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 چکیده

آموزان ششم ابتدایی شهر های چندفرهنگی به دانشمقاله حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر آموزش مؤلفه
كمی، از جهت اجرا شبه تحقیقاتتهران در جهت ارتقای سواد چندفرهنگی انجام شد. این پژوهش از نوع

های سواد به ادبیات تحقیق مؤلفهكاربردی است. برای گردآوری اطالعات با توجه آزمایشی و از نظر، هدف
براساس نظر  بر سواد چندفرهنگیمؤثر  هایمؤلفه چندفرهنگی استخراج و به منظور تأیید روایی پرسشنامه،

 .پذیرفتو اصالحات الزم براساس نظر ایشان صورت  شدنظران دانشگاهی و اجرایی تعیینخبرگان و صاحب
 بیاستفاده شد و با توجه به ضر SPSS22افزار فای كرونباخ و از نرممنظور تعیین پایایی آزمون از روش آلبه

این  .شد پرسشنامه تأیید ییایآمد پادستبه 7/0كه باالتر از  برای تمامی ابعاد تحقیق آمدهدستبه یآلفا
ششم  آموزان پایهآماری پژوهش شامل كلیه دانشمؤلفه است. جامعه سوال و دارای شش 23پرسشنامه شامل 

صورت گیری بهروش نمونه .مشغول تحصیل بودند 97-96ی ابتدایی شهر تهران كه در سال تحصیلیدوره
و گواه مورد  گروه آزمایشنمونه در دوای بوده است. در این پژوهش گروه ای چندمرحلهخوشهتصادفی

جلسه تحت آموزش قرارگرفتند.  12روز و در  45آموزان گروه آزمایش طی بررسی قرارگرفتند كه دانش
آموزان در هر شش مؤلفه بعد از آموزش چندفرهنگی دانشداد، میزان سوادنتایج حاصل از پژوهش نشان

بیشتر از  "ارتقاء درك وتحمل"و  "آمیزستی مسالمتهمزی"ی هااست كه این افزایش در مؤلفه ارتقاء یافته
 است. بوده هاسایر مؤلفه
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 چندفرهنگی، آموزش چندفرهنگی، سواد چندفرهنگی. :یكلید واژگان

 مقدمه
قدری كوچك شده های اجتماعی بهدنیای امروزی به دلیل حضور اینترنت، ماهواره و شبکه

ی گسترش یافته است. عالوه بر این به دلیل آسانبهفرهنگی با كمترین هزینه و بینكه تعامالت 
ی زیاد، مراودات فرهنگی درون كشورها نیز افزایش یافته است. این مسئله سبب هامهاجرت
ی اخیر به مسائل هاسالی دستخوش تغییر شود و در شناسروانوم انسانی خصوصاً شده تا عل

نتایج مطالعات و تحقیقات متخصصین علوم تربیتی و برنامه فرهنگی توجه بیشتری شود. 
 ،میراث فرهنگ بشر، نژاد، قومیت و مباحث چندفرهنگی یكه مطالعه است آن بیانگر یدرس

 جهانی پدیدهعصر حاضر  در گفت توانیگاهی دیگر نیز ماز دید. هست از مباحث بااهمیت
و  یا، نظام آموزش مدرسهزیبرانگای چندبعدی، فرایندی و چالشهعنوان پدیدشدن به

ادراك  هاانیجر این و داده قرار تأثیر تحت بنیادی یهاحوزه از یکیعنوان به را گاهیدانش
دوگانگی  و پیچیدگی ابهام، با آن آینده و آموزش كنونی وضع به نسبت را ما اسو احس

 جهاندر سطح آموزش  تحوالت به نسبت امید و بیم دوگانه احساس وروبرو كرده  دیدیش
از سوی دیگر، تنوع نژادی، فرهنگی، قومی، طبقه  (.1387 )فاضلی، است آورده به وجود را

های اساسی جهان امروز و عاملی مؤثر در تعامالت ی یکی از مشخصهو زباناجتماعی، دینی 
ی هاضیتبعشود. با وجود اینکه برای پیشگیری از فردی در ساخت اجتماع قلمداد میبین

جهان قانون وضع  سرتاسردر  شیوبكم ،و سنمبتنی بر نژاد، عقیده، رنگ پوست، جنسیت 
و رفتارهایی است كه در قبال برخی  اهنگرششده است، جامعه جهانی همچنان اسیر 

نابرابری  رونیازا. كندیمی قومی، فرهنگی و اجتماعی با تبعیض و تفکیك برخورد هاگروه
، تبعیض ،تعصب یی،گراقوم ی به اوج خود رسیده است و خود را در نژادپرستی،ررسمیغ

این نابرابری های آشکار و سلطه فرهنگی متجلی ساخته است. یکی از نشانه یدارجانب
 ،صادقی) شودهای قومی و نژادی فراوانی است كه در خبرهای رسمی گزارش میخصومت

عناصر  نیتراز مهم تیاز آن است كه آموزش چندفرهنگی و مقوله قوم یحاك هاافتهی(. 1389
نهیبوده و هر زمان كه زم شدن ینفس در عصر جهان و اعتمادبه یفکر ثباتدر جهت حفظ 

و  امدهیافراد به وجود نبین یاست، ارتباط مؤثر و كارآمد نبودهمناسب  یآموزش فرهنگ ی
این . (1395ی و دیگران، عبدل) شده است. یریادگیل در آموزش و امر موجب اخال نیا
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شود تا آموزش موضوعات چندفرهنگی و ارتقاء سواد چندفرهنگی موضوع سبب می
 یهاگروه كشور ما نیز از از پیش ضرورت یابد. آموزان، بیشخصوصاً در میان دانش

شکل گرفته است. هركدام در فرهنگ، آداب و رسوم، زبان  یمتنوع یو زبان یقوم ،یفرهنگ
 یو قوم یگوناگون فرهنگ یهاگروه نیهستند. ا گریکدیبا  ییهاتفاوت یمذهب دارا نیو د
 قوماز تعصب و  دیكنند، با یزندگ گریکدیآمیز در كنار آنکه بتوانند به طور مسالمت یبرا

 یهاها و شباهتتفاوت دیحركت كنند، لذا با یفرهنگ ییگرا یو به سمت نسب یدور یمدار
و  ییتالش كنند )وفا یقومبینو  یفرهنگبینرا بشناسند و در جهت رشد روابط  گریکدی

 .(1394 نژاد،یسبحان
 قیمختلف از طر یهافرهنگ یبه معرف 1970و  1960در دهه  چندفرهنگی آموزش

اندازه مورد لزوم به ایرفته بیناز  یخیكه ازنظر تار ییهاداللت داشت؛ فرهنگ یبرنامه درس
ها اصطالح بعد نیا .(1379،یمدارس گنجانده نشده بود )جواد یدر برنامه درس

 یهاگروهبلکه  یو اجتماع ینژاد ،یقوم یهاگروهها و نه تن افتی ترگستردهیمفهوم
(. 1988 ،2و گرانت 1نریدر برگرفت )اسل زیخاص را ن یهاازین یدارا یهاو گروه یتیجنس

اطالق  ییهادادیو رو هایمشخود به همه خط یامروز فیآموزش چندفرهنگی در تعر
 یآموزان داراهمه دانش یرا برا یآموزش جیتا نتا ،رندیكارگبه دیشود كه مدارس بامی
بهبود بخشند.  ییمختلف و كودكان استثنا یهاتیجنس یطبقه، مذهب و حت ت،یمل
نظر آموزان صرفاست كه در آن، تمام دانش یآموزش چندفرهنگی مفهوم گریدعبارتبه

در مدرسه برخوردار شوند  یفرصت آموزش یاز برابر دیكه به آن تعلق دارند، با یاز گروه
 ییانتقاد از خود، توانا ،یفکر یكنجکاوآموزش چندفرهنگی شامل  (.1379،ید)جوا
 تیحساس گران،ینسبت به د احترامها و مدارك، استدالل یابینظر مستقل با ارز كی لیتشک
 یقوم تیشدن از ذهن دوراست كه با هدف  ییهایتو فعال یتفکر و زندگ گرید یهاوهیبه ش

 یو آگاه شودمختلف بنا نهاده  یهابه فرهنگ مهم است كه احترام اری. بسداردیگام برم
درك متقابل به منظور ارتقاء و بهبود چند  یمناسب برا طیمح كی جادیا قیافراد از طر

هدف آموزش چندفرهنگی كمك به (. 2014 ،4و آیدین 3)كایا ابدی شیافزا ییگرافرهنگ

                                                             
1. Sliner 
2. Grant 

3. Kaya 

4. Aidin 
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و داشتن  گرانیاحترام به د دادننشان  ،یهمچون همدل ییكسب رفتارها یآموزان برادانش
 كندیتالش م ن،یعالوه بر ا (.2016و آیدین،  1)اسالن است گرانینسبت به د زیرفتار مداراآم

