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چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان تناسب مؤلفههای برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه (اهداف،
موضوعات و محتوای دروس ،شیوههای آموزشی و ارزشیابی) با مفاهیم آموزش چند فرهنگی و تاکید بر این
نوع آموزش به عنوان رویکردی جدید در آموزش و فراهم نمودن فرصتهای برابر آموزشی برای همه دانش-
آموزان با فرهنگ ،قومیت ،مذهب ،جنسیت ،زبان ،تواناییهای ویژه و طبقات اجتماعی مختلف به صورت
توصیفی-پیمایشی بر روی  222نفر از مدیران و معلمان دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان کامیاران که به
صورت تصادفی طبقهای انتخاب شدند ،اجرا گردید .دادههای بدست آمده از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده
از روشهای آمار توصیفی و روشهای آمار استنباطی نظیر کنترل کیفیت آماری ،آزمون  tو تحلیل واریانس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد که هر چند بین دیدگاه مدیران و معلمان زن و
مرد در دو دوره راهنمایی و متوسطه تفاوتهایی وجود دارد ولی به طور کلی از نظر مدیران و معلمان هر دو
دوره اهداف برنامه درسی و محتوای دروس در دوره راهنمایی و متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی
تناسب ندارد اما شیوههای آموزشی و ارزشیابی از دانشآموزان با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد که
علت این نتیجه را میتوان آزادی عمل معلمان در بکارگیری روشهای تدریس و ارزشیابی از دانش آموزان و
توجه به نیازهای متنوع و متفاوت آنان دانست.
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مقدمه
کثرت گرایی فرهنگی 5مفهومی است که در سالهای اخیر مورد تاکید تعلیم و تربیت و به خصوص جامعه شناسی
آموزش و پرورش قرار گرفته و در آغاز برای سیاستهای آموزشی در آمریکا به کار رفت و منظور از آن این است که به
رغم گسترش ارتباطات بین کشورها و حرکت آنها به سوی نظامی جهانی یا حداقل منطقهای ،مسئله اقوام و ملیتها و
تفاوتهای فرهنگی بین آنها همچنان اهمیت خاصی دارد .پیروان کثرتگرایی فرهنگی ،تفاوتهای گذشته وحال فرهنگ-
های مختلف جهان را تشخیص داده و معتقدند که همه آنها در شکلگیری فرهنگ جهانی بشر نقش یکسانی بازی کردهاند،
این اصطالح ،در حقیقت مفهومی آموزشی است که میتواند نژادها و اقوام مختلف جهان را به یکدیگر نزدیک کند و باعث
تضعیف کاربرد مفاهیم نژاد پرستانه و قوم مدارانه شود (عضدانلو .)5939 ،کثرت گرایی فرهنگی به عنوان یک مفهوم ارزشی
و روش تحقیق جدید نقش مهمی را در مشارکت بینالمللی و زندگی روزانه مردم عادی ایفا میکند .اساس کثرتگرایی
فرهنگی ،گوناگونی و برابری فرهنگی است .این حقیقت تفاوتهای فرهنگی را نشان میدهد و بر حقوق اساسی برای همه
گروهها و جوامع با نژادهای مختلف تأکید دارد .در نتیجه مردم از همه نژادها و مکانها از کشف قضاوت راجع به ارزش هر
فرهنگی لذت میبرند و بر محوریت ،نسبیت و دوگانگی نهفته در هر فرهنگ تأکید دارند .بنابراین کثرت گرایی فرهنگی از
کیفیت آموزش و فراهم نمودن فرصتهای برابر آموزشی برای همه دانشآموزان مدرسه از نژادها ،طبقات اجتماعی مختلف،
جنسیت و باورهای دینی حمایت میکند و همانطور که مشاهده میشود هر دانشآموز از فرصت برابر در آموزش لذت می-
برد ،بنابراین تفاوتهای فرهنگی شناخته شده و مورد احترام قرار میگیرند (چن .) 009 ،مباحث نژادی و تعلیم و تربیت
حاوی تالشهای طیف وسیعی از پژوهشگران در حوزه «چند فرهنگی گرایی» و رفع تبعیض در عرصه تعلیم و تربیت و برنامه
درسی است .در حقیقت ،این «کامرون مک کارتی» بود که در اثرش تحت عنوان «نژاد و برنامه درسی» که در سال 5330
منتشر شد ،مفهوم نژاد را در مرکز توجه رشته معاصر برنامه درسی قرار داد (فتحی واجارگاه .)5939 ،عدالت آموزشی یا
تساوی فرصتهای آمورشی که یکی از اهداف اصلی آموزش چند فرهنگی میباشد مستلزم شناخت تواناییها و
استعدادهای گوناگون دانشآموزان و لحاظ کردن آنها در جریان تعلیم و تربیت از طریق تدوین و طراحی برنامههای درسی
و رویکرد آموزشی متناسب با آنهاست (مهرمحمدی .)5933 ،یعنی در هر نظام آموزشی ،آموزش باید ضامن این باشد که
دانشآموزان با پیشینهها و تواناییهای مختلف از فرصت برابر برای تحصیل برخوردار باشند و درک صحیحی از نژاد و ملیت
در سیستم آموزشی و طراحی برنامه درسی گنجانده شوند.
کثرتگرایی فرهنگی بر این مسئله تأکید میکند که کشورهای مختلف دارای فرهنگهای مختلف هستند و اینکه
ارتباط میان تمام کشورها و منافع متقابل میان آنها باید ارتقاء یابد .بنابراین کشورها در جهان کنونی همگی با چالشهای
مختلفی روبه رو میشوند ،آموزش چند فرهنگی به عنوان روندی ضروری برای تطبیق و ارتقاء چنین تنوعی به کار میرود .از
این رو روش آموزش کاربردی ارزش بیشتری از انواع کامل برنامهریزی آموزشی ،محدودیت فعالیتهای کالسی و یا دیگر
برنامهها دارد .بنابراین آموزش خواهان مربیان ،معلمان و همچنین مردم ،خانوادهها ،مؤسسات فرهنگی و کارگزاران رسانهای
1- multiculturalism
2- multicultural education
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برای پذیرفتن مسئولیت آموزشی است به گونهای که دانشآموزان در محیط آموزشی خود بتوانند فرهنگهای گوناگون را
قبول کنند و برای فرهنگ جهانی ارزش قائل شوند (چن .) 009 ،تعلیم و تربیت یا آموزش چند فرهنگی ،تعلیم و تربیتی است
که بر گوناگونیها ارزش مینهد و شامل چشماندازهایی در مورد تنوع گروههای فرهنگی بر یک اساس معین است .هدف
مهم آموزش چندفرهنگی ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای تمام دانشآموزان است .این امر شامل مسدود کردن شکاف
موجود میان پیشرفت تحصیلی دانشآموران گروه اکثریت و دانشآموزان متعلق به گروههای اقلیت است (بنت.) 009 ،
تعریف این آموزش بسیار گسترده و متنوع است و در زمان های مختلف نیز معانی متفاوتی داشته است .این آموزش در
دهه  5390و  5310به معرفی فرهنگهای مختلف از طریق برنامه درسی داللت داشت ،فرهنگهایی که از نظر تاریخی از بین
رفته یا به اندازه مورد لزوم در برنامه درسی مدارس گنجانده نشده بودند (بنک .)5331 ،در حد فاصل سالهای  5390تا 5330
تعلیم و تربیت چند فرهنگی به توانمند سازی دانشآموزان و بازنمایی بهتر گروههای فرهنگی و اقلیت در برنامهها و کتابهای
درسی تأکید نمود .از این دیدگاه مدارس باید به دانش آموزان فرصت دهند تا درباره تجربیات ،کشمکشها و دیدگاههای
گروههای قومی و فرهنگی مختلف بیاموزند (نقل از بیابان گرد .)5939 ،این اصطالح بعدها مفهومی گستردهتر یافت و نه تنها
گروههای قومی ،نژادی و اجتماعی بلکه گروههای جنسیتی و گروههای دارای نیازهای خاص را نیز در بر گرفت (اسلینرو
گرانت .)5331 ،جیمز بنکس ( ) 005نیز آموزش چند فرهنگی را به عنوان یک ایده ،جنبش اصالحات آموزشی و یک
فرایند تعریف کرد .که هایگبی و همکاران ( ) 009تعریف فوق را اینگونه توسعه دادهاند :آموزش چند فرهنگی به عنوان
یک ایده ،راههایی را جهت فراهم آوردن فرصتهای آموزشی برابر برای همه دانش آموزانی که از نژاد ،اقوام و گروههای
طبقات اجتماعی مختلف هستند جستجو میکند .آموزش چند فرهنگی سعی دارد فرصتهای آموزشی برابر را برای همه
دانشآموزان توسط تغییر دادن کامل محیط مدرسه فراهم نماید .بنابراین این آموزش ،تنوع فرهنگها و گروهها را در درون
جامعه و کالسهای درس ملی منعکس خواهد کرد .آموزش چند فرهنگی یک فرایند است زیرا هدفهای آن ایدهآلهایی
هستند که معلمان و مدیران باید پیوسته جهت دستیابی به آنها تالش نمایند.
آموزش چند فرهنگی ،در تعریف امروزی خود به همه خط مشیها و رویدادهایی اطالق می شود که مدارس باید به
کار گیرند تا نتایج آموزشی را برای همه دانش آموزان دارای ملیت ،طبقه ،مذهب و حتی جنسیتهای مختلف و کودکان
استثنایی بهبود بخشند .به عبارت دیگر ،آموزش چند فرهنگی مفهومی است که در آن ،تمام دانشآموزان صرف نظر از
گروهی که به آن تعلق دارند ،باید از برابری فرصت آموزشی در مدرسه برخوردار شوند (جوادی .)5913 ،هدف از معرفی
کردن آموزش چند فرهنگی کمک به پیشرفت دانشآموزان گروههای حاشیهای بود ،که بتوانند فعالیتهای خود را جهت
رسیدن به دانشآموزان سفیدی که از طریق مؤسسات نژاد پرستی در آمریکا ،سیصد سال در رأس واقع شده بودند آغاز کنند.
