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 چکیده
راهکارها  ارائه و ساوه شهر ابتدایی مدارس در فرهنگی چند مشکالت بررسی حاضر، هدف از پژوهش

 سال در معلم 1400 و آموزدانش نفر 15178 آماري؛ جامعه. کمی بود-کیفی ترکیبی؛ پژوهش روش .است
 انتخاب شدند. آموزدانش 373 و معلم 260 اي،خوشه گیرينمونه روش بر اساسکه  1396-97 تحصیلی

 کیفی بخش در و) 2014(رسمن  و کوهن اجتماعی-فرهنگی پرسشنامه یکم بخش در ابزار پژوهش
 و همبستگی -توصیفی نوع از پژوهش روش. بود محتوا تحلیل و معلم 20 با ساختاریافته نیمه مصاحبه

 از محیطی و محتوایی یادگیري، ،یاددهیمشکالت  داد نشان هایافته که مستقل t و فریدمن ايرتبه آزمون
 با معلمان آشنایی عدم آموزشی، محتواي یادگیري، همچنین. است معنادار 05/0 سطح در آماري لحاظ

 چندفرهنگی مدارس آموزشی مشکالت با دارلهجه آموزاندانش حقارت احساس و مختلف هايفرهنگ
 با انمعلم آشنایی آموزشی، محتواي به ریزانبرنامه از سوي دیگر توجه. دارد معناداري و مستقیم رابطه

کمرویی  و خجالت احساس با مقابله این مدارس براي در خدمات مشاوره ارائه مختلف، هايفرهنگ
 متون در مختلف هايفرهنگ به دهیگروهی، اهمیت هايفعالیت در هاآن مشارکت آموزان،دانش
 به خاص توجه و تبعیض عدم ها،خانواده با بیشتر تعامل ها،کالس جمعیت کم درسی، هايکتاب

 ختلفم هايفرهنگ آموزاندانش با آموزشی هايگروه تشکیل ها،فرهنگ مشترك نقاط بر تأکید ها،فرهنگ
 .شد خواهد مدارس این آموزشی مشکالت کاهش به منجر

 فرهنگی چند مشکالت ،ساوه شهر ابتدایی مدارس تربیتی، و آموزشی راهکارهاي :کلیدي هايواژه
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 مقدمه
 و تتربی و تعلیم تأکید مورد اخیر هايسال در که است مفهومی چندفرهنگی اصطالح

 رغمبه که است این آن از منظور و قرار گرفته وپرورشآموزش شناسیجامعه خصوصبه
 ئلهمس اي،منطقه و جهانی نظامی سويبه هاآن حرکت و کشورها بین ارتباطات گسترش

ها فرهنگ گوناگونی .دارد خاصی اهمیت هاآن بین فرهنگی هايتفاوت و هاملیت و اقوام
هاي توان اقوام و ملیتنیز می يشود و در هر کشورها و کشورها محدود نمیبه قاره

 ملی به حیات فرهنگ در درون هاي فرهنگی،رغم تفاوتگوناگونی را مشاهده کرد که به
 وپرورشآموزش چگونه  پردازیم کهمی مسئله در این مقاله بدین دهند.خود ادامه می

 یک یفرهنگ یراثم از یبخش عنوانبه هافرهنگخرده حفظ با تواندمی چندفرهنگی
 را دخو کلیدي نقش و همچنین آورد فراهم کودکان رشد براي را مناسبی کشور، فضاي

ه در آموزش ک توان گفتمی طورکلیبه کند. ایفا یا فرهنگی فرد ملی هویت گیريشکل در
ن در امر آ کارگیريبهبر فرهنگ بومی هر منطقه و احترام به آن و  تأکیدچندفرهنگی با 

هاي دیگر و ایجاد ها و قومیتبا فرهنگ آموزدانشآشنا کردن  حالدرعینآموزش و 
ود شایجاد می اوگرایانه همراه با شناخت در احساس ملی؛ هاآنشرایط شناخت و تعامل با 

 دانش از که است خود مفهوم از بخشی نگیفره هویت هاي محکمی است.که داراي پایه
 یفرهنگ هویت. آیدمی دست به فرهنگی خاص گروه یک به تعلق درباره احساسات و

 یابد:می مرحله تکوین سه در
 لهمسئ به فرد دهد.می رخ نوجوانی ابتداي در مرحله : اینآزمون نشده فرهنگی . هویت1

 تهوی در مرحله نوجوان ولی دارد وجود فرهنگی هویت مسائل. کندمی فکر کمتر هویت
 .)1396صادقی،( است نشده آزمون فرهنگی

است که پس  فرهنگی هویت کشف از جریانی مرحله این فرهنگی: هویت . جستجوي2
هاي در جریان حضور در فرهنگ .کندمی اجباري را انتخاب از آگاهی مهم تجربه یک از

 ).1395کلباسی،  و جعفري میرشاه( پردازدمیفرهنگی خود  هویت جستجوي متعدد فرد به
 و حال ینب تفاوت نخست. کندمی مسئله برخورد دو با فرهنگی: فرد هویت به . دستیابی3

 ردف مرحله این در. در جامعه اشفرهنگی گروه بودن پایین دیگري و فرهنگ خود گذشته
 ).1396 (صادقی،یابد می دست فرهنگی هویت به اطمینان احساس و روشن حس یک به
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 ها،فرهنگ و افراد مجازي و فیزیکی گسترده تعامالت دلیل به حاضر، عصر در
 دایجا احتمال یکدیگر، در کنار هاآن حضور که آمده وجود به گریزناپذیري پیوندهاي

