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چكيده
 مطالعات پیشین به شناخت فرهنگها و شناساندن فرهنگ دانشآموزان به خودشان و شناساندن فرهنگهای مختلف دیگر به آنها پرداخته:زمينه
. اما پیرامون مطالعه کمی اداراک دانشآموزان دوره دوم متوسطه از مؤلفههای چند فرهنگی در برنامه درسی شکاف تحقیقاتی وجود دارد.اند
 پیمایشی-  پژوهش از نوع توصیفی: روش. شناسایی ادراک دانشآموزان دوره دوم متوسطه از مؤلفههای چند فرهنگی در برنامه درسی بود:هدف
 نفر به روش تصادفی طبقهای312  تعداد، بود12-11  جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دوره دوم مقطع متوسطه تهران در سال تحصیلی.بود
1  پرسش در23  پرسشنامه محقق ساخته (مشتمل بر: ابزار پژوهش عبارتند از. غرب به عنوان نمونه انتخاب شدند، شرق، جنوب،از مناطق شمال
 پوشش و لباس، توجه به آداب و رسوم و زبان اقوام، پرهیز از تعصب و تبعیض، همزیستی مسالمتآمیز همراه با احترام، پذیرش تنوع و تکثر،مؤلفه
 دانشآموزان از مؤلفههای آموزش چند فرهنگی چون پذیرش: يافتهها.) تحلیل شدPLS(  با مربعات جزئی، نتایج با روش مبتنی بر واریانس.)اقوام
، رسوم و زبان، اما از مؤلفه توجه به آداب، درک باالیی دارند، پرهیز از تعصب و تبعیض، همزیستی مسالمتآمیز همراه با احترام،تنوع و تکثر
 همزیستی، مدل ادراک دانشآموزان از مؤلفههای پذیرش تنوع و تکثر: نتيجهگيری.)P< 1/11( پوشش ولباس اقوام ادراک باالیی ندارند
 ادراک دانش: واژه كليدها. پرهیز از تعصب و تبعیض و پوشش لباس اقوام از برازش قوی برخوردار است، توجه به آداب و رسوم،مسالمتآمیز
 برنامه درسی، مؤلفههای چند فرهنگی،آموزان
Background: Previous studies have identified cultures and introduced the culture of students to themselves and
other different cultures. However, there is little research on the multidisciplinary study of high school students on
multicultural components in the research gap curriculum. Aims: The purpose of this study was to identify the
perception of second grade high school students of multicultural components in the curriculum. Method: This was
a descriptive-survey research. The statistical population consisted of all high school students of Tehran Secondary
School in the academic year of 2018-2019. 382 students were selected by stratified random sampling from north,
south, east, west. The research tools are: researcher-made questionnaire (including 23 questions in 5 components,
acceptance of diversity and plurality, peaceful coexistence with respect, avoidance of prejudice and prejudice,
consideration of ethnic customs and customs, coverage of ethnic groups). Results were analyzed by partial least
squares (PLS) method. Results: Students have a high understanding of the components of multicultural education
such as acceptance of diversity and pluralism, peaceful coexistence with respect, avoidance of prejudice and
prejudice, but of the components of attention to customs, customs and language, covering and perceiving ethnicity.
Not high (P< 0/05). Conclusions: The students' perception model has a good fit with the components of acceptance
of diversity and plurality, peaceful coexistence, attention to customs, avoidance of prejudice and discrimination and
ethnic clothing coverage. Key Words: Students perception, multicultural components, curriculum
Corresponding Author: maller-daemon@sub.ac.ir

 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، رشته برنامه درسی، دانشجوی دکتری.0
1.

Ph.D Student, Curriculum, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University North Tehran Branch,
Tehran, Iran
) ایران(نویسنده مسئول، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی، استاد.2
2.

Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
(Corresponding Author)
 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، استادیار.3
3.

Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran,
Iran
11/02/22 :پذیرش نهایی
11/00/04 :دریافت

785

-

دوره  ،01شماره ،10پاییز(مهر) 0311

مجله علوم روانشناختی

مقدمه

کنار ارائه دانشهای تخصصی ،به دانشآموزان کمک کند دانش و

جهان ما متنوع و متکثر شده است برخی از این تنوعات درونزا

مهارتهایی را کسب کنند که بتوانند در مواجهه با وضعیت و

و برخی دیگر برونزاست .کشور ایران با داشتن رنگینکمانی از

اقتضائات عصر جدید ،از جمله تعامالت و مواجهههای فرهنگی موفق

فرهنگهای مختلف یکی از کشورهای درونزاست تنوع موجود در

باشند .چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم اجتماعی ،سیاسی

ایران برونزا و محصول مهاجرتها نیست بلکه تنوعی است اصیل،

و فرهنگی در بسیاری از جوامع به شمار میرود که درک و آگاهی

بومی و درونزاست که با برخورداری از اصالت ملی در پیکرهی

افراد را از مؤلفههای فرهنگهای مختلف افزایش داده و موانع

هویت ملی ایرانیان جای گرفته است (صادقی .)0310 ،امروزه همه

ارتباطی را کاهش میدهد و اثربخشی افراد را در موقعیتهای چند

جوامع دارای همگونی فرهنگی با درجات مختلفی میباشد و این تنوع

فرهنگی افزایش میدهد (ویتکین .)2100 ،برنامه درسی چند فرهنگی

و ناهمگونی ،ت ثیرات خود را بر روی زبانها ،آرزوها ،الگوهای

حوزهای از مطالعات میباشد که هدف اصلی آن طراحی برنامههای

مصرف ،نوع زندگی ،خود فهمیها .موارد مشابه دیگر بر جای

درسی حساس به فرهنگ و تنوع فرهنگی میباشد یکی از اهداف

گذاشته است (پارخت .)2111 ،به موضوع تنوع قومی کشورمان نباید

مهم آن کمک به همه دانشآموزان در دستیابی به دانش ،نگرش.

همواره به دیده تهدید نگاه کرد ،بلکه تنوع قومی و تکثر فرهنگی،

مهارتهای مورد نیاز برای انجام وظایف خود در یک جامعه چند

فرصتهای فراوانی را نیز فراروی حکومت قرار می دهد که در

فرهنگی به صورت اثربخش میباشد (نیتو .)0112 ،دوره دبیرستان

صورت شناخت و برنامهریزی برای آن ،کارآیی و اقتدار کشور را

یک دوره بسیار مهم در رشد واجتماعی شدن دانشآموز است در

افزایش میدهد و حتی ت ثیر آن را ،از مرزهای سیاسی فراتر میرود.

