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 چکیده
دف تحلیل آموزش چندفرهنگی در ایران صورت گرفته است. به همین منظور از روش پژوهش حاضر باه

شده است. بدین ترتیب که ابتدا در یک پژوهش کیفی معیارهاي آموزش پژوهش ترکیبی استفاده
، تدریس هايروش، محتوا، عنصر اصلی (هدف 4چندفرهنگی مطلوب استخراج شد که این معیارها در 

و معلمان برجسته در آموزش  نظرانصاحبزیر محور از میان مصاحبه با  50عنصر فرعی و  9ارزشیابی) و 
د ي نظرسنجی قرار داده شدنشده در یک پرسشنامهدست آمدند. سپس معیارهاي استخراج چندفرهنگی به

ن ي ایوسیلهقرار گرفت. به تأییدنفر از متخصصان آموزش چندفرهنگی مورد  5که روایی آن توسط 
ي میان وضعیت مطلوب آموزش چندفرهنگی و وضعیت موجود این آموزش در ایران پرسشنامه فاصله

در استان مرکزي با روش  1396معلم مقطع متوسطه دوم در سال  150سنجیده شد. بدین گونه که 
و  تصادفیگیري کارشناس و مؤلف کتاب درسی مقطع متوسطه با روش نمونه 60، ايگیري خوشهنمونه

شده و به سؤاالت گیري هدفمند انتخابنظر تعلیم و تربیت چندفرهنگی با روش نمونهصاحب 16
ي درسی چندفرهنگی دهد که هر سه گروه معتقدند وضعیت برنامهنتایج نشان می پرسشنامه پاسخ دادند.

 نامه درسیعنصر اصلی و عناصر فرعی موردبررسی نسبت به وضعیت مطلوب بر 4در ایران در هر 
، ي درسی در ابعاد هدفهاکتاب نیمؤلفاما نظر معلمان و ؛ تر استچندفرهنگی از حد متوسط نیز پایین

نشان  اهدادهمحتوا و روش تدریس متفاوت از متخصصان تعلیم و تربیت چندفرهنگی است. تحلیل 
روش تدریس نگرش  محتوا و، ي درسی مقطع متوسطه در ابعاد هدفهاکتاب نیمؤلفمعلمان و  دهدیم

 ي به وضع موجود در مقایسه با متخصصان تعلیم و تربیت چندفرهنگی دارند.ترمثبت

یي درسهاکتاب نیمؤلف، ي درسیبرنامهعناصر ، ي درسیبرنامه، آموزش چندفرهنگی :ي کلیديهاواژه
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 مقدمه
 در که کسانی از شدهگرفته الگو هايروش کردن دنبال و هاآموخته علت به هاانسان

 بروز خود از متفاوتی عقاید و رفتارها، شوندمی مواجه هاآن با شانروزمره زندگی
 رتپست یکدیگر به نسبت ذاتاً هاانسان 1فرهنگی گرایینسبی نگرش اساس بر. دهندمی
مردم شناسان استدالل  ).2008، 2بنکساند (متفاوت یکدیگر با فقط هاآن، نیستند برتر یا

دهند به علت خصوصیات نژادي یا ژنتیکی نیست بلکه کنند؛ رفتاري که مردم انجام میمی
اند خصوص در دوران کودکی فراگرفتهخود به به دلیل الگوهایی است که از پیرامون

اول اینکه هر شخص داراي ، ). دو نکته در رابطه بافرهنگ وجود دارد2008، 3دیلورس(
ه هر کتر از بقیه نیست. دوم اینو هیچ روش فرهنگی خاصی ذاتاً باارزش فرهنگ است

 ازنظرفردي چند فرهنگی است؛ به این معنا که مهم نیست زندگی یک شخص چقدر 
ا با ي خود رتوجهی از تنوع فرهنگی جامعهفرهنگی مجزا به نظر آید هر عضو میزان قابل

). اگر درست باشد که هر شخص و گروه انسانی 2007، 4اریکسوندارد (خود به همراه 
پس داشتن یک زاویه دید چندفرهنگی ، هم داراي فرهنگ است و هم چند فرهنگی است

 نگرشی جامعه وزش از اهمیت اساسی برخوردار است. وقتیدر مورد اهداف و اجراي آم
 تناقض دونب توانندمی افراد، باشد داشته فرهنگی و قومی هايتفاوت به نسبت آمیزاحترام

 به احترام ).2011، 5پرترا و گرانتکنند ( ارائه خود از قومیتی تعریفی خجالت یا
 عضايا بیشتر. کند نابود را آن نه کند؛ کمک اجتماعی انسجام به باید قومی هايتفاوت
 رهنگف و تاریخ که هستند آن خواستار شدتبه اما، نیستند جدایی خواهان قومی هايگروه