بعد از تاریخ جنبش حقوق مدنی ایده آموزش چند فرهنگی توسعه یافت که شامل موضوعاتی از قبیل جنسیت در آموزش،
آموزش دو زبانه و آموزش نیازهای ویژه بود (هایگبی و همکاران .) 009 ،ایران نیز از جمله کشورهای جهان است که
جمعیت آن متشکل از افرادی با فرهنگ ،سنت ،قومیت ،مذهب و آداب و رسوم گوناگون است که بیش از نیمی از این
جمعیت را افرادی تشکیل می دهند که زبان مادری آن ها فارسی نیست و با زبانی غیر از زبان رسمی کشور صحبت میکنند.
با این وصف آموزش و پرورش همچنان به روش متمرکز اداره میشود و برنامه درسی نیز تابع این تمرکز گرایی است.
همچنانکه جمعیت دانشآموزان تنوع بسیار مییابد ،مدارس بایستی سازمان دادن و یکسان نمودن دانشآموزان را به صورت
یک مالک ،و تهیه نمودن برنامه یکسان و آزمونهای یکنواخت برای کل دانشآموزان را متوقف سازند .در دنیای امروز،
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جوامع با جمعیت متنوع و گوناگون و دانشآموزان با تفاوتهای فردی و زمینههای متفاوت ،به اهداف متنوع در یادگیری،
افزایش خطوط در میان سطوح کالس ،ارتقاء تمرینها و قابلیت انعطاف در برنامههای درسی و مدارسی که این نیازها و
تواناییهای دانشآموزان را بتوانند برطرف نمایند ،نیاز دارند و برای دستیابی به چنین امری باید به تفاوتها ،تواناییها،
جنسیت ،فرهنگ و روشهای یادگیری توجه زیادی به عمل آید.
با افزایش سریع جهانی شدن ،مبادالت و مشارکت در علوم ،فناوری ،فرهنگ و آموزش نیز به طور یکسانی سرعت
مییابد .مشارکت مورد نظر در واقع مبتنی بر ملیت ،تنوع و ابعاد ارزشی مختلف است .تحت چنین شرایطی ،اصرار بر
گوناگونی و تنوع ،تبدیل به یک امر غیر قابل تغییر برای پیشرفت اجتماعی میشود (چن .) 009 ،آموزش چند فرهنگی به
عنوان یک رویکرد جدید در رویارویی با مواد آموزشی خواهان توجه به تنوع ،متمایز بودن ،پیچیدگی و غیرقابل پیشبینی
بودن میباشد و به آموزش اجازه میدهد تا در تمام جنبههای مسیر و با استفاده از همه گزینههای ممکن برای به وجود آوردن
تمام ابداعات امکان پذیر و فضای کافی جهت توسعه و رشد شخصی گسترش یابد .چنین انعطافی باید در انواع و سیستمهای
مختلف آموزشی و نیز در چندگانگی اهداف آموزشی ،محتوای مطالب آموزشی و الگوهای آموزشی دیده شود.
بنابراین اگر آموزش چند فرهنگی را آموزشی بدانیم که از چند گونگی فرهنگ حمایت میکند و به حق طبیعی هر
انسان برای دست یابی به آموزش اعتقاد دارد ،ضرورت آموزش و آگاهی معلمان و مدیران و بررسی دیدگاه آنان در جهت
پذیرش و حتی قدردانی از این تنوع فرهنگی آشکار میشود .آموزش چند فرهنگی در خدمت برآوردن نیازهای همه دانش-
آموزان است و این دانشآموزان در جامعهای زندگی میکنند که دارای چندین فرهنگ است .همه این دانشآموزان باید
تنوع فرهنگی را تشخیص دهند و به آن احترام بگذارند .در ضمن درک عمیقتری از گروههای فرهنگی داخل کشور به دست
آورند و میراث فرهنگی خود را درک کنند و به آن ارزش بگذارند (جوادی .)5913 ،
پیشینه پژوهش
اسکورمن 5وبوگوتج ( ) 003در بررسی خود با عنوان «ادراکات آموزش چندفرهنگی در میان معلمان :مبنایی برای
تمرین در دانشگاهها و مدارس» ادراکات و تصورات معلمان را از آموزش چند فرهنگی در محیط یک آزمایشگاه مدرسه در
ارتباط با فضای یک دانشگاه در جنوب شرقی آمریکا مورد آزمون قراردادند .این محیط بی نظیر فرصتی را برای پژوهشگران
جهت مطالعه کثرتگرایی فرهنگی به عنوان ساختار کل مدرسه وچگونگی تعلیم آموزش چند فرهنگی دانشگاهها ،فراهم
آورده بود .از تجزیه وتحلیل دادههای جمع آوری شده نتایج زیر بدست آمدکه عبارتند از -5 :وجود اهمیت و ضرورت زبان
به کار برده شده توسط معلمان در ادراک آموزش چند فرهنگی  -وجود الگوی تجانس وتباین در این ادراکها و -9داللت
و تاکید این مفاهیم و ادراکات جهت تعلیم آموزش چند فرهنگی در دانشگاهها و اجرای این موارد به عنوان تمرین در گستره
مدارس.
اوهاپستین ) 003( 9در پژوهش خود با عنوان «پیچیدگیها در آموزش چند فرهنگی» بر روی ماهیت پیچیده پاسخهای
دانشآموزان به یک برنامه درسی چند فرهنگی که نزدیکنمای گفت وگوهایی درباره نژاد وبیعدالتی است تمرکز کرد .در
این پژوهش دانشآموزان مورد مشاهده قرار گرفته بودند که رابطههایی از دوستی را در مقابل خطوط نژادی بنا کنند
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ومهارتهای انتقاد اجتماعی را در عمل توسعه دهند .بعد از یک بازنگری کلی از واکنشهای متفاوت دانشآموزان به برنامه
درسی آن سوی امروز ،نتایج نشان داد که این تنشها و کششها چگونه میتوانند همزمان در رویدادهای خاص و ویژه ظاهر
شوند .نتایج این پژوهش میتواند برای معلمان و مربیانی که قصد رویا پردازی و برنامهریزی برای پاسخهای دانشآموزان به
برنامه درسی چند فرهنگی را دارند ،کاربرد داشته باشد.
تارتویج 5و همکاران ( ) 003در پژوهش خود با عنوان «دانش کاربردی معلمان درباره مدیریت کالس درس در
کالسهای درس چند فرهنگی» نشان داد که ایجاد یک فضای کار مثبت در کالس درس اولین نگرانی بسیاری از دانشجو
معلمان و معلمان تازه کار در آموزش متوسطه است .تدریس در کالسهای درس چند فرهنگی ،چالشهای اضافی را برای
معلمان فراهم میآورد .این بررسی نقش دانش کاربردی در مورد راهبردهای مدیریت کالس درس معلمانی که در ایجاد یک
فضای کار مثبت کالسهای درس چند فرهنگی خود موفق بودند را آشکار کرد .نتایج این پژوهش آشکار کرد که معلمان از
اهمیت تعیین قوانین آشکار و تصحیح رفتار دانشآموزان در مواقع مورد نیاز آگاه بودند ،اما آنها همچنین میخواستند که از
تاثیرات منفی بالقوه اصالح در فضای کالس درس بکاهند .آنها در توسعه روابط مثبت معلم -دانشآموز و تعدیل روشهای
تدریسشان و پیشبینی کردن پاسخهای دانشآموزان به نتیجه رسیدند .همچنین این نتایج نشان داد که بیشتر معلمان جهت
مراجعه به زمینه فرهنگی و قومی دانشآموزانشان بی میل بودند.
گرسکی ( ) 003در پژوهش خود با عنوان «تحلیل تئوریها و فلسفههای اساسی در طراحی دورههای تربیت معلمان
چند فرهنگی» یک آزمون از دورههای آموزش معلم چند فرهنگی در سرتا سر ایاالت متحده انجام داد .نتایج تحلیل آشکار
کرد که بسیاری از دورهها جهت آماده کردن معلمان با مهارتهای عملی و آگاهیهای شخصی طراحی شده بودند ،اما
معلمان را برای مطابقت با اصول کلیدی آموزش چند فرهنگی مانند آگاهی انتقادی و تعهد نسبت به برابری و عدالت
آموزشی آماده نمیکند .همچنین نتایج غیر منتظره این بررسی یک سنخ شناسی پنج الیه برای آموزش معلمان چند فرهنگی
بود.
تلز ) 003( 9در پژوهش خود با عنوان «دانشجو معلمان در مورد آموزش چند فرهنگی از همکاری با معلمهایشان چه
چیزی را می آموزند» نقشی را که همکاری معلمان در توسعه مهارتها وعلم آموزش عدالت چند فرهنگی در میان دانشجو
معلمان ایفا میکند ،مورد برسی قرار داد بدین منظور تعدادی از معلمان مشغول به کار در کالیفرنیا که هر کدام از آنها تجارب
وسیع و موفق در تدریس برنامه آموزش چند فرهنگی را داشتند ،مورد سوال واقع شدند .به طور کلی همکاری معلمان چنین
گزارش داده شد که بیشتر دانشجو معلمان موفق آنها کسانی بودند که توانسته بودند تفاوت بین انتظار کار زیاد و با کیفیت را
از دانشآموزانشان داشتن ،و همدردی وهمفکری کردن و یکی شدن با دانش آموزان گرفتارشان را (به عنوان مثال بچههای
التین کم درآمد) درک کنند .به ویژه آنها بیشتر مالحظه کردند که دانشجو معلمان باید دشواری هدایت بحثهای آموزشی
در گروههای کوچک دانشآموزان را در نظر بگیرند.
فرگوسن ) 003( 1در بررسی خود با عنوان «اگر آموزش علوم چند فرهنگی از استاندارد خارج شود ،آنگاه چه اتفاقی
خواهد افتاد» پیشنهاد کرد که بر طبق علوم جاری ادبیات آماده سازی معلم ،یک مجموعه اصلی از استانداردهای آموزش
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علوم چند فرهنگی برای مربیان دوره سبکهای علوم قبل از خدمت معلمان که عبارتند از :گفت وگوهای محاورهای،
فعالیتهای صحیح و معتبر ،بازتاب توانایی ،تمرین متعهدانه و دانستن و اینکه هر استاندارد ،یک فعالیت یا درس است که یک
مربی دوره سبکهای علوم میتواند آن را انجام دهد ،باید در بحث گنجانده شود.
آمنی دیکسون 5در پژوهش خود با عنوان «چرا آموزش چند فرهنگی اکنون بیشتر از هر زمان دیگری در آموزش عالی