این دوره دانشآموزان ،اجتماعی شدن یاد میگیرند .دانش آموزان

فرناندز ( )2101بیان میکند باالبردن سطح آگاهی دانشآموزان

دوره دبیرستان از فرهنگهای دیگران درک الزم وکافی را ندارند و

برای شناختن هویت ملی خود و اقوام و سنن مختلف موجود در

حتی فرهنگ خود ودیگر افراد را نمیشناسند .یکی از آنها احتماالً

کشور از طریق برنامههای درسی میتواند منجر به توسعه و گسترش

عدم بروز و ظهور مؤلفههای چند فرهنگی در کتابهای درسی است

ارزشهای مشترک فرهنگی گردد .این رویکرد صرفنظر از قومیت

از سویی دیگر مدارس نیز برنامههای منسجم و مشخصی برای این

و فرهنگ دانشآموزان سبب رشد شناختی و درک نژادی و قومی

منظور ندارند .از آنجایی که یکی از شاخص های اصلی سرمایه

و تقویت حس اجتماعی ،مشارکت مدنی ،و زمینهسازی همکاری

اجتماعی هر کشور تنوع قومی و زبانی وفرهنگی آن کشور است و با

.)0313

توجه به اینکه مس له هویت فرهنگی در کودکی و ابتدای نوجوانی

بنکس  0111تصوراتش را از آموزش چند فرهنگی در ایدهای از

رخ میدهد ،نوجوانی که به مسائل قومیتی فرهنگی کمتر فکر میکند

مساوات آموزشی بیان کرد .طبق گفته های بنکس برای ایجاد محیط

و درک درستی از فرهنگ خود و دیگران ندارد ،در جامعه چند

مدرسه چند فرهنگی ،همهی جنبه های مدرسه سیستمهای آموزشی،

فرهنگی ایران که در هیج کجای آن به صورت مشخص ودقیق به

نگرش معلمان ،روشهای ارزشیابی ،مواد آموزشی ،شیوههای

گفتار و زبان و طرز لباس پوشیدن و آداب و رسوم و حتی بازیهای

تدریس باید تغییر کند (مکرونی و بلندهمتان.)0313 ،

قومی به زبان خودشان نپرداخته است ،از همان عنوان نوجوانی

فراگیران نیز خواهد بود (زینال تاج ،دهقانی و پاک مهر،

آموزش چند فرهنگی به یادگیری متناسب دانش ،نگرشها و

بیگانگی با فرهنگ وهویت در وجود او شکل میگیرد (ایسنا،

مهارتهای مرتبط برای احترام و قدردانی از تفاوتهای فرهنگی و

 .)0312هیل ( )0111معتقد است شواهد زیادی وجود دارد که

دیگر تفاوتهای مشتمل بر نژاد ،قومیت ،مذهب و غیره ارجاع داده

آموزش چند فرهنگی باعث ارتقاء و بهبود یادگیری اثربخش وافق

میشود (کریستینا عبداهلل.)2111 ،

دید فرهنگی دانشآموزان را توسعه میدهد .اهمیت دوره دبیرستان

امروزه با از میان رفتن مرزهای قراردادی سنتی و با توجه به ت ثیر

از این جهت جلوه میکند که خصوصیات و نیازهای دانشآموزان

فرهنگها بر یکدیگر ،ناگزیر باید در امر برنامهریزی و به ویژه در

در این دوره در مقایسه با دورههای دیگر نمودی مثبت و سازنده دارد.

طراحی برنامههای درسی به این مهم توجه شود .در چنین شرایطی

رشد و باال بردن ادراک و آگاهیهای او از فرهنگهای مختلف

آموزش و پرورش برای پاسخگویی به چنین نیازی ناگزیر است ،در

پختگی الزم در دانشآموزان جهت رفتارهای دوستانه و مسالمتآمیز
786

معصومه شهاب لواسانی و همکاران

مطالعه کمی اداراک دانشآموزان دوره دوم متوسطه از مؤلفههای...

در مدارس و سپس جامعه را خواهد داشت ،در غیر این صورت

(خجستهنژاد ،حاجیانی ،صالحی امیری و فاضلی .)0316 ،لذا میتوان

دانشآموز رفتار ناپخته و رشد نکردهای را از خودنشان میدهدکه

به این نکته اذعان داشت که پرداختن به ادراک دانشآموزان متعلق

نتایج آن درگیری و خشونت و نزاع و توهین و بیحرمتی خواهد بود.

