره ديدگاه ها و چشم اندازهاي تدريس چند فرهنگي دارد.).
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نگاهی كوتاه به نظام آموزشی ایران از ابتدا تا كنون
آموزش در ايران را مي توانيم به سه دوره پيش از ظهور اسالم ،بعد از ظهور اسالم و دوران معاصر تقسيم نماييم .متن
حاضر ،بطور اجمال به توصيف اين سه دوره مي پردازد
الف) آموزش و پرورش دوره باستان
در دوره هخامنشيان ،تعليم و تربيت در خانواده ،آتشكده و آموزشگاه درباري صورت مي گرفت و دوران تحصيل از
سنين  7تا  5سا لگي آغاز مي شد .در چنين سني كودک مرحله اول آموزش را در محيط خانواده پشت سر مي
گذاشت و براي ورود به مدرسه و دوره هاي آموزش همگاني آماده مي شد .براي زمان تحصيل و طول مدت آموزش
در ايران قديم مي توان سه مرحله متفاوت قايل شد كه به نسبت رشد قواي جسماني ،ذهني ،رو حيات و خصايص
ملي ،اهداف و نيازهاي اجتماعي متغير بوده است
▪ مرحله اول ،يعني آموزش خانوادگي كه طي آن مهمترين و اساسي ترين شالوده تربيت و آموزش ايجاد مي شد و
مادر وظيفه سنگيني به عهده داشت.
▪ مرحله دوم ،آموزش عمومي بود كه از  5سالگي آغاز و تا  19و 17سالگي ادا مه مي يافت.
▪ مرحله سوم ،آموزش اختصاصي بود كه با بلوغ و رشد هيجانات در فرد مصادف بود .در اين مرحله ،استعدادها
شناسايي و با توجه به استعداد فرد رشته هاي تخصصي به او آموزش داده مي شد.
در روزگار زرتشت و هخامنشيان تا اواخر دوره ساسانيان ،مغان ،يعني روحانيون زر تشتي ،وظيفه تعليم و تربيت را بر
عهده داشتند و كليه آموزشگاه ها بر مبناي اصول و تعاليم زرتشت اداره مي شد.
▪ دانش آموزان به سه گروه تقسيم مي شدند :
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 ) 1دانش آموزان خاص  :كه شامل شاهزادگان و بزرگزادگان بودند و به آنان علوم سياسي ،جنگي و كشور داري
آموخته مي شد.
 ) 2دانش آموزان حرفه اي  :كه شامل فرزندان مغان ،هيربدان ،موبدان ،پيشه وران ،اصناف و صنعتگران بودند كه
شغل ،فن و حرفه پدر را به آنان مي آموختند ) ۸ .دانش آموزان عمومي  :كه فرزندان معلمان  ،كارمندان درباري و
بازرگانان را شامل مي شدند و به آنان امور فرهنگي و اداري و اقتصادي آموزش داده مي شد .دانش آموزان به دو
دسته پسران و دختران تقسيم مي شدند .دختران معموالً مطالب نظري ،هنري و خانه داري مي آموختند ،ولي غالباً
سواركاري ،تيراندازي و چوگان به آنان آموخته مي شد .در دوره هخامنشيان به دستور داريوش دانشگاه هايي براي
آ موزش علوم مختلف تاسيس شد .اين دانشگاه ها ،مراكز ديني زرتشتي و ساير اديان را نيز در بر مي گرفتند .مركز
علمي " بيت اردشير" كه رياست آن به عهده مغ هاي ايراني از طرفداران مذهب نسطوري (ترسايي) بود ،از جمله
آنهاست .با وجود اين ،دانشگاه به معني واقعي خود از گندي شاپور آغاز شد كه جلوتر به آن خواهيم پرداخت.
نظام آموزش و پرورش در ايران ،تا دوره ساسانيان كمابيش به همين صورت ادامه يافت .روش تعليم و تربيت در آن
دوران شفاهي بود و حفظ كردن و به خاطر سپردن مطالب ،مهمترين عنصر آن را تشكيل مي داد .آموزش موضوعاتي
چون نيروي بدني ،اخالق ،مناعت نفس ،جوانمردي و سلحشوري ،شرافت ملي و وطن پرستي ،عمده ترين برنامه نظام
آموزش بود .در دوره ساسانيان برنامه تعليم و تربيت شامل سه قسمت ديني و اخالقي ،تربيت بدني ،خواندن و نوشتن
و حساب كردن بود .در تعليم و تربيت دوره ساسانيان دو طريق معمول بود .اول اينكه حدود برنامه و مدت تحصيل
تعيين مي شد و اولياء در پرورش كودكان و انتخاب معلم و دستور تحصيل ،آزاد بودند و دوم اينكه دولت در تمام
عوامل تربيت دخالت داشت و با هدف مشخص ،عقايد خاصي را به كودكان القا مي كرد .در اين روش سعي مي شد
همه طبق عقيده و سليقه دولت پرورش يابند .عقيده اي كه به تمام كودكان تلقين مي شد ،اين بود كه شاه به
خواست خدا و به موهبت الهي بر تخت نشسته و نماينده او روي زمين است و بر حسب اراده او كارهاي كشور اداره
مي شود.
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بطور كلي در اين دوره ،به پيروي از دستورات زرتشت و در احياي سنن ايراني و ذوق و عالقه مردم اين آب و خاک به
كسب علم و دانش ،آموزش و پرورش در همه زمينه ها گسترش يافت و سراسر كشور وسيع ساساني را دربرگرفت.
ظهور ماني و مزدک و انتشار عقايد آنان و نيز نفوذ آيين مسيحيت سبب شد كه ايران از سال  277ميالدي به مركز
برخورد اين عقايد و اديان با آيين زرتشت درآيد .مردم ايران نه تنها مانع كارهاي آموزشي و تربيتي پيروان اديان
مختلف آن روزگار نشدند بلكه در زمينه هاي تعليم و تربيت با ساير اديان به مبادله تجارب متقابل مي پرداختند و
كار دانشجويي و پژوهش هاي علمي و عملي را چه از جانب خود و چه از طرف اق ليت هاي ديني و قومي تقويت كرده
و رواج دادند .اين رفتار پسنديده و هميشگي ايرانيان ناشي از آن است كه آيين زرتشت ،دانش آموزي و فرهنگ و هنر
را همواره باالترين نيكي ها و مهمترين وسيله رستگاري مي داند .وجود معابد و ديرها و صومه ها در عهد ساسانيان و
در قسمت هاي غ ربي ايران به پيدايش و ظهور مدارسي چون مدرسه رها در نصيبين و امﺜال آن كمک كرد و اديان
آن روزگار هر يک به سهم خود در آموزش و پرورش اثرات مفيدي برجا گذاشتند و به نحوي در توسعه تعليم و
تربيت ،نقشي ايفا كردند.
در سال  9۳2ميالدي ،مدرسه اورفا ( مدرسه اي مسيحي ) بس ته شد و آن شهر از مركزيت انجيلي افتاد .بارسيا (
برسوما ) از حكام ساساني دم را غنيمت شمرد و در شهر نصيبين ،مدرسه ديگري تاسيس كرد كه قائم مقام مدرسه
تاريخي اورفا شد و جوانان مسيحي ايراني براي تعليم و تربيت از اطراف كشور به آنجا شتافته ،نزد علما تعاليم انجيلي
فرا گرفته و به سرزمين خود باز مي گشتند ،به طوري كه پس از چندي اكﺜر كشيش هاي ترسايان ايران همه از
مستخرجين مدرسه نصيبين بودند .در نتيجه از اواخر قرن پنجم تا اواسط قرن ششم ،انتشار تعاليم مسيح به طريق
مكتب نسطوري در فالت ايران و جبال كردستان متداول گشت و هم اكنون قبايلي به نام آشوري كه پيروان آن
مكتب هستند در آذربايجان غربي زندگي ميكنند.
مبادالت فرهنگي در دوران باستان ،معموالً در جريان رفت و آمدهاي جهانگردان و بازرگانان به كشورهاي مختلف و يا
برخورد ملتها در مواقع جنگ صورت مي گرفت .دانشگاه گندي شاپور (جندي شاپور) در شهري به همين نام در
حوالي شوش و دزفول و شوشتر كنوني قرار داشت و در زمان انوشيروان و اواخر حكومت ساساني شهرت جهاني يافت.
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در اين دانشگاه ،اساتيد به طب توجه بيشتري داشتند تا فلسفه و رياضيات .در رشته طب اين دانشگاه ،عالوه بر
پزشكان ايراني ،پزشكاني از يو نان و هند نيز به تدريس و تحقيق اشتغال داشتند
مهمترين رشته ها و علوم دانشگاهي در ايران باستان ،مخصوصاً پس از تعطيلي مدرسه فلسفه آتن در سال 722
ميالدي عبارت بودند از  :دانش نظري ،فلسفه ،حقوق قضايي ،رياضي و نجوم ،دانش كاربردي ( مانند كشاورزي،
آبياري و كانال س ازي ،معماري و ساختمان سازي ،پزشكي ).
ب) تاريخ آموزش در اسالم
سال  972هجري قمري در تاريخ آموزش و پرورش اسالمي ،فصل برجسته اي به شمار ميايد .در اين سال نخستين
مدرسه از رشته مدرسه هايي كه خواجه نظام الملک ،وزير بزرگ سلجوقيان ،ساخته بود در بغداد گشايش يافت .اي ن
مدرسه ها در جهان اسالم پراكنده شدند؛ تا آنجا كه شهرها و روستاهاي كوچک را همگام با مدرسه هاي بزرگ در
مراكز استانها ،دربرگرفت.
پيش از برپايي اين مدارس حلقه هاي آموزش در يک جا جمع نمي شدند ،بلكه در جاهاي گوناگون مانند مسجد،
بيوت علما و  ...تشكيل مي شدند  .همين كه مدارس پراكنده شدند و فرصت ها و امكانات گسترده تري براي
دانشجويان به سوي اين مدرسه ها گسيل شدند .از اين رو كمتر به ديگر جاها ،كه پيشتر پررونق بود ولي همچنان
سرشت خود را نگه داشتند و با كمي و كاستي گرايش دانشجويان به گونه اي تقليدي همچنان به كار مي پرداختند،
روي ميآوردند .در واقع روزگار پيش از  972ه.ق .و پس از آن ،عموماً با جايگاه هاي گوناگون آموزش و تدريس ،همپا
و همراه است.
▪ جايگاه هاي آموزش پيش از بنياد مدارس ،بدين قرار بودند :
ـ مكتب براي آموختن ،خواندن و نوشتن ـ مكتب براي آموزش قرآن و مسايل ابتدايي ـ آموزش ابتدايي در كاخها ـ
كتاب فروشي ها ـ خانه هاي دانشمندان ـ تاالرهاي ادبي ـ بيابان
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ـ مسجد
همه اينها مردم را به فراگيري خواندن و نوشتن واداشت .اين گرايش به هنگام شكوفايي اسالم آغاز شد و گذشت
زمان انگيزه اي براي بهتر شدن اين هنر و حتي نوآوري در آن بود .گرچه در آغاز اسالم تعداد مسلماناني كه خواندن
و نوشتن ميدانستند كم بود ،ولي همه يا بيشتر آنان را پيامبر (ص) براي نوشتن نزد خود به كار مي گرفت .از همين
جا بود كه اين انديشه پيدا شد تا (ذميان ،نامسلمانان اهل كتاب) به كساني كه مي خواستند خواندن و نوشتن ياد
بگيرند ،آن را بياموزند .در پيكار بدر بسياري از مردم مكه به اسارت گرفته شدند ،پيامبر اسالم كساني را كه مي
توانستند خواندن و نوشتن بياموزند ،در برابر آموختن آزاد مي كرد .اين خدمت فديه آزادي نا مسلمانان بود و بر اين
پايه ياد دادن از سوي آنان به چهره يک عرف رايج در آمد.
مدرسه ها :
از روزگار پيدايش اسالم ،شمار دانش پژوهان كم كم رو به افزايش نهاد و به دنبال آن تعداد موضوعات درسي هم
افزايش يافت .عقيده بر اين است كه تعداد زياد درسها و مزاحمت ضروري برخواسته از درس و مطالعه پرستش و
نيايش باعث انتقال آموزش از مسجد به مدرسه شد .فون كرمر چنين گفته است  :پيشرفت و گسترش دانش گروهي
از مردان را پديد آورد كه زيست مايه خود را تنها از راه تدريس به دست مي آوردند .اينان دريافتند كه تنها با زيست
مايه بدست آمده از اين راه زندگي كردن دشوار است .از ديگر سو ،پرداختن به پژوهش و مطالعه بيشتر  ،مستلزم
آماده ساختن زيست مايه بيشتر براي كساني بود كه براستي ،مدارس براي بر آورد نيازهاي آنان بنياد يافته اند .در
واقع ،فعاليت مسلمانان تا اندازه فراواني در بيشتر اين مدارس در راه پرداختن به پژوهش و مطالعات ديني به كار مي
افتاد تا ادامه آم اده سازي زمينه گوناگون رشته هاي دنيايي .در نتيجه بيشتر اين مدارس به نام پايه گذاران مكتب فقه
شافعي ،حنفي ،مالكي و يا حنبلي پيوستگي داشتند .
فتح بغداد به دست سلجوقيان سر فصلي بود در پيكار با تشيع آنجا .نظام الملک ،وزير آلب ارسالن و ملكشاه ( م :
 9۳7هـ  .ق ) مدرسه هايي شكوهمند پي افكند كه در بغداد ،نيشابور و بسياري از شهرهاي ديگر پس از او به نام اين
وزير ،نظاميه خوانده شدند .در روزگار فرمانروايي ايوبيان ،مصر با شيوه هايي از مدارس آشنا گرديد و در سراسر زمين
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و تحت فرمان نور الدين مدارس بسياري ساخته شدند .شاهان ،شاهپوران ،شاه دختان ،بازرگانان و حتي خدمتگذاران
به ساختن و بنياد مدارس و پشتيباني از فرهنگ و آموزش ،دلبستگي نشان داده و نقشي عمده بازي كردند.
ج) نظام آموزش و پرورش معاصر ايران
مطالعه اسناد و مدارک مربوط به تاريخ آموزش و پرورش در ايران نشان مي دهد كه نخستين بار در  2آبان  1220هـ
 .ش ،مجلس شوراي ملي قانون تعليمات اجباري را تصويب كرد .در سال  1229هـ  .ش نظارت دولت در امر آموزش
و پروش به صورت يک اصل در متمم قانون اساسي مطرح شد و از اين تاريخ سازمان هاي آموزشي در ايران شكل
منظم و متمركزي به خود گرفتند و نظارت دولت بر موسسات آموزشي جنبه قانوني يافت.
نظام آموزش و پرورش ايران شامل كودكستان ،دبستان ،دبيرستان ،موسسات عالي و دانشگاه است .نظام آموزش و
پرورش رسمي ايران در واقع از انقالب مشروطيت و پس از وضع قانون اساسي و متمم آن بوجود آمده است .تا قبل از
انقالب مشروطيت آموزش و پرورش در مكتب خانه هاي سنتي ادامه داشت و معلمان آن معموالً از طريق مراكز ديني
و يادگيري فقه و اصول و درس قرآن به نعمت سواد دست يافته بودند و آنچه مي دانستند با روش سنتي به كودكان و
نوجوانان مي آموختند .معموالً دولت و سازمان هاي دولتي هيچگونه نظارت ي بر آنها نداشتند و مواد درسي كه بدون
يک برنامه مدون تدريس مي شد ،عبارت بود از خواندن ،نوشتن ،حساب ،خط ،قرآن و صرف و نحو عربي .عالوه بر اين
گونه مكتب خانه ها برخي مدارس غربي نيز فعاليت مي كردند .امير كبير در سال  1227خورشيدي دار الفنون را كه
اولين موسسه عا لي به سبک نوين در ايران بود راه اندازي كرد.
در سال  1۸00خورشيدي قانون شوراي عالي فرهنگ جهت اداره امور كليه مدارس تصويب شد .تاسيس دانشسرا
هاي مقدماتي و عالي براي تربيت معلم و دبير ،تاسيس دانشگاه تهران در سال  ،1۸12گسترش مدارس در مراكز
استان و شهرستان ها و بخش ها ،ايجاد مدارس اكابر براي آموزش بزرگساالن در سال  1۸17و اعزام دانشجو به
كشورهاي اروپايي به منظور استفاده از آنها در مراحل آموزشي كشور ،از اهم اقدامات دولت در زمينه آموزش و
پرورش از ابتدايي تا عالي بود .تا سال  1۸9۸دو مقطع آموزش ابتدايي و متوسطه وجود دا شت و پس از آن به سه
دوره ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستان تقسيم گرديده است .از سال  1۸97به بعد به خاطر تحوالت اجتماعي و دگر
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گوني هاي اقتصادي ـ اجتماعي كه منجر به دگر گوني در ساخت جامعه شد ،تغيير در برنامه هاي آموزش و تعيين
اهداف جديد ضروري مي نمود .لذا در راس تاي وصول به اهداف جديد تغييراتي اصولي در تشكيالت و برنامه هاي نظام
آموزش و پرورش به وجود آمد ▪ .اهم اهداف اين دوره را مي توان به شرح ذيل خالصه كرد :
ـ تاكيد بر سواد آموزي و تعميم آموزش اجباري ابتدايي ،مخصوصاً در روستا ها .ـ پرورش نيروي انساني ماهر و
متخصص.
ـ پرورش سياسي براي مشاركت فعال در زندگي سياسي و اجتماعي و آگاهي به حقوق اجتماعي و احترام به قانون.
ـ پرورش ذوق هنري.
ـ پرورش جسمي تربيت بدني.
ـ تاكيد بر اخالق و فلسفه اجتماعي.
به عالوه در اين دوره براي انتقال قدرت تصميم گيري از مركز به سطوح پايين و اياالت اقدامات مفيدي در منطقه اي
كردن آموزش و پرورش به عمل آمد و به موجب آن" اختياراتي در جهت تصميم گيري هاي الزم به شورا هاي
منطقه اي تفويض شد
 ▪ .اهداف نقطه اي كردن آموزش و پرورش را مي توان به شرح ذيل خالصه كرد :
ـ مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش
ـ جلوگيري از تمركز و تصميم گيري براي حل مسائل در محل.
ـ تجهيز منابع محلي و تشويق مردم براي مشاركت در سرمايه گذاري فعاليت هاي توسعه آموزش و پرورش.

