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 90 ۀ راختمحقق ۀنامپر رش تحقیق در هخش کمی عاارت ا رت از اهزار .شرد ا رت اده آن از اکتشرافی  مطالعاتعنوان هه که

 ۀمصررراحا متون محوری و هاز کدگذری ها) اکتشرررافی یهامصررراحاه نتایج و عملی نظری، ماانیماانی  مرور ها که  ررریالی
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 مقدمه

ها میراث فرهنگی نظیر افکار و عقاید،  گمانیهصرری  و ضرمنی  ،یرر رمیغ ،ترهیت کشرور در اشرکال ر رمیونظام تعلیم

ر رررالت خویش مواجه ا رررت  نیتریادیهن و نیتریمحور عنوانهه رررنن، آداب دینی و اخ قی  ،هازانیم ،ور رررومآداب

نهراد اجتمراعی  (.1381؛ یرارمحمردیران، 1381، همکراران؛ طرالرز زاده و 1384اجرارگراه،  ؛ فتحی و1380)شرررریعتمرداری، 

 هاشرردمیاجتماعی در کنش متقاهل  یهاانیجرهلکه ها  ررایر  ؛کندینمعمل  ءخ  ررایر نهادها در  همانند وپرورشآموزش

عمل کرده و  ءدر خ  تواندینمنیز  وپرورشآموزشعنصرر مهم نهاد  عنوانههدر ری   ۀهرنام صرورتنیهد. (1390)ع قه هند، 

در  هاآن حلراه یریکارگ ههلذا شررناخت مسرراال جامعه و  ؛اجتماعی خود غیرحسررا  هاشررد و نسررات هه محیگ فرهنگی

(. 1396)صرادقی، نج ی،   شرودیمریزان در ری قلمداد وظایف هرنامه نیترشردهشرناختهو  نیتریهیهددر ری از  یهاهرنامه

ضرروری   در این را رتا؛ واحد ا رت و مسراال اجتماعی از تمامیت هرخوردار هسرتندزندگی انسران از نظر اجتماعی، ی  کل 

 هاآنهشرنا رد و نانیا  هرای حل  یخوهههپرورش دهد که قادر هاشرد اوً  مسراال را  یاگونهههدر ری هتواند فرد را  ۀا رت هرنام

 در دیگر طرفی از(. 1387)آرمند،  کندیمرخورد ه کپارچهیی  کل  صررورتههانسرران ها مسرراال زندگی   چراکه  ،اقدام نماید

 امروز جهان ا را ری یهامشرخصره نیترمهم از یکی ...و اجتماعی  ۀطاق فرهنگی، نژادی، تنو  انوا  هیسرتم قرن اخیر یهادهه

 از پیشرگیری های جهت قانون اینکه رغمیعل. دنشرو یم قلمداد اجتما   راخت  جهت  فردی هین تعام ت در مینر عاملی و

 متأ رر انه اما اند؛شررده وضرر  جهان  رررتا ررر در شیوهکم پو ررت  رنگ و گراییقومیت  ،عقیده نژاد، هر ماتنی یهاضیتاع

 یرمنطقیغ ناهراهریاز این رو . هاشردمی ت کی  و تاعیض  لعاب و رنگ ها رفتارهایی و هانگرش ا ریر جهانی ۀجامع همچنان

 از یکی. ا رت آشرکار  فرهنگی ۀ رلط و داریجانز   تاعیض،  تعصرز، ،گرایییت قوم نژادپر رتی، در که ر ریده خود او  هه

  خاکی کره این تمام  در که فراوانی فرهنگی یهاخصررومت  ، عاارت ا ررت ازناهراهری این هودن آشررکار یهانشررانه نیترمهم

از ذات  این مطالاات .دارد از افراد مطالاات معینی خود،متنا رز ها مقتیریات زمانی  ایجامعه در هر دوره. هاشرندیم مطرح

هدفمند و  ررنجیده، فرد  یهات یفعال ۀمجموع یپرتو در  کوشرردیملذا جامعه  ؛ردیگ یمزندگی اجتماعی آنان  رررچشررمه 

نماید که هتواند در عرصرۀ زندگی فردی، اجتماعی،   ییهامهارتمجهز هه  ،شرهروندان امروز و فردا عنوانههخود را  موردپسرند

اجتماعی ها   مطالعات در ری هرنامۀ صرورتهدین ؛(47، ص  1385)آقازاده،   ریا ری، اقتصرادی و فنی نقش مینری ای ا کند

 دانش، از هرخورداری جهت  هاو گروه افراد توانمند ررازی جهت  در که ا ررت  ی ررازوکار تأکید هر رویکرد چند فرهنگی،

هر این هاور هسرتند  نظرانصراحز  .هاشردمی مینر هسریار چندفرهنگی ۀجامع  ی در زیآممسرالمت  همزیسرتی مهارت و نگرش

 نیتعامل ه و یآموزشر  ریتداه ،یدر ر  یهاهرنامهدر  ازجمله وپرورشآموزش ت اوتم یهاهیًدر  دیها یدانش چندفرهنگ که

 ۀ. جامعهاشررد یریادگ یو  سیتدر ت یماه یجزء اصررلهرنامۀ در رری هاید  درواق  .اهدینمود  نیوالد آموزان ومعلمان، دانش

، زهان، دین و ور ررومآدابدارای  هااز گروه  هرکدام کهفرهنگی، قومی و زهانی گوناگونی تشررکیل شررده  یهاگروهایران از 

در کنار  زیآممسررالمت  طورههند گوناگون فرهنگی و قومی هرای آنکه هتوان یهاگروهمذهز مت اوتی ها یکدیگر هسررتند. این 

و  هات اوتلذا هاید  ؛فرهنگی حرکت کنند ییگراینسرامداری دوری و هه  رمت یکدیگر زندگی کنند، هاید از تعصرز و قوم