). 2010، بنکسشود ( تبدیل تربزرگ يجامعه و آموزشی هايبرنامه اصلی بخش به هاآن
 نندک رشد بتوانند قومی هايگروه تمام آن در که کند فراهم را محیطی، جامعه که هراندازه

 یافت خواهد کاهش نیز هاخصومت، باشند داشته نقش عمومی نهادهاي دهیشکل در و
 در، درواقع. شد خواهد مندبهره قومی هايفرهنگ و هاسنت از غنی مبنایی از جامعه و

 ارزشمند هبلک، شوندمی گرفته نادیده نه و سانسور نه انسانی هايظرفیت انواع که فضایی
. )1396، شود (حمیدي زاده و فتحی واجارگاهمی شکوفا وحدت، شوندمی تلقی هم

مهارت مناسب براي ، نگرش، ان دانشآموزدانشازجمله اهداف این آموزش این است که 

1. cultural relativism 
2. Banks, J. 
3. Dilworth, L. 

4. Erickson, F. 
5. Grant, C. & Portera, A. 
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، انآموزدانشدست آورند.  ي دموکرات را بهآمیز در یک جامعهشرکت مؤثر و موفقیت
 اي را درتا جامعه، هاي مختلف باشنداز فرهنگباید قادر به برقراري ارتباط با مردم 

 ،کنند؛ بسازند (بنکسي کسانی که در آن جامعه زندگی میراستاي منافع مشترك همه
 گراکثرت قومی و نژادي لحاظ به که جوامعی در که بگیرند یاد ). باید2015، گرنت، 1یگ

 یستن اندازتفرقه یا یرانگرو لزوماً اختالف این اما، است ناپذیراجتناب اختالف، هستند
هاي شناخت فرهنگ یک کشور آشنایی دقیق راه ترینمهمیکی از  ).2008، بنکس(

هاي اقلیت زبانی گروه، ايناحیه، هاي قومیهاي درون آن کشور هست. فرهنگبافرهنگ
طبقات و قشرهاي موجود در ، هاي شغلیهاي ویژه و فرعی گروهیا مذهبی و نیز فرهنگ

 هايویژگیهرکدام در عین داشتن ، دهندهاي درون آن را تشکیل میر که فرهنگیک کشو
 ،صالحی امیري و حسین زادگاندارند (خاص خود بافرهنگ کلی جامعه مبانی مشترکی 

وپرورش ). آموزش چندفرهنگی یکی از اهداف آموزشی است که در اسناد آموزش1389
این نوع آموزش که به آن اشاره شد و با توجه . با توجه به اهمیت 2شده استایران مطرح

قومی و زبانی موجود در ایران و اهمیتی که به آموزش چندفرهنگی در ، به تنوع فرهنگی
ی بایست موردبررسچگونگی این آموزش در عمل نیز می، اسناد آموزشی کشور شده است

 قرار گیرد.
تحاد است نه افتراق. ایجاد وفاق و ا، هاي درسی چندفرهنگیهدف اساسی برنامه

آمیز نگاه ترحم«، »ومرجهرج«فرهنگی خواهان  برنامه درسی چند، برخالف باور عمومی
میز و آنیست. بلکه خواهان زندگی مسالمت »جویی فرهنگیسلطه«، »هابه اقوام و فرهنگ

 کالس در انآموزدانش رفتار ).2010، 3هالاست (هاي مختلف همکاري میان فرهنگ
 هايفعالیت است ضروري روازاین. دارد قرار هاآن فرهنگ تأثیر تحت زیادي دح تا درس
 هاآن فرهنگی هايارزش و انآموزدانش این متفاوت اجتماعی هنجارهاي با درس کالس
سینی حبخشد ( تحقق مناسبی شکل به را انآموزدانش یادگیري بتواند تا شود منطبق
). رویکرد چندفرهنگی به آموزش از چند جهت به نفع 1393، فتحی واجارگاه، لرگانی
هاي قومی مطلع کند از مشترکات درون و بین گروهکمک می هاآنآموزان است. به دانش

با ، گروه قومی آموزان از تنوع غنی در درون هربا آگاه کردن دانش، حالشوند. درعین

1. Gay, G. 
)، قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شوراي اسالمی 1392وپرورش (مجموعه مصوبات شوراي عالی آموزش یراسنادي نظ .2
 .1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق )، سند چشم1389(

3. Hall, B. 
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راث کند نسبت به طیف گستردة میمی آموزان کمکبه دانش، ها مقابله کنند. همچنینکلیشه
، 1وناالیننآورند (تر به دست بینانهتر و واقعهاي قومی درك جامعو تجربیات گروه