از اهمیت برخوردار است :چشم انداز جهانی» هدف این پژوهش را تبیین دیدگاه جهانی آموزش چند فرهنگی و بیان
چگونگی توانایی نهادهای آموزشی عالی دراستفاده از این مهم برای باقی ماندن به عنوان الگوی برتری تحصیلی در میان
جوامع کثرتگرا و مردم ساالر ذکر کرد .همچنین او بیان میکند که در حال حاضر دو چشم انداز از آموزش چند فرهنگی
در ایاالت متحده وجود دارد ،چشم انداز ادغام یا دیگ ذوب و دیدگاه کثرتگرایی یا جهانی .دیدگاه ادغام ازآموزش چند
فرهنگی بر این باور است که خردهفرهنگها باید فرهنگ و هویت اصیل خود را به این منظور رها کنند که در فرهنگ غالب
آمیخته یا جذب شوند ودیدگاه جهانی بیان میکند که خرده فرهنگها می توانند بخش کثیری از سنتهای خود را مانند
زبان ،مذهب و رسوم اجتماعی حفظ کنند و در عین حال بسیاری از جنبههای فرهنگ غالب را بپذیرند.
بیفوامبه ( ) 009در بررسی خود با عنوان «گسترش ارزش کثرتگرایی فرهنگی در معلمان پیش از خدمت از طریق
تغییر شکل برنامه درسی کثرتگرایی فرهنگی» به این نتیجه رسید که سازمانها و مؤسسات آماده سازی معلمان مسئولیت
دارند ،تا معلمان آینده را ،با مهارتهای ضروری برای انطباق با نیازهای عقالنی ،اجتماعی و شخصی یادگیرندگان مختلف
آماده کنند.
چن ) 009( 9در مقاله خود با عنوان «یک ماموریت مهم و تاریخی آموزش چند فرهنگی از دیدگاه جهانی شدن» اظهار
داشت که توسعه جوامع مدرن فرآیند جهانی شدن را تسریع میکند ،که به نوبت یک تنوع آشکار از فرهنگها را فراهم می-
کند ،تفاوت و تنوع فرهنگی ،مشخصات کثرتگرایی فرهنگی هستند که خودشان را در قبال ساخت نظام آموزشی مطلوب،
برای فرهنگهای گوناگون و متعدد متعهد میدانند .یک چنین پیشرفتی توسعه آموزش در یک طریق گوناگون و
دموکراتیک را تسهیل میکند .شیجیان اعتقاد داشت که آموزش چند فرهنگی به سرعت توسعه مییابد وباید ماموریت
جدید در عصر جهانی شدن را بر عهده بگیرد .همچنین در دیدگاه جهانی شدن آموزش چند فرهنگی باید رشد و توسعه
توانایی دانشآموزان را جهت وفق دادن در یک دنیای چند فرهنگی هدف قرار دهد ویک رشد ترکیب شده از فرهنگ و
صلح جهانی را ترویج کند .
میشل ) 009( 1در تحقیق خود با عنوان «چند فرهنگگرایی در مدارس :جذب شغلی معلمان مهاجر اتحاد جماهیر
شوروی سابق در سیستم آموزشی اسراییل» به این نتیجه رسید که اختالفات معناداری بین معلمان با تجربه اسراییل و معلمان
مهاجری که بین سالهای  5333تا  5339از شوروی سابق به اسراییل مهاجرت کرده بودند وجود داشت.به عنوان مثال ،معلمان
مهاجر بر خالف معلمان با تجربه بومی به تشکیالت حرفهای مدارس تعلق اندکی داشتند ،مشارکت اندکی در انجمنهای
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تصمیمگیری مدرسه داشتند ،همچنین به حفظ موقعیت پایین خود میپرداختند و سهم اندکی در دورههای غنی سازی شغلی
داشتند.
بورس ) 001( 5در تحقیق خود با عنوان «آموزش و معیار فرهنگی» به تجزیه وتحلیل تطبیقی محتوای آزمونهای
موسیقی و هنر مدارس متوسطه در انگلیس ،آلمان و هلند در سال های  5330تا  001پرداخت .او چنین بیان میکند که
مباحثه پیرامون معیار فرهنگی در نظام آموزشی ،به مناظراتی در باره جهانی شدن ،جامعه چند فرهنگی وپشتیبانی و حمایت
کشورها از فرهنگ و زبان ملی خود مربوط میشود .تحلیل برگههای سوال امتحانات هنر و موسیقی دوره متوسطه در
انگلیس ،فرانسه ،آلمان و هلند در یک دوره پانزده ساله ،حضور معیاری فرهنگی را به منزله گسترهای تعبیر کرد که در آن بر
گه های آزمون ،بر فرهنگ بومی یا فرهنگ دیگر کشورها در گذشته و حال و فرهنگ ملی یا عالی تاکید داشت .همچنین
تحلیل محتوای برگهها نشان داد که آلمان ،فرانسه و انگلیس بیشترین توجه را به فرهنگ بومی خود در حال و گذشته و
فرهنگ عالی معطوف داشتند .آلمان و فرانسه در این زمینه نسبت به انگلستان عملکرد بهتری داشتند .هلند در هر سه جنبه فاقد
عملکرد قابل توجهی بود .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بر خالف کشورهای بزرگ با گذشته فرهنگی غنی و
موقعیت برجسته در روابط فرهنگی چند ملیتی ،یک کشور کوچک به نظاره کردن و پیروی از قطبهای فرهنگی جهان
تمایل دارد وبه جای پروراندن گذشته فرهنگی خود به تاکید و پیوستن به آنچه جدید است تمایل دارد.
وایننس و بارتلت ) 001( 9در پژوهش خود با عنوان «بررسی آموزش چند فرهنگی :یک مقایسه از تجارب آموزشی
پیشدانشگاهی و دانشگاهی» به مطالعه تفاوتهای بین آنچه که دانشآموران در مورد نژاد و قومیت در مدارس پیش-
دانشگاهی میآموزند و آنچه که دانشآموزان در مورد موضوعات مشابه در تجربیات دانشگاهی خود یاد میگیرند،
پرداختند .آنها چنین بیان کردند که بیشتر دانشآموزان معتقد بودند که مربیان پیشدانشگاهی آنها در مورد شامل شدن
آموزش چند فرهنگی در برنامه درسی کار متوسطی را انجام میدهند و شش هدف از نه هدف آموزش چند فرهنگی را مد
نظر قرار میدادند .مربیان مدارس عمومی به مخاطبین خود آموزش میدادند که همه فرهنگها خوب و قابل احترامند اما آن-
ها در مورد این که چه نوع زندگی برای مردم آن فرهنگها در اجتماع آنها مناسب است به دانشآموزانشان آموزش کافی
نمیدادند .اما بیشتر دانشجویان بر این باور بودند که در آموزشهای دانشکدهای ،بر خالف تجربیات پیشدانشگاهی آنها
همه نه هدف آموزش چند فرهنگی مورد توجه بوده است.
مطالعات معدودی نیز در ایران انجام شده است که غالباً در قالب مقاالت و پایان نامههای کارشناسی ارشد صورت
گرفته است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جوادی ( )5913در بررسی خود با عنوان «آموزش چند فرهنگی به مثابه رویکردی در آموزش» ضمن بررسی و تعمق
در مفهوم آموزش چند فرهنگی ،آن را تالشی برای رها ساختن کودکان از محدودیتهای قوم مدارانه و آگاه کردن آنان از
وجود فرهنگ ها ،جوامع و راه های زندگی و تفکر دیگران می داند .منتظری ( ،)5930در پایان نامه ارشد خود با عنوان «تبیین
و ارزیابی تکثرگرایی فرهنگی و تاثیر آن بر تربیت اخالقی و مذهبی» به تبیین و ارزیابی تکثرگرایی فرهنگی به عنوان مؤلفه
مهم پست مدرنیسم پرداخته و تاثیر آن را بر تربیت اخالقی و مذهبی ،مورد بررسی قرار داده است .صیدی ( ،)5935در پایان
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نامه ارشد خود با عنوان «جایگاه کثرتگرایی در تربیت اسالمی» به بررسی جایگاه کثرتگرایی در تربیت اسالمی پرداخته
است .ابراهیمآبادی (  )593در بررسی خود با عنوان «بررسی تاثیر کثرتگرایی فرهنگی بر فرهنگ سیاسی در ایران با تاکید
بر تحوالت اخیر جهان و ایران» بیان میکند که روند کثرتگرایی فرهنگی کنونی جهان ،نظامهای سیاسی را ناچار ساخته
است تا ضمن به رسمیت شناختن گوناگونی درون سرزمین خویش ،با واگذاری بخشی از اختیارات به مردم ،اقلیتها و
قومیتهای فرهنگی ،به تعدیل سیاستها ،حرکت به سمت نظامهای مبتنی بر عدم تمرکز ،احقاق حقوق شهروندان و اتخاذ
راهبرد کثرتگرایی فرهنگی ،مبادرت ورزند .سجادی ( )5931در بررسی خود با عنوان «کثرتگرایی فرهنگی ،هویت و
تعلیم و تربیت (تعیین و ارزیابی)» ضمن بحث پیرامون کثرت گرایی فرهنگی و تعلیم و تربیت مبتنی بر کثرتگرایی فرهنگی
معتقد است که بر خالف بحث تعلیم و تربیت و فرهنگ و نسبت بین آن دو ،این بحث میتواند جریانی نو در عرصه تعلیم و
تربیت تلقی شود .سلطانی ( )5933نیز در پایان نامه ارشد خود با عنوان «بررسی وضعیت آموزش چند فرهنگی در مراکز
تربیت معلم شهر سنندج» به بررسی میزان آشنایی دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم با مفاهیم آموزش چند فرهنگی و
توجه به مفاهیم آموزش چند فرهنگی در محتوای آموزشی دوره تربیت معلم و همچنین میزان جاری ساختن آموزش چند
فرهنگی در فرایندهای اداری ،اجرایی و آموزش مراکز تربیت معلم پرداخته است
روش
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و معلمان دوره راهنمایی و
متوسطه شهرستان کامیاران که در سال تحصیلی  31-39مشغول به فعالیت و تدریس بودند ،میباشد .که شامل  100نفر مدیر و
معلم میباشد که در مدارس دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان کامیاران مشغول به فعالیت آموزشی و تدریس بودند .با توجه
به جامعه مورد نظر این پژوهش ،روش نمونه گیری ،تصادفی طبقهای میباشد .و طبق جدول مورگان حجم نمونه مورد نظر
0