 رونیازا .(2: ص 1395وفایی، قومی ت ش کنند )فرهنگی و هینیکدیگر را هشنا ند و در جهت رشد رواهگ هین یهاشااهت 

 همواره مدنظر ، وم ۀدر هزار ترهیت وتعلیم مااحث  نیترمهمیکی از  عنوانههماتنی هر دیدگاه چندفرهنگی ترهیت شهروندی 
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ی چندفرهنگ توجه هه رویکردجهت هدینهاشرد. میدر ری  یزیرهرنامه نظرانصراحز  خصروصههترهیت و ومتخصرصران تعلیم

 جمهوری ا ر می ایران وپرورشآموزش وزارتدر د رتور مطالعات اجتماعی ی در ر  ۀهرنام یهام ک از  یکی عنوانهه هاید

 .ردیقرار گ 

اما هنوز تحقیق مسرتقلی در  ؛در ری هرا را  رویکرد چندفرهنگی تحقیقاتی صرورت گرفته ۀهرنام ۀدر زمینها وجود اینکه 

هه هرر ری  هخشدر این ا رت. هاهتدایی هرا را  رویکرد چندفرهنگی انجام نشرد ۀدر ری مطالعات اجتماعی دور ۀهرنام ۀحوز

   :شودیمپرداخته  اندگرفته صورتدر ی و رویکرد چندفرهنگی  ۀهرنام ۀکه در راهطه ها حوز هاییپژوهشاز  تعدادی

 ،«در ری ۀهرنام در گراییقومیت  و چندفرهنگی آموزش» عنوان ها خود پژوهش  در( 1395) پور علی  لی  و پور علی نسررین

. دهند قرار  یو معلمان، مورد نقد و هرر ر  یتیعلوم تره ۀمتخصرصران حوز اتیاز نظر یریگ ها ههره راموضرو   کردند کهت ش 

 که هرا را  آن هوده متو رطه دوره معلمانمتشرکل از  آماری ۀجامع .ا رت  تحلیلی و کی ی تحقیقات نو  از مذکور پژوهش

 انتخاب مصرراحاه انجام جهت  مختلف یهات یقوم ها معلمان از ن ر 27  تعداد و گرفتهصررورت   هدفمند روش هه یریگ نمونه

 و چندفرهنگی یهامیل ه از ا ررت اده ها که ی رریاًت ها مصرراحاه  ررا هه و ینگارقوم ۀشرریو هه پژوهش روش.  شرردند

  نویسری مشراهده و یسر ینو گزارش صردا، ضراگ طریق از اط عات یآورجم  همچنین هاشرد.می اندشردهیطراح گراییقومیت 

 نیترمهم از گراییقومیرت  ۀمقولر  و فرهنگی چنرد آموزش انرد ازعارارت پژوهش این یهراافترهیر  نیترمهم. صرررورت پرذیرفرت 

 فرهنگی آموزش یهانهیزم که زمان هر هاشرند.می شردنیجهان عصرر در ن ساعتمادهه و فکری ناات ح ظ جهت  در عناصرر

  .ا رت شرده یادگیری و آموزش در  اخ ل موجز  امر این که نیامده هه وجود افراد هین کارآمدی و مینر ارتااط ؛ناوده منا رز 

در ری پرداختند. نتایج  ۀهه هرر ری خصروصریات نیازهای تحصری ت چندفرهنگی در طراحی هرنام (2015)دمیر و یورداکل 

نشران داد که اگر هدن یادگیری دارای خصروصریاتی مانند درک حقون انسرانی در شرهروندی، اجرای شررایگ یادگیری در 

در ری  ۀا  ت کر هاشرد، طراحی هرنامفکری مانند انعک یهامهارتمختلف تعصرای و ارزیاهی فرآیندهای تمرکز هر  یهاگروه

 آموزش هرای الگویی ارااه» عنوان ها یپژوهشررر ( 1395) همکاران و محمدی. شرررودمیدارای خصررروصررریات چندفرهنگی 

هه پدیدارشنا ی را ها روش پژوهش  «ایران  در حوزه این متخصرصران یهادگاهید واکاوی: عالی آموزش  نظام در چندفرهنگی

 تحلیل از نو   آن تحلیل روش و  راختار هدون ۀمصراحا صرورتدر پژوهش مذکور هه هاداده گردآوری اهزار  انجام ر راندند.

 که ههود ایران در چندفرهنگی آموزش نظرانصراحز  و  متخصرصران تمامی متشرکل از ل آماریجامع. هاشردیم کی ی موضروعی

. شردند  انتخاب نمونه عنوانهه افراد از  ن ر 15  تعداد ،هاافتهی نظری اشراا  هرمانای و  هدفمند یریگ نمونه روش از ا رت اده ها

 و هار رراخت یز هاید اهتدا ،کشررورمان عالی آموزش  نظام در چندفرهنگی رویکرد کردنحاکم جهت  که ندداد نشرران هاافتهی

 نیروی و چندفرهنگی یگذارا رت ی ر  اند ازعاارت  ًزم یهاشررطشیپ و هار راخت یزفراهم شروند. این   ًزم یهاشررطشیپ

 خرد یهایا رتراتژ و( وزارتخانه و دانشرگاه  رط  در) ک ن آموزشری یهایا رتراتژ هر  تکیه ها  رپس. چندفرهنگی انسرانی

 و همکاران ونیک  .داد پا ررر  فرهنگی یهات یاقل از دانشرررجویان فرهنگی متنو  نیازهای هههاید ( در  ک    رررط  در)

 ها نشرران دادند کهیافتهدر کشررور کره پرداختند.  یدهسررتانشیپ یهاک  ( هه هرر رری تحصرری ت چندفرهنگی در 2015)

 یهند طاقهگسررترده در دود ررته  صررورتهه هاشررد. این موردمیمکانی هرای آموزش چندفرهنگی  عنوانههموقعیت ک   

 همچنین .هاشندمیداخلی و خارجی  صورتهه که فاکتورهای متنی محدود ک  ی: تحصی ت چندفرهنگی واقعی و  شودمی
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: شرناخت قالی از معلمان، اجرای تحصری ت چندفرهنگی و مشرک ت دشرو یم یهندطاقهد رته تحصری ت چندفرهنگی هه  ره

فرهنگی همراننرد میراث فرهنگی، هویرت و انگیزش در  یهرامیل رههره هرر ررری نقش  در پژوهش خود (2015کراتراً )معلم. 