 جهت همزیستی مناسب سازوکار بینیپیش جهتینبدداده و  افزایش را چالش
 و متعلی هاي نظامیکی از رسالت راستا، این در. یابدمی ضرورت هافرهنگ آمیزمسالمت
 است چندفرهنگی هايویژگی پاسخگو به درسی هايبرنامه طراحی تربیت،

) 2014( 1هانتر از نظر فرهنگی چند ). برنامه درسی1395کلباسی، و جعفريمیرشاه(
 احترام پایه بر باید که است آموزشی در نظام فرهنگی گراییکثرت فلسفه ساختن نهادینه
 این است ) معتقد2015( 2بنت. باشد استوار اخالقی تعهد و تفاهم پذیرش، متقابل،
 تدوین به اقدام بوده و متعهد آموزشی برابري تحقق به نسبت شکل، ترینجامع در رویکرد

 3میشل نظر شود. بهمی قومی هايگروه تفاهم موجب که کندمی درسی برنامه نوعی
 گیرد؛می صورت اهدافی با فرهنگی چند يهابرنامه ) ارائه1395صادقی،  نقل از 2013(

 به نهادن ارج و نژادي هايگروه بین تفاهم درسی، ایجاد هايبرنامه در نژادپرستی بهبود
 ساختن مرتبط گروهی ودرون تعارضات ها وتنش کردن مختلف، خنثی هايفرهنگ
 .نژادي و قومی مختلف هايو گروه افراد فرهنگی سنن و تجارب با درسی هايبرنامه

 فزایشا به اهداف مربوط کندمی کمک تربیت و تعلیم متولیان به فرهنگی چند آموزش
 قویتت با را کودك به آموزش و فردي نیازهاي ساختن برآورده انسانی، توانایی حداکثري
 یک . درکنند محقق هاآن توانایی و خود اعتماد به خودارزشمندي، به مربوط احساسات

 هک یافت خواهد تحقق زمانی پاسخگو، آموزشی هايگیريگرا، تصمیمکثرت جامعه
 هاارزش ها،نگرش گیريشکل چگونگی از با آگاهی را خود هايبرنامه آموزشی، رهبران

 حساس درسی هايبرنامه درواقع و کرده فرهنگ، طراحی توسط آموزاندانش رفتارهاي و
) در مطالعات خود به نتایجی 2013( 5). فریزر2014، 4اسپیندلر( کنند تولید فرهنگ به

 کندمی کودك ایجاد در ايهاي ویژهبرداشت و زبان، ادراك و اند که فرهنگیافتهدست
 و لفمخت هاي یادگیريسبک تفکر، متفاوت الگوهاي پیدایش خود موجب نوبهبه که

 آموز،هر دانش موفقیت عدم یا موفقیت ،بنابراین شود،افراد می در رفتاري هايتفاوت
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 پردازانگردد. نظریهبرمی او خاص زبان و به فرهنگ باشد، داشته فردي جنبه کهآن از بیش
 برنامه آموزش طریق از که اندبیان کرده آموزش را رویکرد جدید تنوع فرهنگی در

 کاآمری آموزشیسیستم  بررسی به یپژوهش ) در2011( 1شود. گیمی حمایت چندفرهنگی
 صادي،و اقت اجتماعی رفاه ،ساالريمردم دموکراسی، به توانکه نمی بیان داشته و پرداخته

 کرد جهتو مختلف هايملیت و اقوام ها،به فرهنگ اینکه مگر یافتدست  ملی همبستگی
 غییرت آگاهانه مداخالت با را دیگران به قومی نسبت و نژادي منفی هاينگرش و همچنین

ملی به  درسی در سند برنامه که کردهپژوهش خود بیان  در نیز )1395( صادقی. داد
ست. ا نشده یکاف توجه یادگیري و یاددهی يبه راهبردها و شده توجه مناسب ارزشیابی

 قومی-محلی هايزبان به اساسی؛ توجه قانون اصول دوازدهم تا پانزدهم و اصل نوزده در
ن بر قانو تأکیدبا توجه به  است. قرار گرفته موردتوجه جامعه افراد حقوق همه و رعایت

یجاد ا منظوربههاي مختلف در مدرسه فرهنگ اقوام مختلف و نیز اهمیت توجه به فرهنگ
؛ پژوهش حاضر در پی پاسخگویی هافرهنگخردهآموزان متعلق به شرایط موفقیت دانش

اهکارهاي ر و مشکالتی داشته و تربیتی چه آموزشی از لحاظ چندفرهنگی به اینکه مدارس
 ؟اندکدممطرح 

 روش 
 نفر 15178شهر ساوه ( ابتدایی مدارس آماري جامعه. کمی است-کیفیپژوهش  روش
گیري نمونه . با استفاده از روشبود 1396-97معلم) در سال تحصیلی  1400و  آموزدانش
 کیفی از طریقي بخش هادادهانتخاب شدند.  آموزدانش 373معلم و  260اي، خوشه

 2پایاییاز  ینانحصول اطم يبراشدند.  يآورجمع معلم 20با  یافتهساختار یمهن مصاحبه
نمونه  عنوانبهبازآزمون استفاده شده که در آن چند مصاحبه  راهبرد ازاین بخش  در