۳۳

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال اول ،شماره  ،1زمستان 1318

ـ تعيين اولويت هاي محلي و منطقه اي در برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي .ـ كمک به رشد اجتماعي مردم به
منظور ترويج و كار برد شيوه و سياستهاي دموكراتيک.
پس از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ،شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش با تصويب شوراي عالي انقالب
فرهنگي از فروردين  1۸77رسماً آغاز به كار كرد و پس از  170جلسه بحث ،طرح كليات نظام آموزش و پرورش
جمهوري اسالمي ايران را تدوين كرد كه در شهريور  1۸72تصويب شد.
اقسام فرهنگ:
فرهنگ را مي توان به چند نوع تقسيم كرد:
 - 1فرهنگ ملي؛ فرهنگي كه پذيرش فرد را در اجتماع ممكن مي سازد.
 - 2فرهنگ قومي؛ فرهنگي كه فردي را به تبار خاصي مربوط مي سازد.
 - ۸فرهنگ بين ملت ها؛ فرهنگي كه بدون توجه به مليت و قوميت جنبه جهاني دارد.
فرهنگ قومي كه در دل فرهنگ يک ملت قرار دارد ،شيوه زندگي تبار خاصي است كه وجه تمايز زنـدگي قـوم يـا تبـاري
از اقوام ديگر شمرده مي شود .در فرهنگ قومي ،ترانه ها ،ضرب المﺜل ها ،قصه هـا ،اصـالحاتي وجـود دارد كـه از نسـلي
به نسل ديگر ديگر منتقل مي شود و به علت اينكه فرد با آن ،مأنوس است مي تواند پايۀ يادگيري مطالـب درسـي قـرار
9

بگيرند] .

