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ه��دف از اين پژوهش بررس��ي جايگاه چندفرهنگي در آموزش مدرس��هاي
و تبيي��ن آث��ار آن در آموزش عالي اس��ت .پيشفرض اين تحقيق اين اس��ت كه
يادگيريهاي آموزش مدرسهاي در زمينه آموزش چندفرهنگي بر آموزش عالي
تأثيرگذار بوده و نوع يادگيريهاي دانشآموزان در گسترش فضاي سازگاري و
توافق ميان فرهنگها و يا ايجاد مانع در آموزش عالي مؤثر است .روش پژوهش
در اين تحقيق ،روش قومنگاري و شركتكنندگان ،تعداد  40نفراز دانشآموزاني
بودهاند كه در س��ال آخر دوره متوس��طه به تحصيل اشتغال داشتهاند و در مدت
يك س��ال تحصيلي با پژوهش��گر همكاري نمودهاند .نمونهگيري تحقيق از نوع
هدفمن��د بوده و نتايج پژوه��ش ،وجود زمينههاي خانوادگ��ي و اجتماعي در
اس��تهزاء ساير فرهنگها ،احساس برتري و تعصبات فرهنگي؛ ضعف اطالعات
ديني در خصوص برابري و برادري همه انسانها ،ضعف اطالعات دانشآموزان
از ش��خصيتها و آثار فرهنگي برجس��ته را نش��ان ميدهد .اين مسائل ميتواند
فضاي س��ازگاري و توافق ميان فرهنگها ،نگاه عقالني به فرهنگها و پرهيز از
انحصارگرايي فرهنگي در آموزش عالي را با دشواري همراه ساخته و زمينهساز
كاهش خزانه فرهنگ ملي در اثر بياعتنايي به عناصر اساسي فرهنگهاي بومي
گرديده و بحران هويت در شهروندان ايراني را فراهم آورد.
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مقدمه و طرح مسئله

آموزش عالي بهعنوان محور توس��عه ،موتور محرك و تحول در جوامع مختلف محسوب
ش��ده و بهمثابه كانون اصلي تربيت نيروي انس��اني متخصص و آموزشديده ميتواند با
برخورداري از انديش��ههاي نو ،هرلحظه در ش��ريانهاي حياتي حركت روبهرشد جامعه،
بالقوگيها و ايدههاي نويني را تزريق نمايد .پيش��رفت و توس��عه اجتماعي در هر جامعه
به توس��عه آموزش عالي آن جامعه وابس��ته بوده و توس��عه آموزش عالي نيز مس��تلزم

سياستهاي راهبردي و مدون در زمينههاي مختلف و از جمله مباحث چندفرهنگي ،نژاد

و قوميتها ميباشد (عراقيه و ديگران؛  .)1389در اينجا از سه ديدگاه به اهميت مسئله
چندفرهنگي ميپردازيم .نخست اينكه كشور جمهوري اسالمي ايران بهعنوان جامعهاي
متش��كل از فرهنگها ،اقشار و اقوام مختلف نظير اقوام آذري ،كرد ،لر ،تركمن ،طالشي،
مازندراني ،گيلك ،عرب ،بلوچ و س��اير اقوام بوده و واقعيت غيرقابلترديد آن اس��ت كه
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نيمي از اس��تانهاي كشور بهطور مستقيم داراي تنوع فرهنگي و قومي بوده (حاجياني،
 )484 :1383و در واقع اين مسئله در ايران يكي از مهمترين مسائل فرهنگي ،اجتماعي

و سياسي معاصر بهشمار ميآيد (فكوهي .)127: 1385 ،دوم آنكه قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران نيز بهويژه در اصول 19 ،15 ،12 ،9 ،3 ،2و  20در زمينه پذيرش و احترام
قوميتها و فرهنگهاي كشور و همچنين بر همبستگي ملي ،مشاركت در تعيين سرنوشت

اجتماعي و فرهنگي ،دفاع از آزاديهاي مشروع ،رعايت تفاوتهاي زباني ،ديني و قومي

تأكيد نموده و استفاده از زبانهاي محلي و قومي و تدريس ادبيات قومي آنها را نيز آزاد
ش��ناخته اس��ت و نهايتاً ميتوان اذعان نمود كه فلسفه اصلي تأسيس مدارس و پاگيري

نظام آموزش مدرسهاي نيز در گستردهترين برداشت خود عبارت است از انتقال ،توسعه

و بهسازي ميراث فرهنگي .بنابراين بديهي است كه ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي يك
جامعه اثر قاطعي بر برنامههاي درس��ي آموزش مدرس��هاي و نهايتاً آموزش عالي داشته

باش��د (فتحي.)27: 1383 ،

نتايج مطالعات و تحقيقات متخصصان علوم تربيتي و برنامه درس��ي بيانگر آن است

كه مطالعه ميراث فرهنگ بشر ،نژاد ،قوميت و مباحث چندفرهنگي از مباحث بااهميت
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اين حوزه ميباش��د (مك كارت��ي وكريچالو1993 ،1؛ دالب��ي2001 ،2؛ پاينار1993 ،3؛