نفر انتخاب شد .در این پژوهش ،ابتدا جامعه مورد نظر به طبقات مدیر ،دبیر ،زن و مرد در دو دوره راهنمایی و متوسطه

تقسیم گردید .سپس از هر طبقه ،نمونه مورد نظر با توجه به نسبت توزیع طبقه ها در جامعه به صورت تصادفی ساده انتخاب
شدند .در این پژوهش ابزار جمعآوری اطالعات یک پرسشنامه محقق ساخته بود که دارای  10سوال  1گزینهای و در چهار
قسمت تنظیم شده بود که هر قسمت ،دیدگاه مدیران و معلمان را در مورد یکی از مولفههای برنامه درسی (ابعاد برنامه ی
درسی) و تناسب آن با مفاهیم آموزش چند فرهنگی ،میسنجید .جهت محاسبه روایی پرسشنامه از روایی متخصصان و جهت
تعیین پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب محاسبه شده برای خرده آزمونها به ترتیب 0/351
برای خرده آزمون اول 0/301 ،برای خرده آزمون دوم 0/311 ،برای خرده آزمون سوم و  0/331برای خرده آزمون چهارم و
میزان پایایی کل آزمون  0/35تعیین گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی که شامل جدول توزیع فراوانی و
نمودار میلهای هیستوگرام میباشد ،استفاده شد و برای سنجش تفاوت دیدگاههای مدیران و معلمان زن و مرد در دو دوره
راهنمایی و متوسطه از آزمون  tو تحلیل واریانس استفاده شده است .همچنین برای بررسی کیفیت آموزش از لحاظ چند
فرهنگی نیز از روشهای کنترل کیفیت آماری استفاده شد.
یافته ها
کنترل کیفیت آموزشی سوال یک پژوهش
سوال  :5آیا اهداف برنامه درسی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد؟
3
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چون این قسمت دارای  5سوال میباشد ،بنابراین قسمت اول هر پرسشنامه ،نمرهای بین  0تا  13میپذیرد .اگر پیشامد
اینکه نمره پرسشنامه عددی بیشتر از  90را بپذیرد به عنوان مطلوبیت تعریف شود احتمال وقوع این پیشامد را عدد کیفیت
نامیده و اگر عدد کیفیت از  0/1بیشتر باشد مقوله اول از نظر کیفیت آماری با تعاریف ذکر شده مطلوب و در غیر این صورت
نامطلوب است .که احتمال وقول این پیشامد را میتوان با توجه به اینکه دادهها دارای توزیع نرمال بوده محاسبه کرد.