ی هرامیل رهی معلم نسرررارت هره تردریس معلم در ارتاراط هرا هرانگرشهرر ررری هرا هردن  آموزش زهران اول  جهرت یرادگیری زهران 

صرورت گرفت.  هین معلمان دو مرکز آموزشری والنسریا  یاپر رشرنامهماتنی هر  ینگارقوم  ۀمطالع جهت هدینپرداخت.  فرهنگی

. همچنین متوجه شرد که پی هه فرهنگی مت اوت هرد توانینمهه این نتیجه ر رید که هدون تشرخیص فرهنگ ی  شرخص  وی

 آموزش یهامیل ه» عنوان ها پژوهشررری( 1394) نژاد  ررراحانی وفاای،تأنیر زیادی دارند.  یآموززهان هرفرهنگی  یهامیل ه

 ا ررنادی و محتوا تحلیل ۀشرریو  هه پژوهش مذکور.  هه انجام ر رراندند  «در رری کتز  محتوای در هاآن تحلیل و چندفرهنگی

 32  هه تعداد 93-92 تحصیلی  ال  در  نظری ۀمتو ط  دوم ۀدور  در ی تز ک  ۀکلی آماری آن متشکل از ۀجامع. صورت گرفت 

  ا ررنادی تحلیل هخش در پژوهش اهزار. شرردند انتخاب آماری ۀنمون عنوانهه کتاب 7  تعداد ،آماری ۀجامع هین از. هود کتاب

 محتوا تحلیل یهاداده. هود محتوا تحلیل  ریاهه یا سرت یلچ صرورت هه محتوا تحلیل هخش  در و یهردارشیف فرم صرورتهه

 مرتاگ فراوانی 180 مجمو  از: از اندعاارت پژوهش یهاافتهی نیترعمده. شردند لیوتحلهیتجز توصری ی آمار از ا رت اده ها

 یعنی فرهنگی چند آموزش یهامیل ه ها مرتاگ فراوانی 76 ها «(1) تاری » در ررری کتاب متو رررطه، ۀدور در ررری کتز  در

 5 ها «متو طه اول اجتماعی  مطالعات» در ی کتاب و فرهنگی چند آموزش یهامیل ه هه توجه میزان هیشترین  درصد 42/ 22

داخلی و  یهاپژوهشا   ر هرا .دنداشرت را فرهنگی چند آموزش یهامیل ه هه توجه میزان کمتریندرصرد  2/ 77 یعنی فراوان

دارای رویکرد  ...( ررراختار و اهدان، محتوا، معلم و ماننددر ررری ) ۀنمود که عناصرررر هرنام ادعا گونهنیا توانیمخارجی 

. همچنین اکثریت  داردت اوت معناداری وجود  ،در ری هدون درنظرگرفتن رویکرد چندفرهنگی ۀچندفرهنگی ها عناصرر هرنام

 .آموزشری و ترهیتی اشرتراک داشتند ۀهر تأکید و لزوم ا رت اده از دیدگاه چندفرهنگی در جهت هاًهردن کی یت حوز هاپژوهش

  یهافرهنگآشررنایی ها  جهت فراهم کردن هسررترهای منا ررز عاارت ا ررت از نظام آموزشرری  ۀوظی  ها مطرح نمودند کهآن

  تیدرنها .داشرتند دیتأک ها توجه هه اصرول رویکرد چندفرهنگی  کتز هر هازنگری و ههاود  نیز هاپژوهشاز تعدادی  گوناگون. 

  یهافرهنگدر  ، هماسررتگی و... یدو ررتنو  ۀدر رری چندفرهنگی در گسررترش روحی ۀنقش هرنام مت اوتی هه هایپژوهش

 پرداختند.گوناگون 

مطالعات  ز کت یهرا یچندفرهنگ کردیهرا ررا  رو یدر رر  ۀهرنام  فرایندهای مدلشررنا ررایی پژوهش حاضررر قصررد دارد ها 

و  شرتریه تحقیقات یراهگشرا ،یدر ر  ۀهرنام یجهت اصر ح الگو  ییشرنهادهایو ارااه پ ییاهتدا ۀآموزان دوردانش یاجتماع

شرکان تحقیقاتی این حوزه   . همچنین قصرد داردگردد نهیزم نیدر ا نظرانصراحز میل ان و  ماتیتصرم یروشرن هرا ییراهنما

مطالعات  یدر ر  ۀهرنام فرایندهای ییشرنا رارا جاران کند. ضررورت و اهمیت  شردهواق گذشرته مف ول  یها رالرا که در  

 ،دهند یمتحقیقاتی گذشرررته را از لحاظ نظری و کارهردی ههاود  یهاشرررکانی که چندفرهنگ کردیهرا رررا  رو یاجتماع

ای رای نقش   ،آنران یو مسررراارل اجتمراع یواقع یآموزان هرا زنردگ دانش یریادگ یر  انیر مهرقرار نمودن ارتاراط معنرادار  از انردعارارت

 یهرا ییراهنما  ،آموزاندانش یرواهگ اجتماع یاصرر ح الگو  ،انتقال فرهنگ قیاز طر  آموزاندانش  ررازیندهیو آ ینگرندهیآ