تا بتوانند  ،آنها فراهم سازد یم را براالزها و رفتار آموزان را قادر سازد دانش، مهارتدانش
دست برابر را در آموزش وپرورش به یهاشركت كنند و فرصت كیدموكرات جامعهدر 

است كه از  یریادگیو  یاددهیبه  انهیكثرت گرا یهابر ارزش یتناین رویکرد مب آورند.
برنامه  جادیا یآموزش یشکل خود نسبت به تحقق برابر نیتردر جامع و كندیم تیتنوع حما

دارد،  یبوده و مبارزه با اعمال ظالمانه را در پ یقوم یهاگروه انیكه موجب تفاهم م یدرس
 ،یفلسفه آموزش قیهستند كه از طر یو اعمال هااستیسهمچنین  .(1990، 2بِنِت) استمتعهد 

به  یابیارزش یهانامهنییو آ یبرنامه درس ،یكاركنان و سلسله مراتب مواد آموزش بیترك
 . (1997، 3فرایزرگذارد )احترام می یتنوع فرهنگ

تعلیم و تربیت  دیهای اخیر مورد تأكچندفرهنگی مفهومی است كه در سالرویکرد 
ها ها و حركت آنكشوربینقرارگرفته و منظور آن این است كه با وجود گسترش ارتباطات 

ها هم آنبینهای فرهنگی مسئله اقوام و تفاوت ،یایا حداقل منطقه ینظامی جهان یسوبه
، 4پارِخاین رویکرد سه دیدگاه اساسی دارد ) (.1379 ،)جوادی داردچنان اهمیت خاصی 

آفریده شده كه در خالل یك دنیای  ینظر فرهنگی، طور هستی انسان از كهنی(. اول ا2008
فرهنگی رشد و نمو پیدا كرده، تکامل یافته و زندگی و روابط اجتماعی خود را در قالب 

. این گفته بدین معنا نیست كه كندیفرهنگ تنظیم مهای برگرفته از نظام معنایی و ترجیح
از آن قالب رشد كنند.  ترفرا توانندیاند و نمشان محصور شدهها صرفاً توسط فرهنگانسان
های متفاوت معنایی هستند و تا زمانی كه هر های متفاوت، دارای نظامفرهنگ كهنیدوم ا

های دیگر نیاز دارد رهنگی است به فرهنگهای ففرهنگ، متشکل از بخش محدودی از نماد
 ترعیخود را وس ارهای عقالنی و اخالقی خود را گسترش دهد، پندتا خود را بهتر بشناسد، افق

در  تواندیاین گفته بدین معنا نیست كه كسی نم. نجات دهد یفتگینماید تا خود را از خودش
ر بدین معناست كه فرد با مشاهده قالب فرهنگ خود زندگی خوبی داشته باشد، بلکه بیشت

خود  فرهنگهای در مورد كاستی یشیبه بازاند تواندیهاست كه مهای سایر فرهنگقابلیت

                                                             
1. Aslan 
2. Bennett 

3. Fraizer 

4. Parekh 
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های جاری هر فرهنگی برخاسته از درون یك جمعی است و چالش كهنیاقدام نماید. سوم ا
این امر بدان معنا . دهدیمختلف درون خود را بازتاب م هایتیك سلسله افکار و سنبین

بلکه بدین معناست كه هویت آن جمعی،  ،نیست كه فرهنگ خالی از انسجام و هویت است
نیست.  ارزشیموارد مذكور بدین معنی است كه هیچ فرهنگی تماماً ب مامیسیال و باز است. ت

 محترم و باارزش است و از طرفی دهد،یهویتی كه به اعضای خود م لیبلکه هر فرهنگ به دل
نیستند و هر فرهنگی این حق را دارد كه خود را به دیگران عرضه  اریعها تماماغلب فرهنگ

. در این راستا كنندیها تغییر مبهترین یسوها بهكه فرهنگ استهكند و در خالل این عرضه
هانه است كه با یکدیگر گسترش یافته، هانه و ناآگاها در جریان تعامالت آگافرهنگ

ها هیچ اراده و و باز این گفته بدین معنا نیست كه آن كنندیشان را باز تعریف میتهو
خارجی هستند. بلکه بدین معناست  اتموضوع تأثیر دانگیزش درونی از خود ندارند و خو

 كنندیها در یکدیگر تأثیر و تأثر داشته و از این طریق یکدیگر را تقویت مكه فرهنگ
 .(1390)صادقی،

ها سواد چندفرهنگی شکل آن یواسطههای چندفرهنگی عناصری هستند كه بهمؤلفه
شناسایی و تمایزند و نقش اساسی در درك و تصور ما دارند.  یدهندهها نشان. مؤلفهردیگیم

معیار مشخص و درستی وجود نخواهد داشت تا بر اساس آن  ،هابدون مشخص شدن مؤلفه
است كه به معنی  قومیبینسواد اولین مؤلفه چندفرهنگی  بتوان به هدف اصلی دست یافت.

آگاهی و عالقه نسبت به تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و  و ملل ،هاها، فرهنگشناخت سرزمین
انسان در نظام  است. هااحترام به حقوق انسانمؤلفه بعدی . است یتمدن در سطح محلی و مل

ها از حقوق ذاتی برابر فارغ ی انسانآفرینش از كرامت الهی و یکسان برخوردار است. همه
ها در راستای تعمیم سعادت و ایجاد از عوامل عرضی برخوردارند. احترام به حقوق انسان

م كه (. انسان موجودى قابل احترا1389ها )صادقی،ای روشن برای همه انسانامید و آینده
فرشتگان به كرنش و خضوع در برابر او مأمور و  كهییكرامت و شرافتى ستودنى دارد؛ تا جا

است كه جبرئیل امین  یااندازهاند این عظمت و بزرگى بهبه امر خدا در برابرش سجده كرده
نّا إِ» دارد؛یخود مقدم م برو او را  كندیاكرم )ص( اقتدا مدر شب معراج، هنگام نماز به نبى 

مأمور شدیم بر آدم  كهیالنَتَقَدَّمُ اْألدَمِیینَ مُْنذُ أُمِرْنا بِالسُّجُودِ لِأدَمَ علیه السالم؛ ما از هنگام
درك ی سوم مؤلفه (.404، ص 18)بحاراالنوار، ج  «گیریمیسجده كنیم، بر آدمیان پیشى نم

احترام به ادیان و  درك، تحمل و است كه به های دیگرو تحمل آراء متفاوت از فرهنگ
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های تحمل و فهم اختالف و تفاوت ،افزایش شکیبایی و تحمل همدیگر ،مذاهب گوناگون
( 2010)بیك نگو، اشاره دارد ی تحمل و پذیرش افکار متفاوتروحیهو فرهنگی تقویت بین

 كهییازآنجا، شناختی داردپذیری رواندر واقع درك و تحمل آراء متفاوت، نشان از انعطاف
مؤثر است با  یمختلف زندگ یهاحوزه نیتعادل ب جادیدر ا یشناختروان یریپذانعطاف

بر  است كه فرد یمعن نیبد یروانشناخت یریپذدارد. انعطاف میارتباط مستق زیمت روان نالس
 اررفت رییتغ ایو به حفظ  كندیارتباط برقرار م طیبا مح ،افتدیاتفاق م تیاساس آنچه در موقع

م عدؤلفه بعدی م. (1398زاده، هاشمی، )خلج پردازدیشده مانتخاب یهاارزش ریدر مس
های نگرشوجود عدم  است كه در رابطه با پرستانه نژادهای تعصب قومی و ارزش وجود
برابری و عدالت  ،های خاصها و فرهنگی افراد، قومیتنکردن درباره یداورشیپ ،نژادی

های افراد و رفتار اتیبرای نسبت دادن خصوص لیتما ،هامام گروهاجتماعی و تربیتی برای ت
 زیآمهمزیستی مسالمتنماید. مؤلفه پنجم، ، بحث میهستندكه متعلق به آن  یكل گروه قومبه

 ،زیدوری از مجادله و ست ،مفهوم صلح و دوستی ،فرهنگیبینروابط  نحوهاست كه به تببین 
در  زیآمهای مسالمتگسترش فرهنگ گفتگو و استفاده از روش ،دوستی و زیستن با عشق

 است. پذیرش تنوع و تکثری آخر چندفرهنگی پردازد. مؤلفهی میالمللنیحل مسائل ملی و ب
همراه هوشمند،  یهاتلفن با وجود یمجاز یهاو شبکه نترنتیبه ا یامروز، دسترس یایدر دن