اس��پردلي وكوردي1386 ،4؛ شريعتمداري 1376 ،و1380؛ مهرمحمدي1381 ،؛ فتحي
واجارگاه1383 ،؛ عس��گريان  1385و ژاك دايگنو وگودس��ون و مك الرن وژير؛ به نقل
از فتح��ي واج��ارگاه .)1386 ،از ديدگاهي ديگر نيز ميت��وان گفت در عصرحاضر پديده

جهانيشدن بهعنوان پديدهاي چندبعدي ،فرايندي و چالشبرانگيز ،نظام آموزش مدرسهاي
و دانش��گاهي را بهعنوان يكي از حوزههاي بنيادي تحت تأثير قرار داده و اين جريانها
ادراك و احس��اس ما را نس��بت به وضع كنوني دانشگاه و آينده آن با ابهام ،پيچيدگي و

دوگانگي ش��ديدي روبروكرده و احس��اس دوگانه بيم و اميد نس��بت به تحوالت آموزش
عالي درس��طح جهان را بهوجود آورده است (فاضلي14 :1387 ،؛ ويرليو 24 :2001 ،5و

زب��وف.)126 :2001 ،6

مس��ئله جهانيس��ازي و احتمال تهديد هويتهاي ملي بر اثر گسترش آن ،جوامع را

نس��بت به حفظ هويت ملي و فرهنگي خويش بيش از پيش حس��استر نموده اس��ت و
برطبق نظرات مطرحش��ده ،اين بحران هويت فرهنگي بيش از پيش كش��ورهاي جهان

س��وم را تهديد ميكند .به تعبير برگر و هانتينگتون ( )2002جهانيش��دنهاي بسياري
ميتواند در جريان باشد .با اين نگاه است كه بسياري از متفكرين معاصر از جهاني شدن

بهعنوان فرايندي كه به «زلزله ژئوپولتيك»« ،بحران فرهنگي و اجتماعي» (تاميلس��ون،

 ،)1999پايان تاريخ (فوكو ،)1991 ،پايان جهان (بورديو ،)1999 ،جامعه ريسكي (بك،

 ،)1999جهان رهاشده (گيدنز ،)1999 ،جامعه در حال بنبست (بومن2002 ،؛ به نقل
از عاملي  ،)1382گم شدن بنيادين جهت (ويرليو )2001 ،و باالخره به اضطراب بزرگ

(زوبوف )2001 ،منجر ميشود ،ياد كردهاند .حال اگر جهاني شدن را بهدليل سازگاريهاي
تبعيضآميز نظام س��رمايهداري و س��لطه فرهنگ غربي يك حركت تضادبرانگيز بدانيم،
كه برخي از پژوهشگران چنين گمان دارند ،آنگاه بديهي است كه در كشورهاي در حال

توس��عه و حتي كش��ورهاي توسعهيافته شرق آس��يا ،دولتهاي ملي در برابر اين مسئله

مقاومت كنند و گروههاي فرهنگي و قومي نيز در اين كارزار مقاومتآميز بيش��تر حامي
1. Mccarthy & Crichlow
2. Dolby
3. Pinar
4. Spradley & Curdy
5. Virillio
6. Zuboff
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دولته��اي ملي خواهند بود تا حامي نيروهاي هژمونيك نظام جهاني (احمدي:1381 ،

 .)34بنابراي��ن ميت��وان نتيجه گرفت كه توجه به چندفرهنگ��ي ميتواند مانع از تقليل
خزان��ه فرهنگي يك جامعه ش��ده و در برابر غربزدگ��ي و انحصارگرايي فرهنگ غربي
از ميراث فرهنگي جامعه محافظت مينمايد .ش��واهد پژوهش��ي در خصوص روابط بين

فرهنگها و قوميتها بيانگر برتري و پرس��تيژ باالتر فرهنگ فارس��ي بوده و درمقايس��ه

با اقوام پنجگانه كش��ور يعني آذري ،بلوچ ،فارس ،كرد و لر مش��خص ش��ده است كه در

بحث روابط بينقومي ،فارسها بيش��ترين گيرندگي رابطه وكمترين فرس��تندگي رابطه
را دارند .يعني رابطه س��اير اقوام با فارس به مراتب بيش��تر از رابطه فارسها با ساير اقوام
اس��ت .يعني بلوچ ها در نقطه مقابل فارس قرار ميگيرند يعني بيش��ترين فرس��تندگي

رابطه و كمترين گيرندگي رابطه را دارند و گيرندگي و فرس��تندگي روابط اقوام تناسبي
با يكديگر ندارند (يوس��في.)1380 ،
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بهعنوان مثال درجدول ذيل بهروش��ني مش��خص است كه هر قوم بهطور متوسط در

چن��د روز در س��ال با اقوام ديگر رابطه دارد .روابط بين هر ق��وم در محل تقاطع نام آنها

برحسب روز مشخص گرديده است.