  یهافرهنگها  یانسرران یروین ی ررازآماده ،گوناگون یهافرهنگآموزان در دانش قیو اصرر ح ع  ازهایمشررخص کردن ن

 ۀو یاص ح شو  ا   درای ای نقش  ،یاحرفهشهروند   ی عنوانههآموزان و ههاود فرهنگ دانش ءارتقار د ریتأن ،گوناگون
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معلمان مطالعات  ییمهارت و توانا شیافزا ...(،و واناتیو ح سررت یزگیمحرفتار ها  ۀمصرررن و نحو  ی)اصرر ح الگو  یزندگ 

هراشرررد کره ذکر میقراهرل .معلمت یر ترههره نظرام  یهخشررر ت یر  یک تحول در  ،گونراگون یهرافرهنرگمواجره هرا  قیاز طری اجتمراع

 جامعه  رنی یهاگروه  رایر هه نسرات  روانی و روحی جسرمی، تکامل و رشرد  نظر از آنکه ۀوا رطهه اهتدایی  ۀآموزان دوردانش

  کودکان هاشررد،می کشررور وپرورشآموزش ر ررمی دورۀ اولین اهتدایی  ۀدور که  آنجایی از و هرخوردارند یاژهیو اهمیت  از

  کتاب خصروصهه مقط  این کتز  در ری ۀهرنام که ا رت  مطلوب؛ لذا  آورندیم هه د رت  دوره این در را خود تجارب اولین

 رویکرد از دارد،  نقش گوناگون یهافرهنگ ها آموزاندانش کردن اجتماعی  روند در مسرتقیم صرورتهه که اجتماعی مطالعات

 مطالعات در ری ۀهرنام  مدل فرایندهای شرنا رایی عاارت ا رت از حاضرر  پژوهش اصرلی  هدن .کند پیروی فرهنگی چند

صررورت هدین پژوهش اصررلی  رریال ها توجه ها مسررهله مطرح شررده چندفرهنگی.  رویکرد هرا ررا  اهتدایی  ۀدور اجتماعی

چندفرهنگی کدام هسررتند و چه  رویکرد هرا ررا  اهتدایی ۀدور اجتماعی مطالعات  در رری ۀهرنام  مدل فرایندهای هاشررد:می

 ارااه نمود؟ هاهرای آن توانیمچارچوهی 

 

 پژوهش یشناسروش

که ها ا ررت اده از  هاشرردمیکمی _کی ی یهاپژوهشاجرا جزء  ۀو از نظر شرریو  کارهردیصررورت هه  این پژوهش از نظر هدن

 طورهرههنیراد ک  ررریر  یر  نو  روش پژوهش کی ی ا رررت کره داده یپردازهیر نظر. رویکرد انجرام پرذیرفرت هنیراد رویکرد داده

. همچنین این دهدمورد مطالعه ارااه   ۀپدید ۀتا مدلی درهار ردیگ یمرا هه کار   یسرتماتی ر  یهاهیروی   رلسرله  ییا رتقرا

را تادیل هه م اهیم، مقوًت و  هاآن هتوان شردهیگردآور یهادادهتا ها هرر ری   رازدیمهرای محقق فراهم  یانهیزمرویکرد 

  ۀیکل شررامل کی ی و کمی هخش در پژوهش آماری این ۀجامع (.1397مدل کند )خداهنده، پورصررادن و عسررگری،  ت یدرنها

 از ا رت اده ها کی ی هخش در نمونه حجم .هاشردمی  ن ر 340 حدودهه تعداد   آموزشری یزیرهرنامه و پژوهش  رازمان کارکنان

 ن ر 181  تعداد 0/ 05 خطای ها و کوکران فرمول از ا رت اده ها نیز کمی هخش  در. شرد تعیین  ن ر 14  تعداد نظری اشراا  اصرل

روش نمونۀ گیری  کمی هخش در هاشرد.صرورت هدفمند میهه کی ی  هخش در یریگ نمونه روش  .شردند تعیین نمونه عنوانهه

 که هود افتهی رازماننیمه ۀمصراحا شرامل کی ی هخش  در تحقیق اهزار  .شرد ا رت اده یاطاقه_تصرادفی یریگ نمونه روش از نیز

  ریالی 90 ۀ راختمحقق ۀنامپر رش ق در هخش کمی عاارت ا رت ازتحقی اهزار  .شرد ا رت اده آن از اکتشرافی مطالعات عنوانهه

  (اکتشررافی ۀمصرراحا متون محوری و هاز کدگذری ها) اکتشررافی یهامصرراحاه نتایج و عملی ، ماانینظری ماانی مرور ها که

 انتخاب نمونه عنوانهه مصرراحاه چند گرفته، صررورت یهامصرراحاه میان از ،هازآزمون پایایی ۀمحا ررا هرای .گشررت  تدوین

 دو در شردهمشرخص ُکدهای  رپس شرده و یکدگذار هار دو مشرخص و کوتاه زمانی ۀفاصرل ی در هاآن از  هرکدام شردند.