30  10
)  Z )  P (2  Z
10
 1  0.9772  0.0228
همانگونه که مشاهده میشود ،این عدد از  0/1کمتر است بنابراین از این نظر اهداف برنامه درسی با مفاهیم آموزش
( P (30  X )  P

چند فرهنگی تناسب ندارد .به روش مستقیم یعنی از روی جدول توزیع فراوانی هم میتوان این احتمال را محاسبه کرد که
چون عدد بدست آمده از  0/1کمتر است نتیجه مذکور مؤید نتایج فوق است.

P (30  X )  1  0.818  0.182
به تعبیر دیگر فقط  53درصد از افراد اعتقاد داشتند که اهداف برنامه درسی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب

دارد.
برای معنی بخشیدن به آزمون فرض ،در این زمینه الزم به توضیح است که این قسمت از پرسشنامه دارای  5سوال
است و با توجه به اینکه هر سوال دارای  1گزینه از  0تا  1میباشد بنابراین این مقوله برای هر پرسشنامه میتواند عددی بین 0
تا  13اختیار کند .مبنا بر این قرار داده میشود که اگر این مقوله از پرسشنامه عددی بیش از  1را اختیار کرد از نظر فرد
شرکت کننده در نمونهگیری ،اهداف برنامهی درسی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد .بنابراین آزمون زیر در
سطح معنی داری  31درصد انجام داده شد .که در آن  µمیانگین متغیری است که از مجموع سوالهای  5تا  5بدست آمده
است.
 H : 24

0

 H1: 24


جدول  -5-5آزمون فرض برای قسمت اول پرسشنامه
میانگین خطای
استاندارد

انحراف

میانگین

استاندارد

0/93331

تعداد

/ 103

50/ 9 09

0

0

مقوله یک

جدول  - -5محاسبه اجزای آماره آزمون برای قسمت اول پرسشنامه
نمره آزمون = 1
 %31فاصله اطمینان از تفاوت

میانگین

حد باال

حد پایین

تفاوت

- /9331

-1/5531

53

T
1/113
-

18

مقوله یک
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همانگونه که مشاهده میشود مقدار آماره آزمون  -1/133میباشد که در ناحیه رد قرار میگیرد ،بنابراین فرض صفر با
احتمال  31درصد اطمینان رد میشود .بنابراین مدیران و دبیران معتقدند که اهداف برنامه درسی با مفاهیم آموزش چند
فرهنگی تناسب ندارد.
تفاسیر بر مبنای تفکیک جنسیت سوال یک پژوهش
ابتدا نمونه مورد نظر را به دو گروه مردان و زنان تقسیم کرده سپس آزمون فرض زیر ،در سطح معنیداری  31در صد
انجام شد.

H 0 : m   f
H1 : m   f

ناحیه رد و پذیرش برای این آزمون به صورت زیر میباشد:
F>F(1,218;0.05)=3
F<F(1,218;0.05)=3
جدول  -9-5تحلیل واریانس بررسی دیدگاه زنان و مردان برای قسمت اول پرسشنامه
F

معنی
داری

مربعات

910
0/

میانگین

53

درج
ه آزادی
5

9/055

جمع

مقوله یک

مربعات
9/055

بین گروهها

0/
501/010

/ 5

53

داخل گروهها

301
/ 9

53

جمع

3 3

چون مقدار  pبدست آمده از  0/01بیشتر است پس فرض صفر رد نمیشود .بنابراین با احتمال  31در صد زنان و مردان
توامان با این نظر موافقاند که اهداف برنامه درسی با آموزش چند فرهنگی مطابقت ندارد.
کنترل کیفیت آموزشی سوال دوم پژوهش
سوال  :آیا موضوعات و محتوای دروس با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد؟
20  15
)  Z )  P (2.1  Z
7

( P (20  X )  P
 0.0179

همانگونه که مشاهده میشود این عدد از  0/1کمتر است بنابراین از دیدگاه مدیران و دبیران موضوعات و محتوای
دروس یا کتب درسی دوره راهنمایی و متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب ندارد .به روش مستقیم یعنی از روی
جدول توزیع فراوانی هم این احتمال محاسبه شد که چون عدد بدست آمده از  0/1کمتر است نتیجه بدست آمده مؤید نتایج
باالست.