در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار کدگذاري و سپس  هاآناز  هرکدامانتخاب و 
رسمن اجتماعی کوهن و -فرهنگی بخش کمی از پرسشنامه درسه شدند. با هم مقای

 استفاده شده است. نفر 373مدرسه و  52)؛ 2014(
  

1. Gay, G. 2. reliability 
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 هاافتهی
کدها و مفاهیم مرتبط استخراج  موردنظر ها، در زمینهدر بخش کیفی پس از گردآوري داده

 پژوهش معلم تکمیل گردید. روش ) توسط2014رسمن (گردید. پرسشنامه کوهن و 
 افزارنرم وتحلیلتجزیهبود. در  مستقل t و فریدمن ايرتبه و آزمون همبستگی -توصیفی

24SPSS استفاده گردید. 

 فرهنگی چند آموزانمدارس دانش مشکالت. 1 جدول
 )مفاهیم( محوري کدهاي اساسی کدهاي زمینه

 مشکالت
 آموزشی

ــکالت ــب عدم بودن، زبانه دو دلیل به یادگیري مش  تناس
ــی محتواي  بودن متمرکز( موجود هايفرهنگ با آموزشـ

ــی هايبرنامه ــائل ،)درس  زبانه، دو انآموزدانش مذهبی مس
 عدم شدن، منزوي و لهجه داشتن دلیل به حقارت احسـاس 

 مختلف هايفرهنگ ورسومآداب با معلمان آشنایی

 یادگیري مشکالت
 با محتوا تناسب عدم

 موجود هايفرهنگ

 مذهبی مسائل

 مشکالت
 تربیتی

 رد هاییمراسم برگزاري ان،آموزدانش بین فرهنگی تعارض
ــته جهت ــاس اکثریت، گروه خواسـ  و بینیخودکم احسـ

 دوزبانه انآموزدانش در پایین نفساعتمادبه

 فرهنگی تعارض
 هامراسم

 پایین نفساعتمادبه
 آموزاندانش

هاي فرهنگی منجر به ایجاد تبادل داده دران آموزدانشدر مدارس چندفرهنگی 
 گردد.. در ادامه راهکارها بیان میشودمی تربیتی-آموزشی مشکالت

 فرهنگی چند مدارس مشکالت کردن برطرف راهکارهاي. 2 جدول
 )مفاهیم( محوري کدهاي اساسی کدهاي زمینه

 راهکار
 آموزشی

ــنـایی   هايفرهنگ با معلمان و آموزاندانش آشـ
ــاوره مختلف،  با مقابله براي آموزاندانش به مشـ

ــاس  به دادن اهمیت رویی،کم و خجـالت  احسـ
ــارکــت کتــاب در مختلف هـاي فرهنـگ   هـا، مشـ

 آوردن پــایین ،فعــالیــت گروهی در آموزاندانش
 با بیشـــتر کالس، آشـــنایی آموزاندانش جمعیت
 هاآن از گرفتن ورتمش و آموزاندانش خانواده

 مختلف هايفرهنگ با آشنایی
 روییکم رفع براي مشاوره

 هاکتاب در هافرهنگ به توجه
 فعالیت در آموزدانش مشارکت

 گروهی
 کم جمعیت با هايکالس

 هاخانواده با تعامل
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 )مفاهیم( محوري کدهاي اساسی کدهاي زمینه

 راهکار
 تربیتی

 تربیتی، عدم هايروش آموزش و خانواده با تعامل
 توجــه بــه و زبــانــه دو انآموزدانش بین تبعیض
 احترام ،یفرهنگ يهاشـــباهت تأکید بر ها،فرهنگ

ــکیـل  و آموزدانش متقـابـل    هايگروه معلم، تشـ
 پایین مختلف، هايفرهنگ از تنوعی با آموزشــی

 هاکالس جمعیت آوردن

 به تربیتی هايروش آموزش
 هاخانواده

 هافرهنگ تبعیض عدم
 فرهنگی هايشباهت بر تأکید

 مدرسه در متقابل احترام
 هافرهنگ از آموزشی بنديگروه

 هاکالس جمعیت آوردن پایین

 آموزان آمده است.مشکالت یادگیري از دیدگاه دانش بنديرتبهدر ادامه 

 آموزاندانش نظر از یادگیري مشکالت بنديرتبه. 3 جدول
 درصد فراوانی مشکل ردیف

 7/62 234 هاملیت و اقوام سنن و آداب با آشنایی عدم 1
 5/29 110 سایرین نکردن درك 2
 26 97 دیگر هايفرهنگ با رابطه در معلم توضیحات نبودن کافی 3
 7/14 55 فرهنگی چند مفهوم بودن گنگ 4
 8 30 رسمی زبان درك عدم 5

آموزان عدم آشنایی با آداب و سنن با توجه به نتایج؛ در فرایند یادگیري از نظر دانش
درصد بیشترین و عدم درك زبان رسمی با فراوانی  7/62و  234ها با فراوانی اقوام و ملیت