 در موردا ررت اده ۀنامپر ررش روایی تعیین هرای. گرفتند  قرار قیا  مورد هاهم هامصرراحاه از  هرکدام هرای زمانی ۀفاصررل

 را  آن ،نامهپر رش پایایی از اطمینان منظورهه. گشرت   دییتأهرر ری و  روایی  رازه  رپس محتوا و روایی اهتدا ،پژوهش مذکور

 مورد( هازآزمایی و  آل ا ضررریز ) روش دو از ا ررت اده ها حاصررل یهاداده و نموده اجرا آماری ۀجامع از ن ری 40 ۀنمونه هر
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اکتشرافی   عاملی تحلیل از پسکدگذاری هاز، محوری و انتخاهی  ۀدر  ره مرحل هادادهتحلیل  ت یدرنها .گرفتند قرار هرر ری

 .صورت گرفت ک  ی  هنیاد داده یپردازهینظرهرا ا  رویکرد 

 

 هاافتهی

 

 
 ی  یال 90 یمجموعه  یژهی و یهاارزش  دارزیش نمودار: 1نمودار 

 

افقی   اُم 19ا رتنااط کرد که شریز نمودار در عامل  توانیم شرود،مشراهده می( 1)شرماره از نمودار ا رکری که در نمودار 

هوده که عامل  19از  متشرکل متفیرها ۀمجموع دهد کهمسرهله نشران میاین  .شرودیمکمتر  1؛ یعنی مقدار آن از ارزش ا رت 

 .هاشدیم 73.723عامل در تایین واریانس کل متفیرها هه میزان  19 هم این 
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 گانه 19 هامقوله  تراکمی درصد و واریانس  از درصد ویژه، ارزش  :1جدول  

 درصد از کل واریانس درصد تجمعی درصد واریانس ارزش ویژه مقوله

1 26.134 29.038 29.038 12.604 

2 7.075 7.862 36.899 20.586 

3 3.786 4.207 41.106 26.218 

4 3.325 3.694 44.801 31.742 

5 3.236 3.595 48.396 36.493 

6 2.935 3.262 51.658 40.808 

7 2.568 2.853 54.511 45.123 

8 2.083 2.314 56.825 48.566 

9 1.725 1.917 58.742 51.615 

10 1.650 1.834 60.576 54.663 

11 1.603 1.781 62.357 57.239 

12 1.547 1.719 64.077 59.746 

13 1.519 1.687 65.764 62.094 

14 1.392 1.547 67.311 64.440 

15 1.337 1.485 68.796 66.664 

16 1.183 1.315 70.111 68.776 

17 1.142 1.268 71.380 70.571 

18 1.086 1.207 72.586 72.192 

19 1.023 1.137 73.723 73.723 

 

هرای هر عامل حداقل هاید  کهیناپراکنده هود و  ها توجه هه  هاهیگو هه هعد،   13از عامل  نکهیا( هه دلیل 1در جدول شرررماره )

 15 ت یدرنهای دیگر تجمی  شردند.  هاعاملدر  هاهیگو ها نظر ا رتاد راهنما، تعدادی از   جهیدرنتهاشرد؛  ره گویه وجود داشرته

 .شدندمشخصعامل اصلی جهت ارااه مدل اصلی پژوهش 

( هه دلیل 1)گویۀ  14ترکیز شردند. همچنین عامل  68و  67های ها گویه 12( هه دلیل شرااهت در عامل 39)گویۀ  15عامل 

 40و   16 ،34های )که هه ترتیز گویه 19و  18، 17وامل ع ت یدرنهاترکیز شدند.   90و  2های ها گویه  13شااهت در عامل 

 ی  عامل مستقل مشخص شدند. عنوانهه( ترکیز شده و دنشو یمرا شامل 
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 نامهپر ش مواد  اختار یافتهی  چرخش ماتریس  :2جدول  

 ۀشمار

 ه یگو

 هامقوله 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

88 0.795               

8 0.758               

28 0.703               

56 0.669               

80 0.660               

48 0.630               

44 0.614               

60 0.612               

72 0.612               

32 0.595               

76 0.588               

24 0.586               

64 0.575               

4 0.571               

20 0.554               

52 0.549               

43 0.479               

84 0.467               

23 0.464               

83 0.428               

58 0.417               

38 0.378               

85  0.706              

5  0.676              

25  0.654              

65  0.586              

55  0.583              

10  0.577              
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شمارۀ  

 هیگو

 هامقوله

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

30  0.571              

35  0.549              

70  0.531              

15  0.529              

50  0.512              

45  0.490              

75  0.473              

66   0.699             

86   0.634             

74   0.589             

21   0.546             

46   0.534             

81   0.505             

54   0.490             

9   0.436             

42    0.618            

37    0.608            

57    0.606            

82    0.579            

22    0.572            

62    0.553            

87    0.532            

47    0.530            

27    0.462            

79     0.708           

31     0.611           

59     0.566           

63     0.431           

11     0.412           
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شمارۀ 

 ه یگو

 هامقوله 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7     0.395           

33      0.668          

                

78      0.639          

18      0.548          

51       0.773         

3       0.707         

71       0.540         

14        0.790        

19        0.610        

17        0.502        

13        0.460        

29        0.399        

41         0.739       

26         0.583       

89         0.387       

49          0.669      

73          0.580      

69          0.405      

77           0.590     

53           0.559     

61           0.398     

67            0.773    

39            0.715    

68            0.706    

1             0.697   

2             0.665   

90             0.415   

12              0.635  
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شمارۀ  

 گویه

 هامقوله

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

36              0.523  

6              0.354  

34               0.620 

16               0.610 

40               0.380 

 

 پاره ی  تشرکیل و هوده هماسرته عامل ی  ها مشرترکا  که تی ریاً مجمو ) ( عوامل2ها توجه هه اط عات جدول شرماره )

 :نداهشد یگذارنام و ا تخرا  زیر شرح هه( دهندیم را تست 

 12.604 مقوله این. ا ررت آن  یهایژگ یوشررناخت فرهنگ و اجتما  و آشررنایی ها  هه مرهوط م هوم 22 دارای 1 عامل •

 .کندیم تایین را کل واریانس از درصد

  تایین را کل واریانس از  درصرد 20.586 مقوله این. ا رت  داخلی ایهفرهنگ اهمیت  هه مرهوط م هوم 13 دارای 2 عامل •

 .کندیم

  تایین را کل واریانس از درصرد 26.218 مقوله این. ا رت  فرهنگی درون و میان تعامل هه مرهوط م هوم 8 دارای 3 عامل •