اید اما نب، ). جامعه باید به تنوع قومی و فرهنگی احترام گذارد و آن را منعکس کند2010
، اصلی منافات داردهاي که باارزش، ها و اعتقادات هر گروه قومی یا فرهنگیاز رویه

 هاي زندگیکه فرصت، هاي قومی و فرهنگی رامدرسه باید تفاوت، حمایت کند. بلکه
 گرایی باید در درون بافت وحدت ملیتقویت کند. کثرت، دهنددموکراتیک را افزایش می

رو روي دهد. رویکرد چندفرهنگی به آموزش در جوامع چندفرهنگی با موفقیت روبه
اي هژوهش معیارهاي این موفقیت را از میان تجربیات معلمان و دیدگاهشده است؛ این پ

ي میان آموزش چندفرهنگی مطلوب و متخصصان استخراج کرده و به بررسی فاصله
ها و نظرات وضعیت موجود این آموزش در ایران پرداخته است. در این راستا از دیدگاه

ین آموزش جهت تشخیص فرهنگی و معلمان برجسته در ا متخصصان آموزش چند
ي شده است و براي بررسی فاصلهمعیارهاي آموزش چندفرهنگی مطلوب استفاده

، وضعیت مطلوب آموزش چندفرهنگی با شرایط موجود از نظرات سه گروه معلمان
 ت.شده اسهاي درسی و متخصصان تعلیم و تربیت در ایران استفادهمؤلفین کتاب

 ز:اند اسه سؤال اصلی پژوهش عبارت
ازنظر متخصصان و معلمان برجسته در آموزش چندفرهنگی  آموزش چندفرهنگی مطلوب -

 هایی است؟داراي چه ویژگی
متخصصان آموزش چندفرهنگی و مؤلفین ، آموزش چندفرهنگی در ایران ازنظر معلمان -

 هاي درسی تا چه میزان با آموزش چندفرهنگی مطلوب فاصله دارد؟کتاب
هاي درسی در مقایسه با وزش چند فرهنگی و مؤلفین کتابمتخصصان آم، نظر معلمان -

 یکدیگر چگونه است؟

 روش
این پژوهش یک پژوهش ترکیبی است و از هر دودسته پژوهش کیفی و کمی براي پاسخ 

یافته ي نیمه سازمانشده است. در جهت پاسخ به سؤال اول از مصاحبهبه سؤاالت استفاده
گیري هدفمند معلمان و متخصصان با نمونه ابتدا .و تحلیل محتواي کیفی استفاده شد

 2فرهنگی با استفاده از سایت انجمن ملی آموزش چندفرهنگی ي آموزش چندبرجسته

1. Venalainen, S. 2. NAM 
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کی ي الکترونیهاي الزم از طریق نامهشناسایی شدند و جهت مصاحبه با این افراد هماهنگی
ات از آوري اطالعبه جمعیافته ي نیمه سازمانصورت گرفت. سپس با استفاده از مصاحبه

 نفر از متخصصان و معلمان برجسته آموزش چند 20پرداخته شد. پس از مصاحبه با  هاآن
فرهنگی اشباع اطالعاتی حاصل گشت و درنهایت معیارهاي آموزش چندفرهنگی مطلوب 

 کننده در مصاحبه اعتبارسنجی شد.شده؛ توسط افراد مشارکتاستخراج
ده آمدستفرهنگی مطلوب به ابتدا معیارهاي آموزش چند ،جهت پاسخ به سؤال دوم

ي آن وسیلهي محقق ساخته قرار داده شد تا بهاز سؤال اول در قالب یک پرسشنامه
ي میان آموزش چندفرهنگی مطلوب و وضعیت موجود این آموزش در ایران فاصله

ان موضع پاسخگر گیري لیکرت تنظیم شد ودر مقیاس اندازه سنجیده شود. این پرسشنامه
 ،فرهنگی با وضع مطلوب آن ي درسی چندي وضع موجود برنامهخود را نسبت به فاصله

؛ هایشان استباورها و نگرش، اي که به بهترین وجه نمایشگر عقایدبا انتخاب گزینه
نفر از متخصصان  5ي مذکور توسط مشخص کردند. الزم به ذکر است روایی پرسشنامه

در ایران بررسی شد. این پرسشنامه را سه گروه اصلی درگیر در امر آموزش چندفرهنگی 
ي دوم ي آماري در گروه اول شامل معلمان مقطع متوسطهآموزش پاسخ دادند. جامعه

 1هنر و دین وزندگی، ادبیات، تاریخ، اجتماعی، شناسیاستان مرکزي در دروس جامعه
گیري شد. ابتدا اي نمونهچندمرحلهاي گیري خوشهاست که از این جامعه با روش نمونه

 سپس، صورت تصادفی انتخاب شدشهرستان به 5، هاي استان مرکزياز میان شهرستان
عنوان نمونه انتخاب دبیرستان به 2در داخل هر شهرستان یک منطقه و در داخل هر منطقه 