به قومیتها و فرهنگهای مختلف جهت شناساندن آنها به دانش

آروین ( )2110بیان میکند که ارائه برنامه درسی چند فرهنگی برای

آموزان ،می تواند به آنها درک روشنی ببخشد و احساس اطمینان به

تمام دانشآموزان فارغ از پسزمینههای فرهنگی ،قومی و دلبستگی

هویت قومی آنان بدهد این حس مثبت فرهنگی به نوجوانان متعلق به

های مذهبی رویکرد مناسبی است زیرا در این نوع رویکرد ارتقاء

خرده فرهنگها کمک میکند تا درک خوبی درباره خود و

تحمل ،احترام وفهم و پذیرش فرهنگ خود ودیگران مورد توجه قرار

تشخیص رفتارهای مناسب نسبت به هویتهای جامعه بزرگتر بدهد و

میگیرد .به منظور جلوگیری از دوگانگی با فرهنگ و عدم درک

از تعصبات قومی و جنسیتی و نابرابریهای آموزشی و به حاشیه رانده

درست از فرهنگ های مختلف در جامعه چند فرهنگی ایران که

شدن قومیتها و فرهنگها وبرخوردهای نامناسب بین دانش آموزان

دارای نظام آموزشی متمرکز است و برنامه درسی ملی به صورت

بکاهد .ضعف در کتب درسی دوره دبیرستان و سایر دوره های

یکسان طراحی و اجرا میشود به این قومیتها و خاطرات جمعی آنها

تحصیلی در زمینه نگنجاندن فرهنگهای مختلف جهت شناسایی و

به طور خاص و مشخص پرداخته نشده است .نقاط قوت و قدرت

معرفی آنها برای رسیدن به یک ادراک مناسب و شایسته خود منجر

فرهنگ و قومیت آنها از طریق کتب درسی مورد توجه قرار نگرفته و

به ایجاد فضای ناسازگاری فرهنگی و مانع رشد اجتماعی و پیشرفت

حتی در داستان های آموزشی نیز لحاظ نشده است به همین دلیل

دانشآموزان در مدرسه و جامعه خواهد شد و در جامعه چند فرهنگی

باورهای فرهنگی و اجتماعی آنها از بین خواهد رفت و در نتیجه فرد

اثرات جبرانناپذیری در توسعه و رشد کشور خواهد داشت .به نظر

با یک قومیت خاص (کرد ،لر ،بلوچ ،ترکمن ،طالش ،ارمنی) دیگر

می رسد فهم و ادراک دانشآموزان دوره دبیرستان از فرهنگ خود

وجود نخواهد داشت .برنامه درسی چندفرهنگی 0مبتنی بر ادراک

ونقاط قوت آن در ایشان احساس رضایت و سازندگی به وجود می

دانشآموزان از فرهنگهای مختلف بدنبال آنست که اگر دانش

آورد به گونهای که در برخورد با دیگر همکالسی خود که فربا

آموزان بنا به دالیلی در کنار یکدیگر امکان زیست پیدا کردهاند ،با

فرهنگ متفاوت ،حس پذیرش تفاوت و نوع دوستی را رفته رفته در

فهم وآگاهی مناسب و شایسته که از معرفی و شناسایی فرهنگهای

وجود او نهادینه میسازد ،دانشآموز را به این باور می رساند همان

مختلف توسط محتوای کتابهای درسی بدست آوردهاند ،بتوانند به

گونه که او دارای یک فرهنگ مجزا به خود است و آن را شناخته و

همان هدف نوع دوستی و پذیرش تفاوت و اختالف و وحدت در

پذیرفته است ،دیگر همکالسیهای او نیز هر کدام دارای فرهنگ

عین کثرت دست یابند .م موریت اصلی رویکرد برنامه درسی

خاص خود هستند که برایشان دارای ارزش است (حجازی ،خضری

چندفرهنگی با توجه به ادراک دانشآموزان از مؤلفههای

آذر و امانی.)0310 ،
این تحقیق بدنبال آنست که چگونه میتوان ادراک دانش

چندفرهنگی سعی در ایجاد تفاهم و تعامل میان آنهاست ،تا بدین
طریق بتوان به هدف "وحدت در عین کثرت" دست یافت .این هدف

آموزان دوره دبیرستان را از مؤلفههای چند فرهنگی شناسایی کرد تا

ضمن توجه به ارزش و اهمیت ذاتی کثرت فرهنگها ،در صدد ایجاد

با توجه به ادراک دانشآموزان برنامهریزان بتوانند در زمان طراحی

نوعی وحدت برای زیست مسالمتآمیز میان آنها از طریق آموزش

کتب درسی به تفاوتهای افراد در حوزههای مختلف فرهنگی و

نحوه تعامل میان آنهاست (صادقی )0310 ،تعلیم و تربیت

قومی توجه کنند ،بطوریکه معرفی و شناسایی اقوام مختلف ایران به

چندفرهنگگرا در پی رهاسازی دانشآموز از محدودیتها و

دانشآموزان شفافتر در کتابهای درسی منعکس و هدف

"وحدت در عین کثرت " نیز ت مین شود و به هویت ملی نیز آسیب

سختگیریهایی است که در محور قومی و نژادی وجود دارد و نیز
آگاهسازی و تقویت و رشد ادراک او از وجود سایرفرهنگها،

نرسد .هرگونه اهدافی که مدنظر باشد فقط و فقط از طریق برنامه های

جوامع و شیوه های زندگی و تفکر ،از رسالتهای اساسی آن است

درسی و جهتگیریهای آن امکانپذیر خواهد بود .به همین دلیل

Multicultural curriculum program

1.
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بررسی ادارک دانشآموزان متوسطه در زمان تدوین کتاب های

پرداخته و به دو الزام قوانین باالدستی و شرایط خاص سیاسی و

درسی دوره دبیرستان نیاز مبرم میباشد .برنامهریزی درسی و در

جغرافیایی ایران اشاره کرده است (خجستهنژاد و همکاران.)0316 ،

کیهان ( )0311در پژوهشی با عنوان " تحلیل جایگاه آموزش و

محوریت آن محتوای آموزش و پرورش در راستای تحقق الگوهای
رفتاری انسجام بخش و مشارکت محور نوجوانان و جوانان جامعه با

پرورش چندفرهنگی در محتوای برنامة درسی علوم اجتماعی و

فارسی دورة ابتدایی به روشِ آنتروپی شانون "به این نتیجه رسید که

درک فرهنگی آنان بنا خواهد شد .مشروعیت یک برنامه درسی چند
فرهنگی با توجه به بررسی ادراک دانشآموزان در این است که

میزان توجه به طراحی و تدوین آموزههای این رویکرد در محتواهای

بتواند دانشآموزان را به مثابه نیروی جدید برای تغییر در ابعاد مختلف

برنامة درسی به هیچوجه مطلوب نیست .به عبارت دیگر ،به رغم

محیطهای چند فرهنگی وارد میدان کند و این ورود از طریق مسولیت

مزایای بسیار مثبتی که این نوع برنامههای درسی برای یادگیرندگان

دادن به آنها مانند داشتن رفتار دوستانه مبتنی بر احترام و سازش

به ارمغان میآورد ،استقرار برنامة درسیِ چنین رویکردی در نظام

وتعامل در عرصههای مختلف است که ت ثیرات فرهنگی عمیقی بر

آموزش و پرورش ما جایگاه خوبی ندارد .مرادی ،مرادی ،ملکی و

جای میگذارد.

عبدلی ( )0311در تحقیق خود با عنوان طراحی واعتبار بخشی الگوی
برنامه درسی چند فرهنگی برای تعلیم و تربیت عمومی در ایران نشان

(هواسبیگی ،صادقی ،ملکی و قادری )0312 ،پژوهشی با عنوان

"آموزش چند فرهنگی در کتابهای دوره دبیرستان ایران" نشان داد

داد که برنامه درسی طراحی شده از نظر متخصصان این حوزه از اعتبار

که در آموزش چندفرهنگی باید به معرفی وتوجه به زبان مادری اقوام

مناسب و خوبی برخودار است و بکارگیری الگو مستلزم توجه به

و معرفی مشاهیر ،انعکاس سبک پوشش اقوام ،سنن فرهنگی و معرفی

داشتن یک نگرش سیستمی به آموزش چند فرهنگی ،تربیت معلمان

میراث فرهنگی پرداخت .تحلیل کتابها نشان میدهد که تنها ردپای

و توجه به مسائل ساختاری و سازمانی میباشد .دلپیت ( )0111در

تحقیق خود "اثر بخشی آموزش چندفرهنگی روی دانشآموزان

فرهنگ مسلط در کتاب درسی به چشم می خورد نظام آموزشی
همچنان بدنبال پیادهسازی الگو همسانسازی فرهنگی که منجر به قتل

دبستانی نتیجه گرفته است که دانشآموزان دارای برنامه درسی

زبانها وفرهنگهای اقوام ایرانی میشود ،میباشد ،رویکردی که در

چندفرهنگی و بدون برنامه درسی چندفرهنگی تفاوت معناداری با

واقع هیچ چشماندازی ندارد و بیشتر نتیجه معکوس داشته و منجر به

یکدیگر داشتهاند.