 اند.شده درصد کمترین مشکل عنوان 8و  30

 انآموزدانش ازنظر یاددهی فرایند مشکالت بنديرتبه. 4 جدول
 درصد  فراوانی مشکل ردیف

 38 142 کالس در فرهنگی چند مفاهیم وجود عدم 1
 8/26 100 آموزاندانش تبعیض 2
 4/20 76 هاسؤال به معلم کامل گوییپاسخ عدم 3
 5/18 69 رسمی زبان درك براي معلم توضیحات نبودن کافی 4
 9/5 22 فرهنگی چند تدریس به معلم عالقه نبودن کافی 5
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 38و  142با توجه به نتایج؛ عدم وجود مفاهیم چند فرهنگی در کالس با فراوانی 
 5/ 9و  22درصد بیشترین و کافی نبودن عالقه معلم به تدریس چند فرهنگی با فراوانی 

 آموزان است.دانش از نظر یاددهی کمترین مشکالت فرایند

 آموزاندانش نظر از درسی برنامه و محتوا مشکالت بنديرتبه. 5 جدول
 درصد فراوانی مشکل ردیف

 9/64 242 قومی و ملیتی هاينشان از استفاده عدم 1
 40 149 مطالب درك براي کتاب تصاویر بودن ناکارآمد 2
 4/31 117 قومی و ملی مفاهیم با رابطه در کتاب جذابیت بودن کم 3
 1/27 101 مادري زبان با ناهماهنگ کلمات کاربرد 4
 6/16 62 کتاب متن خواندن دشواري 5
 9/13 52 هافرهنگخرده درباره معلم توضیحات نبودن کافی 6

و  242هاي ملیتی و قومی در کتب با فراوانی با توجه به نتایج؛ عدم استفاده از نشان
ها با فرهنگترین و کافی نبودن توضیحات معلم درباره خردهاصلی عنوانبهدرصد  9/64

 درصد کمترین مشکل عنوان شده است. 9/13و  52فراوانی 

 آموزاندانش نظر از یادگیري فرایند مشکالت بنديرتبه. 6 جدول
 درصد فراوانی مشکل ردیف

 7/76 286 استان رایج بافرهنگ کالسی محیط انطباق عدم 1
 71 265 دیگر ملی و محلی هايبازي از استفاده عدم 2
 8/80 264 محلی و ملی نمادهاي نصب 3
 3/60 225 دیگر ملی و محلی مشاهیر عکس یا هاتندیس از استفاده عدم 4
 7/54 204 ملی و محلی هايترانه پخش عدم 5
 7/50 189 محیط در تبعیض نمادهاي از استفاده 6

غدغه با د ترینمهمرایج استان  فرهنگ بابا توجه به نتایج؛ عدم انطباق محیط کالسی 
ي تبعیض در محیط در آخرین رتبه با نمادهادرصد و استفاده از  7/76 و 286فراوانی 
 .اندشده عنوانآموزان درصد از نظر دانش 7/50و  189فراوانی 
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 معلمان نظر از یادگیري فرایند مشکالت بنديرتبه. 7 جدول
 درصد فراوانی مشکل ردیف

 3/64 126 ملل و اقوام دیگر سنن و آداب توضیح عدم 1
 52 102 سایرین کردن درك آموزش عدم 2
 47 92 هافرهنگخرده با رابطه در آموزاندانش اشتیاق نبودن کافی 3
 3/41 81 فرهنگی چند مفهوم بیان در مشکل 4
 2/34 67 فارسی زبان به تسلط عدم 5

 3/64و  126ملل با فراوانی  با توجه به نتایج؛ عدم توضیح آداب و سنن دیگر اقوام و
درصد در  2/34و  67ترین مشکل و عدم تسلط به زبان فارسی با فراوانی درصد اصلی

 آخرین رتبه از دید معلمان قرار دارد.

 معلمان نظر از یاددهی فرایند مشکالت بنديرتبه. 8 جدول
 درصد فراوانی مشکل ردیف

 4/46 91 کتاب در فرهنگی چند مفاهیم وجود عدم 1
 9/45 90 آموزاندانش تبعیض 2
 8/39 78 سؤاالت به آموزاندانش کامل گوییپاسخ عدم 3
 8/37 74 رسمی زبان درك براي آموزاندانش توان نبودن کافی 4
 6/28 54 فرهنگی چند تحصیل به آموزاندانش عالقه نبودن کافی 5
 9/20 41 کالس در فرهنگی چند مفاهیم وجود عدم 6

 4/46 و 91چند فرهنگی در کتاب با فراوانی  با توجه به نتایج؛ عدم وجود مفاهیم
درصد  9/20و  41درصد بیشترین و عدم وجود مفاهیم چند فرهنگی در کالس با فراوانی 

 کمترین لطمه را به این فرایند زده است.

 معلمان نظر از درسی هايبرنامه و محتوا مشکالت بنديرتبه. 9 جدول
 درصد فراوانی مشکل ردیف

 9/64 127 ملی در کتب و قومیتی هاينشان از استفاده عدم 1
 54 106 مطالب درك براي کتاب تصاویر ناکارآمد 2
 9/46 92 قومیتی و ملی مفاهیم با رابطه در کتاب جذابیت بودن کم 3
 9/43 86 معلمان براي مادري زبان با نامنطبق کلمات از استفاده 4
 3/38 75 کتاب متن خواندن دشواري 5
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و  127هاي قومیتی و ملی در کتب با فراوانی با توجه به نتایج؛ عدم استفاده از نشان
 3/38 و 75ترین مشکل و دشواري خواندن متن کتاب با فراوانی درصد اصلی 9/64