جدول  :1روابط دوجانبه اجتماعي (عاطفي) برگرفته از يوسفي () 1380
آذري
آذري
بلوچ
فارس
كرد
لر
كل اقوام

بلوچ

فارس

كرد

لر

كل اقوام

1/7

57/9

21/3

3/1

4

261

6

2/4

11/1

42/5

45/9

5/9

22

7/5

2/8
17/4

13/3

35

5/4

102/8

7/9

1/4

114/4

16/9

18/2

4/8

99/5

24

6/1
17/5

5/9

در سلس��همراتب اجتماع اقوام ،برترين موقعيت با باالترين پرستيژ اجتماعي (احترام)

به ترتيب مربوط به فارسها ( ،)99/55 = 16/7آذريها ( ،)4/6كردها ( ،)3/2لرها ()2/9
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و بلوچها ( )2/31است .بر اين اساس اتخاذ راهبردهايي درجهت تقويت فضاي سازگاري
و توافق ميان فرهنگهاي مختلف ضروري ميباشد.

دانش��گاهها نيز بهعنوان يك محيط فرهنگ��ي داراي تنوع قوميتها ،خردهفرهنگها،

س��ليقهها ،افكار ،ذائقهها و گرايشهاي سياس��ي و اجتماعي مختلف ميباشند و مديريت
اين محيط بايد براس��اس الگوي س��نجيده يا مباني نظري متقن صورت گيردكه از جمله

اين مباني نظري ،مباحث چندفرهنگي اس��ت (رس��تمي .) 3 :1388،بنابراين در جامعه

م��درن امروز يك مجموعه از فرهنگه��ا و هنجارهاي«جوراجور» و مختلف در كنار هم
قرارگرفتهاندكه غالباً با هم همس��و و تقويتكننده يكديگر نبوده ،بلكه دركنار يا در تضاد

ب��ا هم قرار ميگيرند (رفيعپور .)388 :1385 ،جوامع مختلف جهت پاس��خگويي به اين
دلمش��غولي بهدنبال مباني نظري و الگوي راهبردي در خصوص سياست چندفرهنگي و

قومي ميباش��ند .بنابراين از جمله ايدههايي كه امروزه در محافل آموزش عالي جهان به
آن پرداخته ميش��ود ايجاد فضاي س��ازگاري و توافق ميان فرهنگهاي مختلف و فراهم
كردن زمينههاي مناسب جهت بهرهبرداري از خزانه فرهنگ جهاني است .اين مهم مستلزم

متغيرهاي مختلفي از جمله نگاه عقالني و پرهيز از انحصارگرايي فرهنگي در محيطهاي

دانشگاهي ميباشد.

اصطالح «چندفرهنگي» مفهومي اس��ت كه در س��الهاي اخير مورد تأكيد تعليم و

تربيت و بهخصوص جامعهشناسي تعليم و تربيت قرارگرفته و منظور از آن اين است كه

عليرغم گس��ترش ارتباطات بين كشورها و حركت آنها بهسوي نظامي جهاني يا حداقل

منطقهاي ،مس��ئله اق��وام و تفاوتهاي فرهنگي بين آنها همچن��ان اهميت خاصي دارد
(خسروي )1387 ،و در كشور ايران نيز الگوي مطلوب انسجام ملي ،سياست وحدت در

تكثر اس��ت ،يعني سياس��تي كه مبتني بر حفظ هويتهاي فروملي و تقويت پيوندهاي
فرهنگي ،اجتماعي و سياس��ي بين آنهاس��ت (حاجياني .)1381 ،طرحهايي كه بهصورت

تركيبي از ديدگاههاي مختلف است بايد در آموزش مدرسهاي و برنامههاي درسي مورد

تأكي��د ق��رار گيرند (فالين وايدر )2001 ،1تا با تمركز بر طرح ديدگاههاي مختلف قومي

و فرهنگي ،زمينه پرورش ش��هروندان جهاني فراهم گردد .بهعنوان نمونه براس��اس يك
پژوه��ش (جان 2و ديگ��ران )2008 ،كه با عنوان «درك ن��ژاد ،قوميت و فرهنگ در دو
1. Fullinwider
2. Jane
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دانش��كده پزش��كي انگلستان» و با اس��تفاده از روش كيفي صورت گرفته است مشخص
شد كه با توجه به پديده جهانيشدن و ضرورت مراقبتهاي پزشكي متخصصان باليني

از بيم��اران داراي فرهنگها و قوميته��اي مختلف؛ هنوز در زمينه پذيرش و احترام به

چندفرهنگي مشكالتي در بين دانشجويان وجود دارد و بحث و مذاكره در مورد مسائل
قومي و نژادي و فرهنگي براي دانشجويان دشوار بوده و آنان جهت گسترش ارزشهاي

حرفهاي خود و داش��تن فهمي كلنگر از قوميت و فرهنگها به پش��تيباني و درك نكات

مبهم نياز دارند .بر اين اساس هدف عمده برنامه درسي و آموزش مدرسهاي بايد كمك
به افراد در جهت داشتن عملكرد مؤثر در داخل فرهنگ مشترك باشد (بانكز)2010 ،1

و آموزش مدرس��هاي بايد براي توس��عه وگس��ترش ارزشهاي مشترك فرهنگي در يك
جامع��ه چندفرهنگ��ي تالش نم��وده و بر تبادل ارزشهاي فرهنگي اق��وام اهميت دهد.