افزایش آگاهی از هویت و تاریخ .فرهنگ خویش میشود( .حمیدی-

تحقیقات گوناگونی نشان دادهاند که وضعیت آموزش چند

زاده ،فتحی و اجارگاه و عارفی )0316 ،در پژوهشی با عنوان

فرهنگی در ایران مورد رضایت نبوده و توجه به مقولههای آن ناکافی

"آموزش چند فرهنگی تحلیل نظامند ادراک معلمان و دانشآموزان

بوده است .رای مثال ،از سال ( 0311تا  ،)0311سی و دو پژوهش در

"به این نتیجه رسید که علیرغم عالقه معلمان به آموزش چند

قالب پایاننامه ،مقاله علمی – پژوهشی و همایشی دربارهی آموزش

فرهنگی ،شناخت آنها و دانشآموزان از آموزش چندفرهنگی

چند فرهنگی در ایران انجام شدهاند که بیست و پنج تحقیق صرفاً به

محدود است و چالشهای زیادی را برای این آموزش مطرح میکنند

بررسی وضع موجود مدارس ،دانشگاهها ،اسناد باالدستی و سیاست

روایت معلمان بیانگر آنست که دیدگاهها و دانش آنان کامالً مخالف

های فرهنگی از حیث توجه به آموزش چند فرهنگی پرداختهاند ،که

مفاهیم آموزش چندفرهنگی استصادقی و نجفی ( )0316در پژوهش

به طور شگفتانگیزی هر بیست و پنج تحقیق وضع موجود را

" تدوین راهبردهای برنامه درسی چند فرهنگی تربیت معلم ایران بر

ناکارآمد و غیر پاسخگو به تنوع فرهنگی ارزیابی کردهاند) محمدی،

اساس تجارب کشورهای استرالیا ،کانادا ،مالزی و هندوستان "

کمال خرازی ،کاظمی فرد و پورکریم .)0311 ،نتایج پژوهش

کوشیده است تا بر مبنای روش تحلیلی – توصیفی به بررسی وضعیت

(نیکنام ،مهرمحمدی ،فاضلی و فردانش )0311 ،در خصوص

کنونی ایران از حیث تنوع قومی و فرهنگی بیردازد و ضرورتهای

آموزش علوم و فرهنگ حاکی از آن است که پیشینهی فرهنگی

طراحی برنامه درسی چندفرهنگی را از دو بعد فراملی و ملی مستدل

دانشآموزان بر روشهای دانستن و یادگیری علوم ت ثیر میگذارد.

سازد و به تدوین راهبردهای برنامه درسی چندفرهنگی تربیت معلم

صادقی و نجفی ( )0316در پژوهش خود طراحی الگوی مطلوب

ایران بر اساس تجارب کشورهای کانادا ،مالزی ،استرالیا و هندوستان

برنامه درسی چند فرهنگی برای تربیت معلم ایران بحث پاسخگویی
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فرهنگ به برنامههای درسی و طراحی برنامه درسی پاسخگو و

آموزان دوره دوم مقطع متوسطه تهران در سال تحصیلی  11-12بود،

حساس بیان میکند و اینکه فرهنگ در طراحی برنامههای درسی

تعداد  312نفر به روش تصادفی طبقهای از مناطق شمال ،جنوب،

رسمی کشور تا اندازهی زیادی مغفول واقع شده است.

شرق ،غرب به عنوان نمونه انتخاب شدند .یک طبقه مناطق ،یک طبقه

با توجه به اینکه اسناد و قوانین باالدستی کشور ،به تناسب و به

دبیرستانها و طبقه دیگر دانشآموزان داخل دبیرستانها بودند به این

دفعات ،موضوع توجه به فرهنگها و چندفرهنگی را مورد ت کید

ترتیب دبیرستانهای تهران با توجه به محل جغرافیایی به  1محل تقسیم

قرار داده است ،اما در تدوین سیاستهای اجرایی و در برنامههای

شدند 1 ،طبقه تشکیل شد .از هر طبقه به تعداد مساوی افراد انتخاب

درسی (مکرونی و بلندهمتان )0311 ،در پژوهشی ،دریافتند که در

شدند .در نمونهگیری طبقهای با توجه به نمونه کل دانشآموزان دختر

محتوای کتابهای درسی دوره دبیرستان توجه چندانی به مفاهیم

دبیرستان دوره دوم تهران ( )n=23324و تعداد طبقات  1حجم نمونه

آموزش چند فرهنگی نشده است .عبدلی سلطاناحمدی ،نادری،

محاسبه شد )04624( .از مناطق شمال تهران منطقه  ،4ازمناطق غربی

شریعتمداری و سیف نراقی ( )0311دریافتند که از مجموع 4002

منطقه  ،2از مناطق شرقی منطقه  01و از مناطق جنوبی منطقه  1و از

واحد ضبط شمارش شده در کتابهای درسی مزبور در دورهی اول

مناطق مرکزی منطقه  02به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابتدا

متوسطه و ابتدایی ،تنها  321مورد فراوانی کمتر از ( )%11در رابطه با

تعداد دانشآموزان مشغول به تحصیل در هر منطقه از طریق لیست

مفاهیم و مؤلفههای آموزش چندفرهنگی وجود دارد که از این میزان

اداره کل آموزش و پرورش استان تهران آمار دقیقشان بدست آمد .با

بیشترین میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت در همه واحد ضبط

توجه به تعداد دانش آموزان در مناطق انتخابی ،انتخاب نمونه از هر

شده ،به مؤلفههای انعکاس تنوع قومی ،مذهبی ،و محیطی و تحکیم

طبقه با در نظر گرفتن نسبت آن طبقه در جمعیت مورد نظر

وحدت و همبستگی ملی و تقریب مذاهب و کمترین بار اطالعاتی و

درصدهایی از هر منطقه در نظر گرفته شد .درصدهای بدست آمده

ضریب اهمیت به بعد توزیع برابر منابع و فرصتهای تعلیمی و تربیتی

باهم جمع شد و تعداد نمونه انتخابی از هر منطقه برای پژوهش بدست

اختصاص داشت .با توجه به مطالب بیان شده هدف پژوهش حاضر

آمد .مالک ورود به پژوهش رضایت آگاهانه جهت شرکت در

پاسخگویی به دو سؤال پژوهشی بود  .0مؤلفههای تشکیل دهنده متغیر

پژوهش بود ،مالکهای خروج از پژوهش نیز عدم تمایل به شرکت

آموزش چند فرهنگی کدامند؟  .2میزان ادراک دانشآموزان متوسطه

در پژوهش بود .به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش در مورد

دوم از مؤلفههای چند فرهنگی چگونه است؟

محرمانه بودن اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد .برای

روش

تجزیه و تحلیل دادهها از روش مبتنی بر واریانس و معادالت با روش

پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت و شیوه اجرا،

مربعات جزئی ( )PLSاستفاده شد.