 .استدرصد در کمترین رده 

 معلمان نظر از محیطی مشکالت بنديرتبه. 10 جدول
 درصد فراوانی مشکل ردیف

 4/68 134 استان رایج فرهنگ با کالسی محیط انطباق عدم 1
 7/65 129 محلی و ملی هايبازي از استفاده عدم 2
 2/58 114 محلی و ملی نمادهاي نصب عدم 3
 7/57 113 محلی و ملی مشاهیر عکس یا هاتندیس آر استفاده عدم 4
 1/56 110 کودکانه محلی و ملی هايترانه پخش عدم 5
 49 96 محیط در تبعیض نمادهاي از استفاده 6

و  134با توجه به نتایج، عدم انطباق محیط کالسی با فرهنگ رایج استان با فراوانی 
 49و  96درصد در رتبه نخست و استفاده از نمادهاي تبعیض در محیط با فراوانی  4/68

 درصد در آخرین رتبه قرار گرفته است.

 آموزاندانش نظر از مشکالت بنديرتبه. 11 جدول
 درصد متوسط فراوانی متوسط فراوانی حیطه ردیف

 81/63 238 محیط آموزشی 1
 52/30 84/113 هاي درسیمحتوا و برنامه 2
 2/28 2/105 فرآیند یادگیري 3
 93/21 8/81 فرآیند یاددهی 4

درصد بیشترین میزان  81/63تکرار و  236با توجه به نتایج، محیط آموزشی با متوسط 
ان آموزدانشدرصد را در بین  93/21اعتراض و بیشترین رضایت در فرایند یاددهی با 

 داشته است.
  



 1397 پاییز/ 42ي آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  130

 معلمان نظر از مشکالت بنديرتبه. 12 جدل
 فراوانی متوسط درصد فراوانی متوسط حیطه ردیف

 18/59 116 آموزشی محیط 1
 59/49 2/97 درسی هايبرنامه و محتوا 2
 76/47 6/93 یادگیري فرآیند 3
 4/36 34/71 یاددهی فرآیند 4

 4/36درصد بیشترین و فرایند یاددهی با  18/59با توجه به نتایج، محیط آموزشی با 
ان آموزدانشي بندرتبهکه  دهدیمنشان  12و  11 درصد کمترین مشکل است. نتایج جداول

 .میاکردهمستقل استفاده  t. براي اطمینان از معناداري از آزمون هستو معلمان مشابه 

 مشکالت معیار انحراف و تکرارها متوسط. 13 جدول
 هانمونه توصیفی هايآماره

 خطاي استاندارد میانگین انحراف معیار میانگین تعداد 
 35/8880 70/17761 134/7100 4 انآموزدانش

 9/15938 18/31876 94/5350 4 معلمان

 انآموزدانش و معلمین گروه دو میانگین مقایسه آزمون هايآماره و نتایج. 14 جدول
 ان و معلمانآموزدانشمستقل براي نظرات  Tآزمون 

T اختالف انحراف معیار اختالف میانگین معناداري درجه آزادي 
ان آموزدانشنظرات 

 و معلمان
1/108 6 310/0 40/17500 36/26456 

 95بیشتر است لذا در سطح  05/0از  31/0با توجه به نتایج چون سطح معناداري 
توان ان وجود ندارد و میآموزدانشدرصد اطمینان اختالف معناداري بین نظر معلمان و 

مشکالت آموزشی مدارس چندفرهنگی بر هم  بنديیتاولودر  هاآنادعا نمود که نظر 
 .بندي فریدمن استفاده گردیدآماري از آزمون رتبهمنطبق هستند. جهت بررسی معناداري 
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 آموزشی مشکالت بنديرتبه. 15 جدول

 رتبه مشکالت
 4 محیطی
 3 محتوایی
 2 یادگیري
 1 یاددهی

 فریدمن آزمون هايآماره و نتایج. 16 جدول

 فریدمن آزمون هايآماره
 2 تعداد

 6/0 دو کاي آماره
 3 آزادي درجه

 012/0 معناداري

آموزان و معلمان از شده از سوي دانشبندي ارائه ها حاکی از آن است که رتبهیافته
براي  هاآني بندرتبهمعنادار است. جهت بررسی تشابه  05/0لحاظ آماري در سطح 

 1/108برابر با  T مستقل استفاده شده که با توجه به نتیجه آزمون Tمشکالت از آزمون 
به  36/26456و اختالف انحراف معیار  40/17500 میانگینو اختالف  6و درجه آزادي 

درصد اطمینان  95است لذا در سطح  05/0بیشتر از  31/0دلیل اینکه سطح معناداري آن 
در رابطه  هاآنتوان ادعا نمود که نظر وجود ندارد و می هاآناختالف معناداري بین نظر 

بر هم منطبق هستند. جهت بندي مشکالت آموزشی مدارس چندفرهنگی با اولویت
بندي فریدمن استفاده شده که نتایج حاکی از آن است که بررسی معناداري از آزمون رتبه

برخوردار  4تا  1هاي به ترتیب مشکالت یاددهی، یادگیري، محتوایی و محیطی از رتبه
) 6/0دو ( -این آزمون حاکی از آن است که سطح معناداري آماره کاي هايهستند. یافته

توان نتیجه گرفت است لذا می 05/0بیشتر از  012/0و سطح معناداري  3 با درجه آزادي
 05/0و معلمان از لحاظ آماري در سطح  آموزانشده از سوي دانشبندي ارائه که رتبه