در اي��ن خص��وص ميتوان به نتايج پژوهش��ي با عنوان «چالشه��اي آموزش و پرورش
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چندفرهنگي در ژاپن» اشاره نمود .جامعه ژاپن بهعنوان يك كشور صنعتي از نظر تنوع
فرهنگي رو به رش��د بوده و اين موضوع تأثير عمدهاي بر تعليم و تربيت ژاپن داش��ته و

ورودك��ودكان خارج��ي و اقليتها با مذهب ،نژاد و اق��وام مختلف در مدارس رو به تزايد
مي باش��د و تنوع قومي ازچالشهاي بزرگ آموزش و پرورش ژاپن محس��وب ميشود .از

يافتههاي اين پژوهش ارائه يك مدل جديد درجامعه است كه بر اساس آن دانشآموزان
اقوام و اقليتهاي مختلف با استفاده ازتمرينهاي متنوع آموزشي ،تشويق به همكاري و

مراقبت از يكديگر ميشوند (مورفي .)2010 ،2بنابراين منطقي است عنوان شود كه اين

همكاري و پذيرش چندفرهنگي آثار مثبتي را در برنامههاي درسي دانشگاهي به همراه

خواهد داش��ت (ارس�لان .) 2010 ،اين رويكرد سبب بهبود رشد شناختي دانشآموزان،
افزايش درك چندفرهنگي ،نژادي و قومي ،تقويت حس اجتماعي و مشاركت مدني آنها

ميش��ود .از جمله فعاليتهايي كه ميتواند به تعامل بين فراگيران كمك كند آن اس��ت
ك��ه دانشآم��وزان با يكديگر بر روي پروژههاي تيمي كار و فعاليت نمايند و اين ش��كل

از تعامل ،بر بهبود حساس��يتهاي فرهنگي دانشآم��وزان ،افزايش كيفيت عملكرد آنها
و بهب��ود تعامل در كالسهاي درس مؤثراس��ت (فرناندز .)2010 ،3مطالعات اجتماعي و
1. Banks
2. Murphy
3. Fernandez

جايگاه چندفرهنگي در آموزش مدرسهاي و آموزش عالي

تاريخي 1در كش��وركانادا نشان داده اس��ت كه آموزش چندفرهنگي به درك ،پذيرش و

همدل��ي و روابط س��ازنده ميان مردمان فرهنگهاي گوناگ��ون كمك ميكند و اهميت
دادن به تعليم وتربيت چندفرهنگي س��بب ميش��ود كه دانشآموزان در همه سنين به

فرهنگه��اي مختلف بهعن��وان منابع يادگيري غني توجه نماين��د .در مجموع ميتوان

گفت بهويژه در محيطهاي دانش��گاهي ،آموزش چندفرهنگي س��بب توس��عه آگاهانه و

به رس��ميت شناختن فرهنگ خود و ديگران؛ توس��عه درك شباهت و تفاوتهاي ميان

فرهنگها ،كسب مهارت درتجزيه و تحليل تنشهاي بهوجود آمده در روابط بين گروهها،
تدوين و فرموله كردن راهحلهاي خالق و جديد براي مسائل فردي و اجتماعي و ترويج
نگرش مثبت نس��بت به خود و ديگرگروهه��اي فرهنگي و قومي ميگردد و اين مهم در
ايج��اد فضاي س��ازگاري و توافق ميان فرهنگهاي مختلف مؤثر اس��ت .جايگاه آموزش
چندفرهنگ��ي در آموزش عالي از ابعاد مختلفي ميتواند مورد بررس��ي قرارگيرد و يكي

از اين ابعاد يادگيريهاي آموزش مدرس��هاي اس��ت كه دانشجويان ورودي به دانشگاهها

از دوران تحصيالت عمومي خود آموختهاند .پيشفرض اين تحقيق بيانگر آن اس��ت كه
يادگيريهاي آموزش مدرسهاي در زمينه چندفرهنگي بر آموزشعالي تأثيرگذار بوده و
دانشآموزان فارغالتحصيل از آموزش مدرسهاي بهعنوان برونداد نهايي آموزش عمومي؛
وارد دانش��گاه ش��ده و نوع يادگيريهاي آنان در گسترش فضاي سازگاري و توافق ميان
فرهنگها و يا ايجاد چالش در اين خصوص تأثيرگذار ميباش��د.