معلم  150بنابراین ؛ شد و سرانجام از هر دبیرستان معلمان دروس ذکرشده انتخاب شدند
ي آماري در گروه دوم شامل تمامی ي نظرسنجی پاسخ دادند. جامعهبه پرسشنامه

ورت هدفمند صگیري در این بخش بهفرهنگی است. نمونه متخصصان تعلیم و تربیت چند
ي علمی در ارتباط با مقاله 3بوده است. مالك انتخاب متخصصان دارا بودن حداقل 

 فرهنگی نفر از متخصصان تعلیم و تربیت چند 16ن بنابرای؛ آموزش چندفرهنگی است
م ي آماري در گروه سوي نظرسنجی انتخاب شدند. جامعهجهت پاسخگویی به پرسشنامه

لوم هاي عهاي درسی مقطع متوسطه دوم در گروهشامل تمامی مؤلفین و کارشناسان کتاب
میان این جامعه با دین وزندگی و هنر است که از ، ادبیات، تاریخ، جغرافیا، اجتماعی

 اند.شدههاي چندفرهنگی دارند، انتخابي بیشتري که در آموزش مؤلفهاین دروس به علت نزدیکی بیشتر و زمینه .1
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ي نظرسنجی انتخاب نفر جهت پاسخگویی به پرسشنامه 60گیري تصادفی روش نمونه
ي شدند. درنهایت در جهت پاسخ به سؤال سوم پژوهش نظرات هر سه گروه درباره

 فرهنگی موجود در ایران با یکدیگر مقایسه شد. آموزش چند

 هایافته
نفر از متخصصان و معلمان برجسته  20یافته با ي نیمه سازماننتایج حاصل از مصاحبه

، فرهنگی هاي آموزش چندمحور اصلی شامل هدف 4فرهنگی در  در آموزش چند
ی؛ فرهنگ فرهنگی و ارزشیابی چند تدریس چند هايروش، فرهنگی محتواي آموزش چند

 :استبه شرح زیر 
زندگی ، اجتماعیبهبود و اصالح فرهنگ و ساختار ، آموزش عادالنه اهداف کلی:

، آموزش ضد تبعیض، اساسی هايمهارتآموزش ، دوستیآمیز و ترویج نوعمسالمت
 رارياهداف جزئی: برق تقویت همبستگی و تحکیم هویت و وحدت ملی.، احترام به تنوع

ارتباط ، گروهی و بین فرهنگیبهبود تعامالت درون، انآموزدانشفرهنگی  یشینهپارتباط با 
د اصالح عقای، امکان برقراري ارتباط با زبان مادري و گویش محلی، اعیبا محیط اجتم

هاي قومی و فرهنگی هاي گروهمعرفی و حفظ و گسترش فرهنگ و ارزش، ايکلیشه
 هاي آموزشی و یادگیري برابر.فرصت، هاي آموزشی ایمنایجاد محیط، متنوع

انعکاس تجربیات ، چندبعديارائه دانش متنوع و اطالعات  محتوا: دهیسازمانطراحی و 
، هاي متنوع قومی و فرهنگیي افراد گروهمطالعه، هاي متنوع قومی و فرهنگیگروه

اساس زندگی روزمره و محیط  طراحی بر، محتواي سمعی و بصري، محتواي تلفیقی
هاي به فرصت هاي یادگیري:محیط و فرصت دهیسازمان ان.آموزدانشاجتماعی 

هاي هاي یادگیري مساوي براي همه گروهفرصت، هاي فرهنگیگذاري زمینهاشتراك
 ان.آموزدانشهاي یادگیري از محیط زندگی روزانه فرصت، فرهنگی

اصالح عقاید و ، نگرش مثبت به تنوعالف) نگرش معلمان:  هاي معلمی:صالحیت
 -فرهنگی -دانش تاریخی مان:ب) دانش معلحساسیت فرهنگی. ، ايتعصبات کلیشه

فرهنگی  هايویژگیشناخت ، هاي متنوع موجود در یک جامعهزبانی از گروه -قومی
، انآموزدانشتجربیات  کار بردنبه  ج) مهارت معلمان:ان موجود در کالس. آموزدانش

، فاهی)ش، نویسی (انتقاديحالشرح تدریس متنوع: هايروش تجربیات خود. کار بردنبه 
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پرسش ، بازي، روش انتقادي، بحث و گفتگو، ایفاي نقش، اي و خالقانهگوهاي محاورهگفت
، انآموزشدانتعامل با والدین  ارتباط با محیط اجتماعی فرهنگی: روش مشارکتی.، و پاسخ