 معنادار است.
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 گیرينتیجهبحث و 
پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکالت آموزش چندفرهنگی در مدارس ابتدایی شهر 

وزان آمفرایند یاددهی از دید دانش بنديرتبهساوه و ارائه راهکارهایی در این زمینه است. 
نشان داد که عدم وجود مفاهیم چندفرهنگی در کالس با بیشترین و عالقه معلم در 

دهند. می ن رتبه را به خود اختصاصتدریس در مدارس چندفرهنگی کمتری
 نسبت به نژادهاي  هاي مختلف باعث بهبود نگرشمبتنی بر فرهنگ وپرورشآموزش

کودکانی که است. از نظر او ) 2013( ها در تأیید نظر فریزرشود. این یافتهمیگوناگون 
 1د. نیتوبیننمیب کمتر آسی گیرندمیمتفاوت قرار  هايبر فرهنگ یآموزش مبتنتحت 

 ماعیاجت عدالت  مبتنی بر نژادي و تبعیض ضد آموزش بر را خود توجه ) کانون2012(
 در ار فردي بین روابط آموزش و کشیده چالش به را اشکال تبعیض همه که دهدمی قرار

گیرد. از نظر بهره می اجتماعی عدالت براي ساالرانهمردم اصول از و کرده ترویج کالس
ر د کهدرحالیشود، وي در آموزش چندفرهنگی، احساس تبعیض فرهنگی احساس نمی

 در چندفرهنگی مفاهیم وجود ان و عدمآموزدانشپژوهش حاضر؛ وجود تبعیض بین 
 هايکالس از مشکالت فرایند یاددهی بود. در ضمن در حیطه مشکالت محتوا و برنامه

عنوان  ترین مشکلعنوان اصلیهاي ملیتی و قومی در کتب بهنشان درسی؛ عدم استفاده از
شده است. ناکارآمد بودن تصاویر کتاب براي درك مطالب، کم بودن جذابیت کتاب در 

 مادري، دشواري خواندن رابطه با مفاهیم ملی و قومی، استفاده از کلمات متفاوت از زبان
ها نیز مطرح شدند که فرهنگره خردهمتن کتاب و کافی نبودن توضیحات معلم دربا

) است 2016( 2آروین است. این نتایج همسو با دیدگاه هاآنهمگی گویاي نپرداختن به 
 هايزمینه آموزان بادانش تمام يبرا یفرهنگچند  برنامه درسی ئهارا کندمیبیان  که

ن نوع در ایزیرا ؛ ، رویکرد مناسبی استمتفاوت مذهبی هايوابستگیفرهنگی، قومی و 
قرار  موردتوجهفهم و پذیرش فرهنگ خود و دیگران  ،رویکرد ارتقاء تحمل، احترام

ایج ر فرهنگ باگیرد. در بخش مشکالت فرایند یادگیري؛ عدم انطباق محیط کالس می
ي ملی و محلی، نمادهاي محلی و ملی، نصب هاترانهو  هايبازاستان، عدم استفاده از 

در  ي تبعیضنمادهایا عکس مشاهیر محلی و ملی و استفاده از  هاسیتندعدم استفاده از 
ملل از دید معلمان  باشند. همچنین عدم توضیح آداب و سنن دیگر اقوام ومحیط می

1. Nieto, S. 2. Arvin, M. A. 
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در فرایند یادگیري هست. عدم آموزش درك سایرین، کافی نبودن  هاآنترین مشکل اصلی
مشکل در بیان مفهوم چندفرهنگی و عدم تسلط به ، هافرهنگخردهدر رابطه با  اشتیاق

. است) همسو 2016( 1جنکز هاي بعدي قرار دارد که با نتایج پژوهشزبان فارسی در رتبه
 براي  زهپیش از خدمت، باید بر موضوعات انگی، معلمتربیت هاياز نظر وي برنامه

 هايسبکدر  ان، تفاوتآموزدانشها فرهنگ گوناگونی و ره تنوعوختن، آگاهی درباآم
ي د. از سوباشن متمرکزاجتماعی آنان  قهو طب  فرهنگی هايارزش، تفاوت در یادگیري

آموزش چندفرهنگی در مراکز ) بیان داشتند که 1396( و همکاران عزیزيدیگر 
و  اهان به موضوعو مدرسبوده شهر سنندج از جایگاه مناسبی برخوردار ن معلمتربیت

نیز در محتواي درسی  نکرده وخود چندان توجه  هايآموزشمفاهیم چندفرهنگی در 
 ايمجموعه شناسایی از حاکی تحقیق حاضر از حاصل . همچنین نتایجنشده استلحاظ 

 ودن،ب دارلهجه و بودن دوزبانه دلیل به یادگیري مشکالت ؛ازجمله آموزشی هايآسیب از
 هايبا فرهنگ معلمان آشنایی عدم موجود، هايبا فرهنگ آموزشی محتواي تناسب عدم

 روهگ فرهنگ راستاي در بیشتر که رسمی مراسم تربیتی؛ انجام هايآسیب و مختلف
رآیند ف است. هادوزبانه  در پایین نفساعتمادبه و بینیخودکم احساس بوده، اکثریت