توصیفی – پیمایشی و تحلیلی بود .جامعه آماری شامل کلیه دانش
جدول . 0نسبت افراد در هر گروه جامعه و تعداد افراد نمونه در هر گروه
منطقه شمال ()4
تعداد افراد در هر گروه جامعه

منطقه شرقی ()01

منطقه جنوب ()1

منطقه مرکز ()02

منطقه غربی ()2

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

6160

12

4311

013

6111

12

3101

43

3121

10

نسبت افراد در هر گروه جامعه

1/24

1/26

1/24

1/00

1/03

تعداد افراد نمونه در هر گروه

12

013

12

43

10

يافتهها

مستتیر استتت که در این مدل بار عاملی و ضتترایب مستتیر ومقدار R2

به منظور بررسی مدل تحقیق وشاخصهای برازش مدل مفهومی

بد ست آمد .یعنی متغیرهای تحقیق بر ا ساس مقادیر بد ست آمده در

از روش مربعات و نرمافزار اسمارت پی آل اس استفاده شد .خروجی

ضتتترایب مستتتیر و بار عاملی میتوان ند از مؤل فه های آموزش چ ند

نرمافزار دارای دو حالت تخمین ضتترایب مستتیر و معناداری ضتترایب

فرهنگی باشند.

میبا شد .شکل  0مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب
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شکل )0مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر

شکل )2مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب

شکل  2مربوط به معناداری ضرایب است در این حالت آماره تی

احساس میکنند و اختالفاتی که اقوام و گروه های مختلف فرهنگی

بدست آمد که تمامی شاخهای مربوط به متغیرهای تحقیق (پذیرش

با یکدیگر دارند را به خوبی متوجه میشوند ،در رابطه با پوشش و

تنوع و تکثر ،همزیستی مسالمتآمیز ،پرهیز از تعصب ،توجه به آداب

لباس اقوام مختلف فرهنگها نیز درک باال و قوی دارند و لباس و

و رسوم ،پوشش و لباس اقوام) از مقادیر تی (بیشتر از  )0/16و بار

پوشش هر کدام از قومیتها را ویژگی و شایسته آن قومیت میدانند

عاملی (بیشتر از  )1/4مورد قبولی برخوردارند .یعنی برای متغیرهای

و از لباس مربوط به اقلیتها استقبال می کنند .اما از مؤلفه آداب و

تحقیق شاخصهای مناسبی محسوب میشوند .با توجه به مقادیر R2

رسوم وگویش و زبان اقلیت  1/111درک متوسطی دارند و چندان

دانشآموزان از مؤلفههای همزیستی مسالمت آمیز همرا ه با احترام

متوجه رسم و رسومات و لهجه و زبان قومیتها نمیشوند و آنها را

درک قوی دارند و دررابطه با مؤلفه پرهیز از تعصب و تبعیض نیز

درک نمیکنند .از مؤلفه پذیرش تنوع و تکثر  1/431نیز درک

درک قوی دارند و تفاوتها در برخورد با فرهنگهای دیگر را

متوسطی دارند در برخورد با فرهنگ های مختلف و پذیرش تنوع و
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تکثر قومیتها درک قوی و باالیی ندارند .جدول  2شاخصهای

جدول .3ضرایب همبستگی و شاخص روایی منفک

روایی ،پایایی را برای تمامی متغیرهای تحقیق نشان میدهد .روایی

1

0
آموزش چند

تشخیصی 0در تحقیق حاضر نیز مورد نظر است به این معنا که

فرهنگی

نشانگرهای هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازهگیری

پذیرش تنوع و تکثر

نسب به سازههای دیگر مدل فراهم آورند .به عبارت سادهتر هر

توجه به آداب،
رسوم و زبان

نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها به گونهای

همزیستی مسالمت

باشد که تمام سازههای به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند .با کمک

آمیز همراه با احترام

شاخص میانگین واریانس استخراج شده مشخص شد که تمام

پرهیز از تعصب و
تبعیض

سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از

پوشش و لباس

 1/1هستند .شاخصهای پایایی ترکیبی ( )CRو آلفای کرونباخ جهت

خرده فرهنگها

بررسی پایایی پرسشنامه استفاده میشوند و الزمه ت یید پایایی باالتر

2

4

3

6

1/211
1/616

1/261

1/261

1/101

1/212

1/242

1/133

1/122

1/203

1/202

1/310

1/416

1/611

1/262

1/201

1/341

1/604

1/613

1/124

1/112

** قطر اصلی ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده ( )AVEرا

بودن این شاخصها از مقدار  1/2میباشد .تمامی این ضرایب باالتر

نشان میدهد.

از  1/2میباشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازهگیری میباشند.

تحلیل مدل اندازهگیری ( :)Measurement Modelبه منظور

جدول .2شاخصهای روایی ،پایایی

تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه از

AVE

CR

Cronbachs Alpha

آموزش چند فرهنگی

1/120

1/114

1/124

پذیرش تنوع و تکثر

1/121

1/134

1/212

تحقیق در اشکال باال خالصه شدهاند .تمامی مقادیر بارهای عاملی از

1/123

1/111

1/221

 1/4بیشتر شدهاند و هم چنین مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک از

1/111

1/112

1/212

بارهای عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود باالی  0/16است

پرهیز از تعصب و تبعیض

1/110

1/221

1/233

(سطح معناداری کمتر از  1/11شده است) .لذا میتوان همسویی

پوشش و لباس خرده فرهنگها

1/644

1/121

1/104

سؤاالت پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله معتبر

توجه به آداب ،رسوم و زبان
همزیستی مسالمتآمیز همراه با
احترام

بارهای عاملی استفاده شده است .نتایج بارهای عاملی متغیرهای

نشان داد .هم چنین مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک از بارهای

جدول  3به بررسی ضرایب همبستگی و روایی واگرا میپردازد.

عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود باالی  0/16است (سطح

روی قطر اصلی این ماتریس ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده

معناداری کمتر از  1/11شده است) .در واقع نتایج فوق نشان میدهد

( )AVEرا نشان میدهد .الزمه ت یید روایی واگرا بیشتر بودن مقدار

آنچه محقق توسط سؤاالت پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است

ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی

توسط این ابزار محقق شده است .لذا روابط بین سازهها یا متغیرهای

متغیر مربوطه با باقی متغیرها است .به عنوان مثال ریشه دوم میانگین

پنهان قابل استناد است.

واریانس تبیین شده برای متغیر آموزش چند فرهنگی ( )1/211شده

نتایج تحلیل عاملی مندرج در جدول  4نشان میدهد که تمامی

است که از مقدار همبستگی این متغیر با سایر متغیرها بیشتر است.