مفهوم خرده فرهنگ:
خرده فرهنگ گروهي كوچكتر از جامعـه اسـت .خـرده فرهنـگ منسـوب بـه فرهنـگ وسـيع تـر اسـت زيـرا بسـياري از
هنجارها و موازين فرهنگ بزرگ تر را مي پذيرد اما از سوي ديگر ،خرده فرهنگ از فرهنـگ كـل جامعـه متمـايز اسـت.
زيرا برخي هنجارها و موازين خاص خود را دارد (توسلي.)1۸۳1 ،
بريک جامعه شناسي انگليسي ،خرده فرهنگ ها را واكنشي تاريخي به مدهاي فرهنگـي دانسـته و شـكل گيـري آنهـا را
ناشي از تالش هر نسلي براي حل مسايل ساختي مي داند كه اعضاي آن نسل به طور دسته جمعي تجربه مي كنند.
خرده فرهنگ ها بطور عمومي گروهايي هستند كه به عنوان انحراف از استانداردهاي اصولي جامعـه بـه آنهـا توجـه مـي
شود .آنها به سبب سن خاصي ،جنسيت به سليقه اقتصادي ،نژاد و غيـره شـكل مـي گيرنـد .خـرده فرهنـگ هـا از نظـر
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اجتماعي و تحليل بدون حق دخالت سياسي ،تحت حاكميت ،تابع يا زيرزميني تعريف مـي شـوند .كسـاني كـه آنهـا را
مطالعه علمي مي كنند آنها را به عنوان مخالفين ،گونه هاي ديگـر و ضـد فرهنـگ جريـان رايـج مـي داننـد( .اسـميت،
 ، 200۸نقل از كاوسي و نخعي) .شيخاوندي خرده فرهنگ ها را عامل اصـلي در ايجـاد هويـت اقـوام و ملـل مـي دانـد و
اظهار مي دارد كه هويت اقوام و ملل از فرهنگ و خرده فرهنگ آنان بر مي خيزد .به عبارتي خرده فرهنـگ را جوانـه هـا
و شاخ و برگ هاي تنه اصلي فرهنگ جامعه مي نامند .خرده فرهنـگ هـا از اجـزاي اصـلي فرهنـگ هـر جامعـه اي بـه
شمار مي آيند .خرده فرهنگ ها در ن ظام آموزش و پـرورش و نظـام برنامـه ريـزي درسـي داراي جايگـاه حساسـي مـي
باشند و جامعه بدون وجود اين خرده فرهنگ ها ،داراي كاركرد كامل و معنا و مفهوم واقعي نمي باشد.

مفهوم آموزش چند فرهنگی:
اصطالح چند فرهنگي مفهومي است كه در سال هاي اخير بر آن تأكيد شـده و منظـور از آن ايـن اسـت كـه بـا وجـود
گسترش ارتباطات بين كشورها و حركت آن ها به سوي نظام كل جهاني يا حـداقل منطقـه اي ،مسـئله اقـوام و تفـاوت
هاي فرهنگي بين آن ها همچنان اهميت خاصي دارد( .خسروي)1۸۳5 ،
چند فرهنگ گرايي تالش مي كند تا نشان دهد چگونه صداها و تجارب مردمـان مختلـف ،خـا موش و از جريـان مسـلط
فرهنگي حذف مي شوند و نيز براي معضل بندي نگرش ها ،تجارب و اشكال فرهنگي متنـوع توسـط گـروه هـايي كـه از
جريان مسلط محروم شده اند ،مبارزه مي كند[ .چند فرهنگي گرايي ،ارزش انواع متفاوت فرهنـگ و گروههـاي فرهنگـي
را تصديق مي كند و مدعي است كه براي مﺜا ل سياه پوست ،سرخ پوست ،آسـيايي ،بـومي آمريكـايي اعتبـار و اهميـت
خودشان را دارند (كلهر ].) 2005 ،به طور كلي مي توان گفت كه  ،اولين مفهوم سازي از آموزش چند فرهنگي بـه دهـه
 1270بر مي گردد كه تاكنون دستخوش تغييرات فراواني شده است .از اين مفهـوم نيـز ماننـد سـاير مفـاهيم تعلـيم و
تربيت تعاريف متعددي ارائه شده است و اغلب صاحب نظران تالش دارند با توجه به ديدگاه خود به تبيين ايـن مفهـوم
بپردازند .برخي تعاريف بر دانش آموزان ،برخي بر ويژگي هاي معلم همچون فرهنگ معلـم ،نحـوه برخـورد او بـا مسـائل
كالس درس يا روش تدريس ،برخي به ويژگي هاي خاص مـدارس ماننـد سيسـتماتيک شـدن و در قالـب سـازماني در
آمدن ،رتبه بندي استاندارد كردن يا تبعيض در تخصيص منـابع مـالي ،برخـي بـر اصـالح مـدارس در همـه زمينـه هـا،
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برخي بر ويژگي هاي فرهنگي گروه هاي مختلف ،برخي ديگـر آمـوزش چنـد فرهنگـي را تغييـر در برنامـه هـاي درسـي
تصور مي كنن د كه به سادگي بتوان با افزودن مواد جديد و متنوع تغييراتي در برنامه به وجود آورد (صادقي.)1۸20 ،
تعليم و تربيت چند فرهنگي حداقل سه چيز مي باشد - 1 :يک ايده يا مفهوم  - 2يـک نهضـت اصـالح تربيتـي  - ۸يـک
فرايند .اين نوع تربيت بر نوع تعهد نسبت به تكﺜير گرايي مبتني است كه هـدف آن هـدايت فراگيـران جهـت آمـادگي
براي مشاركت فعال در يک جامعه متنوع و دموكراتيک مي باشد .به عبارتي ديگر ،در اين رويكرد تمـام فراگيـران صـرف
نظر از گروهي كه به آن تعلق دارند بايد از برابر فرصت آموزشي برخـوردار شـود .آمـوزش چنـد فرهنگـي تالشـي اسـت
براي رها ساختن ف راگيران از محدوديت هاي قوم مدارانه و آگاه كـردن آنـان از برخـورد فرهنـگ هـا ،جوامـع و راه هـاي
زندگي و تفكر ديگران .هدف غايي اين آموزش اين است كه فراگير به دور از هر گونـه تعصـب و پـيش داوري بـه جهـان
بنگرد و بتواند و بخواهد تنوع و غناي آن را كشف كند( .غريبي)1۸۳۳ ،
بر خي از اين تعاريف به اين شرح است:
تعليم و تربيت چند فرهنگي حوزه اي مطالعاتي است كه هدف عمـدۀ آن برابـري فرصـت هـاي تعلـيم و تربيتـي بـراي
نژادها ،اقوام و گروه هاي مختلف فرهنگي است (بنک و نبكر 122۳ ،به نقل از عراقيان)
نوعي آموزش است كه به گروه هاي مختلف جامعه ،كه بـ ه علـت ويژگـي هـاي منحصـر بـه فـرد فرهنـگ خـود قربـاني
تبعيض و ضرب و شتم هستند .اين نوع آموزش شامل مطالعه مفاهيم عمده اي نظير تعصـب ،هويـت ،درگيـري هـا و از
خود بيگانگي ،اصالح اعمال و سياست هاي مدرسه اي است كه به رسميت شناختن تنوع قـومي را در جامعـه مـنعكس
مي سازد (بنک)1225 ،
سياست ها و اعمالي هستند كه از طريق فلسفه آموزشي ،تركيب كاركنان و سلسله مراتب مواد آموزشي ،برنامـه درسـي
و آيين نامه هاي ارزشيابي به تنوع فرهنگي احترام مي گذارند (فرايزر  ،1به نقل از صادقي).)1225 ،