هدف پژوهش

هدف از اين پژوهش ،بررسي جايگاه چندفرهنگي در آموزش مدرسهاي از ديدگاه برنامه

درسي بوده و از بين برنامههاي درسي ،برنامه درسي پنهان درنظرگرفته شده است.
سؤاالت پژوهش

 .1چندفرهنگي چه جايگاهي در تعامل دانشآموزان با يكديگر دارد؟

 .2چندفرهنگي چه جايگاهي در تعامل بين معلمان و دانشآموزان دارد؟
 .3چندفرهنگي چه جايگاهي در فضا و ساختار مدرسه دارد؟

1. The Basis for Curriculum Reform in Social Studies and History
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روش پژوهش ،شركتكنندگان و روش انتخاب نمونه و ابزار مطالعه

روش پژوهش در اين تحقيق روش قومنگاري بوده اس��ت .اين ش��يوه پژوهش را ميتوان

بهعنوان مطالعه روش زندگي در يك فرهنگ و يا گروهي از افراد تعريف كرد كه در مقايسه
با ديگر س��نتهاي كيفي فراگيرتر و از همه جهات دربرگيرندهتر اس��ت (هومن 1385 ،و

فليك .)1387 ،شركتكنندگان در اين تحقيق ،تعداد  40نفراز دانشآموزاني بودهاند كه

در س��ال آخر دوره متوسطه به تحصيل اشتغال داشتهاند و در مدت يكسال تحصيلي با

پژوهش��گر همكاري نمودهاند .روش نمونهگيري اين تحقيق از نوع نمونهگيري هدفمند

1

بوده كه در آن مواردي كه از لحاظ هدفهاي تحقيق اطالعات غني دربرداشتهاند انتخاب

گرديدهان��د (بورگ و گال ،1384 ،ج 1و هومن .)1385 ،ابزار مطالعه 2در اين پژوهش در
شكل شماره يك نشان داده شده است.

روش و ابزار
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جمعآوري اطالعات

مشاهده مستندات مصاحبه فردي يادداشتبرداري ژورنالنويسي ضبط صدا عكاسي

فيلمبرداري مصاحبه گروهي

شكل  :1روشها و ابزار جمعآوري اطالعات

روايي

در اين پژوهش براي روايي و تبيين يافتهها از روش اجماع سهس��ويه اس��تفاده ش��ده

اس��ت .روشهاي استفاده از اجماع سهسويه در اين پژوهش به شرح زير ميباشد :الف.
اجماع دادهها :يعني اس��تفاده از منابع چندگانه دادهها ب .اجماع روششناس��ي :يعني

استفاده از دو روش يا بيشتر مانند مشاهده ،مصاحبه ،اسناد و مدارك و پرسشنامه در
اجراي يك مطالعه واحد .ج .رس��يدگي و مشاهده مداوم :درگيري پژوهشگر و مشاهده
وي در ميدان پژوهش بهصورت مستمر و مداوم بوده و اين فرآيند شامل ثبت و ضبط
مش��روح همه تصميمهايي بوده اس��ت كه قبل از پژوهش و در حين آن گرفته ش��ده
1. Purposeful Sampling
2. Research Instruments

جايگاه چندفرهنگي در آموزش مدرسهاي و آموزش عالي

اس��ت .همچنين س��عي شده اس��ت با ثبت و ضبط يادداش��تهاي ميداني و مشاهدات

و مصاحبهه��ا و ضب��ط صدا و عكسها و فيلمهاي تهيهش��ده و نگه��داري همه آنها به
اتكاپذيري پژوهش كمك ش��ود (دنزين1989 ،به نقل از فليك 1387؛ هومن1385 ،

و بورگ و گال.) 1383 ،
يافتههاي پژوهش

در تحقيق حاضر ،دادهها و اطالعات اس��تخراج شده توسط روشهاي مختلف جمعآوري
اطالعات؛ به ش��يوههاي زير و براساس شكل ش��ماره ( )2مورد بررسي و تجزيه و تحليل

قرار گرفته است.

مقولهبندي بر
طبق سؤاالت
فرعي

تحليل
موضوع
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نظمدهي به
مستندات و
مشاهدات

استفاده از عكس
و تصاوير
برجسته كردن
موارد عمده

شكل  :2تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات

سؤال اول :چندفرهنگي چه جايگاهي در تعامل دانشآموزان با يكديگر دارد؟

بر اس��اس يافتههاي بهدست آمده در خصوص پاسخ سؤال يك ،آموزش چندفرهنگي
در برنامه درس��ي پنهان و همچنين آموزش مدرس��هاي داراي جايگاه ضعيفي بوده و

اين مس��ئله ميتواند زمينهس��از بازتوليد نگرش طبقاتي ،جداييافتادن بين فراگيران،

ب��ه حاش��يهراندن برخي از فرهنگه��ا و قوميتها و ع��دم درك متقابل دانشآموزان
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فرهنگه��اي مختل��ف گردد .بهعنوان نمونه به گفتههاي يكي از دانشآموزان در ذيل

اشاره ميشود:

«يكروز كه درحياط مدرس��ه نشس��ته بوديم ،متوجه صحبت دو نفر از بچهها شدم.