P(20  X )  1  0.75  0.25

31
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به تعبیر دیگر فقط  1درصد از افراد اعتقاد داشتند که موضوعات و محتوای دروس با مفاهیم آموزش چند فرهنگی
تناسب دارند و ما بقی نظر مخالف آنرا داشتند.برای معنی بخشیدن به آزمون فرض سوال دوم پژوهش ،آزمون زیر در سطح
معنی داری  31درصد انجام شد که در آن  µمیانگین متغیری است که از مجموع سوالهای 59تا  5بدست آمده است.
 H : 18

0

 H1: 18


جدول  -1-5آزمون فرض برای قسمت دوم پرسشنامه
میانگین خطای
استاندارد

انحراف
استاندارد
1/9119

0/159 3

میانگین

تعداد

/1303

0

مقوله دو

51
جدول  -1-5محاسبه اجزای آماره آزمون برای قسمت دوم پرسشنامه
نمره آزمون = 53
 %31فاصله اطمینان از تفاوت

درجه

حد باال

حد پایین

آزادی

-5/1359

-9/1 99

53

T
1/390

مقوله دو

-

همانگونه که مشاهده میشود مقدار آماره آزمون  -1/390میباشد که در ناحیه رد قرار میگیرد ،بنابراین فرض صفر با
احتمال  31درصد اطمینان رد میشود.یعنی موضوعات و محتوای دروس یا کتب درسی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی
تناسب ندارد.
تفاسیر بر مبنای تفکیک جنسیت سوال دوم پژوهش
ابتدا نمونه را به دو گروه مردان و زنان تقسیم کرده ،سپس آزمون فرض زیر در سطح معنی داری 31
شد.

در صد انجام

H 0 : m   f
H1 : m   f

ناحیه رد و پذیرش برای این آزمون به صورت زیر میباشد:
F>F(1,218;0.05)=3
F<F(1,218;0.05)=3
با توجه به مقدار  pبدست آمده در جدول تحلیل واریانس زیر که از  0/01بیشتر میباشد ،فرض صفر یا اینکه زنان و
مردان دارای نگرش یکسانی نسبت به این مساله هستند تایید میشود.
جدول  -9-5تحلیل واریانس بررسی دیدگاه زنان و مردان برای قسمت دوم پرسشنامه
معنی
داری

F

میانگین
مربعات

درج
ه آزادی

18

جمع
مربعات

مقوله دو
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5 3
0/

9 0

5

591/101
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591/101

بین گروهها

/
13/ 03

/113

53

داخل گروهها

5 101
53

جمع

/33
5 310

کنترل کیفیت آموزشی سوال سوم پژوهش
سوال  :9آیا شیوههای آموزشی (روشهای تدریس) در دوره راهنمایی و متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی
تناسب دارد؟

26  23
)  Z )  P (0.3  Z
10
 1  0.6179  0.3821
( P (26  X )  P

همانگونه که مشاهده میشود این عدد از  0/1کمتر است ،بنابراین شیوههای آموزشی (روشهای تدریس) در دوره
راهنمایی و متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب ندارد که با استفاده از روش مستقیم ،یعنی از روی جدول توزیع
فراوانی نیز همین نتیجه بدست آمد.

P(16  X )  1  0.586  0.414
به عبارت دیگر فقط  91درصد از افراد اعتقاد داشتند ،شیوههای آموزشی که در کالس استفاده میشود تا حد قابل

قبولی با مفاهیم آموزش چندفرهنگی تناسب دارند و ما بقی نظر مخالف آنرا داشتند.
برای معنی بخشیدن به آزمون فرض سوال سوم پژوهش ،آزمون زیر در سطح معنی داری  31درصد انجام شد .که در
آن  µمیانگین متغیری است که از مجموع سوالهای

تا  99بدست آمده است.
 H : 24

0

 H1: 24


جدول  -1-5آزمون فرض قسمت سوم پرسشنامه
میانگین خطای استاندارد
0/911 9

انحراف
استاندارد
50/01139

میانگین

تعداد

/ 100

0

مقوله سه

9
جدول  -3-5محاسبه اجزای آماره آزمون برای قسمت سوم پرسشنامه
نمره آزمون = 1
 %31فاصله اطمینان از تفاوت
حد باال

حد پایین

0/1311

- /0311

درجه
آزادی
50

39

T
-5/501

مقوله سه
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همانگونه که مشاهده میشود مقدار آماره آزمون  -5/501میباشد که در ناحیه قبول قرار میگیرد ،بنابراین فرض صفر
با احتمال  31درصد اطمینان پذیرفته میشود .یعنی از دیدگاه مدیران و دبیران شیوههای آموزشی که در کالسهای درس
دوره راهنمایی و متوسطه استفاده میشود با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد.
تفاسیر بر مبنای تفکیک جنسیت سوال سوم پژوهش
ابتدا نمونه را به دو گروه مردان و زنان تقسیم کرده ،سپس آزمون فرض زیر ،در سطح معنی داری  31درصد انجام شد.

H 0 : m   f
H1 : m   f

ناحیه رد و پذیرش برای این آزمون به صورت زیر میباشد:
F>F(1,218;0.05)=3
F<F(1,218;0.05)=3
با توجه به جدول تحلیل واریانس زیر مشاهده میشود که مقدار  pبدست آمده از  0/01بیشتر میباشد .بنابراین فرض
صفر یا تشابه دیدگاه زنان و مردان نسبت به این مساله تایید میشود.
جدول  -3-5تحلیل واریانس بررسی دیدگاه زنان و مردان برای قسمت سوم پرسشنامه
F

معنی
داری

میانگین
مربعات

/013

/350
0

درج
ه آزادی
5

1/319

جمع

مقوله سه

مربعات
1/319

بین گروهها

0
505/991

53

035/101

داخل گروهها

53

031/ 10

جمع

کنترل کیفیت آموزشی سوال چهارم پژوهش
سوال :1آیا ارزشیابی از دانش آموزان در دوره راهنمایی و متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد؟

16  14
( P(16  X )  P
)  Z )  P (0.33  Z
6
 1  0.6255  0.3745

همانگونه که مشاهده میشود این عدد از  0/1کمتر است ،بنابراین از دیدگاه مدیران و معلمان دوره راهنمایی و
متوسطه ارزشیابی از دانش آموزان با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب ندارد که با استفاده از روش مستقیم ،نیز همین نتیجه
بدست آمد.
P(16  X )  1  0.586  0.414

تعبیر دیگر این است که فقط  15درصد از افراد اعتقاد داشتند که ارزشیابی از دانش آموزان با مفاهیم آموزش چند
فرهنگی تناسب دارد و ما بقی نظر مخالف آنرا داشتند.برای معنی بخشیدن به آزمون فرض سوال چهارم پژوهش ،آزمون زیر
در سطح معنی داری  31درصد انجام شد که در آن  µمیانگین متغیری است که از مجموع سوالهای  91تا  10بدست آمده
است.