Frazier
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با وجود اين تعاريف متعدد اما مي توان ايدۀ مشترک همه تعاريف را آموزش ضـد تبعـيض نـژادي و فرصـت هـاي برابـر
آموزش دانست .به زعم حاميان آموزش چند فرهنگي ،اين مفهوم در بهترين حالت خود يک فلسـفه و يـک روش بـراي
اصالحات آموزشي است .اين افراد به شيوۀ آشكار به تنوع فرهنگي ارج مي نهند و معتقدنـد محتـوا و سـاختار و اعمـال
اجرا شده برا ي رسيدن به آموزش چند فرهنگي بسته به زمينه تفاوت خواهد كرد .بنابراين بهتر اسـت دسـت انـدركاران
تعليم و تربيت ضمن پذيرش چهارچوب كلي ،تعاريف خاص خود را از آموزش چنـد فرهنگـي داشـته باشـند در چنـين
حالتي است كه يک ساختار جهاني را برخود تحميل نخواهند كرد و با نيازهاي جامعـه ي خودشـان هماهنـگ خواهنـد
بود .تهيه و تدوين چنين برنامه اي مستلزم آن است كه در سياست هـاي سـازمان و فعاليـت هـاي آموزشـي تغييراتـي
اعمال شود .اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد كه اين تغييرات زمان براسـت و نيـاز بـه آگـاهي و فراگيـر بـودن در
تمامي سطوح دارد و ال زم است همه ي افراد نقش فعالي در به ثمر نشستن آموزش چند فرهنگي ايفا كنند.
تاریخچه آموزش چند فرهنگی:
موضوع چند فرهنگي در جهان قدمتي ديرينه دارد و بـه زعـم پـارخ ايـن بحـث در عصـر مـا موضـوع جديـدي نيسـت.
بسياري از جوامع گذشته همچون امپراطوري رم ،هند ،اروپـاي قـرون وسـطي ،امپراطـوري عﺜمـاني ،ايـران داراي بافـت
ناهمگون فرهنگي و متفاوت بوده اند (پارخ ،به نقل از صادقي.)200۳
بُعد فرهنگی جهانی شدن:
درباره فرهنگ در نظام جهاني ديدگاههاي متنوعي وجود دارد .برخي فرايند جهاني شـدن را بـه ويـژه در ابعـاد جامعـه
شناختي آن نوعي « تهاجم فرهنگي» مي دانند ،در حالي كه برخي از صاحبنظران علوم ارتباطات يكـي شـدن فرهنـگ
ملتها را كه حاصل ارتباطات شبكه اي و ماهواره اي مي باش د ،يكي از جنبه هاي مﺜبت پديده جهاني تلقي مـي كننـد.
به هر حال در يک نگاه كلي ،جهاني شدن به طور عمده در دو سو شكل مي گيرد :در پهنـه اقتصـاد و در عرصـه فرهنـگ
ابعاد ديگر اين موضوع تابعي از اين دو خواهند بود .حتي مي تـوان انتظـار داشـت كـه ميـزان جهـاني شـدن در قلمـرو
فرهنگي بيش از دو حيطه ديگر است)Tomlinson,1222( .
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چالش ها :به هر حال روند شتابان جهاني شدن ،فرهنگ را به شدت تحت تأثير خـود قـرار مـي دهنـد .در جهـاني كـه
محصول جهاني شدن است ،انسانها با هم در تعامل هستند و هر لحظه به واسـطه ارتباطـات مـاهواره اي مـي تواننـد از
يكديگر با خبر باشند .از طرفي ديگر جهاني شدن فرهنگ باعث مي شود تـا فرهنگهـاي ملـي در حاشـيه قـرار گيرنـد و
كنارگذاشته شوند .بنابراين ،هر فرد در هر جامعه شاهد آن خواهد بـود كـه ارزش فرهنگهـاي بـومي و ملـي را از دسـت
داده و به فرهنگهايي گرايش پيدا خواهد كرد كه از نظر فكري ،اخالقي و روحي ساخته و پرداختـه جوامـع ديگـر اسـت.
از نظر بعضي نيز اين حالتها زمينه هرج و مرج ،بي اعتمادي فرو پاشي فرهنگـي را كـه خـود بـه جنـگ فرهنگـي منجـر
خواهد شد ،به وجود مي آورد( .عليون.)1۸5۳ ،
به هر حال بروز بحرانهاي هويتي و فرهنگي در جوامع ملي و نفي استقالل فرهنگي د يگر ملل از تبعـات جهـاني شـدن
فرهنگ است كه بايد از طريق نظامهاي آموزشي ملي و محلي با آن مقابله كرد .البته خود نظامهاي آموزشي نيـز تحـت
تأثير جهاني شدن فرهنگ قرار مي گيرند.
سیری بر تاریخ آموزش چند فرهنگی:
موضوع چند فرهنگي در جهان قدمتي ديرينه داشته است هر چند كـه روح و قالـب چنـد فرهنگـي در دنيـاي معاصـر
همان روح و قالبي است كه در دوره هاي باسـتان مـورد توجـه بـوده اسـت ،امـا چـون ارتباطـات ،الزامـات و مواجهـات
فرهنگي جوامع امروز بسيار گسترده تر از دوره هاي باستان شده اسـت ،طبعـاً ايـن مفهـوم ،گسـتره معنـايي وسـيعتري
پيدا كرده و چه به لحاظ نظر و چه در مقام عمل ،عمـق و وسـعت بيشـتري پيـدا نمـوده اسـت .بـه طـوري كـه توسـعه
معنايي اين مفهوم متناسب با نيازهاي افراد و مقتضيات جامعه كنوني گشته است .اما آموزش چند فرهنگي بـه معنـاي
اخير آن در جهان غرب ،بحث نو ظهوري است و قدمت آن به كمتر از نيم قرن گذشته باز مي گرد .بـه طـوري كـه دهـه
 1270را آغاز و اواسط دهه  12۳0را بايد عصر طاليي اين رويكرد به شمار آورد Resnik2002( .به نقل از صادقي)
[ جيمز نبكس ،يكي از پيشگامان آموزش چند فرهنگي ،مدرسه را به عنوان يک سيستم اجتماعي در يـک بسـتر چنـد
فرهنگي مورد مطالعه قرار مي دهد ( Banks, 12۳1به نقل از صـادقي) .مفهـوم آمـوزش چنـد فرهنگـي بـه عقيـده او
"برابري آموزش" است .به عقيده او ،به منظور حفظ و نگهداشت محيط زيست مدرسه چند فرهنگـي همـه جنبـه هـاي
مدرسه از اول تاكنون بايستي مورد بررسي و تجديد نظر قـرار گرفتـه و بـه نفـع آمـوزش چنـد فرهنگـي تغييـر يابـد .از
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جمله آنهاست كه بايستي مورد توجه و بررسي مجدد قرار گيرنـد :سياسـت هـا ،نگـرش معلمـان ،مـواد آموزشـي ،روش
هاي ارزشيابي ،مشاوره و روش هاي تدريس] .اواسط و اواخر دهه  ،12۳0افـراد ديگـري بـويژه معلمـان دوره دبيرسـتان،
محققاني از جمله كارل گرانت ،كريستين اسليتر ،جنواگي ،25سـونيانيتو ،2۳تسـهيالت بيشـتري در زمينـه آمـوزش چنـد
فرهنگي فراهم كرده ،چهارچوب هاي جديد و عميق تري ايجاد كردند؛ چهارچوب هايي كه بـر آرمـان فرصـت آموزشـي
برابر و پيوند ميان تحول مدرسه و دگرگوني اجتماعي جامعه استوار بود.
بدين منظور در آثار بنكس منظور از تغيير ،ص رفاً تغيير كمي برنامه درسي نيسـت .بلكـه وي وضـعيت نابسـاماني را كـه
مانع كمک به رفع اين نابرابري آموزشي مي باشد ،مورد انتقـاد قـرار مـي داد؛ مﺜـل تجسـس در اوضـاع و احـوال افـراد،
رويكردهاي روش تدريس سركوبگر ،آزمون هاي استاندار شده.
آموزش و پرورش و رویکرد چند فرهنگی
بدون شک،وجود اين تنوع وظيفه دولت ها را در برنامهريزي و اجراي خط مشيهاي تعيين شده به مراتب دشوارتر
ميكند؛زيرا از يک طرف الزم است كه به اين تنوع فرهنگي احترام بگذارند و در عين حال،حد اقل وحدتي را كه
الزمهء بقاي هر جامعه است و اغلب از طريق انتقال ارزشه اي مشترک و احساس وفاداري به كشور تأمين
مي شود،حفظ كنند .بخش مهمي از اين وظيفه به عهدهء نهاد آموزش و پرورش است و توانايي اين نهاد در
جواب گويي به نيازهاي متفاوت و گوناگون شهروندان و در عين حال،حفظ وحدت و يک پارچگي كشور و برقراري
تعادل مناسب بين اين دو،از اه م وظايف آن است.
مشکالت آموزش«تک فرهنگی»
 .1كنجكاوي كودک دربارهء ساير جوامع و فرهنگ ها برانگيخته نمي شود؛زيرا او يا در معرض آنها قرار
نميگيرد يا مطالبي از ايندست،به شكل مناسبي طرح نميشود.
 .2آموزش تکفرهنگي موجب رشد خالقيت نمي شود؛زيرا خالقيت مستلزم توانايي تصوّر بديلهاست(يعني
يک چيز را به چند طريق مي توان انجام داد و موردي كه آشنا به نظر ميرسد ضرورتا بهترين نيست).
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 .۸آموزش تکفرهنگي راه رشد تفكر منطقي را سد ميكند؛كودک فقط از زاويهء تنگ فرهنگ خود به
جهان نگاه ميكند و مجبور مي شود همهء ديدگاه هايي را كه در چارچوب طبقهبندي محدود او
نميگنجد،طرد كند.او به فرهنگ و جوامع ديگران از دريچهء مالکهاي خود -كه ناشي از فرهنگ
اوست -مي نگرد و آنها را غيرعادي و بي ارزش تلقي ميكند و چون جامعهء خود را با هنجارهاي خويش
مورد قضاوت قرار ميدهد ،هرگز نسبت به آن ديد انتقادي پيد ا نميكند.ناتواني در انتقاد از جامعه و به
كارگيري راهحل هاي ديگر،فرد را به تمجيد از شكوه و خلوص،نژاد،مذهب و فرهنگ خود واميدارد و او
را دچار خودشيفتگي خاصي ميكند كه زيانآور است.
 .9آموزش تک فرهنگي موجب ايجاد تكبّر و نخوت و فقدان حساسيت و توجه ميشود.كودك ي كه فرهنگ
ديگران را مطالعه نكرده يا اين كار را با احساس نگرش مﺜبت و خالقيت انجام نداده است،نمي تواند
احترام به فرهنگ ديگران را در خود رشد دهد.
 .7او از احترام گذاشتن به تفاوت ها و نيز پذيرش تنوع ارزش ها،باورها،لباس،غذا و نحوهء زندگي ديگران
عاجز خواهد بود.لذا از اين تنوع احساس خطر ميكند و نميداند چگونه بايد خود را با آن انطباق دهد.
 .7آموزش تکفرهنگي،بستر مناسبي براي نژادپرستي فراهم ميكند؛زيرا به دليل بي اطالعي فرد از فرهنگ
ديگران،عكس العمل وي نسبت به اين فرهنگها به صورت تعميم هاي نادرست و عقايد قالبي است.در
اين ديدگاه،فرد فرهنگ خود را به عنوان تنها مرجع جهاني معتبر مالحظه ميكند و دربارهء
فرهنگ هاي ديگر با توجه به ميزان نزديكي آنها به فرهنگ خود به قضاوت ميپردازد.
 .5آموزش تک فرهنگي موجب ايجاد تكبّر و نخوت و فقدان حساسيت و توجه مي شود.كودكي كه فرهنگ
ديگران ر ا مطالعه نكرده يا اين كار را با احساس نگرش مﺜبت و خالقيت انجام نداده است،نمي تواند
احترام به فرهنگ ديگران را در خود رشد دهد.
 .۳او از احترام گذاشتن به تفاوت ها و نيز پذيرش تنوع ارزش ها،باورها،لباس،غذا و نحوهء زندگي ديگران
عاجز خواهد بود.لذا از اين تنوع احساس خطر ميكند و نميداند چگونه بايد خود را با آن انطباق دهد.
 .2آموزش تکفرهنگي،بستر مناسبي براي نژادپرستي فراهم ميكند؛زيرا به دليل بي اطالعي فرد از فرهنگ
ديگران،عكس العمل وي نسبت به اين فرهنگها به صورت تعميم هاي نادرست و عقايد قالبي است.در
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اين ديدگاه،فرد فر هنگ خود را به عنوان تنها مرجع جهاني معتبر مالحظه ميكند و دربارهء
فرهنگ هاي ديگر با توجه به ميزان نزديكي آنها به فرهنگ خود به قضاوت ميپردازد.