 هاي روزمره.ان در محیطآموزدانشتعامل با، سیستم درهاي باز
، فتاريگ ارزشیابی غیر، هاي مستمرارزشیابی، ارزشیابی غیرمستقیم ارزشیابی متنوع:

 ارزشیابی حساس به فرهنگ:چندبعدي.  هايروش، خود ارزشیابی، هاي نمایشیارزشیابی
 ان.آموزشدانارزشیابی متناسب با زبان ، انآموزدانشهاي فرهنگی اجتماعی ارزشیابی با محیط

متوسطه دوم موردبررسی قرار جهت پاسخ به سؤال دوم پژوهش ابتدا نظر معلمان مقطع 
 :اند ازي نظرسنجی عبارتمعلم مقطع متوسطه دوم به پرسشنامه 150گرفت. نتایج پاسخ 

 نظر معلمان ي براي بررسیانمونهتک  t. آزمون 1جدول 

 ابعاد
تعداد 
 سؤاالت

 tمقدار 
درجه 
 آزادي

 میانگین
 فرضی جامعه

میانگین 
 نمونه

تفاوت 
 اهمیانگین

سطح 
 معناداري

 001/0 -24/15 75/14 30 149 -35.100 10 هدف
 001/0 -50/2 50/9 12 149 -29/9 4 محتوا

 001/0 87/10 12/16 27 149 12/16 9 روش تدریس
 001/0 -64/3 36/5 9 149 -66/26 3 ارزشیابی

 001/0 -26/32 74/45 78 149 -45/82 26 نمره کل پرسشنامه

دهد میانگین نمونه در ابعاد موردبررسی یمنشان  1يانمونهتک  tکه آزمون  طورهمان
با میانگین فرضی جامعه تفاوت دارد. میانگین همه ابعاد و نمره  معناداري طوربهو نمره کل 

بنابراین برنامه ؛ ) معنادار بودند001/0تر از میانگین فرضی جامعه و در سطح (یینپاکل 
ین یعنی ب، تر استیینپاسط نیز معلمان حتی از سطح متو ازنظردرسی چند فرهنگی 

ه معلمان مقطع متوسط ازنظروضعیت موجود و وضعیت مطلوب برنامه درسی چند فرهنگی 
سپس نظرات متخصصان تعلیم و تربیت موردبررسی قرار  وجود دارد. معناداريدوم تفاوت 

 مونهن متخصصان تعلیم و تربیت میانگین ازنظردهد یمي نشان انمونهتک  tگرفت. آزمون 
 میانگین با معناداريطور به کل نمره و ارزشیابی، تدریس روش، محتوا، هدف ابعاد در

 جامعه یفرض میانگین از تریینپا کل نمره و ابعاد همه و میانگین دارد تفاوت جامعه فرضی

 ها موردبررسی قرارگرفته است.، ازجمله همسانی واریانسtهاي پیش از انجام آزمون الزم به ذکر است مفروضه. 1
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 رنامهب مطلوب وضعیت و موجود وضعیت بین بنابراین؛ بودند معنادار) 001/0( سطح در و
 .دارد وجود معناداري تفاوت متخصصانازنظر  فرهنگی چند درسی

 ي براي بررسی نظر متخصصان تعلیم و تربیت چندفرهنگیانمونهتک  t. آزمون 2جدول 

 ابعاد
تعداد 
 سؤاالت

 tمقدار 
درجه 
 آزادي

 میانگین
 فرضی جامعه

میانگین 
 نمونه

تفاوت 
 اهمیانگین

سطح 
 معناداري

 001/0 87/16 12/13 30 15 -46/29 10 هدف
 001/0 43/6 56/5 12 15 -58/19 4 محتوا

 001/0 -12/15 87/11 27 15 -28/27 9 روش تدریس
 001/0 -81/3 18/5 9 15 -74/16 3 ارزشیابی

 001/0 -25/42 75/35 78 15 -15/41 26 نمره کل پرسشنامه

 هاي درسی موردبررسی قرار گرفت.هاي گروه سوم یعنی مؤلفین کتابدرنهایت پاسخ
 ،تدریس روش، محتوا، هدف ابعاد در نمونه میانگین دهدیم نشان يانمونه تک t آزمون

 همه ندارد. میانگی تفاوت جامعه فرضی میانگین با معناداريطور به کل نمره و ارزشیابی
؛ بودند معنادار) 001/0( سطح در و جامعه فرضی میانگین از تریینپا کل نمره و ابعاد

ر ازنظ فرهنگی چند درسی برنامه مطلوب وضعیت و موجود وضعیت بین بنابراین
 .دارد وجود معناداري تفاوت ین برنامه درسیمؤلفکارشناسان و 