شاخصهای مربوط به متغیرهای تحقیق از مقادیر تی (بیشتر از )0/16

همانطور که در جدول مشخص است ،مقدار ریشه دوم شاخص

و بار عاملی (بیشتر از  )1/4مورد قبولی برخوردارند و برای متغیرهای

میانگین واریانس تبیین شده ،برای تمامی متغیرها ،از همبستگی آن

تحقیق شاخصهای مناسبی محسوب میشوند.

متغیر با سایر متغیرها میباشد .پایین قطر اصلی ضرایب همبستگی نشان
داده شدهاند .تمامی ضرایب در سطح خطای کمتر از  1/11معنادار
میباشد.
Discriminant Validity

1.
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جدول .4نتایج بارهای عاملی
متغیر پنهان

میباشد ،در سطح اطمینان  11درصد همزیستی مسالمتآمیز همراه با

متغیر آشکار

بار عاملی

آماره تی

اعتبار

احترام یکی از مؤلفههای آموزش چندفرهنگی میباشد .با توجه به

Q1

1/111

04/212

supported

Q2

1/101

01/116

supported

ضریب مسیر  1/261و همچنین آماره  tبه مقدار  06/402میتوان

پذیرش تنوع و

Q3

1/261

01/216

supported

تکثر

گفت :آماره  tبیشتر از  2/12می باشد ،در سطح اطمینان  11درصد

Q4

1/116

03/416

supported

توجه به آداب ،رسوم و زبان یکی از مؤلفههای آموزش چند فرهنگی

Q5

1/112

04/212

supported

Q6

1/232

00/120

supported

میباشد .با توجه به ضریب مسیر  1/101و همچنین آماره  tبه مقدار

Q7

1/141

0/111

supported

پرهیز از تعصب و

 22/013میتوان گفت :آماره  tبیشتر از  2/12میباشد ،در سطح

Q8

1/626

2/210

supported

تبعیض

اطمینان  11درصد پوشش و لباس خرده فرهنگها یکی از مؤلفههای

Q9

1/243

04/211

supported

Q10

1/101

02/460

supported

آموزش چندفرهنگی میباشد .ضرایب  R2مربوط به متغیرهای پنهان

Q11

1/401

3/113

supported

درونزای (وابسته) مدل است R2 .معیاری است که نشان از ت ثیر یک

Q12

1/614

1/112

supported

همزیستی مسالمت

Q13

1/210

متغیر برونزا و یک متغیر درونزا دارد و  3مقدار  1/01و  1/32و

01/141

supported

آمیز همراه با

Q14

1/130

23/124

supported

 1/62به عنوان مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای آن

احترام

Q15

1/114

20/616

supported

در نظر گرفته میشود (چین.)0111 ،

Q16

1/202

02/144

supported

Q17

1/262

04/131

supported

توجه به آداب،

Q18

1/621

6/111

supported

رسوم و زبان

پوشش و لباس
خرده فرهنگها

جدول . 6نتایج معیار R2
R2

Q19

1/101

23/111

supported

پذیرش تنوع و تکثر

1/431

Q20

1/214

01/111

supported

توجه به آداب ،رسوم و زبان

1/111

Q21

1/100

21/146

supported

همزیستی مسالمتآمیز همراه با احترام

1/260

Q22

1/111

31/112

supported

پرهیز از تعصب و تبعیض

1/662

Q23

1/213

03/114

supported

پوشش و لباس خرده فرهنگها

1/620

معیار افزونگی ( :)Redundancyاین شاخص معیار سنجش

جدول .1ضرایب مسیر و آمارهی ( tمتغیر :ارتقاء آموزش چند فرهنگی)
مؤلفه

ضریب مسیر (�)

آماره t

کیفیت مدل ساختاری برای هر متغیر درون زا با توجه به مدل اندازه

پذیرش تنوع و تکثر

1/616

**1/266

پرهیز از تعصب و تبعیض

1/102

**22/431

همزیستی مسالمتآمیز همراه با احترام

1/122

**33/121

توجه به آداب ،رسوم و زبان

1/261

**06/402

میآید و نشانگر مقدار تغییر پذیری شاخصهای یک سازه درونزا

پوشش و لباس خرده فرهنگها

1/101

**22/013

است که از یک یا چند سازهی برونزا ت ثیر میپذیرد .هر چه مقدار

گیری آن است این معیار از حاصل ضرب مقادیر اشتراکی
( )COMMUNALITYسازهها در مقادیر  R2مربوط به آنها به دست

∗∗ p < 0.01
∗ p < 0.05
با توجه به ضریب مسیر  1/616و همچنین آماره  tبه مقدار 1/266

 Redundancyبیشتر باشد ،نشان از برازش مناسبتر بخش ساختاری
مدل در یک پژوهش دارد.

میتوان گفت :آماره  tبیشتر از  2/12میباشد ،در سطح اطمینان 11

با توجه به مقادیر  R2دانشآموزان از مؤلفههای همزیستی

درصد پذیرش تنوع و تکثر یکی از مؤلفههای آموزش چند فرهنگی

مسالمتآمیز همرا ه با احترام  1/260درک قوی دارند و در ارتباط با

میباشد .با توجه به ضریب مسیر  1/102و همچنین آماره  tبه مقدار

دیگر اقوام به طور مناسب و منطقی رفتار میکنند .در رابطه با مؤلفه

 22/431میتوان گفت :آماره  tبیشتر از  2/12میباشد ،در سطح

پرهیز از تعصب و تبعیض  1/662نیز درک قوی دارند و تفاوتها در

اطمینان  11درصد پذیرش پرهیز از تعصب و تبعیض یکی از مؤلفه

برخورد با فرهنگهای دیگر را احساس میکنند و اختالفاتی که اقوام

های آموزش چند فرهنگی میباشد .با توجه به ضریب مسیر  1/122و

و گروههای مختلف فرهنگی با یکدیگر دارند را به خوبی متوجه می

همچنین آماره  tبه مقدار  23/121میتوان گفت :آماره  tبیشتر از 2/12

شوند ،در رابطه با پوشش و لباس اقوام مختلف فرهنگها نیز درک
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مطالعه کمی اداراک دانشآموزان دوره دوم متوسطه از مؤلفههای...