فهميدم يكي از آنها ترك و يكي هم لر است .بچههاي ديگر هم در كنار آنها نشسته بودند

و اين دو نفر را به جان هم انداخته و آنها همديگر را مسخره ميكردند .من از اين موضوع
خيلي ناراحت ش��دم كه آنها در جلو افراد ديگري كه دراصطالح فارس بودند ،يكديگر را

مسخره ميكردند و اطرافيان هم به اين دو همچنان ميخنديدند!» .در شكل شماره سه
تحليل ارائه شده از اين مطلب ارائه شده است.

ضعف در آموزش

در حياط مدرسه دو نفر از
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دانشآموزان قوميتهاي مختلف

به تمسخر يكديگر مشغول بودند

چندفرهنگي

پيام قصدنشده

تفرقه در بين دانشآموزان

و ضعف در پذيرش فرهنگ
ديگران

شكل  :3تحليل ارائه شده از تمسخر فرهنگ دانشآموزان توسط يكديگر

اي��ن وضعيت ب��ا آموزش چندفرهنگي كه نيازمن��د درك ،پذيرش و همدلي و روابط

س��ازنده ميان فراگيران فرهنگهاي مختلف اس��ت ،تفاوت زيادي دارد و به نظر ميرسد
دانشآموزان دوره متوس��طه بهعنوان برونداد نهايي آموزش و پرورش كه بخشي از آنان
جهت ادامه تحصيل وارد آموزش عالي خواهند شد ،از آموزش الزم در خصوص تعامل با
دانشجويان فرهنگها ،قوميتها ونژادهاي مختلف برخوردار نيستند.

جايگاه چندفرهنگي در آموزش مدرسهاي و آموزش عالي

ضعف
اطالعات در
خصوص تعاليم ديني نظير
برابري و برادري همه انسانها
بر خالف تفاوتهاي فرهنگي،
زباني،جسمي ،وضعيت
مالي و غيره

تأثير
زمينههاي
خانوادگي در استهزاء
ساير فرهنگها و يا ايجاد
حس خودبرتربيني ،تعصبات
نسبت به مكان؛ احساس
كهتري
ضعف آموزش
چند فرهنگي

ضعف
اطالعات فراگيران
از شخصيتهاي برجسته
فرهنگهاي ديگر و همچنين
آثار فرهنگي مهم و
ارزشهاي اخالقي رايج
در ساير فرهنگها

موقعيت
برتر فرهنگ مركز
(فارس) بر فرهنگهاي
پيراموني و ترويج آن توسط
آموزش مدرسهاي ،برنامههاي
درسي و رسانههاي
مختلف

شكل  :4يافتههاي بهدست آمده در برنامه درسي پنهان در بعد تعامل دانشآموزان با يكديگر

سؤال دوم :چندفرهنگي چه جايگاهي در تعامل بين معلمان و دانشآموزان دارد؟

براساس يافتههاي تحقيق ،سيطره نظام آزمونهاي استاندارد بر آموزش مدرسهاي (مدرسه
مورد مطالعه) س��بب شده است تا مدرسه از سايركاركردهاي تربيتي خود غافل شده و از

آنها فاصله بگيرد .با توجه به اينكه فرهنگ مدرس��ه ،رقابت را كه وسيلهاي انگيزشي براي

دانشآموزان اس��ت تنها به نمره موقوف كرده است ،بنابراين آنچه دركالس درس ميماند

عمل رقابتآميز دانشآموزان در تقابل با يكديگر است و هر مسئله ديگري كه با اين وظيفه
بهظاهر اصلي مدرسه تطابق نداشته باشد؛ موضوعي حاشيهاي ،وقتگير و غيرضروري تصور
ميگردد .در اين وضعيت ،پرورش شهروندان جهاني كه فرهنگ خود و ديگران را به رسميت

بشناس��ند ،مس��ئلهاي حاش��يهاي بوده و داراي جايگاه ضعيفي ميباشد .با توجه به اينكه

آموزش چندفرهنگي نيازمند تمرينهاي متنوع آموزشي ،تشويق به همكاري و مراقبت از
يكديگر بوده و اين مسئله در آموزش مدرسهاي مغفول واقع شده و بهنظر ميرسد داوطلبان
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ورود به دانش��گاهها در اين خصوص آمادگي الزم را نداش��ته باشند .بهعنوان نمونه به يكي
از ژورنالنويسيهاي دانشآموزان در بخش تعامل دانشآموزان و معلمان اشاره ميگردد.

«ما يك دانشآموز در كالس��مان داريم كه لهجه ل ُري دارد و درس��ت بلد نيست
ح��رف بزند .هر وقت معلم به او ميگوي��د از روي متن كتاب بخواند ،دو خط كه

ميخواند خو ِد معلم هم پش��يمون ميش��ود و ميگويد ديگه بس��ه .يك روز رفت
درس جواب بدهد و بلد نبود .معلم هم رو به او كرد و به او گفت :همين دهاتيها
هستند كه تهران را خراب كردند ديگه .بنده خدا ،كلي خجالت كشيد .بچهها هم

بهخاطر لهجهاش خيلي مسخرهاش ميكنند».