 درسی هايکتاب کارشناسان و ي براي بررسی نظر مؤلفینانمونهتک  tآزمون  .3جدول 

 ابعاد
تعداد 
 سؤاالت

 tمقدار 
درجه 
 آزادي

 میانگین
 فرضی جامعه

میانگین 
 نمونه

تفاوت 
 اهمیانگین

سطح 
 معناداري

 001/0 -78/10 21/19 30 59 -73/22 10 هدف
 001/0 -11/4 88/7 12 59 -57/30 4 محتوا

 001/0 -50/7 50/19 27 59 -75/16 9 روش تدریس
 001/0 -43/3 56/5 9 59 93/21 3 ارزشیابی

 001/0 -83/25 16/52 78 59 -11/34 26 نمره کل پرسشنامه

سوم پژوهش از روش آماري تحلیل واریانس چند متغیري  سؤالپاسخ به  منظوربه
ت هاي این آزمون باید رعایاستفاده شد. براي انجام تحلیل واریانس چند متغیري مفروضه

کوواریانس: -. همسانی ماتریس واریانس1مفروضه  اند از:ها عبارتگردد. این مفروضه
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شود. در این پژوهش سطح استفاده می 1ن آم باکسبراي بررسی این مفروضه از آزمو
 از تربزرگباکس  ام.معناداري براي پرسشنامه برنامه درسی چندفرهنگی در آزمون 

. مفروضه 2فرض رعایت شده است. مفروضه دهد این پیش) بود که نشان می001/0(
 د. در اینشو: براي بررسی این مفروضه از آزمون لون استفاده میهاواریانسیکسانی 

پژوهش مقدار سطح معناداري این آزمون در ابعاد پرسشنامه برنامه درسی چند فرهنگی 
نیز رعایت شده  هاواریانسدهد مفروضه یکسانی است که نشان می 05/0از  تربزرگ
 4دول جآمده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیري که در دستبنابراین نتایج به؛ است
هاي مورد مقایسه حداقل در یک بعد این است که بین گروه دهندهنشان، شده استارائه

 فرهنگی تفاوت معنادار وجود دارد. از ابعاد پرسشنامه برنامه درسی چند

ابعاد پرسشنامه برنامه  در هاي مورد مقایسهگروههاي چندمتغیري براي بررسی آزمون. 4جدول 

 درسی چندفرهنگی
 شاخص

 تغییر منبع
 هايآزمون

 چندمتغیري
 ارزش
 F مشاهده

ي درجه آزاد
 فرضیه

 درجه يخطا
 آزادي

 سطح
 داريمعنی

 هايگروه
 مورد مقایسه

 001/0 442/0 8 29/29 693/0 یییالپ ردیابی
 001/0 440/0 8 93/32 391/0 ویلکس المبداي
 001/0 438/0 8 69/36 34/1 هاتلینگ Tردیابی 

 001/0 221/0 4 74/36 15/1 روي یشهر ترینبزرگ

) نشان 5جدول هاي تک متغیره تحلیل واریانس (آزمون، در ادامه بررسی این سؤال
د یک از ابعامتخصصان و کارشناسان در کدام، هاي معلمانداري بین گروهدهد که معنیمی

 فرهنگی بوده است. پرسشنامه برنامه درسی چند
  

1. Box’s M Test 
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پرسشنامه برنامه درسی چند فرهنگی در هاي تک متغیره براي بررسی ابعاد نتایج آزمون .5جدول 

 ي مورد مقایسههاگروه
 منابع

 تغییرات
 وابسته متغیر

 مجموع
 مجذورات

 درجه
 آزادي

 میانگین
 F مجذورات

معنی سطح
 داري

 هاگروه

 001/0 18/80 13/498 2 27/996 هدف
 001/0 06/19 60/145 2 207/291 محتوا

 001/0 10/57 04/410 2 08/820 تدریسروش 
 583/0 541/0 25/1 2 51/2 ارزشیابی

 خطا

 - - 21/6 223 29/1385 هدف
 - - 63/7 223 43/1703 محتوا

 - - 18/7 223 14/1601 روش تدریس
 - - 32/2 223 44/517 ارزشیابی

 کل

 - - - 226 58933 هدف
 - - - 226 19482 محتوا

 - - - 226 66147 روش تدریس
 - - - 226 7095 ارزشیابی

معلمان ، نشان داد که بین نظرات کارشناسان 4جدول هاي تک متغیره در نتایج آزمون
محتوا و روش تدریس در پرسشنامه برنامه درسی چند ، و متخصصان در ابعاد هدف

 معنادار هاوجود دارد ولی بین بعد ارزشیابی تفاوت بین گروه معناداريفرهنگی تفاوت 
آن در  ی استفاده شد که نتایجنوبنفراز آزمون تعقیبی  هاتفاوتنبود. براي بررسی این 

 آمده است. 6جدول 

ي مورد مقایسه در ابعاد معنادار شده هاگروه براي مقایسه . آزمون تعقیبی بنفرونی6جدول 