نوجوانان  نیدر ب نترنتیا است و استفاده از تلفن همراه و ریپذدر هر كجا و هر زمان امکان
را به  یادیو فرصت ز وقت آموزان نوجوان،دانش كهینحوبه ؛شودمحسوب می یعاد یامر

، ی، كاظمیمانی، نرییصفادهند )میاختصاص  ،یمجاز یایو گردش در دن نترنتیا
های متنوع شده است. ها با فرهنگاین دسترسی باعث آشنایی آن (.1398، زادهیموس

به رسمیت  است و به معنای عنوان واقعیتی طبیعی از زندگی انسانبهپذیرش این تنوع و تکثر 
 ،)عزیزی، بلندهمتاناستهای فرهنگی موجود در كشور و جهان شناختن تنوع

   (.1389سلطانی،

: اول واقعیت اجتماعی. جهان ما، ل اهمیت داردآموزش چندفرهنگی حداقل به سه دلی
های مختلف اقوام است. تنوع به لحاظ اجتماعی(، الیه الیه و دارای گونه)گرا جهانی كثرت

، 1)گیرود های جهان امروز به شمار مینژادی، فرهنگی، قومی، زبانی از بارزترین مشخصه
معۀ آمریکایی انجام شد نشان داد توسط اسمیت در جا 1990. مطالعاتی كه در سال (2008

                                                             
1. Gay 
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و  تبارییقایآفرهای است؛ مثالً هنوز گروه های قومی رایج شدهمفاهیم منفی دربارۀ گروه
دانند. تحقیقات دیگر نظیر تحقیق اسمیت حاكی می هوشكمرا خشن، تنبل و  تبارییایاسپان

كنند و از نظر سیاسی دارای اهمیت های قومی وسعت پیدا میاز آن بود كه وقتی گروه
ها گوی منافع آنهای اجتماعی پاسخها و برنامهشوند، بنابراین الزم است سیاستبیشتری می

فرهنگ، رفتار،  بر رشد و پیشرفت او است. نیز باشد. دومین دلیل تأثیر فرهنگ و نژاد انسان
ی ناشی شده و ریپذجامعهدهد. رفتار انسان از فرایند های انسان را شکل مینگرش و ارزش

. تأثیرات افتدیمهای فرهنگی و قومی اتفاق ی همیشه درون بافت معین محیطریپذجامعه
 افتدیمد و توسعه انسان اتفاق طور كامل طی فرایند رشفرهنگ و قومیت از همان ابتدا و به

كند. سومین دلیل شرایط و پس از آن تا آخر عمر او غلبه و حاكمیت خود را حفظ می
های در آموزش چندفرهنگی، یاددهی و یادگیری فرایند تدریس و یادگیری اثربخش است.

ید شوند. برای اینکه بهترین آموزش )به لحاظ كیفی( صورت گیرد، بافرهنگی محسوب می
آموزان به دقت بررسی شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. به عبارت دیگر فرهنگ دانش

 . گرددیبازمآموزان در یادگیری به فرهنگشان های دانشبسیاری از تفاوت
كرده  یبندرا در شش خوشه كلی طبقه آموزش چندفرهنگیاهداف  2006در سال  گی

كه داشتن  كندیرشد و توسعه فردی بیان م است.اولین هدف رشد و توسعه فردی  است:
آموزان های كلی ذهنی، تحصیلی و اجتماعی دانشپیشرفت حس بهتر درباره خویشتن، بر

به احتمال زیاد  ؛آموزانی كه درباره خود احساس خوبی دارنداست. دانش گذارتأثیر
هنگ و هویت آنان احترام و به فر ذیرفتهبوده و تعامالت بیشتری را با دیگران پ تریاجتماع

در مورد روابط میان خودپنداری، پیشرفت تحصیلی،  توانی. این استدالل را مگذارندیم
قومیت، فرهنگ و هویت فردی، بیشتر توجیه نمود. آموزش چندفرهنگی به متولیان تعلیم و 

ن برآورده ساخت ی،اهداف مربوط به افزایش حداكثری توانایی انسان كندیتربیت كمك م
های فردی و آموزش به كودك را با تقویت احساسات مربوط به خود ارزشمندی، اعتماد نیاز

 های اجتماعی چندفرهنگیشایستگی دومین هدف ها محقق سازند.به نفس و توانایی آن
شود از سوی تر میبه هم وابسته حالنیای متنوع، رقابتی و درعطور فزایندهجهان بهاست. 

های متفاوت قومی، چندفرهنگی و محیط نهیزم دیگر جامعه افراد را برای عملکرد اثربخش در
آموزان . بدین لحاظ، ضرورت دارد كه دانشكندیقدر كافی آماده نمنژادی و فرهنگی به

مل درستی داشته باشند. های قومی و فرهنگی و نژادی، تعایاد بگیرند با افراد دارای تفاوت
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توسعه سواد قومی و  هدف سوم است. ریپذبرنامه درسی چندفرهنگی امکان لهیوساین امر به
های اقلیت گروه كنندیاشتباه رایج متولیان تعلیم و تربیت این است كه تصور م است فرهنگی

عکس آن را . برنامه درسی چندفرهنگی شناسندیقومی، فرهنگ و تاریخ خود را به خوبی م
 نش. عضویت در یك گروه قومی، داشتن دانش و آگاهی نسبت به خود یا داشتن دادیگویم

. كسب دانش درباره تاریخ، زندگی و فرهنگ كندیفراگیر درباره گروه را تضمین نم
آموزان شایسته است. زیرا آنان نیاز دارند با دقت زیاد راجع های قومی برای همه دانشگروه

فرهنگی خود و میراث فرهنگی دیگران، مطالب بیشتری یاد بگیرند. عالوه بر این به میراث 
ای ضروری برای احترام، قدردانی، ارزش قائل شدن قومی شالوده گراییكثرتدانش درباره 

هدف  .دیآیبه شمار م یالمللنیو تحسین كردن تنوع هم در سطح ملی و هم در سطح ب
اكنون تعصب شدید قومی هم است. هاها و ارزشگرشتبیین نچهارم آموزش چندفرهنگی 

هایی است وجود دارد كه برگرفته و مبتنی بر باور یهای قوم پرستانه در جامعه جهانو ارزش
( چندین نمونه از این 2006ندارند، ولی عموماً زنده هستند. گی ) تیكه هیچ مبنایی در واقع

خ باالی بیکاری در میان آمریکائیان آفریقای تبار، نر كند؛ینکته را از كشور آمریکا بیان م
كه این  دهدیپورتوریکویی، مکزیکی و سرخپوستان آمریکایی، مردم را به این باور سوق م

های ای كمتری دارند. برنامه درسی چندفرهنگی ارزشها تنبل بوده و اخالق حرفهگروه
 یادی، استقالل فردی و دموكراسآز بری،اصلی را كه از اصول عزت انسانی، عدالت، برا

گرایی . قصد بر این است كه به افراد یاد داده شود تا به كثرتدهدیارتقاء م شوند،یناشی م
های فرهنگی با بدانند كه تفاوت حالنیقومی احترام گذاشته و از آن استقبال كنند و درع

برنامه درسی چندفرهنگی یکی دیگر از اهداف  ها مترادف نیست.ها و حقارتناكارآمدی
های آموزان دارای قومیتپایه در دانش یهاتسهیل در فرایند تدریس و كسب مهارت

های قومی و آموزان دوزبانه اقلیتمختلف است. اهمیت آن از تداوم ناكامی تحصیل دانش
چندفرهنگی بر این فرض بنا شده است كه قسمتی از  سیشود. برنامه درفرهنگی ناشی می

آموزان اقلیت در ارتباط باشد، به اینکه با توانایی فکری دانش یجاها بهن ناكامیای
شود. برنامه درسی های ارزشیابی مربوط میمدارس و شیوه یشناختهای روشنارسایی

آموزان تا برای زندگی دانش درا ارائه ده ییهادانش و مهارت تواندیچندفرهنگی م
بهبودی فردی و در نهایت هدف آموزش چندفرهنگی  باشد. داریهای گوناگون معنقومیت

برنامه درسی چندفرهنگی باید فرایند تغییر در مدارس را در  است. برای اصالح اجتماعی
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ها، عادات و ها، ارزشبه جامعه خود تسری دهند. این هدف از طریق پرورش نگرش تینها
كردن اختالفات  كنشهیمنظور ربه كهیطورآموزان اتفاق خواهد افتاد بهها در دانشمهارت

ها به فرصت متعهد شوند تا جامعه را اصالح كرده و نسبت به این و نژادی و تبدیل آن ومیق
آموزان باید دانش خود را درباره مسائل قومی مند باشند. برای این منظور، دانشتعهد عالقه