ضرورت وجودی آموزش و پرورش چند فرهنگی
تأثير فرهنگ و زبان مادري -به عنوان يكي از وجوه متمايز فرهنگ -بر كودک امري طبيعي است و موجب برداشتهاي
خاص او از جهان مي شود.ادوارد هال () 1257بر اين باور است كه فرهنگ و زبان هر كودک،ادراک و برداشتهاي
ويژه اي را در وي ايجاد مي كند و اين برداشت به نوبهء خود،موجب پيدايش الگوهاي متفاوت تفكر،سبکهاي يادگيري
مختلف و تفاوتهاي رفتاري در افراد مي شود،بنابراين،موفقيت يا عدم موفقيت هر دانشآموز،بيش از آنكه جنبهء
فردي داشته باشد،به فرهنگ و زبان خاص او بر ميگردد.به عالوه،ويژگي هايي چون زبان مادري،جنسيت،ارزشهاي
مذهبي و حتي ترجيحات غذايي،يادگيري هاي فرهنگي هستند و با فرد به مدرسه ميآيند
رویکرد های اصلی آموزش چندفرهنگی
 .1استفاده از فرهنگ بومي در جهت يادگيري و رشد و شكوفايي كودكان
 .2رها ساختن كودک از محدوديتهاي قوم مدارانه و آگاه كردن وي از وجود فرهنگ ها،جوامع و راههاي
زندگي و تفكر ديگران.
 .۸فراهم آوردن فرصتهاي برابر براي آموزش همه كودكان  -صرف نظر از تفاوت هاي فرهنگي آنها  -كه تنها
از اين طريق است كه كودک،نسبت به خود احساس خوبي پيدا ميكند و عزت نفس او افزايش مييابد.
تعریف رسمی آموزش چندفرهنگی
آموزش در دههء  1270و  1250به معرفي فرهنگ هاي مختلف از طريق برنامهء درسي داللت داشت؛فرهنگهايي كه
از نظر تاريخي از بين رفته يا به اندازهء مورد لزوم در برنامهء درسي مدارس گنجانده نشده بودند(بنک.)5،1229اين
اصطالح بعدها مفهومي گسترده تر يافت و نه تنها گروه هاي قومي،نژادي و اجتماعي بلكه گروههاي جنسيتي و
گروه هاي داراي نيازهاي خاص را نيز دربرگرفت( اسلينر و گرانت .) 1229،آموزش چندفرهنگي،در تعريف امروزي خود
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به همهء خط مشي ها و رويدادهايي اطالق مي شود كه مدارس بايد به كار گيرند تا نتايج آموزشي را براي همهء
دانشآموزان داراي ملّيت،طبقه،مذهب و حتي جنسيت هاي مختلف و كودكان استﺜنايي بهبود بخشند.به عبارت
ديگر،آموزش چندفرهنگي مفهومي است كه در آن،تمام دانش آموزان صرف نظر از گروهي كه به آن تعلق دارند،بايد از
برابري فرصت آموزشي در مدرسه برخوردار شوند.
هدفهای آموزش چندفرهنگی
 .1آموزش احترام و ارزش گذاشتن به فرهنگ ديگران،همانند فرهنگ خودي.
 .2كمک كردن به كودكان ب ه منظور تبديل آنها به افرادي مولّد و كارآمد در جامعهء چند فرهنگي آينده.
 .۸كمک به توسعه خودپنداري مﺜبت در كودكاني كه بيش از بقيه در معرض تبعيض قرار دارند.
 .9افزايش دانش شاگردان در مورد فرهنگهاي ديگر.
 .7تقويت ارتباطهاي بينفرهنگي و درونفرهنگي.
آموزش چندفرهنگی و زبان
اوال،آموزش در سال هاي اوّل تحصيالت رسمي بايد به زبان مادري و با تأكيد بر تجاربي باشد كه كودک از طريق
اين زبان به دست آورده است.ثانيا،آموزش به زبان مادري بايد تا سطحي ادامه پيدا كند كه با شروع زبان
دوم(زبان رسمي)،آسيبي به زبان اوّل(مادري)وارد نشود  .آموزش به زبان مادري ضرورتا به معناي به خطر انداختن
وحدت ملّي و تحت تأثير قرار دادن هويت يک ملّت نيست،بلكه به عكس ،تجربهء كشورهايي چون چين و
سنگاپور و...نشان ميدهد كه از طريق آموزش به زبان مادري،شرايط به مراتب بهتري براي آموزش و پيشرفت
اقليتها فراهم مي شود و چه بسا آموزش زبان رسمي و سوق دادن افراد به سوي ارزش هاي مربوط به وحدت
ملّي نيز از طريق آموزش چندفرهنگي به مراتب امكانپذيرتر باشد.ديگر اينكه،توجه به زبان فرهنگ بومي
اقليتها مي تواند احساس اقليت بودن و نتايج عاطفي و سياسي ناشي از آن را نيز از بين ببرد و شرايط را براي
زندگي اقشار گوناگون در يک جامعهء چندفرهنگي فراهم كند.
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اهداف برنامه درسی آموزش چندفرهنگی
 .1باسواد كردن كودک در زمينهء مهارت هاي اساسي(خواندن،نوشتن،حساب كردن و استدالل كردن)
 .2ايجاد احساس احترام و غرور در كودک نسبت به تنوع فرهنگي،قو مي و منطقه اي كشور.
 .۸هدايت كودک در جهت يک زندگي مولد از طريق آموزشي كه تا حد ممكن در آن از طبقهبندي خبري
نيست.
ویژگیهای برنامه درسی آموزش چندفرهنگی
 .1برنامهء درسي بايد طوري تهيه شود كه در آن بهطور دائم نظريات،تجارب و مشاركت فرهنگهاي
گوناگون ارائه شود.نيز مفاهيمي بايد ارائه و تدريس شود كه نشاندهندهء گروه هاي مختلف فرهنگي و
جنسيت باشد.
 .2برنامهء درسي بايد مطالبي را به خدمت بگيرد كه از عقايد قالبي،نژادپرستي و ترجيح جنسيت به دور
باشد و با افراد گروه هاي مختلف فرهنگي به طرز مﺜبتي برخورد كرده باشد.
 .۸برنامهء در سي بايد بر فرهنگ حال و گذشته بهطور مساوي تأكيد كند و افراد گروه هاي فرهنگي بايد به
عنوان افرادي فعال و پويا معرفي شوند.
 .9برنامهء درسي بايد از هرگونه اعمال تبعيض بين زن و مرد برحذر باشد.
 .7برنامهء درسي و روشهاي ياددهي -يادگيري بايد بر زمينه هاي تجربي كودكان متكي باشد و مفاهيم آن
براساس زندگي روزانه و تجارب وي تنظيم شود.
 .7برنامهء درسي بايد دسترسي يكسان تمام كودكان را به آموزش امكانپذير سازد.
فعالیتهای كالسی در آموزش چندفرهنگی
رفتار كودكان در كالس درس،تا حد زيادي تحت تأثير فرهنگ آنها قرار دارد.از اين رو،ضروري است فعاليتهاي كالس
درس با هنجارهاي اجتماعي متفاوت اين كودكان و ارزش هاي فرهنگي آنها منطبق شود تا بتواند يادگيري اين
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كودكان را به شكل مناسبي تحقق بخشد.بههرحال،فعاليت هاي كالس بايد به گونه اي باشد كه مفهوم تفاوتهاي
فرهنگي را مورد تأييد قرار دهد و به آن ارزش بگذارد.نمونه اي از اين فعاليتها عبارت اند از:
 .1اطمينان حاصل كنيد كه تكاليف تعيينكننده براي دانشآموزان،نسبت به فرهنگهاي ديگر حالت
اهانتآميز يا نااميدكننده نداشته باشد.
 .2از دانشآموزان بخواهيد دربارهء موضوعات مربوط به فرهنگهاي گوناگون داستانهاي كوتاهي بنويسند
يا در اين باره به بحث بپردازند.
 .۸دربارهء قانون اساسي و حقوقي كه براي اقوام و مليت هاي مختلف در نظر گرفته است،بحث كنيد.
 .9دانشآموزان را به بازديد نقاطي ببريد كه به فرهنگ هاي ديگر متعلق است و دربارهء سهم آنها در
اعتالي كشور صحبت كنيد.
 .7دربارهء نحوهء متفاوت زندگي اقوام و گروه هاي فرهنگي بحث كنيد و وجوه گوناگون زندگي آنها را مورد
تجزيه و تحليل قرار دهيد.
تربیت معلم در آموزش چندفرهنگی
 .1معلمان بايد