جدول .2نتایج معیار  Q2سازههای درونزا

باال و قوی دارند و لباس و پوشش هر کدام از ها را ویژگی وشایسته

Q2

آن قومیت میدانند و از لباس مربوط به اقلیتها استقبال میکنند .اما
از مؤلفه آداب و رسوم وگویش وزبان اقلیت  1/111درک متوسطی

پذیرش تنوع و تکثر

1/046

توجه به آداب ،رسوم و زبان

1/330

دارند و چندان متوجه رسم و رسومات و لهجه و زبانها نمیشوند و

همزیستی مسالمتآمیز همراه با احترام

1/216

پرهیز از تعصب و تبعیض

1/210

پوشش و لباس خرده فرهنگها

1/424

آنها را درک نمیکنند .از مؤلفه پذیرش تنوع و تکثر  1/431نیز درک
متوسطی دارند در برخورد با فرهنگهای مختلف و پذیرش تنوع و

جدول .1نتایج  Redundancyمتغیرهای درونزا

تکثر قومیتها درک قوی و باالیی ندارند .این معیار قدرت پیشبینی
مدل را مشخص میسازد ،و در صورتی که مقدار  Q2در مورد یک

پذیرش تنوع و تکثر

سازه درونزا سه مقدار  1/12و  1/01و  1/31را کسب نماید .به این

توجه به آداب،

ترتیب نشان از قدرت پیش بین ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازه

رسوم و زبان
همزیستی مسالمت

های برونزای مربوط به آن را دارد .نتایج جدول فوق نشان از قدرت

آمیز همراه با احترام

پیشبین مناسب مدل رد خصوص سازههای درونزای پژوهش دارد

پرهیز از تعصب و
تبعیض

و براش مناسب مدل ساختاری را ت یید می سازد.

پوشش و لباس

معیار نیکویی برازش  :GOFمعیار  GOFمنوط به بخش کلی

1/431

1/121

1/241

1/111

1/123

1/331

1/260

1/111

1/312

1/662

1/110

1/312

1/620

خرده فرهنگها

مدلهای معادالت ساختاری است .بدین معنی که توسط این معیار

R2

COMMUNALITY

Redundancy

1/432

1/644

 Redundancyکل

1/311

محقق میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش
جدول .1نتایج

ساختاری پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید .برای

2

 Rو COMMUNALITY
2

این شاخص برازش مقدار  1/10و  1/21و  1/36به عنوان مقادیر

R

COMMUNALITY

آموزش چند فرهنگی

-

1/120

ضعیف ،متوسط و قوی معرفی شده است.

پذیرش تنوع و تکثر

1/431

1/121

توجه به آداب ،رسوم و زبان

1/111

1/123

( 1/111بیشتر از  )1/36میباشد ،میتوان گفت مدل از برازش قوی

همزیستی مسالمتآمیز همراه با احترام

1/260

1/111

پرهیز از تعصب و تبعیض

1/662

1/110

برخوردار میباشد .به طور کلی براساس شاخص برازش ،مدل ادراک

پوشش و لباس خرده فرهنگها

1/620

1/644

با توجه به اینکه مقدار بدست آمده شاخص نیکویی برازش

دانشآموزان در  1مؤلفه پذیرش تنوع و تکثر ،همزیستی مسالمتآمیز

جدول .01نتایج معیار نیکویی برازش GOF

همراه با احترام ،پرهیز از تعصب و تبعیض ،توجه به آداب و رسوم
وزبان ،پوشش و لباس اقوام در این تحقیق خوب ارزیابی شده است.

GOF

R2

COMMUNALITY

1/111

1/623

1/126

جدول .00خالصه نتایج آماری
تعداد جامعه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

312

3/2411

1/21220

1/3620

پرهیز از تعصب و تبعیض

312

3/1021

1/22214

1/3221

همزیستی مسالمتآمیز همراه با احترام

312

3/0323

1/21112

1/4136

توجه به آداب ،رسوم و زبان

312

3/2212

1/10010

1/4661

پوشش و لباس خرده فرهنگها

312

3/1610

1/12012

1/4123

پذیرش تنوع و تکثر
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جدول .02نتایج آزمون  tتک نمونهای
Test value=3

فاصله اطمینان  11درصد اختالف

t

درجهآزادی

عدد معناداری ()sig

تفاوت میانگین

پذیرش تنوع و تکثر

6/123

310

1/111

1/24112

1/0222

پرهیز از تعصب و تبعیض

1/341

310

1/231

1/10213

-1/1613

1/1161

همزیستی مسالمتآمیز همراه با احترام

3/221

310

1/110

1/03221

1/1121

1/2006

توجه به آداب ،رسوم و زبان

1/111

310

1/111

1/22162

1/0121

1/3204

پوشش و لباس خرده فرهنگها

0/316

310

1/022

1/16116

-1/1212

1/0611

پائینی

باالیی
1/3210

نتیجه این آزمون شامل دو خروجی است که خروجی اول جدول

پوشش و لباس فرهنگهای اقوام مختلف) به وسیله تحلیل عاملی

 00آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارائه میکند و اعداد

اکتشافی و با کمک آماره تی (باالتر از  )2/21این مؤلفهها ،مؤلفههای

محاسبه شده به ترتیب تعداد دادهها ،میانگین ،انحراف معیار و خطای

مؤثر تشکیل دهنده آموزش چند فرهنگی با توجه به ادراک دانش

میانگین را نشان میدهد .نتایج آزمون آمار توصیفی نشان میدهد که

آموزان دبیرستان بودهاند و میزان ادراک دانشآموزان از این  1مؤلفه

مقدار میانگین نمونه از  3بیشتر است یا کمتر ،ولی این موضوع باید از

تعیین شد .در مورد این که هر متغیر بر روی کدام عنصر دارای بار

طریق آمار استنباطی (آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان) ت یید می

عاملی بیشتری است ،میتوان گفت براساس نتایج تحلیل عاملی هر

شود .برای مؤلفههای آموزش چندفرهنگی ،فرضیه صفر را چنین

پنج متغیر پذیرش تنوع و تکثر ،همزیستی مسالمتآمیز همراه با

تعریف میکنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخها میانگین

احترام ،پرهیز از تعصب و تبعیض ،توجه به آداب و رسوم و پوشش

نظرات برابر یا کمتر از  3میباشد .فرض مخالف آن یا فرضیه یک با

و لباس خرده فرهنگها از مقادیر تی (بیشتر از  )0/16و بار عاملی

توجه به پرسشنامه و طیف پاسخها میانگین نظرات باالتر از  3می باشد.

(بیشتر از  )1/4مورد قبولی برخوردارند و برای متغیرهای تحقیق

همانطور که در جدول  02مشاهده میشود ،درسطح  %11اطمینان (یا

شاخصهای مناسبی محسوب میشوند .بر اساس نتایج تحلیل آماری

خطا  )%1آماره تی برای مؤلفههای پذیرش تنوع و تکثر ،همزیستی

و با توجه به اینکه مقدار بدست آمده شاخص نیکویی برازش 1/111

مسالمتآمیز همراه با احترام و توجه به آداب ،رسوم و زبان بیشتر از

(بیشتر از  )1/36می باشد ،میتوان گفت مدل ادراک دانشآموزان از

 0/16میباشد ،بنابراین فرض  H1آنها ت یید و فرض  H0رد میشود.