های رهبری، عمل اجتماعی، استعداد یاهمهارت ،یریگمیهای، تصمبهبود بخشیده و توانایی
 سیاسی و تعهد اخالقی برای عزت انسانی و برابری را در خود ایجاد كنند ربخشیحس اث

 (.2006گی، )
اصل یك، اصل كمیت است . آموزش چندفرهنگی بر پایه چند اصل قرارگرفته است

دوم، اصل كیفیت است كه پارخ  اصل شود.نیز محسوب می 1EFAكه یکی از اهداف مهم 
سوم، كمتر  اصل .كندییاد م« آموزش خوب برای همه كودكان»( از آن با عنوان 1986)

 اصلو  است ییگراو قوم ییجوتعصب نژادی، سلطه ،یریگكردن تك فرهنگی، سخت
گرایی رسیدن به كثرت»و آن را اصل  كندی( به آن اضافه م1992، 2آساناتچهارم را )

های درسی محتوای برنامه (.1390داند )صادقی،می« ی بدون سلسله مراتبفرهنگ
ها و سایر گرایی فرهنگی، توزیع نابرابر منابع و فرصتهویت قومی، كثرت چندفرهنگی باید

گذشته دور و دراز تبعیض را در بربگیرد. برنامه درسی  مسائل سیاسی، اجتماعی ناشی از
رود و به معنی شمار میآموزشی به رای اصالحاتچندفرهنگی یك فلسفه و یك روشی ب

های برنامه است. یادگیری درباره تنوع فرهنگی، آماده شدن برای آن و تحسین كردن آن
درسی در حکم وسایل مؤثر در تربیت، باید اهداف، محتوا و روش یاددهی یادگیری را 

توان شود. در این میان نمی تنظیم كنند كه میراث فرهنگی نیز به نسل جدید تفهیم ایگونهبه
ای نتواند خود را از این رسد هیچ برنامهكرد، ولی به نظر می ها را یکسان تلقینقش برنامه

 (1380 ملکی،)رسالت فرهنگی دور كند 
 فیخواندن و نوشتن آغاز شده و ط ییمرتبط با مقوله سواد، از مفهوم ساده توانا میمفاه
شکل  اشیمفهوم به شکل امروز نیا خیرا در طول تار فیو تعار میاز مفاه یاگسترده

 یریادگی ندیفرآو  نقادانه یآگاه ،ی، مهارت ذهنیبرتر شناخت ییجمله توانااند؛ منداده
منتشر  ونسکویدر گزارش  2006كه در سال  فیتعار نی(. ا2012 ،گرنفلد و همکاران کلی)ما

                                                             
 آموزش برای همه. 1

2. Asanat 
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است كه مفهوم سواد را به  یمختلف نظر یهامینشان دهنده پارادا یاند، به شکلشده
،  1سواد یمندتیموقع میازجمله پارادا ،كرده و توسعه داده است نییگوناگون تب یهاشکل
  4یو سواد چندحالت 3یچندسواد 2یسواد چندفرهنگی، سواد چندزبان ،یسواد انتقاد میپارادا
 دیجد یهابا ظهور رسانه .(2010 ی،، مزن2010،؛ بارتون2004 ،؛ كرس2003و بالت،  نزی)كال

سواد  ،یوتریچون سواد كامپ یدیجد یهانام یمفهوم یگستردگ نیا ینترنتیا یهاو شبکه
شامل شده  زیو... را ن یسواد بصر ،یسواد تجار ،یسواد اقتصاد ،ییقایسواد موس ،یاقتصاد

سواد  باشد. داشتهن یسواد تمام دهیپد یگذارفهرست نام نیرسد كه ااست. به نظر می
های چندفرهنگی و نیز سنجش میزان های سنجش شایستگیچندفرهنگی یکی از معیار

شناخت  ،منظور از سواد چندفرهنگی (.1390،آشنایی اقوام از همدیگر است )صادقی
ها، شناخت قواعد نوشته و نانوشته، گونه ای( ویبورد ریمختلف )به تعب "یفرهنگ یهادانیم"

است كه بر عمل  یو ملزومات هانهیموجود، زم یفرهنگ یهاارزش ها،هیها، انواع سرماگفتمان
آموزی است كه توانایی انطباق خود آموز چندفرهنگی دانشدانش. گذارندیها تأثیر مانسان

های مختلف دارد، ای با فرهنگهای چندفرهنگی را داراست، تعامل سازندهبا محیط
نسبت به  كند،یها را درك و تحمل متفاوت د،ینمایا به شیوه سازنده برطرف متعارضات ر

گذارد ها احترام میو به حقوق و كرامت انسان تهپیشینه و قوم خود و سایر اقوام شناخت داش
در ابعاد مختلف  رانیتنوع و تکثّر جامعه ا دارد. زیآمو سعی در ایجاد ارتباطات مسالمت

 یدرس یهادر برنامه یو مقتض ستهیشا یمستلزم آن است كه به نحو یو فرهنگ ینژاد ،یقوم
 ران،یوپرورش انظام آموزش برموجود و حاكم  طی. در شراردیمورد توجه قرار بگ یو آموزش

ها و تنوعات كه اصوال نسبت به تفاوت یعام و همگان یبرنامه درس كی تیو حاكم طرهیس
و  ینیع اتیواقعو  اتیبا مقتض زیاز هر چ شیب ،است فاوتتیو ب یخنث رانیجامعه ا یذات
(. از این رو این پژوهش شکل 1398 ،بیگی)هواس جامعه در تعارض است نیا یخیتار

 های چندفرهنگی بر ارتقاء سواد چندفرهنگی را بررسی نماید.گرفت تا تأثیرآموزش
در ایران مورد اند كه وضعیت آموزش چند فرهنگی تحقیقات گوناگونی نشان داده

 ،1395تا  1388برای مثال، از سال  های آن ناكافی بوده استرضایت نبوده و توجه به مقوله

                                                             
1. Situated literacy 
2. Multilingual literacy 

3. Multiple literacy 

4. Multimodal literacy 
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 چند آموزش یدرباره همایشی و پژوهشی –نامه، مقاله علمی پژوهش در قالب پایان 32
تحقیق صرفاً به بررسی وضع موجود مدارس،  25اند كه شده انجام ایران در فرهنگی
های فرهنگی از حیث توجه به آموزش چند فرهنگی دستی و سیاستالها، اسناد بادانشگاه
گو تحقیق وضع موجود را ناكارآمد و غیرپاسخ 25انگیزی هر اند؛ كه به طور شگفتپرداخته

به ( 1395)فرد و پوركریممحمدی؛ كمال خرازی؛ كاظمی .اندبه تنوع فرهنگی ارزیابی كرده
در خصوص  (1390)نیکنام؛ مهرمحمدی، فاضلی و فردانش عنوان مثال، نتایج پژوهش

های آموزان بر روشی فرهنگی دانشآموزش علوم و فرهنگ حاكی از آن است كه پیشینه
در پژوهشی، در  (1393) مکرونی و بلند همتان. گذارددانستن و یادگیری علوم تأثیر می

به این نتیجه دست یافتند  ی ابتداییهای درسی دورهآموزش چند فرهنگی در كتاب خصوص
های درسی دوره ابتدایی توجه چندانی به مفاهیم آموزش چند فرهنگی كه در محتوای كتاب

در پژوهشی به بررسی آموزش چند فرهنگی و قومیت ( 1395)نشده است. علیپور و علیپور 
ه قومیت ها حاكی از آن است كه آموزش چند فرهنگی و مقولدر برنامه درسی پرداختند. یافته

نفس در عصر جهانی شدن بوده و ترین عناصر در جهت حفظ ثبات فکری و اعتمادبهاز مهم
ی آموزش فرهنگی مناسب نبوده است، ارتباط مؤثر و كارآمدی بین افراد هر زمان كه زمینه

( 1390صادقی ) .ل در آموزش و یادگیری شده استالبه وجود نیامده و این امر موجب اخ
طراحی الگوی برنامه درسی چند فرهنگی تربیت معلم ابتدایی »تحت عنوان  در پژوهش خود

به این نتیجه رسید كه آموزش چند فرهنگی و برنامه درسی چند « جمهوری اسالمی ایران
های دارای تنوع فرهنگی بایستی به شکل عنوان یك روش مرسوم در كلیه كشورفرهنگی به

ی جوامع چند فرهنگی باشند. نظام سیاسی هر كشوری هاگویی به نیازمنطقی در جهت پاسخ
های موجود در آن، ضمن داشتن ها و پتانسیلناگزیر است از طریق بازشناسی فرهنگ

های ها، سعی در برآورده نمودن نیازآمیز برای هركدام از خرده فرهنگرویکردی احترام
های قومی و نژادی هویت ها، در جهت حفظ وحدت ملی از طریق توانمندسازیاساسی آن

عنوان یك نیاز ضروری جوامع چند فرهنگی كه ها باشد. آموزش چند فرهنگی بهو... آن
صورت برابر زندگی مشتركی را دنبال كنند، امری حیاتی است. آموزش چند خواهند بهمی

ی نظام آموزشی مدارس و همچنین آموزش پایه جانبهفرهنگی فرایندی در اصالحات همه
كند كه تأیید آموزش چند شود. همچنین وی اشاره میآموزان محسوب میرای همه دانشب
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های فرهنگی، به معنی انکار فرهنگ مشترك ملی و رواج، غلبه و جانشینی سایر فرهنگ
 قومی نیست بلکه متکی بر كثرت در وحدت است.