 .کندیم

  تایین را کل واریانس از  درصررد 31.742  مقوله این. ا ررت  زمان و فیررای آموزشرری هه مرهوط م هوم 9 دارای 4 عامل •

 .کندیم

 .کندیم تایین را کل واریانس از درصد 36.493 مقوله این. ا ت  نقش معلم هه مرهوط م هوم 6 دارای 5 عامل •

  تایین را کرل واریرانس از درصرررد 40.808 مقولره این. ا رررت  آموزاندانش یهنردگروه هره مرهوط م هوم 3 دارای 6 عرامرل •

 .کندیم

 .کندیم  تایین را کل واریانس از  درصد  45.123 مقوله  این. ا ت  مواد و مناه  آموزشی هه مرهوط م هوم  3 دارای  7 عامل •

 از   درصررد 48.566  مقوله این. ا ررت  ایجاد نگرش مثات نسررات هه فرهنگ و اجتما  هه مرهوط م هوم 5 دارای 8 عامل •

 .کندیم تایین را کل واریانس

  کل واریانس از  درصرد 51.615 مقوله این. ا رت  چندفرهنگی زیسرت  الگوی یادگیری هه مرهوط م هوم 3 دارای 9 عامل •

 .کندیم تایین را

 .کندیم  تایین را کل واریانس از  درصد  54.663 مقوله  این. ا ت  یادگیری یهات یفعال  هه مرهوط  م هوم 3  دارای 10لعام •
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  کل واریانس از  درصرد 57.239 مقوله این. ا رت  هر ا ر ح و پیشررفت اجتما  دیتأک  هه مرهوط م هوم 3 دارای 11 عامل •

 .کندیم تایین را

 .کندیم تایین را کل واریانس از درصد 59.746 مقوله این. ا ت  جاناههمهارزشیاهی  هه مرهوط م هوم 3 دارای 12 عامل •

 درصرد  62.094 مقوله این. ا رت  فرهنگی در عمل یهایژگ یوعادی شردن ا رت اده از  هه مرهوط م هوم 3 دارای 13 عامل •

 .کندیم تایین را کل واریانس از

 از  درصرررد 64.440 مقولره این. ا رررت  عردالرت محوری در تعلیم و ترهیرت  هره توجره هره مرهوط م هوم 3 دارای 14 عرامرل •

 .کندیم تایین را کل واریانس

  تایین را کل واریانس از درصرد 66.664 مقوله این. ا رت  جاناههمهانسرجام و اتحاد  هه مرهوط م هوم 3 دارای 15 عامل •

 .کندیم

 

 ،پژوهش  ها مرتاگ نظری ماانی مرور هه توجه  ررپس ها .قرار گرفتندمقوله  15م هوم در  90پس از تحلیل عاملی اکتشررافی، 

یکدیگر پیوند  هه هنیادداده ۀنظری پارادایمی الگوی هرا را   دارنظام صرورتیهه آمدهد رت هه یهامقوله و عوامل تا شرد ت ش

نسررات هه موضررو  پژوهش از  شرروندگانمصرراحاه ک از تجارب، نگرش و ادرا یغن ی یهه توصرر  یاهید ررت منظورهه. شرروند

  ادیهنداده  ۀینظر گردید.ا ت اده  (1385) نیکورهاشترا  و  ادیهنداده ۀینظرخاص از راهارد  طورههو  ی یپژوهش ک  یهاروش

 یا هینظرمقصرود آن  راختن و پرداختن  . همچنیناندشردهلیتحلو  یگردآورمنظم  صرورتههکه  هاشردمی ییهاداده یهرمانا

 الگو، این طاق .(1389هالتون،  ؛1385کورهین،  و )اشررتراو  مطالعه صررادن و روشررنگر هاشررد مورد ۀنیزما ررت که در  

 مرتاگ اصرلی ۀد رت این ها هایهندد رته  رایر که شرده تعریف پدیده عنوانهه( محوریرویداد یا ایده مانند) یاصرل یهندد رته

 مطالعات در رری ۀهرنام  مدل فرایندهایچارچوب   ها توجه هه هرداشررت و ت سرریر محقق از این مطالعه، ت یدرنها .شرروندیم

 هاشد.  مشاهده میقاهل( 2شماره ) در نمودارچندفرهنگی  رویکرد هرا ا  اهتدایی ۀدور اجتماعی
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 یانهیزم یه ی نظرالگوی پاردایمی  :2 نمودار

 

   یریگجهینتبحث و 

ۀ هرنام یهامیل ه و اهعاد شرنا رایی)  مطالعه مورد  ۀپدید آورنده وجود هه اصرلی عامل که شرودیم گ ته  شررایطی هه عل ی شررایگ

 یهرا متقاهل یهاکنش/ هاکنش  رلسرله ی  که ا رت  اصرلی ات ان یا حادنه ،یمحورپدیده. هاشرد( اجتماعی مطالعات در ری

 ا رت  ویژه خصروصریات ی رر ی   ۀدهندنشران ،یانهیزم شررایگ. شرودیم مرهوط  آن هه و دارد وجود  آن کردن اداره یا کنترل

 کههاشرد می  عدهُ ی  طول  در یپدیدها ها مرتاگ وقای  یا حوادث محل دیگر عاارت هه ؛کندیم دًلت خاص   یادهیپد هه که

 کههوده  و ری  و کلی ،(گرمداخله) میانجی شررایگ. ردیگ یم صرورت  پدیده هه پا ر  و اداره کنترل، جهت  متقاهل کنش  آن در

 هرا مواجهره جهرت  ییهراحرلراه ارااره هره نیرادهداده ۀنظریر  در موردنظر یراهاردهرا. گرذاردیم انر متقراهرل کنش/ کنش چگونگی هر