بدانند كه كالس درس شامل گروهي از فراگيرندگان است كه زمينههاي

فرهنگي،توانايي ها ،دانش و انگيزههاي مت فاوتي براي موفقيت در مدرسه دارند و نمي توان همهء آنها را به
يک چشم نگاه كرد.
 .2رويكرد يا روش واحدي براي كار كردن با شاگردان بهطور مؤثر وجود ندارد .مطالعهء سبکهاي
يادگيري فراگيرندگان متفاوت بايد در آموزش لحاظ گردد و برمبناي آن،از روش ها و راهبردهاي
گوناگوني استفاده شود.
 .۸معلمان بايد مهارت هايي را در خود به وجود آورند كه تعامل مﺜبت بين دانشآموزان را تشويق كند.آنان
بايد بر دانش خود نسبت به زمينه هاي فرهنگي و قومي اين دانشآموزان بيفزايند و نسبت به آن
حساسيت نشان دهند.
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 .9معلمان بايد با برنامهء درسي دانشآموزان و محتواي آنها كامال آشنا باشند و از سهم همهء گروههاي
فرهنگي در اعتال و غناي فرهنگ جامعه مطلع شوند.اين محتوا بايد متناسب با نيازهاي اين دانشآموزان
باشد و از هرگونه جهتگيري در آن پرهيز شود.
ارزشیابی از كارآمدی آموزش چندفرهنگی و میزان دستیابی به هدفهای آن
 .1آيا تالش كافي صورت گرفت تا تنوع فرهنگي فراگيرندگان نه به عنوان مشكلي كه بايد با آن كنار آمد
بلكه به مﺜابهء يک فرصت مناسب و مغتنم مورد توجه قرار گيرد؟
 .2آيا تالش كافي صورت گرفت تا فراگيرندگان در كالس آزادي بيان داشته باشند و بتوانند عقايد متفاوت
خود را بيان كنند؟
 .۸آيا فضاي كالس نشان دهندهء تنوع فرهنگي بود؟آيا تابلوهاي نصب شده بر ديوارها نشان دهندهء
احترام به تنوع فرهنگي بود يا از احترام و ارزشگذاري به يک فرهنگ حكايت داشت؟
 .9آيا سازماندهي كالسها به گونه اي نبود كه به جدا كردن بعضي از فراگيرندگان به تبع طبقه اجتماعي
و قوميت آنها از ديگران بينجامد؟
 .7آيا تالش شد تا تفاوت هاي زباني و سبک هاي متفاوت يادگيري درک شود؟آيا الگوهاي سازماني و
روش هاي تدريس جديدي طراحي شد تا به فراگيرندگان متعلق به فرهنگ هاي مختلف در يادگيري
كمک كند؟
 .7آيا تالش شد تا ديدگاههاي فراگيرندگان داراي فرهنگ هاي مختلف نسبت به برتري جويي از ديگران و
مواردي از اين نوع تعديل شود؟
 .5آيا تالش شد تا با هر فراگيرنده با احترام رفتار شود و به او همانند بقيه نگريسته شود؟آيا تالش شد تا با
هر فراگيرنده به مﺜابهء عضو مؤثر و ارزشمند كالس برخورد شود؟ آيا به همهء فراگيرندگان كمکهاي
درسي يكساني ارائه شد؟آيا همهء فراگيرندگان بهطور يكسان از خدمات خاص مدرسه استفاده كردند؟
 .۳آيا تالش شد تا همهء دانشآموزان در گروه هاي چندفرهنگي كار كنند و با يکديگر به گفتوگو و
مبادلهء اطالعات بپردازند و احساس كنند كه عضو مؤثري براي گروه هستند؟
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 .2آيا تالش شد تا آموزش چندفرهنگي به عنوان بخش عمدهء فرآيند ياددهي  -يادگيري به كار گرفته
شود؟آيا اين برداشت در مورد كل محيط مدرسه نيز مصداق داشت؟
اهداف آموزش چند فرهنگی از نظر كی:
تقسيم بندي ه اي متعددي از آموزش چند فرهنگي صورت گرفته است .يكي از اين تقسيم بنـدي هـا تقسـيم بنـدي
كي است كه عبارت است از ) 1 :رشد و توسعه فردي مهارت هاي اجتمـاعي چنـد فرهنگـي  ) 2توسـعه سـواد قـومي و
فرهنگي  )۸تبيين نگرش ها  ) 9توانمندي در مهارت هاي اصـلي يـا پايـه را بـراي آمـوزش و شايسـتگي  )7توانمنـدي
اصالح جامعه.

چالش های فرا روی برنامه درسی چند فرهنگی (تدریس چند فرهنگی):
جنبش برنامه درسي چند فرهنگي در ميان فاصله ي اضطراب آور ايـده آل هـا و عمـل واقعـي گرفتـار شـده اسـت .در
سطح جهاني اقدامات زيادي در اين زمينه صورت گرفته است .انجمن هايي جهت ارتقاء آموزش چند فرهنگي تشـكيل
يافته است ،براي ص دور اعتبار نامه استاندارهاي آموزش دانشـجويان تربيـت معلـم در خصـوص چنـد فرهنگـي ،شـوراي
ملي تأسيس شده است .دانش متوليان تعليم و تربيت و معلمـان بـراي تـدريس بـه دانـش آمـوزان داراي زمينـه هـاي
متنوع فرهنگي ارتقاء يافته است ()Gay, 2007
چالش هاي فرا روي برنامه درسي چند فرهنگـي عبارتنـد از« :چـالش دانـش» « ،چـالش طراحـي» « ،چـالش معلـم و
تربيت معلم» « ،چالش تدريس و ارزشيابي» « ،چالش محيط مدرسه» « ،چالش مقاومت دانش آموزان».
الف) چالش دانش (سیاستگزاران ،برنامه ریزان و مجریان):
چالش اول به اقدامات قبل از طراحي و تـدوين برنامـه مربـوط مـي شـود .منظـور از چـالش دانـش ،دانـش درسـت و
صحيحي است كه هم دست اندركاران برنامه درسي چند فرهنگي بايستي از آن آگاهي يابند .بـه نظـر مـي رسـد هنـوز
جامعه ما اسير پنداشت هاي ناصحيحي است كه از مفهوم چند فرهنگي و يا از برنامـه درسـي چنـد فرهنگـي در ذهـن
خود دارند .به نظر مي رسد فائق آمدن بـر چـالش دانـش دسـته اول (سياسـتگزاران) تـا حـدودي كـار را بـراي تـرميم
پنداشت هاي ناصواب دسته دوم (برنامه ريزان درسي و مجريان) آسانتر خواهد ساخت( .در مجمـوع بايـد خـاطر نشـان
كرد تا زماني كه اين افراد ،دانش بسنده و كافي در اين حوزه كسب و نيـز ضـرورت هـاي اسـتقرار آن را در جامعـه درک
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نكنند ،برنامه با موفقيت مواجه نخواهد شد .براي كسب موفقيـت در ايـن كـار ،نيـاز بـه آمـوزش هـاي وسـيع افـراد در
خصوص مفهوم چند فرهنگي و ابعاد برنامه درسي چند فرهنگي است (صادقي)
ب) چالش طراحی:
منظور از چالش طراحي ،چالش در طراحي برنامه هاي درسي چند فرهنگي است .حداقل دو چالش زيـر را مـي تـوان
در اين زمينه متذكر شد :اوالً متوليان برنامه درسي بايستي با بررسي دقيق همه مـواد درسـي موجـود اعـم از مكتـوب و
غير مكتوب ،آنها را از نظر داشتن تعصب ،نژاد پرستي ،قوم پرستي ،حذف ها و تحريف ها ،پااليش نمـوده و بـا اطالعـات
صحيح و معتبر جايگزين نمايند .ثانياً تا جايي كه ممكن است بايستي از عمق برنامه درسـي جديـد بـه سـاعات دروس
دانش آموزان جلوگيري كنند .برخي حل اين مشكل ،توجه و ترجيح متخصصان برنامه درسـي چنـد فرهنگـي ،اسـتفاده
از رويكرد تلفيقي سازماندهي محتواي برنامه هاي درسي است( .نبكس122۸،؛ گي)2000 ،
طراحي برنامه هايي كه هم ويژگي تلفيقي داشته باشد و هم بتواند فرهنگ اقوام مختلف را در برنامـه درسـي براسـاس
زمان محدود تنظيم نمايد تا حدود زيادي وقت گير و مستلزم دانش عميقي است .با اين وجود ،باز هـم متوليـان تعلـيم
و تربيت بايد بر اصرار خود به يادگيري و به كارگيري تجارب عملي در طراحي چنـين برنامـه هـايي قـدم هـاي مـؤثري
بردارند)Manning & Baratn, 2000( .
ج) چالش معلم و تربیت معلم:
چالش ديگر مقاومت اجتماعي برخي از معلمان نسبت به اجراي برنامههاي درسي چند فرهنگي اسـت كـه امـروزه در
همه جهان مشاهده مي شود .برخي از مع لمان اساساً تفاوت هاي قـوي و فرهنگـي را نمـي پذيرنـد و يـا ممكـن اسـت
درباره توانايي و خصوصيات افراد داراي زمينه هاي فرهنگي متفاوت ،پيش از اين كـه آنـان را ديـده يـا شـناخته باشـند،
قضاوت شتاب زده منفي كنند)Noel, 2000( .
موضوع ديگر عدم اطالع مدرسان مراكز تربيت معلم با مفاهيم ،اصول و اهداف برنامه درسي چند فرهنگي اسـت .و بـه
تبع محتواهاي اين مراكز تربيت معلم نيز فاقد اطالعات كافي در مورد چند فرهنگي مي باشد بدين جهت اين معلمـان
اطالعات كافي بدست نياورده و به تبع قادر نيستند اين نوع اطالعات را در اختيار مخاطبان خود قرار دهند.
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د) چالش تدریس و ارزشیابی:
روش هاي تدريس و ارزشيابي مبتني بر آموزش چند فرهنگي نيز از جمله موارد ديگري است كه مـي تـوان آنهـا را در
قالب چالش هاي اين رويكرد محسوب نمود .در موقعيت هـر رويكـردي توجـه بـه بخـش و اجـرا و ارزشـيابي بـه انـدازه
اهداف آن رويكرد ،با اهميت است  .بدين جهت بخش اجرا (تدريس ،مديريت) و ارزشيابي نيـز بايسـتي بـه نفـع برنامـه
درسي چند فرهنگي تغيير يابد .اتخاذ تدابير الزم براي طراحي روش هاي تدريس ،مـديريت و ارزشـيابي مبتنـي برنامـه
هاي درسي چند فرهنگي با توجه به ضعف مباني نظري موجود در اين حوزه ،مي تواند به عنـوان يـک چـالش مـد نظـر
قرار گيرد.
هـ) چالش محیط مدرسه:
چالش ديگر ،ايجاد محيط مدرسه است كه مظهر احترام به همه اشـكال تنـوع فرهنگـي باشـد .از آنجـا كـه مـدارس
نماينده جامعه محسوب مي شود ،متوليان مدرسه بايستي تجارب يادگيري مناسبي را بـراي كودكـان مختلـف و متعلـق
به زمينه هاي متفاوت فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي طراحي كنند .عالوه بر اين ،عدم تنوع برنامه هـاي درسـي ،محـيط
هاي يادگيري ،فراگيران و كاركنان از نظر چند فرهنگي است كه بايسـتي ماهيـت و جهـت گيـري چنـد فرهنگـي را در
مدرسه منعكس سازند)Manning & Baruth, 2000( .
يكي ديگر از چالبش هاي م رتبط با محيط مدرسـه ،عـدم مشـاركت دادن واقعـي هـم والـدين و خـانواده هـا در امـور
مدارس است .بويژه عدم مشاركت خانواده هايي كه به لحاظ اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در سـطح پـايين تـري قـرار
دارند .يک برنامه آموزش چند فرهنگي تمام عيار ،نقش والدين ،خـانواده هـا و جامعـه را بـراي موفقيـت اقـدامات خـود
شرط الزم مي داند( .صادقي)