شكل شماره پنج نمونه تحليل اين ژورنالنويسي را نشان ميدهد.
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مشكل آموزشي دانشآموز را با انتقاد به فرهنگ
و قوميت او مورد نكوهش و مطرح نمودند.
(تحقير فرهنگي )

دانشآموز لر وقتي درس را

بلد نبود معلم به او گفت همين

دهاتيها تهران را خراب كردهاند.

پيام قصدنشده

ديدگاه ناصحيح معلم از دانشآموز و قوميت
وي ،به او و ساير دانشآموزان منتقل ميگردد
و فراگير تجربه زيسته منفي را كسب ميكند.
دانشآموز بهدليل لهجه خود كمتر
دركالس مشاركت ميكند و فرصتهاي
يادگيري را از دست ميدهد.

شكل  :5نمونه تحليل ژورنالنويسي ارائهشده توسط دانشآموزان

بدون ش��ك احترام به دانشآموزان فرهنگهاي مختلف؛ با مراقبت و دلس��وزي براي

ش��اگرداني كه در اقليت قرار دارند متفاوت ميباشد .اگر در آموزش چندفرهنگي بهجاي

احترام به افراد ،رفتارهاي ما حاوي نوعي مراقبت و دلس��وزي باشد ،اين موضوع ميتواند

بيانگ��ر تلقي��ن نابرابري فرهنگي به دانشآموزان باش��د كه توجه ب��ه اين نكته ظريف در
آموزش چندفرهنگي الزم است.

دانشآم��وز ديگري در اين زمينه عنوان ميكند كه« :در يكي از درسهايمان دبيري

داشتيم كه داراي لهجه بود .رفتار بچّ هها در اين زمينه بهصورتي بود كه ابتداي سال تصّ ور

كردم بچّ هها ميخواهند كمي بخندند .اما بيچاره اين معلّم تا پايان ترم در هجوم جملههاي

نيشدار بچّ هها قرارگرفت و بسيار ناراحت شد .آخر چرا؟ مگر آنها ايراني نيستند .باالخره

جايگاه چندفرهنگي در آموزش مدرسهاي و آموزش عالي

آنها هم در اين آب و خاك به دنيا آمدهاند و آنها هم غرور دارند .بهراس��تي چرا فردي به
تهرانيها ايراد نميگيرد؟» ش��كل شماره ش��ش تحليلنظر ارائهشده توسط دانشآموزان

را نشان ميدهد.
دانشآموزان،

معلم را بهدليل لهجهاش
تمسخرميكردند.

پيام قصدنشده

مواجه
شدن معلم
با خود

معلم احساس

بيقدرتي
بيگانگي
انزوا

بيرمقي معلم

ميكند قدرتي

براي ايجاد تغيير در
مدرسه ندارد.

بيهنجاري

شكل  :6نمونه تحليل ارائهشده توسط دانشآموزان

در ش��كل ش��ماره هفت يافتهها و اطالعات برنامه درس��ي پنهان در فضا و فرهنگ

زنده آموزش مدرسهاي و در بعد تعامل معلمان و دانشآموزان با يكديگر ارائهشده است.
در
آموزش مدرسهاي
بهدليل رقابتهاي فردي،
مشاركت و همكاري در بين
فراگيران ضعيف ميباشد.

به
دليل رقابت متكي
به نمره در آموزش
مدرسهاي ،آموزش احترام به
فرهنگها جايگاهي ندارد.

ضعف
در آشنايي مطلوب
معلمان از فرهنگها
و قوميتهاي كشور كه
ميتواند ناشي از مغفول
بودن آن در تربيت
معلم باشد.
سيطره

آزمونهاي

استاندارد و تضعيف

آموزش چندفرهنگي

به
عقيده معلمان
در زمينه آموزش
چندفرهنگي چيزي بايد در
آموزش مدرسهاي باشد كه
االن وجود ندارد.
(برنامه درسي پوچ)

تعامالت
با فرهنگها و
قوميتهاي فراگيران
و معلمان تحت تأثير
روايتهاي موجود در بين
مردم عوام جامعه
ميباشد.

ربطدادن
عملكرد تحصيلي
ضعيف با نوع فرهنگ
فراگيران توسط معلمان؛
سبب آسيب به روابط
سازنده آنان ميشود.

شكل  :7يافتههاي بهدست آمده در برنامه درسي پنهان در بعد تعامل دانشآموزان با معلمان

199

راهبرد فرهنگ  /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 1391

سؤال سوم :چندفرهنگي چه جايگاهي در فضا و ساختار مدرسه دارد؟

براساس يافتههاي تحقيق ،در رويدادهاي مدرسه نظير مراسم صبحگاه ،زنگهاي تفريح،
ورزش و غيره؛ در اس��ناد و مدارك مانند بخشنامهها ،آييننامههاي اجرايي و آموزش��ي؛

در مكانها نظير كالسها ،راهروها ،اتاق معاونت ،مديريت ،سايت رايانه و همچنين اشياء

مدرس��ه مانند تابلوها؛ سيطره آزمونهاي اس��تاندارد و رقابتهاي فردي دانشآموزان با
يكديگر قابل مشاهده بوده است .همچنين در اين فضا آموزش مدرسهاي نيز بايد درخصوص
عملكرد خود پاسخگوي مسئولين باالتر منطقه آموزشي بوده و بر اين اساس در بعد فضا