ن یك رویکرد عنوادر پژوهشی با عنوان )آموزش چند فرهنگی به 1379جوادی در سال 
هایی كودك از در آموزش( با پرداختن به آموزش چند فرهنگی آن را تالشی برای ر

های زندگی و ها، جوامع و راههای قوم مدارانه و آگاه كردن او از وجود فرهنگمحدودیت
تفکر دیگران دانسته است و به نقل از گی و گلد و باالمی، عقیده دارد، تربیت كودكان در 

های موجود بین افراد های گوناگون و پذیرش تفاوتایجاد نگرش مثبت به فرهنگجهت 
مثابه اهداف آموزش دهد. او به موارد زیر بهزیربنای فلسفی برنامه این آموزش را تشکیل می

 چند فرهنگی اشاره كرده است:
 آموزش احترام و ارزش گذاشتن به فرهنگ دیگران، همانند فرهنگ خودی. -
ها به افرادی مولد و كارآمد در جامعه چند منظور تبدیل آنكردن به كودكان بهكمك  -

 فرهنگی آینده.
كمك به توسعه خود پنداره مثبت در كودكانی كه بیش از بقیه در معرض تبعیض قرار  -

 دارند.
 های دیگران.افزایش دانش شاگردان در مورد فرهنگ -
 فرهنگی. های بین فرهنگی و درونتقویت ارتباط -

ها و ضرورت تدوین و در پژوهش دیگری با عنوان ))ویژگی 1391صادقی در سال 
ها(( پس از ذكر اهداف، ها و راهبردبرنامه درسی چند فرهنگی در ایران: بررسی چالش

های برنامه درسی چند فرهنگی، عنوان نمود كه بحث برنامه درسی چند ها و چالشضرورت
های هایی در بخشحال دارای دشواریحث زنده، مهم، ضروری و درعینفرهنگی یکی از مبا

ای یك ضرورت طراحی و اجراست و تدوین برنامه درسی چند فرهنگی برای بقای هر جامعه
های مؤثری اساسی است و برنامه درسی كشور ناگزیر است در جهت تحقق این مهم قدم

 شد و تعالی كشور برجای گذارد.های مناسبی برای ربرداشته تا بتواند فرصت
عسکریان در پژوهشی نشان داد كه در جوامع چند قومیتی مانند ایران،  1385در سال 

ی آن از طریق برنامه درسی زمینه های قومی در آموزش رسمی و اشاعهكارگیری فرهنگبه
دت ملی را بخشی فرهنگی و وحآورد و وحدتهای جامعه را به وجود میپیوند اقوام و نژاد

 در پژوهش خود به نتایج زیر دست یافتند: 1391كند. حمیدی زاده در سالایجاد می
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ایران با وجود آنکه در اسناد كلیدی خود سعی بر توجه به رویکرد چند فرهنگی داشته  -
 های درسی در عمل ندارد.است، اما سیاست روشنی برای آموزش چند فرهنگی در برنامه

ای از فضای جغرافیای های )لر، ترك، كرد و عرب( سهم عمدهه فرهنگباوجود آنکه خرد-
 های درسی دارند.گیرند، اما سهم اندكی در كتابایران را دربر می

های آموزش ( نشان داد كه سند برنامه درسی ملی توجه نسبی به مؤلفه1389صادقی) 
طور یشرفت تحصیلی، بههای ارزشیابی پچند فرهنگی داشته است و بخش مربوط به روش

های های آموزش چند فرهنگی توجه كرده است و بخش مربوط به راهبردمناسب به مؤلفه
های مربوط به مبانی فلسفی، یادگیری، از آن غفلت نموده است. همچنین بخش-یاددهی

ای های تحصیلی، تا اندازههای درسی و تربیتی و اهداف تفصیلی دورهاصول حاكم بر برنامه
 اند.های آموزش چند فرهنگی را منعکس ساختهمؤلفه

توان گفت به ، می 1391های پژوهش عراقیه و فتحی واجارگاه در سال با تأمل در یافته
ای در زمینه آموزش چند فرهنگی دارای ضعف بوده و رسد، آموزش مدرسهنظر می

عمومی، كه وارد آموزش  عنوان برون داد نهایی آموزشی متوسطه بهآموزان دورهدانش
عالی خواهند شد؛ از آموزش الزم در این خصوص برخوردار نبوده و این مسئله در دانشگاه 

ساز موانعی خواهد شد. همچنین ها، زمینهبرای ایجاد فضای سازگاری و توافق میان فرهنگ
عتنایی به ارسد تا حد زیادی ارتباط مستقیمی بین كاهش خزانه فرهنگ ملی و بیبه نظر می

های بومی و بحران هویت در شهروندان ایرانی وجود داشته باشد. عناصر اساسی فرهنگ
های آذری، لری، عرب، تركمن، جایگاه باالتر و برتری فرهنگ فارس بر سایر فرهنگ
ای شکل گرفته كه تغییر آن دشوار گیلك، بلوچی و... بر اثر گذشته تاریخی و ابعاد پیچیده

های آن مستلزم توجه به جایگاه آموزش چند فرهنگی در برنامه درسی از راهکاربوده و یکی 
 است.

كارگیری ( معتقد است؛ در جوامع چند قومیتی مانند ایران، به1385عسکریان )
ساز پیوند های قومی در آموزش رسمی و اشاعه آن از طریق برنامه درسی را زمینهفرهنگ

 بخشی فرهنگی و وحدت ملی است.ل وحدتهای جامعه و عاماقوام و نژاد
 درسی هایكتاب رسیدند كه نتیجه این ( به1395نسرین علی پور و لیال علی پور )

 یا و قرارگرفته غفلت مورد هاآن در فرهنگی چند آموزش كه اندشده طراحی ایگونهبه

( حاكی از آن است كه، رویکرد 2016است. نتایج پژوهش اولگا لوگوینوا ) كمرنگ بسیار
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های اجتماعی بر اجرای یك پروسه آموزشی بر اساس جامعه و پتانسیل -آموزشی
ها و ارتباطات اش از طریق تعامل با نهادهای اجتماعی كه در آن كودكان در فعالیتآموزشی

های اجتماعی افراد در ها و توانمندیتوسعه نیازشوند. این رویکرد به اجتماعی درگیر می
های ای یکی از موقعیتاجتماعی حرفه -های آموزشیپروسه آموزش تأكید دارد و فعالیت

دبستانی در جامعه مدرن روسی است. در پژوهشی اثربخش در آموزش چند فرهنگی پیش
های متنوعی در اجرای آموزش ( نشان داد، معلمان از روش2015نوراینی عُمَر و همکاران )

گویی، سخنرانی و بحث بهره چند فرهنگی نظیر نصیحت، توضیح، صحبت كردن، داستان
بندی متون ادبیات با موضوع چند ( یك سیستم طبقه2014اند. جانا كیوسا و همکاران )برده

از خدمت معلمان قبل  -1( نتایج نشان دادند كه: 2014فرهنگی ایجاد نمود. دمیر و اوزدن )
 -2ی این موضوع آموزشی ندیده بودند دارای سطح دانش و مهارت كم هستند. كه درباره

تواند به بهبود حرفه و شخصیت معلمان قبل از طراحی برنامه آموزشی چند فرهنگی می
(، گویای این واقعیت بود كه 2008خدمت كمك كند. پژوهش دیگری توسط ساالماتا )

ها در تدریس به كودكان یستگی معلمان اثرگذار است؛ تجربه آنترین عاملی كه بر شامهم
كردند كه مهاجر بود. معلمانی كه دارای تجربه تدریس به این كودكان بودند احساس می

نسبت به معلمان دیگر دارای شایستگی بیشتری هستند گرچه همه معلمان متوجه شدند كه در 
 ستگی زیادی ندارند.های متنوع شایآموزان فرهنگتدریس به دانش

 روش 

ی آزمایشی است. هااین پژوهش بیشتر كمی است و از نظرجنس پژوهش، از جمله پژوهش
در این پژوهش از نوع شبه آزمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 