 درسی چندفرهنگیپرسشنامه برنامه 

 )jگروه ( )iگروه ( متغیر
 هامیانگینتفاوت 
)i-j( 

خطاي انحراف 
 استاندارد

 سطح معناداري

 هدف
 معلمان

 013/0 675/0 95/1 متخصصان
 001/0 378/0 -42/4 کارشناسان

 001/0 718/0 38/6 متخصصان کارشناسان
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 )jگروه ( )iگروه ( متغیر
 هامیانگینتفاوت 
)i-j( 

خطاي انحراف 
 استاندارد

 سطح معناداري

 محتوا
 معلمان

 001/0 748/0 03/4 متخصصان
 001/0 420/0 61/1 کارشناسان

 008/0 797/0 41/2 متخصصان کارشناسان

روش 
 تدریس

 معلمان
 001/0 726/0 79/3 متخصصان
 001/0 407/0 -39/3 کارشناسان

 001/0 772/0 19/7 متخصصان کارشناسان

اینکه هر سه گروه بر این باورند که  رغمیعلحاکی از آن است که؛  سهیمقانتایج 
ي درسی چندفرهنگی ایده آل برنامهي درسی چندفرهنگی موجود در کشور با برنامه
هر سه گروه وضع موجود حتی از سطح متوسط نیز  ازنظري بسیار زیادي دارد و فاصله

 ،ي درسی مقطع متوسطه در ابعاد هدفهاکتاب نیمؤلفاست اما نظر معلمان و  ترنییپا
محتوا و روش تدریس متفاوت از متخصصان تعلیم و تربیت چندفرهنگی است. تحلیل 

، ي درسی مقطع متوسطه در ابعاد هدفهاکتاب نیمؤلفمعلمان و  دهدیمنشان  هاداده
ي به وضع موجود در مقایسه با متخصصان تعلیم ترمثبتمحتوا و روش تدریس نگرش 

 کیچیهته و داش نظراتفاقگروه در بعد ارزشیابی و تربیت چندفرهنگی دارند. البته هر سه 
 .دانندینمی مناسب چند فرهنگآموزش  نهیدرزمارزشیابی را  هايروش هاگروهاز 

 گیريبحث و نتیجه
فرهنگی در ایران صورت گرفت. جهت بررسی  منظور تحلیل آموزش چنداین مطالعه به

فرهنگی مطلوب  ي آموزش چندفرهنگی در ایران نیازمند معیارها وضعیت آموزش چند
فرهنگی مطلوب از طریق مصاحبه با متخصصان و  بود بنابراین ابتدا معیارهاي آموزش چند

آمده حاکی نقش دستدست آمد. معیارهاي به فرهنگی به ي آموزش چندمعلمان برجسته
آموزش ، ي این امر بوددهندهکلیدي معلمان در این آموزش داشت و نتایج بررسی نشان

هاي متنوع و تحمل احترام به گروه«آمیز خواهد بود که اصل فرهنگی زمانی موفقیت چند
تدریس  هايروش در» تنوع«اصل  عنوان اصل کلیدي در هدف و محتوا وبه» آراي مخالف

ی ي درسنظر گرفته شود. در یک برنامه عنوان عنصر کلیدي درارزشیابی به هايروشو 
اما آموزش ، شده استآموزان پذیرفتههاي میان دانشتفاوت، فرهنگی مطلوب چند
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آموزان درزمینۀ عملکرد مؤثر در جامعۀ اصلی و فضاهاي اجتماعی متفاوت با فضاهاي دانش
هاي شناختانی و الگوهاي یادگیري نیز در یادگیري شیوه هاآنو کمک به  هاآنفرهنگی 

 هاآنهایی که به وزان دربارة گروهآمکه دانش جزئی از اهداف بزرگ آموزش است. تا زمانی
 ،ها بر زندگی خود اطالعات کاملی نداشته باشندعضویت در گروه تأثیراتتعلق دارند و 

توانند دربارة چرایی وجود خود و علت وقوع برخی رویدادها در زندگی آتی خود نمی
ر ی را ددرك کاملی داشته باشند. این در حالی است که نتایج این پژوهش چنین آموزش

به  آموزان را قادر کند نسبتفرهنگی باید دانش ي درسی چندکند. برنامهنمی تأییدکشور 
، طوربه هاآنطورکلی و تأثیر قومیت و فرهنگ بر زندگی این روابط فردي و گروهی به

هاي درسی باید طوري اصالح شوند که ). برنامه2009، 1نیتوکنند (شناخت پیدا 
هاي درسی باید طوري از نو فرهنگی کشور باشد. برنامه هاي چندتکنندة واقعیمنعکس
ی طبیعی و عادي تجربیات آموزش، گردند که تنوع فرهنگی و قومی بخش اصلی دهیسازمان