ی) چالش مقاومت دانش آموزان:
دانش آموزان همچون ساير افراد جامعه نسبت به فرهنگ هاي ديگـر اطالعـات ناقصـي دارنـد كـه سـبب شـده اسـت
تعامل اندكي با فرهنگ هاي ديگر برقرار كنند .بدين جهت مقاومت برخي دانش آموزان در تعامل با فرهنـگ هـا و زبـان
هاي ديگر و يا يادگيري فرهنگ و تاريخ اقوام ديگر تا حدودي چالش برانگيز هستند.
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ضرورت آموزش چند فرهنگی:
به اعتقاد گي ( ،200۳به نقل از صادقي  )1۸۳2آموزش چند فرهنگي حداقل با سه دليل اهميت دارد - 1 :واقعيت
هاي اجتماعي  - 2تأثير فرهنگ و نژاد انسان بر رشد و پيشرفت او  - ۸شرايط تدريس و يادگيري اثر بخش.
 - 1واقعيت اجتماعي :جهان ما ،جهاني كﺜرت گرا (به لحاظ اجتماعي) ،اليه اليه و داراي گونه هاي مختلف اقوام است.
تنوع نژادي ،فرهنگي ،قومي ،زباني از بارزترين مشخصه ها جهان امروز به شمار مي رود .تحقيقاتي نظير تحقيق
اسميت حاكي از آن بود كه وقتي گروه هاي قومي وسعت پيدا مي كنند و از نظر سياسي داراي اهميت بيشتري مي
شوند ،بنابراين الزم است سياست ها و برنامه هاي اجتماعي پاسخگوي منافع آنها نيز باشد.
 - 2تأثير فرهنگ و نژاد انسان بر رشد و پيشرفت او :فرهنگ ،رفتار ،نگرش و ارزش هاي انسان را شكل مي دهد .در
يک جامعه كﺜرت گرا تصميم گيري آموزشي پاسخگو زماني تحقيق خواهد يافت كه رهبران آموزشي برنامه هاي خود
را با آگاهي از چگونگي شكل گيري نگرشها ،ارزش ها ،رفتارهاي خود و دانش آموزان شان توسط فرهنگ طراحي مي
نمايند ( اپنيدلر 12۳5 ،به نقل از صادقي)
 - ۸شرايط تدريس و يادگيري اثر بخش :در آموزش چند فرهنگي ،ياد دهي و يادگيري فرايندهاي فرهنگي محسوب
مي شوند .براي اين كه بهترين آموزش (به لحاظ كيفي) صورت بگيرد بايد فرهنگ دانش آموزان به دقت بررسي شود
و مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد .به عبارت ديگر بسياري از تفاوت هاي دانش آموز در يادگيري به فرهنگشان باز مي
گردد .صادقي ( )1۸۳2در ارتباط ميان فرهنگ و تدريس و يادگيري به اين مورد اشاره كرده است :الف) آموزش چند
فرهنگي مبنايي براي همه دانش آموزان حاضر در يک جامعه كﺜرت گرا از لحاظ فرهنگي قومي و اجتماعي است.
ب)قوميت و فرهنگي متغيرهاي مؤثري در شكل دهي به هويت و رفتار فردي هستند .پ) جامعه پذيري فرهنگي در
شخصيت انسان از ابتدا به طور عميق ريشه دوانده و تا آخر عمر او تداوم مي يابد .ت) تنوع فرهنگي واقعيت امروز
جامعه جهاني است .ث) آموزش چند فرهنگي تكميل كنند آموزش كيفي است .ج) قوميت ،فرهنگ و انسان بودن به
طور تفكيک ناپذيري به هم پيوسته اند و رابطه متقابل با يكديگر دارند).
چالش ها  ،ضرورت و اهداف برنامه درسی چند فرهنگی:
 برخورداري از ظرفيت ها و قابليت هاي چند فرهنگي از طريق برنامه هاي درسي در نظام آموزشي در جهان امروزضرورتي است جهاني ،كه نه تنها ريشه در واقعيت هاي محيط فيزيكي دارد ،بلكه مي تواند مستند و معطوف به
واقعيت هاي محيط مجازي نيز باشد .البته در كشورهاي بافت چند فرهنگي ،مانند كشور ما و كشورهاي مهاجر پذير،
براي اتخاذ تدابير برنامه اي در اين زمينه با توجيه مضاعف و دو جانبه مواجهند ( مهر محمدي)1۸20 ،
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 حقوقي كه در قانون اساسي به آن توجه شده است « استفاده از زبان هاي محلي و قومي و تدريس ادبيات اقوام درمدارس ،در كنار زبان فارسي آزاد است» ( اصل پانزدهم قانون اساسي)
 بالندگي اجتماعي ،پيوستگي فرهنگي الزم دارد؛ يعني هم بايد فرهنگ جامعه با فرهنگ هاي پيشرو ارتباط داشتهباشد و هم بين فرهنگ هاي موجود در يک جامعه ارتباط به وجود آيد .پل ارتباطي اين پيوستگي ،آموزش و پرورش
رسمي است كه از طريق برنامه درسي ،هم ملتي را با ملت ديگر و هم اقوام و تبارهاي يک جامعه را به هم پيوند مي
دهند و مليت را با وحدت بخشي به فرهنگ ها در قالبي واحد در مي آورد( .عسكريان.)1۸۳7 ،
 نهادينه ساختن فلسفه كﺜرت گرايي فرهنگي در نظام آموزشي است كه بر پايه عدالت ،احترام متقابل ،پذيرش وتفاهم و تعهد اخالقي در قبال عدالت اجتماعي استوار شده است.)Bapste, 1252( .
 اصالحات و فعاليت ها به وسيله انديشه و تالش انسان ها انجام مي گيرد .وقتي او سالم و صالح پرورش يافت همهچيز به خوبي ساخته مي شود (ذوالفقاري)1۸57 ،
توانمند نمودن نظام آموزشي در گروه توانمند سازي معلمان امكان پذير است .به اين علت است كه متخصصان بر اين
نكته تأكيد د ارند كه :در ميان عناصر متعدد نظام آموزش و پرورش اولويت قطعي را بايد براي معلم قائل شد .معلم از
آن جهت مورد تأكيد و توجه جدي قرار گرفته و داراي نقش محوري است كه كارگزار اصلي نظام تعليم و تربيت به
شمار مي رود و اهداف متعالي نظام هاي تعليم و تربيت در ابعاد مختلف در نهايت بايد به واسطه او محقق شود
( مهرمحمدي.)1۸۳7 ،
 - 1مؤلفههای آموزش چند فرهنگی
با توجه به اينكه هدف پژوهش حاضر شناسايي مؤلفه هاي آموزش چند فرهنگي در محتواي برنامۀ درسي دورۀ
متوسطه» است ،بنابراين پس از مطالعه و بررسي ادبيات و پيشينۀ پژوهش درزمينۀ آموزش چند فرهنگي ،فهرستي از
عمده ترين مؤلفه هاي آموزش چند فرهنگي تهيه شد و در اختيار متخصصان حوزۀ مذكور قرار گرفت و پس از چند
مرتبه بررسي و اصالح و نهايتاً تأييد آن ها توسط متخصصان ،اين نتيجه به دست آمد كه مؤلفههاي قابل بررسي در
محتواي برنامۀ درسي را مي توان به بيستوچهار مؤلفه در نظر گرفت كه جدول ذيل تهيّه و به بررسي آنها در
محتواي كتب درسي دورۀ متوسطه اختصاص يافت.
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جدول  1مؤلفههای مطرح در آموزش چند فرهنگی
ﻣﺆﺆﻔﻪﻫ ﺎﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺮﻨﮕﯽ
 كمک به اطالع از مكان جغرافيايي معرفی فرهنگهای مختلف بهزندگي پيروان اديان و مذاهب مختلف
دانش آموزان در محتوای كتب درسی
 توجه به رویدادهای مختلف تاریخی درجغرافیای فرهنگهای گوناگون در
محتوای كتب درسی
 ایجاد زمینۀ درک متقابل از سیر تحولفرهنگهای مختلف در محتوای كتب

در محتواي كتب درسي
 انعكاس نواحي جغرافيايي مربوط بهاقوام مختلف در محتواي كتب درسي
 احترام به حق متفاوت بودن درراستاي فرهنگ خاص خود در محتواي
كتب درسي
 -شرح نحوۀ همزيستي مسالمتآميز با