گیری نمونهی ابتدایی شهر تهران. در این تحقیق از روش آموزان پایه ششم دورهكلیه دانش
ای، ابتدا شهر تهران به عنوان یك گیری خوشهای استفاده شد. در روش نمونهتصادفی خوشه

 شناسایی شهر تهران به عنوان یك خوشه دیگر گانه ودوستیب مناطق خوشه انتخاب، سپس

شهر تهران  9انتخاب شد. از میان مدارس منطقه  9منطقه  ها به صورت تصادفیآن میان و از
 تصادفی انتخاب صورتبه كالس مدرسه نیز دو این ه دخترانه جواد االئمه )ع( و درمدرس

 26آموز و در كالس گروه آزمایش تعداد دانش 27شدند. در كالس گروه گواه تعداد 
 هم با مختلف متغیرهای جهت به های انتخابیكالس آموز حضور داشتند.دانش
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گرو  دو شهر تهران در ابتدایی ششم پایه آموزاندانششد. برای این منظور  یسازهمسان
منظور سنجش سطح سواد چندفرهنگی انتخاب شدند. به تصادفی صورتبه گواه و آزمایش

آزمون از هر دو گروه آزمون و پسآموزان قبل و بعد از آموزش اقدام به برگزاری پیشدانش
ایشان  چندفرهنگی سواد بر نگیچندفره هایمؤلفه آموزش تا تأثیر ،گواه و آزمایش شد

شود. الزم به ذكر است با توجه اهمیت موضوع و نظر به اینکه تغییر فرهنگ نیازمند  مشخص
روز و  45آموزان گروه آزمایش به مدت توجهی است در این تحقیق دانشصرف زمان قابل

 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند.  12طی 
فرهنگی و متغیر وابسته ارتقای سواد متغیر مستقل در این پژوهش آموزش چند

ی آموزش چندفرهنگی شامل: آشنایی با نقش انسان در آفرینش، چندفرهنگی است. سازه
ها، آشنایی ها، لزوم احترام به تفاوتهای انسانارزشمندی هویت فرهنگی، تفاوت در ویژگی

ها، تنوع دینی و تها و تفاوها، اهمیت شباهتبا عناصر فرهنگی، آشنایی با انواع قومیت
ها، برقراری ارتباط سالم و همزیستی با مذهبی، رویکردهای مواجه با سایر فرهنگ

ها است.  به منظور ارتقای سواد چندفرهنگی محتوای جلسات آموزشی به سایرفرهنگ
آموزان با نقش انسان در صورت زیر طراحی شد. هدف اصلی جلسه اول آشنایی دانش

ی هاینش خود، انتخابی بودن یا نبودن فرهنگ، وجود تفاوت در ویژگیی ذاتی آفرهاویژگی
، ارزشمندی هویت فرهنگی و افتخار نمودن به تعلق قومی است. در جلسه دوم در هاانسان

ها و ها، عدم تمسخر و مورد احترام قرار دادن سایر فرهنگرابطه با طبیعی بودن تفاوت
آموزان با عناصر هدف جلسه سوم آشنایی دانششود. اساسی ترین ها صحبت میقومیت

آموزان فرهنگی نظیر شعرهای محلی، لباس، زبان و... است. در جلسه چهارم پژوهشگر دانش
آموزد كه مانند یك میراث می هانماید و به آنمند میرا نسبت به قومیت و عناصرآن عالقه

به تفصیل هریك از اقوام ایرانی و ارزشمند از آن محافظت نماید. در  جلسه پنجم پژوهشگر 
كند. در جلسه ششم هریك را به كمك ابزار كمك آموزشی بررسی می عناصر فرهنگی آن

پردازند، این موضوع باعث آموزان به معرفی اقوام خود و عناصر فرهنگی آن میاز دانش
جلسه هفتم شود. در ها میكالسیآموزان نسبت به قومیت خود و سایرهمشناخت بهتر دانش

باعث ایجاد وحدت در میان  هاشودكه با توجه به اینکه وجود شباهتاین مفهوم بحث می
وجود نداشته باشد؛ شناخت، یادگیری و  هاشود اما تا زمانی كه تفاوتمی هااقوام و انسان

ع دینی و ایجاد ارتباط با سایر اقوام برای افراد جذابیتی ندارد. در جلسه هشتم در رابطه با تنو
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شود. در جلسه نهم ها صحبت میمذهبی و همچنین معرفی ادیان و لزوم احترام به آن
آموزند كه تفاوت در دین، قومیت و فرهنگ، نباید باعث دوری و جدایی، آموزان میدانش

نماید آمیز میان افراد شود. در جلسه دهم پژوهشگر تالش میتمسخر و زندگی غیر مسالمت
داری و وزان بیاموزد كه وجود تفاوت در فرهنگ و قومیت نباید باعث جانبآمتا به دانش

بی عدالتی شود.  در جلسه یازدهم ودوازدهم در رابطه با رویکردهای مواجهه با سایر 
ایجاد بدون با سایر اقوام  ارتباط سالم یعدم توجه و برقرار"و نتایج آن شامل  هافرهنگ

پذیرش و ارتباط مناسب همراه با  "و  "و همزیستیپذیرش، درك، احترام "، "مزاحمت
 شود.بحث می "یادگیری از فرهنگ ایشان

از وجود خبرگان  ارتقای سواد چندفرهنگیمؤثر در  های چندفرهنگیمؤلفهبرای یافتن 
 قیتحق اتیاستخراج شده از ادب یهامؤلفهدانشگاهی و اجرایی در دسترس بهره گرفته شد و 

 .پذیرفت صورت ایشان نظر اساس بر الزم اصالحات شد وگان ارائه جهت اخذ نظر به خبر
ی محقق ساخته شد گیری از ادبیات نظری اقدام به تهیه پرسشنامهبا بهره هااز تأیید مؤلفه پس

 اطمینان ترتیباینبه .و پرسشنامه مذكور نیز به تأیید خبرگان رسید تا روایی آن نیز تأیید شود
 23در این پرسشنامه   .سنجدمی را موردنظر هایخصیصه همان ه،نامپرسش كه شد حاصل

از  تر،قیدسته تقسیم شدند و برای امکان سنجش دق ششها به گویه تعریف شد و این گویه
كامالً  یهانهیمتناظر با گز 5تا  1امتیازبندی آن از كه  لیکرت استفاده شد یانهیطیف پنج گز

 پژوهش این در .مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، كامالً موافقم در نظر گرفته شده است
 استفاده SPSS افزارنرم 22نسخه  از و كرونباخ آلفای روش از آزمون پایایی تعیین منظوربه

 از های تحقیق كه باالتربرای تك تك مؤلفه آمده دستبه آلفای ضریب به توجه با و شد
 برای كرونباخ آلفای میزان زیر جدول در كه شد تأیید پرسشنامه پایایی آمد دستبه 7/0

 .است شده ارائه تحقیق ابعاد از هریك

 ابعاد تحقیق و ضرایب آلفای کرونباخ .1جدول
 ضریب آلفای كرونباخ ابعاد تحقیق

76/0 سواد بین قومی  
هااحترام به حقوق انسان  81/0  

73/0 ارتقاء درك و تحمل  
75/0 تبعیض نژادی  
آمیزهمزیستی مسالمت  78/0  
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75/0 پذیرش تنوع و تکثر  

 هاافتهی

های چندفرهنگی با ارتقای سواد چندفرهنگی آموزش مؤلفهبین: كلی پژوهش فرضیه
 دارد. وجود آموزان ششم ابتدایی رابطهدانش

 چندفرهنگی یهاآموزش مؤلفهآزمون ارتقای سواد چندفرهنگی تحت تأثیر ی پسنتیجه -2جدول

متغیرهای 
 وابسته

مجموع 
 مجذورات

df 
میانگین 

 F مجذورات
سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

 683/0 000/0 682/105 470/15 1 470/15 عرض از مبدأ

 006/0 581/0 310/0 045/0 1 045/0 گواه

 534/0 001/0 173/56 223/8 1 223/8 آزمون

    146/0 49 173/7 خطا

     51 396/15 كل

 ارتقای با چندفرهنگی یهامؤلفه آموزشبینشود مشاهده می 1طور كه در جدولهمان

رابطه معناداری وجود  %95در سطح اطمینان  ابتدایی ششم آموزاندانش چندفرهنگی سواد
آزمون دیگر تفاوت ایجاد شده در میزان سواد چندفرهنگی در دو مرحله پسعبارتدارد. به
آزمون تأثیر معناداری بر آن آزمون ناشی از مداخله محقق بوده است و پیشبه پیشنسبت 