و س��اختار مدرس��ه نيز هر مسئله ديگري كه با اين وظيفه (بهظاهر اصلي) مدرسه تطابق
نداش��ته باش��د مورد كممهري قرار ميگيرد .در اين فضا رقابت فردي وكسب نمره حتي

بهقيمت حذف ديگران جريان داشته و آموزش چندفرهنگي كه الزمه آن درك ،پذيرش
و همدلي و روابط سازنده ميان فراگيران است جايگاه مناسبي ندارد.
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نتيجه

امروزه مس��ئوليت آموزش و پرورش اين اس��ت كه از هر فرد پش��تيباني كند تا به درك

عناص��ر فرهنگ خود نائل آيد و ه��ر جامعهاي كه به بلوغ فرهنگي خود اهميت ميدهد،
س��عي ميكند آن را به جوانان نشان دهد و نميتواند انتقال فرهنگ را به تصادف واگذار

كند .مس��لم است كه ش��اگردان فرهنگ را از طريق تجارب بيش��مار روزانه خود جذب

ميكنند با اين حال چنين همانندسازي غيررسمي تضمين نميكند كه شاگردان همان
عناصر فرهنگي را دريافت كنند كه جامعه معتقد است اعضايش بايد آنها را داشته باشند.

در زمينه وضعيت آموزش چندفرهنگي در برنامه درس��ي پنهان؛ بهدليل فقدان سياس��ت
آموزش��ي مدون و راهبردي در مورد مس��ئله جايگاه احترام ب��ه قوميتها و فرهنگهاي
مختلف در نظام آموزش و پرورش رس��مي ،نظام آموزش رس��مي از برنامههاي راهبردي

و عملياتي در اين زمينه محروم بوده و سيس��تم آموزشي كشور از فقدان يك چهارچوب

نظري مورد دفاع در اين بحث رنج ميبرد .در اثر ضعف نظام آموزش و پرورش رس��مي
در زمينه آموزش احترام به قوميتها و فرهنگها ،برنامه درسي پنهان نظام آموزشي رو

به افزايش بوده و يادگيري مس��ائل زير در برنامه درسي پنهان مدرسه مشاهده ميگردد:

زمينههاي خانوادگي و اجتماعي در استهزاء ساير فرهنگها و يا احساس برتري ،كهتري

جايگاه چندفرهنگي در آموزش مدرسهاي و آموزش عالي

و يا تعصبات فرهنگي؛ ضعف اطالعات ديني در خصوص برابري و برادري همه انسانها از

فرهنگها و قوميتهاي مختلف؛ ضعف اطالعات ش��اگردان از شخصيتها و آثار فرهنگي
برجس��ته فرهنگها و قوميتهاي مختلف؛ جدايي افتادن بين دانشآموزان و به حاش��يه
رانده ش��دن برخي از قوميتها و فرهنگ ه��ا؛ مغفولبودن جايگاه قوميت در تعامل بين
معلمان و دانشآموزان؛ فقدان آموزش معلمان در زمينه تبيين جايگاه احترام به قوميتها و

فرهنگهاي مختلف و غيره كه در متن مقاله به آن اشاره گرديده است .با تأمل در يافتههاي

تحقيق ميتوان گفت بهنظر ميرس��د آموزش مدرس��هاي در زمينه آموزش چندفرهنگي
داراي ضعف بوده و دانشآموزان دوره متوس��طه بهعنوان برونداد نهايي آموزش عمومي

كه وارد آموزش عالي خواهند ش��د از آموزش الزم در اين خصوص برخوردار نبوده و اين
مسئله در دانشگاه براي ايجاد فضاي سازگاري و توافق ميان فرهنگها ،زمينهساز موانعي

خواهد گرديد .همچنين بهنظر ميرسد تا حد زيادي ارتباط مستقيمي بين كاهش خزانه
فرهنگ ملي و بياعتنايي به عناصر اساسي فرهنگهاي بومي و بحران هويت در شهروندان
ايراني وجود داشته باشد .جايگاه باالتر و برتري فرهنگ فارس بر ساير فرهنگهاي لري،
آذري ،ع��رب ،تركم��ن ،گيلك ،بلوچي و غيره بر اثر گذش��ته تاريخ��ي و ابعاد پيچيدهاي

ش��كلگرفته كه تغيير آن دش��وار بوده و يكي از راهكارهاي آن مس��تلزم توجه به جايگاه
آموزش چندفرهنگي در برنامههاي درسي است .در اين خصوص ميتوان به راهبردهايي

نظير پرورش نگرشها ،ارزشها و عادات و مهارتها بهمنظور كاهش اختالفات فرهنگي؛
ارتقاء دانش شاگردان درباره فرهنگهاي مختلف و بهكارگيري تجارب عملي در طراحي

برنامه درسي چندفرهنگي اشاره نمود.
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