 دادن نشررران و  آن ها هرخورد ،موردمطرالعره  ۀپدید کردن اداره آن هدن ذکر ا رررت کهقاهل .دارد اشررراره  مطرالعره مورد پدیده

( هاالعملعکس) واکنش و( اعمال) کنش نتیجه اند ازی این مسررهله عاارتپیامدها . همچنینا ررت   آن هراهر درحسررا رریت 

 .(1387کورهین،  و )اشتراو  دارد وجود پدیده خصوص در که شرایطی

 

 ی: انهیزمشرایط 
 

 

 

 زمان و فضای آموزشی

 قش معلم ن

 مواد و منابع آموزشی

 

 راهبردها: 
 

 آن  یها ی ژگیو با  آشنایی و  اجتماع  و فرهنگ  شناخت

 اجتماع   و فرهنگ  به  نسبت مثبت  نگرش ایجاد

 فرهنگی در عمل ی های ژگیو از   استفاده  شدن عادی

 

 شرایط مداخله گر:
 

 آموزان گروهبندی دانش

 یادگیری  یهات یفعال 

 جانبه ارزشیابی همه 

 

 پیامد: 
 

 تعامل میان و درون فرهنگی 

 ادگیری الگوی زیست چندفرهنگی ی

 داخلی  یها فرهنگ اهمیت به 

 

 

 شرایط علّی:
 

 محوری در تعلیم و تربیتتوجه به عدالت

 جانبه انسجام و اتحاد همه

 پیشرفت اجتماعتاکید بر اصالح و 

 

 محوری:  ۀمقول

 برنامه درسی مطالعات اجتماعی
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هوم م  90از مجمو  م هوم  9، حراضرررر پژوهش هرا مرتاگ نظری مارانی مرور هره توجره پس از تحلیرل عراملی اکتشرررافی و هرا

 ترهیت،وتعلیم در محوریعدالت  هه توجهاز  اندعاارتقلمداد شردند که  عل یدر قالز  ره مقوله در شررایگ  شردها رتخرا 

 در محوریعدالت  هه توجه ۀاین پژوهش در حوز یهاافتهی .اجتما  پیشررفت  و اصر ح هر دیتأک ، جاناههمه اتحاد و انسرجام

نترایج ها  جانارههمره  اتحراد و  انسرررجرام ۀدر حوز، (1394عاردلی  رررلطران احمردی و صرررادقی ) پژوهشنترایج ها ترهیرت وتعلیم

اجتما    پیشررفت  و اصر ح هر دیتأک  ۀدر حوز و ( 1385فروزهخش و احمدی ) و (1394) و همکاران قا رم پور هایپژوهش

 .دنهاشیمهمسو  (1395داودی و یو  ی ) و (1393) و همکاران نقدی یهاپژوهشنتایج ها 

م هوم  90از مجمو  م هوم  18، حراضرررر پژوهش هرا مرتاگ نظری مارانی مرور هره توجره پس از تحلیرل عراملی اکتشرررافی و هرا

 مواد معلم،  نقش آموزشری، فیرای و زمان از اندعاارتقلمداد شردند که  یانهیزمدر قالز  ره مقوله در شررایگ  شردها رتخرا 

  گرگانی و پار رایی خصرال هایپژوهشنتایج زمان و فیرای آموزشری ها  ۀاین پژوهش در حوز یهاافتهی آموزشری. مناه  و

 ،(1398ههزادفر و طاطایی ) نقش معلم ها پژوهش ۀدر حوز، (1398تیموری و رضررایی ) ،(1396ایمان و موحدی ) ،(1398)

مواد و مناه  آموزشررری ها  ۀدر حوز و (1376مظاهری ) ،(1394اهراهیمی ) پور ولی و هجسرررتانی کی ی ،(1398احمدخانی )

 .دنهاشیمهمسو  (1395) و همکاران رحیمی و (1394مرادی ) و اجلی ،(1394عزیزی )پژوهش 

م هوم  90از مجمو   م هوم 9 ،پژوهش حراضرررر هرا مرتاگ نظری مارانی مرور هره توجره پس از تحلیرل عراملی اکتشرررافی و هرا

 یهات یفعال آموزان،دانش یهندگروه از اندعاارتقلمداد شردند که  گرمداخلهمقوله در شررایگ   رهدر قالز  شردها رتخرا 

و  کراظمیران هرایپژوهشنترایج آموزان هرا دانش یهنردگروه ۀاین پژوهش در حوز یهراافترهیر . جرانارههمره ارزشررریراهی یرادگیری،

نتایج یادگیری ها  یهات یفعال ۀدر حوز، (1395)و همکاران  اصرل عاا ری و (1397 راداتی ) و رحمانیان ،(1397) همکاران

 و (1389محمدی )  رلطان و یهاغقره و (1394محمدی ) و مرگان ،(1398) یاحمدآهاد نیلی و عکاشره هاهادی هایپژوهش

 .دنهاشیمهمسو  (1389) قهرمانی و (1393) و همکاران پور قاامی هایپژوهشنتایج ها  جاناههمهارزشیاهی  ۀدر حوز

م هوم  90از مجمو   م هوم 30،پژوهش حراضرررر هرا مرتاگ نظری مارانی مرور هره توجره پس از تحلیرل عراملی اکتشرررافی و هرا

 ها آشررنایی و اجتما  و فرهنگ شررناخت  از اندعاارتمقوله در راهاردها قلمداد شرردند که   ررهدر قالز  شرردها ررتخرا 

عمرل.  در فرهنگی یهرایژگ یو از ا رررت راده شررردن عرادی اجتمرا ، و فرهنرگ هره نسرررارت  مثارت  نگرش ایجراد آن، یهرایژگ یو

میر ررپا رری   هایپژوهشنتایج آن ها  یهایژگ یوشررناخت فرهنگ و اجتما  و آشررنایی ها  ۀاین پژوهش در حوز یهاافتهی