یادگیري با بیشترین مشکل؛ عدم آشنایی با آداب و سنن اقوام و ملل، درك نکردن سایرین، 
ها، گنگ بودن مفهوم چند فرهنگی فرهنگکافی نبودن توضیحات معلم در رابطه با خرده

از نظر معلمان؛ عدم توضیح  و عدم درك زبان رسمی به از اولویت بعدي برخوردارند.
در فرآیند یادگیري هست. عدم آموزش  هاآنترین مشکل و اقوام اصلیآداب و سنن ملل 

هوم ها، مشکل در بیان مففرهنگدر رابطه با خرده درك کردن سایرین، کافی نبودن اشتیاق
هاي بعدي قرار دارند. عدم وجود مفاهیم چندفرهنگی و عدم تسلط به زبان رسمی در رتبه

گویی کامل معلم به ان، عدم پاسخآموزدانشعیض بین چندفرهنگی در کالس و تب
 ه معلمعالق نبودن یکافسؤاالت، کافی نبودن توضیحات معلم براي درك زبان رسمی و 

، عدم وجود مفاهیم چندفرهنگی در کتاب، عدم پاسخگویی به تدریس در این مدارس
ه تحصیل ب درك زبان رسمی، کافی نبودن عالقهبراي  به سؤاالت، کافی نبودن توان کامل

مشکالت فرایند یاددهی  چندفرهنگی و عدم وجود مفاهیم چند فرهنگی در کالس از
هاي ؛ عدم استفاده از نشان هاي درسیشده است. در حیطه مشکالت محتوا و برنامهمعرفی

1. Jenks, C. 
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ودن اند. ناکارآمد بکردهترین مشکل خود عنوان عنوان اصلیملی و قومیتی در کتاب را به
تصاویر کتاب براي درك مطالب، کم بودن جذابیت کتاب در رابطه با مفاهیم ملی و 

هاي مادري، دشواري خواندن متن کتاب و کافی قومیتی، استفاده از کلمات نامنطبق با زبان
ر هاي ملی و قومیتی داستفاده از نشانها، عدم فرهنگنبودن توضیحات معلم درباره خرده

و  جذابیت مفاهیم ملی کم بودنکتب، ناکارآمد بودن تصاویر کتاب براي درك مطالب، 
قومیتی، استفاده از کلمات نامنطبق با زبان مادري براي معلمان و دشواري خواندن متن 

 .هستندترین مشکل کتاب از نظر معلمان اصلی
ن؛ عدم انطباق محیط کالسی با فرهنگ رایج استان مشکالت محیطی از نظر معلما

هاي محلی، عدم نصب نمادهاي محلی، عدم براي مقاطع ابتدایی، عدم استفاده از بازي
 هاي ملی و محلیها و تصاویر مشاهیر ملی و محلی، عدم پخش ترانهاستفاده از تندیس

ان مربوط به محیط آموزشی و آموزدانشباشند. بیشترین مشکالت از نظر معلمان و می
 زا قسمت در این دانند. آنچهیادگیري می -بیشترین میزان رضایت از فرآیند یاددهی

 برنامه. است بخش این در کالن هايریزيوجود برنامه است، برخوردار زیادي اهمیت
هاي واقعیت و میان انتظارات پلی و بوده مدارس تربیتی کارهاي پایه اساس و درسی؛

 از آنچه است انتظاراتی ترکیب و درسی حاصل برنامه دیگر، سخن به .رس استمدا
 شانزندگی زا بیشتر صرف وقت پرتو در واقعیت دنیاي در آنچه با بگیرند باید یاد کودکان

 هبست ایده ملی درسی در برنامه راستا این در کنند. خوشبختانهمی کسب مدرسه در
 انیفراو هايموفقیت سبب آموزش معلمان صورت در تواندمی شده کهمطرح باز آموزشی

 درس رسمی هايبرنامه در تغییر. گردد چندفرهنگی مدارس خصوصبه کشور مدارس در
 چندان شده تدریس و شدهگرفته  درسی یاد هايبرنامه به توجه بدون شده، آزمون و

) همسو بوده که در این 1396( معقول نیست. پژوهش با نتایج پژوهش تقی پور و موجه
اي هآمده درباره تواناییدستدارند از اطالعات بهرابطه، معلمان مدارس ابتدایی وظیفه 

ها و استعدادهاي آنان را چنان پرورش آموزان در این مدارس استفاده کرده، تواناییدانش
رشد خود  هاي فردي و اجتماعی به حداکثردهند که هر یک از کودکان در تحقق ارزش

برسند. یادگیري به شکل هدفمند فرایندي است که سبب تغییر رفتار در انسان خواهد 
) و مسلماً تبعیض نژادي در مدرسه یادگیري را تا حد 1396، 1شد (اولسون و هرگنهان

1. Olson & Hergenhan 
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زیادي مختل خواهد کرد. کودکان دوزبانه دبستانی بخصوص اگر قبل از ورود به دبستان، 
رانده باشند. مسلماً در بدو ورود به دبستان براي آموزش به زبان دبستانی را نگذپیش

شوند. کودکان معموًال زبان اول خود را از پدر و فارسی با مشکالت زیادي روبرو می
گیرند و زبان دوم را در خانه از طریق تلویزیون، مهدکودك و مادر و خانواده یاد می

ی در هنگام تدریس با توجه به کافی نبودن ). گاه2014، 1دلپیت( گیرندهمساالن یاد می
آموزان دوزبانه در بیان کلمات دچار مشکل شده که همین امر باعث ذخیره لغات، دانش