برازش قوی برخوردار میباشد .همچنین آماره تی برای مؤلفههای

یعنی دانشآموزان از مؤلفههای پذیرش تنوع و تکثر ،همزیستی

پذیرش تنوع و تکثر ،همزیستی مسالمتآمیز همراه با احترام و توجه

مسالمتآمیز همراه با احترام و توجه به آداب ،رسوم و زبان ادراک

به آداب ،رسوم و زبان بیشتر از  0/16میباشد ،یعنی دانشآموزان از

باالیی دارند .آماره تی برای مؤلفههای پرهیز از تعصب و تبعیض

مؤلفه های پذیرش تنوع و تکثر ،همزیستی مسالمتآمیز همراه با

وتوجه به پوشش و لباس فرهنگها کمتر از  0/16می باشد ،یعنی

احترام و توجه به آداب ،رسوم و زبان ادراک باالیی دارند .آماره تی

دانشآموزان از این دو مؤلفه درک پایینی دارند.

برای مؤلفههای پرهیز از تعصب و تبعیض و توجه به پوشش و لباس

بحث و نتيجهگيری

فرهنگها کمتر از  0/16میباشد ،یعنی دانشآموزان از این دو مؤلفه

این پژوهش با توجه به مؤلفههای آموزش چندفرهنگی شامل پذیرش

درک پایینی دارند .بنابراین میتوان گفت :دانشآموزان از مطالب

تنوع و تکثر ،همزیستی مسالمتآمیز همراه با احترام ،پرهیز از تعصب

کتاب درباره معرفی و شناسایی فرهنگهای مختلف درک درستی

و تبعیض ،توجه به آداب و رسوم و زبان ،پوشش و لباس اقوام مختلف

ندارند و در فهمیدن آنها دچار مشکل میشوند .همچنین باید توجه

پرداخت.

بیشتری به اقوام مختلف ایران ،زبانها ،گویشها وپوششهای محلی

بدین منظور با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در  1مؤلفهی آموزش

و بومی آنها شود زیرا کارگیری و تلفیق فرهنگ معیار و غالب با

چندفرهنگی (مؤلفه پذیرش تنوع و تکثر ،همزیستی مسالمتآمیز

فرهنگ اقوام مختلف نه تنها از ارزش و عمق یادگیری فرهنگ ملی

همراه با احترام ،توجه به تعصب و تبعیض ،توجه به آداب و رسوم و

و رسمی نمیکاهد بلکه موجب یادگیری و پیشرفت آموزشی آنها

به شناسایی ادراک دانشآموزان در دورهی دوم متوسطه
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مطالعه کمی اداراک دانشآموزان دوره دوم متوسطه از مؤلفههای...

میشود .همچنین کتابهای درسی مشکل اساسی دارند و آن

میدهد .البته ،ت یید آموزش چندفرهنگی به معنی انکار فرهنگ

پرداختن به زبان رسمی و معیار و بیتوجهی به فرهنگ اقوام مختلف

مشترک ملی و رواج غلبه و جانشینی سایر فرهنگهای قومی نیست

است که تنوع آنها در کشور ما بسیار زیاد است این امر سبب

بلکه متکی به مفروضاتی است که میتوان آن را در آموزه" وحدت

سردرگمی دانشآموزان در تطابق فرهنگ و قومیت خود با فرهنگ

در عین کثرت " خالصه کرد .از جمله محدودیت های این پژوهش

غالب است که تاکنون آن را نیز بکار نبردهاند .بکارگیری و تلفیق

این است که نتایج و یافتههای بدست آمده تنها قابل کاربرد در جامعه

فرهنگ معیار وغالب با فرهنگ اقوام مختلف نه تنها از ارزش و عمق

آماری پژوهش حاضر میباشد و نمیتوان آن را به جامعه آماری

یادگیری فرهنگ ملی و رسمی نمیکاهد بلکه موجب یادگیری و

دیگر تعمیم داد .همچنین در این پژوهش امکان کنترل متغیرهایی مثل

پیشرفت آموزشی آنها میشود .آنها بیان کردند .توجه به نتایج تحقیق

ویژگی های فرهنگی و شخصیتی گروه مورد مطالعه وجود نداشت.

حاضر در تدوین کتابهای درسی و نیز برنامه درسی مفید خواهد

پیشنهاد میشود با توجه به فرهنگهای گوناگونی که در جامعه ایران

بود .همسو با این یافتهها میتوان به پژوهشهای (هواس بیگی و

وجود دارد ابتدا متولیان برنامه درسی با بررسی دقیق به بازبینی و

همکاران ،0312 ،صادقی و نجفی ،0316 ،حمیدیزاده و همکاران،

تجدید نظر در محتوای کتابهای درسی پرداخته و به اصول زیست

 0316و  )0311اشاره کرد که آنها نیز به مواردی همچون ایجاد

چندفرهنگی با هدف ایجاد تعامل و تفاهم و تبادل بین فرهنگی توجه

محیط آموزشی که مظهر احترام به همه اشکال تنوع فرهنگی باشند،

بیشتری کنند تا فرصت و شرایط بهتر و بیشتری برای پرداختن و

پرورش نگرشها ،ارزها ،عادتها و مهارتها به منظور کاهش

نهادینه شدن آنها فراهم آید .همچنین ،آموزش معلمان و مدرسانی

اختالفات فرهنگی ،ارتقاء دانش شاگردان درباره فرهنگهای

است که میتوانند با اتخاذ منش چند فرهنگی مناسب ،این امر را در

گوناگون و بکارگیری تجارب علمی ،پرهیز از تعصب و تبعیض،

میان قشر عظیم مخاطبان خود نهادینه سازند و همچنین ،مشارکت

رفتارهای احترامآمیز در برخورد با دیگر اقوام در طراحی برنامه

دادن واقعی همهی فراگیران در برنامه های مدرسه ،نامگذاری برخی

درسی چندفرهنگی توجه شده است .همچنین ،در این باره می توان

از روزها به نام یک قوم و فرهنگ خاص ،اجرای نمایشگاه از

به راهبردهایی نظیر طراحی برنامههای درسی با رویکرد چند

محصوالت فرهنگی و هنری و ...از جمله موردهایی است که می

فرهنگی ،آموزش معلمان و مدرسان با رویکرد چند فرهنگی ،ایجاد

تواند هم سطح سواد چندفرهنگی افراد و هم حس احترام و قدردانی

محیط آموزشی که مظهر احترام به همه اشکال تنوع فرهنگی باشد،

نسبت به فرهنگها را ارتقا بخشد.

پرورش نگرشها ،ارزشها ،عادات و مهارتها به منظور کاهش
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