 و (1395رونقی ) هرایپژوهش نترایج اجتمرا  هرا و فرهنرگ هره نسرررارت  مثارت  نگرش ایجراد ۀدر حوز، (1350ههنرام ) و (1377)

و  (1387خزایی ) هایپژوهش نتایج عمل ها  در فرهنگی یهایژگ یو از ا ررت اده شرردن عادی ۀدر حوز و (1386ادریسرری )

 .دنهاشیمهمسو  (1386عیوضی )

م هوم  90از مجمو   م هوم 24 ،پژوهش حراضرررر هرا مرتاگ نظری مارانی مرور هره توجره پس از تحلیرل عراملی اکتشرررافی و هرا

 الگوی یادگیری فرهنگی، درون و میان تعامل از: اندعاارتدر قالز  رره مقوله در پیامدها قلمداد شرردند که  شرردها ررتخرا 

نترایج  هرا فرهنگی  درون و میران تعرامرل ۀاین پژوهش در حوز یهراافترهیر  .داخلی یهرافرهنرگ هره ، اهمیرت چنردفرهنگی زیسرررت 

یادگیری الگوی زیسرررت   ۀدر حوز، (1397هی  هاهایی )، (1389مرتیرررایی ) ،(1395)و همکاران  جمشررریدی یهاپژوهش

https://www.noormags.ir/view/en/creator/684535/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c_%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%84
https://www.noormags.ir/view/en/creator/276144/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/en/creator/276144/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/en/creator/276144/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%da%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c
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 یهاپژوهشنتایج داخلی ها  یهافرهنگ هه اهمیت  ۀدر حوز و (1393) و همکاران رضایی هایپژوهش نتایج هاچندفرهنگی 

 .دنهاشیمهمسو  (1383آشنا ) و (1390) و همکاران ذوال قارزاده ،(1387خرا انی )

 

 فهرست منابع فارسی

اخ قی در دوره متو رررطره هر ا رررا  نقرد الگوی ترهیرت منش.  (. طراحی الگوی مطلوب ترهیرت 1387آرمنرد، محمرد ) -

 دکتری، تهران، دانشگاه ترهیت مدر  نامهانیپا

  انسرانی علوم  مطالعات مرکز انتشرارات: تهران هیوک،  محمدی، ترجمه. کی ی تحقیق ماانی. (1387کورهین ) و اشرتراو  -

 .فرهنگی و

  گونهنیا یهایژگ یو(. اصرول و قواعد حاکم هر فرایند ترهیت شهروندی و هرر ی  یر تحوًت و 1385آقازاده، احمد. ) -

 66-45، صص 17آموزشی،  ال پنجم، شمارۀ  یهاینوآوردر کشور ژاپن. فصلنامۀ  هاآموزش

 .آییژ: تهران. هیچندپا در  یهاک   آموزش راهنمای(. 1384) رخساره فیلی، و محرم آقازاده، -

 ققنو : تهران. ملکی ههار ترجمه. کودکان اجتماعی رفتارهای(. 1378. )نانسی آیزنارگ، -

(  1394و مظراهری، حسرررن. ) اهللحشرررمرت پرتوی مقردم، عارا  و ف حیران، نراهیرد و ملر  محمودی، نرازیرا و  رررلیمی،  -

در ری  یهاکتاب فیتألراهنمای هرنامه در ری حوزه ترهیت و یادگیری علوم انسرانی و مطالعات اجتماعی. تهران: دفتر 

 آموزشی یزیرهرنامهو  پژوهشدوره اهتدایی و متو طه نظری،  ازمان 

از  روی گروه در ری هنر  شردهارااه(. تهران: 1391چهارم، پنجم و شرشرم اهتدایی. ) یهاهیپاراهنمای هرنامه در ری هنر  -

 در ی یهاکتاب فیتألدفتر 

ایران هر ا ررا    معلمت یتره(. تدوین راهاردهای هرنامه در رری چندفرهنگی 1396صررادقی، علیرضررا و نج ی، حسررن ) -

 128، صرص 1،  رال اول، شرماره معلمت یترهیا، کانادا، مالزی و هندو رتان. فصرلنامه پژوهش در  تجارب کشرورهای ا رترال

– 146 

 ریرکایام :(. جامعه و تعلیم و ترهیت )ماانی ترهیتی جدید(. تهران1380شریعتمداری، علی ) -

 . تهران: روان.وپرورشآموزش یشنا جامعه(. 1390ع قه هند، علی ) -

 .در ی. تهران: علم ا تادان یزیرهرنامه(. اصول و م اهیم ا ا ی 1394) واجارگاه، کوروشفتحی  -

(، کتاب معلم مطالعات اجتماعی  1391ف حیان، ناهید و احمدی، آمنه و مل  محمودی، نازیا و مل  عاا ری، منصرور. ) -

یدر  یهاکتابششم دهستان. تهران: اداره کل چاپ و توزی  



 یچندفرهنگ کردیبراساس رو  ییابتدا ۀ دور یمطالعات اجتماع یدرس ۀ مدل برنام یندهایفرا ییشناسا

 

104 

در  منتشررشردهگ تگوی  هرداری؟. گرته یا اندیشری هوم / در ری هرنامه فلسر ی ماانی هازنگری لزوم (.1395ملکی، حسرن. ) -

 خارگزاری مهر

 . مشهد: هه نشر.اندازهاچشمو رویکردها و  هانظرگاهدر ی،  یزیرهرنامه(. 1383) مهرمحمدی، محمود -

.  1392-93   رال در متو رطه نظری در ری یهاکتاب در چندفرهنگی آموزش یهامیل ه هرر ری(. 1393) رضرا وفایی، -

 تهران. شاهد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده ارشد، کارشنا ی
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