گردد به همین دلیل بهترین راه در کاربرد درست کلمات می هاآنکاهش سرعت عمل 
ت. ن اسبراي جلوگیري از ایجاد این مشکل آموزش زبان رسمی قبل از ورود به دبستا

ر دچار بعد کمت هايسالکودك دوزبانه اگر بر هر دو زبان تسلط کامل پیدا کند؛ مسلماً در 
توان گفت ایجاد شده می). با توجه به تحقیقات انجام2012، 2هریت( شودمشکل می

هاي مختلف احترام بگذارد و تفاوت مذهب، زبان و اي که به فرهنگمحیط مدرسه
مدارس چندفرهنگی است. آنچه صراحتاً  هايچالشرا در نظر بگیرد از  موقعیت اجتماعی

توان عنوان کرد این است که برنامه درسی نظام آموزش عمومی کشور از الگو و مبانی می
که نتایج ) 1396فرهنگی محروم هست (مهرمحمدي،  چند ینهزمنظري روشن در 

 .است پژوهشهاي تحقیقات باال همسو با یافته
که نیازمند  شودمیمحسوب  چندفرهنگیمدارس مشاوره این کنونی در  هايچالشز ا

 درنتیجه که مشکالتی به مشاوران آگاهی و دانشاست.  هاآنکسب صالحیت الزم براي 
میزان  در مهمی بسیار نقش شود،می ایجاد مدارس این در فرهنگی هايداده تبادل و تقابل

 مختلف هايفرهنگ در است ممکن هاکنش از برخی رفتاري نظر از دارد. هاآن موفقیت
 باشد. تدوین داشته اطالع معانی این از مشاور است نیاز که باشد متفاوتی داشته معانی
 نیز چندفرهنگی مشاوران براي آموزشی هايدوره قالب در ارائه و هاي آموزشیبسته
 با تحقیقاتی شودمی پیشنهاد پایان شود. در واقع مؤثر هاآن به آگاهی بخشی در تواندمی

 ازجملهشود.  انجام کشور در مدرسه مشاوران اثربخشی میزان زمینه در کیفی رویکرد
کم معلمان براي همکاري در  يفرصت گذارمحقق و  زمان کمهاي پژوهش محدودیت

 باید معلمان را قبل از ورود به حیطه چندفرهنگیمصاحبه بود. براي بررسی مشکالت 
گردد که در فرایند یاددهی آشنایی معلمان کالسی آماده نمود. به همین منظور پیشنهاد می

1. Delpit, L. 2. Harriet, J. 
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با براي مقابله  ايمشاوره ارائه خدماتتدریس در مدارس چندفرهنگی،  هايروشبا 
مختلف،  يهافرهنگبه معلمان ، اهمیت دادن انآموزدانش خجالت و کمرویی احساس

ر در نظ هاخانوادهبا معلمان مناطق، تعامل بیشتر  این در هاکالسپایین آوردن جمعیت 
، آموزانبین دانش تبعیض ها و نداشتنفرهنگخاص به  گرفته شود. از سوي دیگر توجه

ف مختل هايفرهنگ با آموزشی  هايگروه تشکیل و هافرهنگمشترك  نقاط بر تأکید
ا بموجود، آشنایی معلمان  هايبا فرهنگتناسب محتواي آموزشی  ، ایجادلمانتوسط مع

انجام مراسم رسمی در راستاي فرهنگ  ازجملهتربیتی  هايآسیبمختلف و  هايفرهنگ
اي دوزبانه راهگش پایین در نفساعتمادبهو  بینیخودکماحساس عوامل گروه اکثریت، 

 گردد.نظام آموزشی در این مناطق می

 منابع
 محمدنقی ترجمه. یادگیري هاينظریه بر ايمقدمه ).1396. (آر.بی، هرگنهان ؛ وم، اولسون

 ).1998 اصلی، اثر انتشار تاریخ( دوران: تهران. براهنی
 .آگاه: تهران. سوم هزاره در ابتدایی مدارس براي درسی ریزيبرنامه). 1396. (ظ پور، تقی

 رویکرد اساس بر ایران اسالمی جمهوري ملی درسی برنامه سند بررسی). 1395. (ع صادقی،
 .73-69 ،18 ،درسی برنامه مطالعات فصلنامه. فرهنگی چند آموزش

 ردراهب مجله .ایران فرهنگی چند درسی تدوین ضرورت و هاویژگی تبیین). 1396. (ع صادقی،
 .93 -123 ،18 ،فرهنگ

 مراکز در فرهنگی چند آموزش بررسی .)1396. (م سلطانی، ؛ وك ،بلندهمتان اهل ن.؛ عزیزي،
 .13-8 ،3 ،ایران عالی آموزش انجمن فصلنامه. دانشجویان نظر از سنندج شهر معلمتربیت
 رد ايرشتهمیان علوم توسعه گذاريسیاست باب در اساسی مالحظات). 1388. (م مهرمحمدي،

 .18-1 ،)3(1 ،ايرشتهیانممطالعات . تکوین فرایند منظر از عالی آموزش
 پرورش برتکیه با مدار اخالق درسی برنامه دیدگاه). 1388. (ا کلباسی، ؛ وا جعفري، میرشاه

 .195-171 ،1 ،معرفت اخالقی. اخالقی معرفت
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