شود. مقدار میانگین تأیید می %95نداشته است؛ بنابراین فرضیه محقق در سطح اطمینان 
نشان از ارتقای سواد  آزمونآزمون و در پسها برای گروه آزمون در مرحله پیشپاسخ

نشان داده  انسینتایج تحلیل كووار نیچنون بوده است. همآزمچندفرهنگی در مرحله پس
آزمون تفاوت آزمون و پسها برای گروه گواه در دو مرحله پیشاست مقدار میانگین پاسخ

های توان نتیجه گرفت كه آموزش مؤلفهصورت كلی میو به معناداری نداشته است
های امه به بررسی فرضیهچندفرهنگی باعث ارتقاء سواد چندفرهنگی شده است. در اد

 پردازیم:پژوهش می
آموزان رابطه قومی در میان دانشبینهای چندفرهنگی با ارتقاء سواد آموزش مؤلفهبین -1

 وجود دارد.
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 چندمتغیره )مانکوا( انسیی تحلیل کووارنتیجه .3جدول
منبع 

 تغییرات
 متغیرهای وابسته

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

گروه 
 گواه

 029/0 261/0 297/1 278/0 1 278/0 قومیبینسواد 

احترام به حقوق 
 هاانسان

141/0 1 141/0 767/0 386/0 017/0 

ارتقاء درك و 
 تحمل

746/0 1 746/0 260/2 140/1 049/0 

 004/0 673/0 180/0 108/0 1 108/0 تبعیض نژادی

همزیستی 
 آمیزمسالمت

061/0 1 061/0 087/0 769/0 002/0 

 026/0 281/0 192/1 666/0 1 666/0 پذیرش تنوع و تکثر

گروه 
 آزمون

 397/0 000/0 997/28 222/6 1 222/6 قومیبینسواد 

احترام به حقوق 
 هاانسان

777/8 1 777/8 926/47 000/0 521/0 

ارتقاء درك و 
 تحمل

679/10 1 679/10 357/32 000/0 424/0 

 146/0 009/0 515/7 507/4 1 507/4 تبعیض نژادی

همزیستی 
 آمیزمسالمت

192/13 1 192/13 798/18 000/0 299/0 

 180/0 003/0 643/9 389/5 1 389/5 پذیرش تنوع و تکثر

 خطا

    215/0 44 441/9 قومیبینسواد 

احترام به حقوق 
 هاانسان

058/8 44 183/0    

ارتقاء درك و 
 تحمل

521/14 44 330/0    

    600/0 44 387/26 تبعیض نژادی

همزیستی 
 آمیزمسالمت

878/30 44 702/0    

    559/0 44 589/24 پذیرش تنوع و تکثر

     51 828/16 قومیبینسواد  كل
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احترام به حقوق 
 هاانسان

745/20 51     

ارتقاء درك و 
 تحمل

702/28 51     

     51 998/36 تبعیض نژادی

همزیستی 
 آمیزمسالمت

613/45 51     

     51 481/32 پذیرش تنوع و تکثر

قومی فرضیه در سطح بینشود برای متغیر سواد مشاهده می 2طور كه در جدولهمان
قومی در دو بین دیگر تفاوت ایجاد شده در میزان سوادعبارتشود. بهمیتأیید  %95اطمینان 

آموزش و مداخله محقق بوده  یریكارگآزمون ناشی از بهآزمون نسبت به پیشمرحله پس
ها برای گروه گواه آزمون تأثیر معناداری بر آن نداشته است. مقدار میانگین پاسخاست و پیش

در نتیجه آموزش  آزمون تفاوت معناداری نداشته است.آزمون و پسدر دو مرحله پیش
آموزان نسبت به سایر اقوام افزایش های چندفرهنگی باعث شده است تا سواد دانشمؤلفه

قومی است. بینیابد. شواهد پژوهشگر در حین آموزش نیز نشان دهنده ارتقاء سواد 
آموزان در جلسات اول از بیان قومیت خود امتناع می ورزیدند و از قومیت سایر دانش
ان نیز بی اطالع بودند، اما به مرور نه تنها قومیت خود را عنوان می نمودند بلکه آموزدانش

داوطلبانه برای معرفی فرهنگ خود از شعر، قصه، گویش، رقص محلی و ... در حضور سایر 
آموزی كه اهل یمن بود اما هیچ كردند. حتی در یکی از موارد دانشآموزان استفاده میدانش

از این موضوع خبر دار نبودند تا اینکه در جلسه پنجم آموزش به بیان  آموزانیك از دانش
این موضوع پرداخت. موضوع بعدی كه مورد نظر پژوهشگر قرار گرفت ایجاد ارتباط میان 

آموزان به صحبت كردن در رابطه با عناصر فرهنگی سایر اقوام مختلف و عالقه دانش
 بود. هافرهنگ

آموزان ها در میان دانشچندفرهنگی با ارتقاء احترام به حقوق انسانهای آموزش مؤلفهبین -2
 دارد. وجود رابطه

ها فرضیه در شود برای متغیر احترام به حقوق انسانمشاهده می 2طور كه در جدولهمان
قومی بیندیگر تفاوت ایجاد شده در میزان سواد عبارتشود. بهمیتأیید  %95سطح اطمینان 
آموزش و مداخله محقق  یریكارگآزمون ناشی از بهآزمون نسبت به پیشپسدر دو مرحله 
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ها برای گروه آزمون تأثیر معناداری بر آن نداشته است. مقدار میانگین پاسخبوده است و پیش
توان رو میازاین آزمون تفاوت معناداری نداشته است.آزمون و پسگواه در دو مرحله پیش

آموزان نسبت به های چندفرهنگی باعث شده است تا دانشهنتیجه گرفت، آموزش مؤلف
ها مختلف احترام بیشتری بگذارند. براساس اظهارات مسئولین ها از فرهنگحقوق سایر انسان

آموزان به یکدیگر احترام بیشتری گذارده و رفتارهای ، دانشهامدرسه پس از اتمام آموزش
سخر افراد با رنگ پوست متفاوت و یا لهجه افراد ، تمهاای اعم از تمسخر قومیتناشایسته

 كاهش یافت. 
آموزان رابطه های چندفرهنگی و درك ضد تبعیض نژادی در میان دانشآموزش مؤلفهبین -3

 .دارد وجود
شود برای متغیر درك ضد تبعیض نژادی فرضیه در مشاهده می 2طور كه در جدولهمان

قومی بیندیگر تفاوت ایجاد شده در میزان سواد عبارتشود. بهمیتأیید  %95سطح اطمینان 
آموزش و مداخله محقق  یریكارگآزمون ناشی از بهآزمون نسبت به پیشدر دو مرحله پس
ها برای گروه آزمون تأثیر معناداری بر آن نداشته است. مقدار میانگین پاسخبوده است و پیش

توان در نتیجه می وت معناداری نداشته است.آزمون تفاآزمون و پسگواه در دو مرحله پیش
آموزان مفهوم ضد تبعیض های چندفرهنگی باعث شده است تا دانشگفت آموزش مؤلفه

سوگیری كمتری داشته باشند. یکی از  نژادهانژادی را درك كرده و نسبت به سایر 
ز موضوعات مشاهده شده توسط پژوهشگر در این رابطه عدم برقراری ارتباط یکی ا

آموزان به مدت سه سال با یکی از همسایگان خود كه از كشور افغانستان بود؛ كه پس دانش
این دو نفر ایجاد بینای رنگ شده و ارتباط صمیمانهاز مداخله پژوهشگر این طرز تفکر كم

 شد.
آموزان رابطه های چندفرهنگی و ارتقاء درك و تحمل در میان دانشآموزش مؤلفهبین -4

 دارد.وجود 
شود برای متغیر ارتقاء درك و تحمل فرضیه در مشاهده می 2طور كه در جدول همان

قومی بیندیگر تفاوت ایجاد شده در میزان سواد عبارتشود. بهمیتأیید  %95سطح اطمینان 
آموزش و مداخله محقق  یریكارگآزمون ناشی از بهآزمون نسبت به پیشدر دو مرحله پس
ها برای گروه آزمون تأثیر معناداری بر آن نداشته است. مقدار میانگین پاسخبوده است و پیش

توان در نتیجه می آزمون تفاوت معناداری نداشته است.آزمون و پسگواه در دو مرحله پیش
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آموزان در درك و تحمل های چندفرهنگی باعث شده تا توانایی دانشگفت آموزش مؤلفه
كردند كه دیگر به آموزان عنوان میس شواهد پژوهشگر، دانشدیگران افزایش یابد. بر اسا

مندی خندند. همچنین عالقهی مختلف است نمیهایی كه مربوط به قومیتهالطیفه
 آموزان برای برقراری ارتباط و آشنایی با سایر ادیان و اقوام افزایش یافت.دانش