درسی
توجه به تفاوتهای فرهنگی اقوام در

گروه هاي ديگر در محتواي كتب درسي

 -كمک به درک و بهبود ارتباطهای بین

 ارائۀ مباحﺜي در مورد حقوق بشر دربرنامۀ درسي در محتواي كتب درسي

فرهنگی در محتوای كتب درسی

 -كمک به رفع نگرشهاي نژادي در

 گنجاندن تنوعی از تجارب و نظراتگروههای قومی و فرهنگی در محتوای

دانشآموزان در محتواي كتب درسي
 -توجه به مفهوم صلح و دوستي در

كتب درسی

محتواي كتب درسي

 -كمک به درک و تحمل آراء متفاوت از

 احترام به حق حفظ زبان قومي براياقليت ها در محتواي كتب درسي

درسی

 -توجه به آموزش زبانهاي قومي و

محتوای كتب درسی

فرهنگهای دیگر در محتوای كتب

محلي در محتواي كتب درسي

 -گنجاندن مطالبی در خصوص نحوۀ

 پيشداوري نكردن دربارۀ افراد،قوميتها و فرهنگهاي خاص در

روابط بین فرهنگی در محتوای كتب
درسی

محتواي كتب درسي

 -توجه به ایجاد زمینۀ درک نقش همه

 كمک به پذيرش تنوع ،تكﺜر و قبولآن به عنوان واقعيتي طبيعي از زندگي

فرهنگها در شکلگیری تمدن و تولید
دانش در محتوای كتب درسی

انسان در محتواي كتب درسي

 كمک به درک و احترام به ادیان ومذاهب گوناگون در محتوای كتب درسی
 آشنایی كلی با آموزههای ادیان ومذاهب توحیدی در محتوای كتب درسی
 -انعکاس اعیاد ،مناسک ،جشنها و
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آدابورسوم مرتبط با اقلیتهای فرهنگی
در محتوای كتب درسی

تحلیل اثرگذاری فلسفه برنامه درسی چند فرهنگی بر خط مشی های نطام اموزش پرورش ایران
اصطالح«چندفرهنگي» مفهومي است كه در سالهاي اخير مورد تأكيد تعليم و تربيت و به خصوص جامعهشناسي
آموزش و پرورش قرار گرفته و منظور از آن اين است كه به رغم گسترش ارتباطات بين كشورها و حركت آنها به
سوي نظامي جهاني ومنطقه اي،مسألهء« اقوام»و« مليتها»و تفاوتهاي فرهنگي بين آنها اهميت خاصي دارد .در
واقع،ميتوان گفت كه در حال حاضر گوناگوني فرهنگها و حفظ هويتهاي متفاوت فرهنگي خواستهءمنطقي و
طبيعي ميلياردها انسان ساكن كرهء زمين است.گوناگوني فرهنگها به قارهها و كشورها محدود نميشود و در درون
هر كشور نيز ميتوان اقوام و مليتهاي گوناگوني را مشاهده كرد كه به رغم تفاوتهاي فرهنگي با يكديگر،در درون
فرهنگ ملي به حيات خود ادامه ميدهند .اين گوناگوني در اكﺜر كشورهاي جهان قابل مشاهده است و به استناد
آمار،تنها  10درصد كشورهاي جهان را ميتوان كشورهايي همگن و يکدست به حساب آورد .بدون شک،وجود اين
تنوع وظيفه دولت ها را در برنامهريزي و اجراي خط مشيهاي تعيين شده به مراتب دشوارتر ميكند؛زيرا از يک طرف
الزم است كه به اين تنوع فرهنگي احترام بگذارند و در عين حال،حد اقل وحدتي را كه الزمهء بقاي هر جامعه است و
اغلب از طريق انتقال ارزش هاي مشترک و احساس وفاداري به كشور تأمين مي شود،حفظ كنند .بخش مهمي از اين
وظيفه به عهدهء نهاد آموزش و پرورش است و توانايي اين نهاد در جوابگويي به نيازهاي متفاوت و گوناگون
شهروندان و در عين حال،حفظ وحدت و يک پارچگي كشور و برقراري تعادل مناسب بين اين دو،از اهم وظايف آن
است.ﺕ تاثير فرهنگ و زبان مادري -به عنوان يكي از وجوه متمايز فرهنگ -بر كودک امري طبيعي است و موجب
برداشت هاي خاص او از جهان مي شود.ادوارد هال ) (1257بر اين باور است كه فرهنگ و زبان هر كودک،ادراک و
برداشتهاي ويژه اي را در وي ايجاد مي كند و اين برداشت به نوبهء خود،موجب پيدايش الگوهاي متفاوت
تفكر،سبکهاي يادگيري مختلف و تفاوت هاي رفتاري در افراد مي شود،بنابراين،موفقيت يا عدم موفقيت هر
دانشآموز،بيش از آنكه جنبهء فردي داشته باشد،به فرهنگ و زبان خاص او بر ميگردد.به عالوه،ويژگيهايي چون
زبان مادري،جنسيت،ارزش هاي مذهبي و حتي ترجيحات غذايي،يادگيري هاي فرهنگي هستند و با فرد به مدرسه مي
آيد  .معلمان بايد بدانند كه كالس درس شامل گروهي از فراگيرندگان است كه زمينه هاي فرهنگي،تواناييها،
دانش و انگيزه هاي متفاوتي براي موفقيت در مدرسه دارند و نمي توان همهء آنها را به يک چشم نگاه كرد.لذا در نظام
ايران جهت پياده شده آموزش چندفرهنگي آموزش و پرورش بايد نقش پ ايه اي را بر عهده داشته باشد وبايد معلمان
را در راستاي هدفمندي تربيت نمايد مﺜال :
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 رويكرد يا روش واحدي براي كار كردن با شاگردان بهطور مؤثر وجود ندارد .مطالعهء سبکهاي يادگيري
فراگيرندگان متفاوت بايد در آموزش لحاظ گردد و برمبناي آن،از روشها و راهبردهاي گو ناگوني استفاده
شود.
 معلمان بايد مهارت هايي را در خود به وجود آورند كه تعامل مﺜبت بين دانشآموزان را تشويق كند.آنان بايد
بر دانش خود نسبت به زمينه هاي فرهنگي و قومي اين دانش آموزان بيفزايند و نسبت به آن حساسيت نشان
دهند.
 معلمان بايد با برنامهء درسي دانشآموزان و محتواي آنها كامال آشنا باشند و از سهم همهء گروههاي
فرهنگي در اعتال و غناي فرهنگ جامعه مطلع شوند.اين محتوا بايد متناسب با نيازهاي اين دانشآموزان
باشد و از هرگونه جهتگيري در آن پرهيز شود.
عالوه بر اين امور بايد نظام آموزشي در ايران كليه ي امور را مورد بررسي قرار دهد مﺜال رفتار كودكان در كالس
درس،تا حد زيادي تحت تأثير فرهنگ آنها قرار دارد.از اين رو،ضروري است فعاليت هاي كالس درس با هنجارهاي
اجتماعي متفاوت اين كودكان و ارزش هاي فرهنگي آنها منطبق شود تا بتواند يادگيري اين كودكان را به شكل
مناسبي تحقق بخشد.بههرحال،فعاليت هاي كالس بايد به گونه اي باشد كه مفهوم تفاوت هاي فرهنگي را مورد تأييد
قرار دهد و به آن ارزش بگذارد.نمونه اي از اين فعاليتها عبارت اند از:
 اطمينان حاصل كنيد كه تكاليف تعيينكننده براي دانشآموزان،نسبت به فرهنگهاي ديگر حالت اهانتآ ميز
يا نااميدكننده نداشته باشد.
 از دانشآموزان بخواهيد دربارهء موضوعات مربوط به فرهنگهاي گوناگون داستان هاي كوتاهي بنويسند يا در
اين باره به بحث بپردازند.
 دربارهء قانون اساسي و حقوقي كه براي اقوام و مليت هاي مختلف در نظر گرفته است،بحث كنيد.


دانشآ موزان را به بازديد نقاطي ببريد كه به فرهنگ هاي ديگر متعلق است و دربارهء سهم آنها در
اعتالي كشور صحبت كنيد.

دربارهء نحوهء متفاوت زندگي اقوام و گروه هاي فرهنگي بحث كنيد و وجوه گوناگون زندگي آنها را

مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد.
نتیجه گیری :
دراين تحقيق به بررسي فلسفه برنامه درسي چند فرهنگي بر خط مشي هاي نطام اموزش پرورش ايران ونحوه
روياروي با مسايل ورويدادهاي آن پرداخته شد چندفرهنگي،آموزشي است كه در آن براي تمام افراد -صرفنظر از
تفاوت هاي فرهنگي آنها -شرايط يكساني فراهم مي شود و هر كودک اين فرصت را پيدا ميكند تا متناسب با
توانايي هاي خود،به شهروندي مفيد و مولد براي جامعه تبديل شود.در واقع،در بخش هاي آموزش تصور بر اين است
كه فرهنگ بر يادگيري دانشآموزان تأثير زيادي دارد و بسياري از جنبه هاي فرهنگ هر فرد در ايجاد هويت در
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فراگيري و دستيابي وي به خودپنداره تأثير ميگذارد و بر نظام باورها،ارزشها،نگرش ها،انتظارات،روابط اجتماعي،زبان
مورد استفاده و ساير رفتارهاي فرد مؤثر واقع ميشود.
بطور كلي در آموزش چند فرهنگي با تاكيد بر فرهنگ بومي هر منطقه وحفظ و احترام به آن و بكار گيري آن در امر
آموزش و در عين حال آ شنا كردن دانش آموز با فرهنگها و قوميت هاي ديگر جامعه و ايجاد شرايط شناخت و تعامل
با آنها ،احساسي ملي گرايانه همراه با شناخت در دانش آموز ايجاد مي شود كه داراي پايه هاي محكمي است.
باتوجه به اينكه آموزش چند فرهنگي در كشورهايي با اقليت ها و فرهنگ هاي مختلف ر نگ و بوي خاصي دارد و از
اهميت زيادي برخورداراست و بايد در چهارچوب برنامه ريزي شده و راهبردي شده به اجرايي شدن آن اقدام شود و
اين امر به حمايت همه ي ارگانها نياز مند مي باشد ولي بيش ترازهمه به حمايت و برنامه ريزي و سياستگذاري
آموزش و پرورش هركشوري نياز مند مي باشد و در كشور ايران كه داراي اين پروسه مي باشد بايد اين امر با پايه
گذاري برنامه هاي مدون و راهبردي به نوعي كه به اقليت و يا فرهنگ خاصي اهانت نشود مديريت و اجرايي شود لذا
آموزش و پرورش در كشور ما هم از اين امر مستﺜني نيست و بايد در جهت پياده شدن هرچه ب هتر اين امر در جهت
آموزش مناسب معلمان و برنامه ريزي هاي طبقه بندي شده در اين راستا جهت دهي شود.
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