H0: 14
H1: 14







جدول  -50-5آزمون فرض قسمت چهارم پرسشنامه
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میانگین خطای

استاندارد

استاندارد

6.52685

.44004
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میانگین

تعداد

14.18

220

مقوله چهار

64
جدول  -55-5محاسبه اجزای آماره آزمون برای قسمت چهارم پرسشنامه
نمره آزمون = 51
 %31فاصله اطمینان از تفاوت

درجه

حد باال

حد پایین

1.0536

-.6809

آزادی

T
.42

219

مقوله چهار

4

همانگونه که مشاهده میشود مقدار آماره آزمون عدد  0/1 1میباشد ،بنابراین فرض صفر با احتمال  31درصد
اطمینان پذیرفته میشود .یعنی از دیدگاه مدیران و معلمان دوره راهنمایی و متوسطه ،ارزشیابی از دانش آموزان با مفاهیم
آموزش چند فرهنگی تناسب دارد.
تفاسیر بر مبنای تفکیک جنسیت سوال چهارم پژوهش
ابتدا نمونه را به دو گروه مردان و زنان تقسیم کرده ،سپس آزمون فرض زیر در سطح معنی داری  31درصد انجام شد.
H 0 : m   f
H1 : m   f
ناحیه رد و پذیرش برای این آزمون به صورت زیر میباشد:
F>F(1,218;0.05)=3
F<F(1,218;0.05)=3
با توجه به جدول تحلیل واریانس زیر و با توجه به این نکته که مقدار  pبدست آمده از  0/01بیشتر است ،بنابراین فرض
صفر یا اینکه زنان و مردان دارای نگرش یکسانی نسبت به این مساله هستند تایید میشود.
جدول -5 -5تحلیل واریانس بررسی دیدگاه زنان و مردان برای قسمت چهارم پرسشنامه
F