محتواي قومی و فرهنگی در آموزش روزانه پذیرفته و استفاده شود ، آموزان باشدتمام دانش
فرهنگی به همان اندازه  معرفی شود. محتواي چندهاي قومی و فرهنگی مختلف و دیدگاه

هاي بنیادي مهم و مناسب است که در آموزش موضوعات ها و تواناییدر آموزش مهارت
ا توجه فرهنگی ب هاي آموزش چنداختالفات قومی. این آرمان، اجتماعی مرتبط با نژادپرستی

آمده دستفرهنگی به یت چندتعلیم و ترب نظرانصاحبمؤلفین و ، به نتایجی که از معلمان
ها هاي درسی محقق نشده و بسیار با این آرمانیک از عناصر اصلی برنامهدر هیچ، است

فرهنگی مطلوب به این امر اشاره دارد که براي اثربخشی و  برنامه درسی چند فاصله دارد.
ن ییارزیابی و سنجش و تع هايروشباید در ، فرهنگی هاي درسی چندموفقیت برنامه

آموزان تغییرات بزرگی اعمال شود ارزیابی باید روشی باشد که با آن هاي دانشتوانایی
 فرهنگی و چند تجربیات و روابط چند، توانند دركآموزان میکارکنان آن و دانش، مدرسه

نه سرزنش یا ، ). هدف ارزیابی باید تحلیل و بهبود2006، 2لیببخشند (قومی را بهبود 
ها و مطالب روش، هاي درسی باید اهدافهاي چندفرهنگی باشد. برنامهبرنامه، تحسین

گی مند و همیشطور نظامآموزشی مورداستفاده در آموزش دربارة تنوع قومی و فرهنگی را به
هاي آموزشی ایران حاکی از آن است که در برنامه یجنتا ).1395، محمديکنند (ارزیابی 

ه قومی هستند. ازآنجاک-بر مدل انطباق تک مبتنی، شودهاي که برگزار میبیشتر آزمون

1. Nieto, S. 2. Lee, C. 
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، اندهاي قومی و فرهنگی با جامعه آشنا شدهآموزانی که در درون دیگر گروهبسیاري از دانش
 ،کنندهاي درسی را بیگانه و تهدیدآمیز تلقی میهاي برنامهها و دیگر جنبهاین آزمون

ي شوند. ارزیابی تنها بعدقرار داده می هاي تحصیلی پایینعملکرد ضعیفی دارند و در رده
هاي درسی است که سه گروه موردمطالعه در ضعف شدید آن از عناصر اصلی برنامه

، دهندة فرهنگ جوانان قومی استکه نشان، نظر داشتند. باید ابزارهاي ارزیابی جدیدياتفاق
هاي ارزیابی گر فنشدة معلمان و دیهاي طراحیآزمون، عالوهساخته و استفاده شود. به

آمده دستکنندة فرهنگ جوانان قومی باشد. با توجه به نتایج بهکالسی روزمره باید منعکس
 هايروشفرهنگی از  هاي درسی چندگردد در طراحی و اجراي برنامهپیشنهاد می

اریخی و تجربیات ت، هاي سبک زندگیاي استفاده شود. تمام مؤلفهرشته اي و چندرشتهبین
رشتۀ واحد توضیح داد. براي کمک توان با یکهاي قومی را نمیکالت اجتماعی گروهمش

، ومیاختالفات ق، اي مثل نژادپرستیگیري دربارة موضوعات پیچیدهبه افراد در تصمیم
انی پرستی و تبعیض زبکند. مفاهیمی مانند قومرشته کفایت نمییک اطالعات حاصل از

 ،هاي علوم اجتماعیاین مفاهیم نیازمند وجود مفاهیم و دیدگاهابعاد متعددي دارند. تشریح 
هنر و فلسفه است. مطالعۀ تجربیات گروه قومی و فرهنگی نباید ، جغرافی، ادبیات، تاریخ

فرایند رقابت باشد. نباید مؤید این واقعیت باشد که هر گروه قومی یا فرهنگی درزمینۀ 
 حق انحصاري است؛ بلکه باید بیانگر این واقعیتاستعداد و ثروت یا ناتوانی و ضعف داراي 

آموزان باید یاد داده باشد که هر فرد و هر گروه قومی داراي ارزش و منزلت است. به دانش
هرچند ممکن ، هاي قومی مشخصات و نیازهاي مشترکی دارندشود که افراد تمام گروه
هاي ته باشند و از شیوهکل متفاوت تأثیر پذیرفهاي اجتماعی بهاست از برخی موقعیت

 متفاوتی براي برآوردن نیازها و تحقق اهداف خود استفاده کنند.
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