م
عنی

میانگین
مربعات

درج
ه آزادی

جمع

مقوله چهار

مربعات

داری
0
0/91

1 1

5

511/109

511/109

بین گروهها

9/
1 /599

53

3531/319

داخل گروهها

53

39 3/913

جمع

بحث و نتیجه گیری
نتایج کنترل کیفیت آماری سؤال اول پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران و معلمان دوره راهنمایی و متوسطه،
اهداف برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب ندارد .در واقع در قسمت کنترل و
33
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کیفیت آموزشی 53 ،درصد افراد اعتقاد داشتند که اهداف برنامه درسی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد و مابقی
نظر مخالف آن را داشتند .همچنین بررسی نتایج آزمون فرض مربوط به سؤال اول نیز مؤید نتایج باالست.
جهت بررسی دقیقتر نظرات ،یک مقایسهی درون گروهی نیز انجام شد که نتایج مقایسات درون گروهی نشان داد که
از دیدگاه مدیران و دبیران زن و مرد دوره راهنمایی اهداف برنامه درسی دوره راهنمایی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی
تناسب ندارد .همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه مدیران و دبیران زن و مرد دوره متوسطه اهداف برنامه درسی دوره
متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب ندارد .بنابراین همانگونه که مشاهده میشود ،دیدگاه زنان و مردان و همچنین
مدیران و دبیران دوره راهنمایی و متوسطه در مورد عدم تناسب اهداف برنامه درسی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی یکسان
میباشد .نتایج تحقیق وایننس و بارتلت ( ) 001نشان داد که اکثریت پاسخ دهندگان بر این باور بودند که مربیان پیش-
دانشگاهی آنها شش هدف از نه هدف آموزش چند فرهنگی را مد نظر قرار میدادند و در مورد شامل شدن آموزش چند
فرهنگی در برنامه درسی کار متوسطی را انجام میدادند .همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که اکثریت پاسخ دهندگان
معتقد بودند که بر خالف تجربیات پیش دانشگاهیشان ،در آموزشهای دانشکدهای آنها همه نه هدف آموزش چند فرهنگی
مد نظر بوده است.
نتایج کنترل کیفیت آماری سؤال دوم پژوهش نشان داد که موضوعات و محتوای دروس یا کتب درس دوره راهنمایی
و متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب ندارد .به عبارت دیگر  1درصد افراد اعتقاد داشتند که موضوعات و
محتوای دروس با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد .همچنین بررسی نتایج آزمون فرض مربوط به سؤال دوم نیز مؤید
نتایج باالست .نتایج مقایسات درون گروهی سوال دوم پژوهش نشان داد که از نظر مدیران زن و مرد و دبیران مرد دوره
راهنمایی موضوعات و محتوای دروس یا کتب درسی دوره راهنمایی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد اما از
دیدگاه دبیران راهنمایی زن موضوعات و محتوای دروس یا کتب درسی دوره راهنمایی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی
تناسب ندارد ..همچنین از دیدگاه مدیران و دبیران زن و مرد دوره متوسطه ،موضوعات و محتوای دروس و کتب درسی دوره
متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب ندارد .بنابراین همانگونه که مشاهده میشود دیدگاه طبقات مختلف شرکت
کننده در نظر سنجی مربوطه در مورد تناسب موضوعات و محتوای دروس و کتب درسی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی
متفاوت است .نتایج تحقیقات سلطانی ( )5933که همسو با نتایج پژوهش حاضر میباشد نشان داد که میزان توجه به مفاهیم
آموزش چند فرهنگی با وجود اهمیت فراوان این موضوع و نیز با توجه به اینکه کشور ما دارای جمعیت دانش آموزی متنوع
و متکثر می باشد ،در محتوای آموزشی دوره تربیت معلم بسیار اندک میباشد .تحقیق حکیم زاده و همکاران ( )5939حاکی
از آن بود که در متن کتابهای درسی به آداب و رسوم و گویشها و فرهنگ و آداب و رسوم اقوام ایرانی و مشارکت همه
انسانها از سراسر جهان در تولید دانش توجه زیادی شده است که با نتایج پژوهش حاضر در تضاد است .و همچنین اشاره
کردهاند که مؤلفههای مطالعه فرهنگهای دیگر مردم جهان و تقویت روحیه تحمل و پذیرش افکار متفاوت در محتوای
درسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین نتایج این قسمت با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد .نتایج تحقیقات
سجادی ( )5931نیز نشان داد که در درس دینی یا آموزش دین به دین مورد نظر حاکمیت توجه میشود و به ادیان دیگر بی-
توجهی میشود .یا در زمینه درسهایی چون تاریخ نیز سعی بر این است تا دوران تاریخ ملی را درخشان و خوب جلوه دهند و
به دیگر تاریخ ها توجهی نمیکنند .حتی در زمینه جغرافیا نیز سعی بر این است تا سوگیری خاصی را نسبت به موقعیتهای
محیطی و اکولوژیک خود روا دارند.
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همانگونه که نتایج این پژوهش نشان میدهد از دیدگاه مدیران و معلمان دوره راهنمایی و متوسطه اهداف برنامه درسی
و موضوعات و محتوای دروس یا کتب درسی دوره راهنمایی و متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب ندارد ،با
توجه به اینکه اهداف برنامه درسی و موضوعات و محتوای دروس یا کتب درسی از قبل و توسط برنامه ریزان درسی و
مؤلفین کتب درسی تهیه و تدوین میشود و خارج از اختیارات مدیران و معلمان مدارس میباشد ،بنابراین نتایج به دست آمده
در این دو قسمت حاکی از عدم تناسب موارد فوق با مفاهیم آموزش چند فرهنگی می باشد.
نتایج کنترل کیفیت آماری سؤال سوم پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران و معلمان دوره راهنمایی و متوسطه
شیوههای آموزشی (روش های تدریس) با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب ندارد .به عبارت دیگر  91درصد از افراد
اعتقاد داشتند که شیوههای آموزشی که در کالسهای درس به کار گرفته میشود با مفاهیم آموزش چند فرهنگی متناسب
است و ما بقی نظر مخالف آن را داشتند .نتایج آزمون فرض مربوط به سؤال سوم با نتایج کنترل کیفیت این قسمت در تضاد
میباشد ،یعنی از نظر مدیران و معلمان دوره راهنمایی و متوسطه شیوههای آموزشی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب
دارد .همچنین نتایج مقایسات درون گروهی سوال سوم پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران و دبیران زن و مرد دوره
راهنمایی شیوههای آموزشی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد .از دیدگاه مدیران متوسطه مرد و دبیران متوسطه زن
و مرد شیوههای آموزشی که در کالسهای درس دوره متوسطه به کار برده میشود با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب
ندارد .و در مقابل ،نتایج به دست آمده نشان دهنده تناسب شیوههای آموزشی با مفاهیم آموزش چند فرهنگی از دیدگاه
مدیران متوسطه زن می باشد.
نتایج تحقیق سلطانی ( )5933که مغایر با نتایج این تحقیق میباشد نشان داد که مدرسان مراکز تربیت معلم در
فرایندهای آموزشی خود در حد مطلوبی بر مفاهیم آموزش چند فرهنگی توجه و تأکید نمیکردند .نتایج تحقیقات جنکز
( ) 005نشان داد که معلمان آینده هنوز برای تدریس در مدارس آرمان گرایانه سفید پوست ،یک زبانه و کودکان عضو طبقه
متوسط آماده میشوند و همچنین بسیاری از این معلمان با مشکل نژاد پرستی مواجه بودند .نتایج پژوهش گرسکی ( ) 003نیز
آشکار کرد که بیشتر دورههایی که برای آماده کردن معلمان برای مهارتهای عملی با آگاهیهای شخصی طراحی شده بود،
معلمان را برای مهارتهای عملی و آگاهیهای شخصی و تطبیق با اصول اساسی آموزش چند فرهنگی مانند آگاهی انتقادی و
تعهد نسبت به تساوی و برابری آموزشی آماده نمیکرد .همچنین نتایج پژوهش اسمیت ( ) 000نشان داد که پیشینه و زمینه
معلمان در گنجاندن آموزش چند فرهنگی و استفاده از آن در برنامه درسی تاثیر داشت .و همچنین نتایج تحقیق تارتویج و
همکاران ( ) 003نیز آشکار کرد که معلمان از اهمیت تعیین قوانین آشکار و تصحیح رفتار دانشآموزان در مواقع مورد نیاز
آگاه بودند ،اما آنها همچنین میخواستند که از تاثیرات منفی بالقوه اصالح در فضای کالس درس بکاهند.آنها در توسعه
روابط مثبت معلم-دانشآموز و تعدیل روشهای تدریسشان و پیشبینی کردن پاسخهای دانشآموزان به نتیجه رسیدند.
نتایج کنترل کیفیت آماری سؤال چهارم پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران و معلمان دوره راهنمایی و متوسطه،
ارزشیابی از دانشآموزان دوره راهنمایی و متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب ندارد .به عبارت دیگر تنها 15
درصد از افراد اعتقاد داشتند که ارزشیابی از دانشآموزان با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد و مابقی نظر مخالف
آن را داشتند .اما بر خالف نتایج کنترل کیفیت سوال چهارم ،نتایج آزمون فرض این قسمت نشان داد که از نظر مدیران و
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معلمان دوره راهنمایی و متوسطه ارزشیابی از دانشآموزان دوره راهنمایی و متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب
دارد.
نتایج مقایسات درون گروهی سوال چهارم پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران و دبیران زن و مرد دوره راهنمایی،
مدیران زن و دبیران زن و مرد دوره متوسطه ارزشیابی از دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه با مفاهیم آموزش چند
فرهنگی تناسب دارد .اما از دیدگاه مدیران متوسطه مرد ارزشیابی از دانش آموزان با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب
ندارد .نتایج تحقیق بورس نشان داد که تحلیل برگههای سوال امتحانات هنر و موسیقی دوره متوسطه در انگلیس ،فرانسه،
آلمان و هلند در یک دوره پانزده ساله ،حضور معیاری فرهنگی را به منزله گسترهای تعبیر کرد که در آن برگههای آزمون بر
فرهنگ بومی یا فرهنگ دیگر کشورها در گذشته و حال و فرهنگ ملی یا عالی تاکید داشت .بر خالف اهداف و محتوای
دروس ،در مورد شیوههای آموزشی یا روشهای تدریس که در کالسهای درس استفاده میشود و ارزشیابی از دانش
آموزان ،به دلیل اینکه معلمان در کالسهای درس خود دارای آزادی عمل بیشتری میباشند و اغلب آنان دارای زبان و
فرهنگ مشترکی با دانش آموزانشان میباشند و در تدریس و ارزشیابی از دانشآموزان میتوانند شیوههای متفاوت و متنوعی
را با توجه به نیازهای دانشآموزان و زمینههای فرهنگی آنها به کار گیرند ،بنابراین از دیدگاه آنان شیوههای آموزشی و
ارزشیابی از دانشآموزان با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد.
پیشنهادات
با توجه به یافتههای حاصل از تحقیق پیشنهاد میشود که:
 -5با توجه به ضرورت وجود آموزش چند فرهنگی در کشوری مانند ایران ،برنامهریزان آموزشی و درسی نسبت به
گنجاندن این رویکرد در برنامه درسی مدارس اقدام نمایند.
 در برنامه درسی که برای دورههای مختلف تحصیلی تهیه و تدوین میشود به نیازها و زمینههای متنوع و مختلفدانشآموزان توجه شود.
 -9در تشکیالت و سازماندهی مراکز تربیت معلم در راستای تعمق و تاکید بر آموزش چند فرهنگی در فرایندهای
اداری ،اجرایی و آموزشی بازنگری اساسی صورت گیرد.
 -1گنجاندن چند واحد درسی مرتبط با آموزش چندفرهنگی در برنامه درسی مراکز تربیت معلم.
 -1نسبت به فرآهم کردن فرصتها و شرایط مناسب جهت افزایش آگاهی مدیران و معلمان از مفاهیم آموزش
چندفرهنگی اهتمام شود.
 -9برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت جهت بازآموزی مدیران و معلمان و آشنایی آنها با مفاهیم آموزش چند
فرهنگی و استفاده از آن به عنوان یک رویکرد جدید در کالسهای درس.
 -1در تهیه و تدوین اهداف آموزشی برای دوره راهنمایی و متوسطه به مفاهیم آموزش چند فرهنگی توجه شود.
 -3در محتوای آموزشی دوره راهنمایی و متوسطه تنوع وجود داشته باشد و تدوین و طراحی مطالب و مواد آموزشی با
خصوصیات فرهنگی ،نژادی ،قومی و مذهبی نواحی مختلف همخوانی داشته باشد.
 -3کتاب های درسی دارای انواع متفاوتی از محتوای مناسب برای مطابقت با برنامه درسی چند فرهنگی باشند و کتاب-
های درسی مناطق مختلف با توجه به اهداف خاص منطقهای تدوین شود.
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 -50در روش تدریس و ارائه دروس از روشهای متنوع و گوناگون استفاده شود و به جای روشهای معلم محور از
کانالهای رسانهای با مشارکت فعال دانشاموزان استفاده شود.
 -55در ارزشیابی از دانشآموزان از شیوههای مختلف ارزشیابی استفاده شود و به زمینههای متفاوت فرهنگی ،زبانی،
مذهبی و تفاوتهای فردی دانشآموزان توجه شود.
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