آموزان رابطه آمیز در میان دانشهای چندفرهنگی و همزیستی مسالمتآموزش مؤلفهبین -5
 .دارد وجود

آمیز فرضیه در شود برای متغیر همزیستی مسالمتمشاهده می 2 طور كه در جدولهمان
قومی بیندیگر تفاوت ایجاد شده در میزان سواد عبارتشود. بهمیتأیید  %95سطح اطمینان 

كارگیری آموزش و مداخله محقق آزمون ناشی از به آزمون نسبت به پیشدر دو مرحله پس
ها برای گروه آزمون تأثیر معناداری بر آن نداشته است. مقدار میانگین پاسخبوده است و پیش

توان در نتیجه می آزمون تفاوت معناداری نداشته است.آزمون و پسگواه در دو مرحله پیش
بیشتری میان  آمیزهای چندفرهنگی باعث ایجاد همزیستی مسالمتگفت آموزش مؤلفه

آموزان شده است. پژوهشگر مشاهده نمود كه پس از برگزاری جلسات آموزشی عالقه دانش
 هاافراد به زندگی در شهرهای دیگر به غیر از پایتخت افزایش یافت و به دوستی با سایر ملیت

 تر شدند.مشتاق هاو فرهنگ
آموزان رابطه ر در میان دانشهای چندفرهنگی و پذیرش تنوع و تکثآموزش مؤلفهبین -6

 وجود دارد.
برای متغیر پذیرش تنوع و تکثر فرضیه در  ،شودمشاهده می 2طور كه در جدول همان

قومی بیندیگر تفاوت ایجاد شده در میزان سواد عبارتشود. بهمیتأیید  %95سطح اطمینان 
آموزش و مداخله محقق آزمون ناشی از به كارگیری آزمون نسبت به پیشدر دو مرحله پس
ها برای گروه آزمون تأثیر معناداری بر آن نداشته است. مقدار میانگین پاسخبوده است و پیش

توان در نتیجه می آزمون تفاوت معناداری نداشته است.آزمون و پسگواه در دو مرحله پیش
های هنگآموزان نسبت به فرهای چندفرهنگی باعث شده است تا دانشگفت آموزش مؤلفه

ی خود پذیرش بیشتری داشته باشند. بر اساس شواهد پژوهشگر، نگاه هاكالسیهممتنوع سایر 
ی یکدیگر توجه می هاآموزان نسبت به مفهوم تفاوت تغییر یافته و بیشتر به تفاوتدانش

كردند و پژوهشگر برخورد می هانمودند اما در عین حال با نگرش مثبتی نسبت به این تفاوت
 آموزان در این رابطه مشاهده نمود.ی عینی از اظهارات دانشهامونهن
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 گیرینتیجه و بحث

 نیترعنوان یکی از مشخصدر كشور ما تنوع و تکثر فرهنگی، نژادی، قومی، دینی و زبانی به
ای خلق كه یقیناً برای هر جامعه ییهاتیها و قابلمسلط است كه همسو با فرصت هایمؤلفه

در صورت نادیده گرفته شدن، منجر به بسترسازی برای بسیاری از مشکالت  تواندكند، میمی
و مطلوب كشورهایی با تركیب  ازجمله رویکردهایی كه مناسب شود. اجتماعی یهاو چالش

زشی متمركز نظام آمو های متنوع است، رویکرد تربیت چندفرهنگی است.اقوام و فرهنگ
های این مهم در برنامه چندفرهنگی نیست و یگویی نیازهای جامعهقادر به پاسخ اصوالً

درسی  درسی ایران تا حدود زیادی مغفول مانده است. در این میان متخصصین برنامه
 یهایستگیگویی به نیازهای جامعه در جهت تحقق شامختلفی را برای پاسخ یهاروش

چندفرهنگی در كنار  یهاها آموزش مهارتآن یاند، ازجملهكرده ینیبشیچندفرهنگی پ
 درسی رسمی است. هایبرنامه

های چندفرهنگی بر ارتقای سواد چندفرهنگی پژوهش حاضر به بررسی آموزش مؤلفه
، آموزش دیآیبرمی آماری هالیتحلطور كه از نتایج آموزان پرداخته است. هماندانش

آموزان داشته است؛ عالوه بر بسزایی در افزایش سواد چندفرهنگی دانشچندفرهنگی تأثیر 
ها بر متغیر سواد، در این، در این بخش به شواهد عینی محقق در رابطه با تأثیر این آموزش

شود. به نظر محقق حس تعلق داشتن به فرهنگ و اشاره می طی جلسات آموزش و مداخله
ها میراث ما هستند ی خرده فرهنگین موضوع كه همههای ایرانی و توجه به اخرده فرهنگ

 ی افزایش یافت.ریگچشمصورت آموزان بهدر دانش
بی تفاوتی و حتی داوری نادرست در  شدیمآنچه كه در ابتدای جلسات مداخله دیده 

ورسوم، موسیقی محلی، لباس ها، آداببودن خرده فرهنگ تیاهمكمو  هامورد فرهنگ
آموزان بود اما با گذشت زمان و آشنایی ایشان با ی و ... در نظر دانشمحلی، غذای محل

های خود در ایشان بسیار افزایش مفهوم چندفرهنگی احساس اشتیاق به معرفی خرده فرهنگ
آموزان با دانشبینها باعث ایجاد ارتباطات بهتر یافت. آشنا شدن عمیق با سایر فرهنگ

آموزان در شناخت و معرفی فرهنگ خود عالقه دانشهای مختلف شد. مشاركت و فرهنگ
آموزان نسبت به ها افزایش یافت. پیش از مداخله پژوهشگر، دانشو حتی سایر فرهنگ

نسبت به این  تنهانهی خود شناختی نداشتند؛ اما در پایان این دوره هاكالسیهمقومیت سایر 
، هاسنتها اعم از خرده فرهنگهای و سایر عناصر موضوع آگاهی داشته بلکه با ویژگی
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های ارائه شده پس ورسوم، زبان، شعر و موسیقی و ... نیز آشنا شدند. براساس آموزشآداب
ها آموزان به سایر خرده فرهنگآموزان، میزان احترام دانشاز تغییر سواد چندفرهنگی دانش

یکدیگر را از آموزان كه خود دانشتوجهی داشت تا جاییدر طی كالس افزایش قابل
 .نمودندیمها منع ی به سایر خرده فرهنگاحترامیب

ی دیگری نظیر پژوهش اولگا لوگوینوا در سال هانتایج این پژوهش با نتایج پژوهش
ی دارد. در این دبستانشیپای به توسعه پتانسیل آموزشی همسو است. وی توجه ویژه 2016

های مهم اجتماعی كه در تعامل با فعالیت منظور آموزش چندفرهنگی باتحقیق كودكان به
ها را از ی و خانوادهدبستانشیپشوند. نویسنده، مشاركت نهادهای اجتماعی است آشنا می

ها در درگیری اجتماعی كودكان و توسعه شایستگی چندفرهنگی دیدگاه مشاركت آن
نماید. نتایج این تحقیق حاكی از آن است كه، رویکرد تحلیل می كنندگانشركتتمامی 

های اجتماعی بر اجرای یك پروسه آموزشی بر اساس جامعه و پتانسیل -آموزشی
ها و ارتباطات از طریق تعامل با نهادهای اجتماعی كه در آن كودكان در فعالیت اشیآموزش

های اجتماعی افراد در ها و توانمندینیازشوند. این رویکرد به توسعه اجتماعی درگیر می
اجتماعی  -های آموزشینماید كه فعالیتپروسه آموزش تأكید دارد و همچنین اشاره می

ی در جامعه مدرن دبستانشیپهای اثربخش در آموزش چندفرهنگی ای یکی از موقعیتحرفه
این واقعیت بود كه (، گویای 2008روسی است. همچنین پژوهش دیگری توسط ساالماتا )

ها در تدریس به كودكان است، تجربه آن اثرگذارترین عاملی كه بر شایستگی معلمان مهم
كه  كردندیمبود. معلمانی كه دارای تجربه تدریس به این كودكان بودند احساس  مهاجر

نسبت به معلمان دیگر دارای شایستگی بیشتری هستند، گرچه همه معلمان متوجه شدند كه 
 های متنوع شایستگی زیادی ندارند.آموزان فرهنگتدریس به دانش در

اند ی گذشته انجام شدههاسالهایی كه در آنچه از پژوهش حاضر و سایر پژوهش
های متنوع در كشور و وجود قوانین مختلف در این است كه هرچند، فرهنگ دیآیبرم

لت شده است. تأثیر ی آموزش چندفرهنگی، در بحث آموزش چندفرهنگی غفزمینه
ها و مداخالت محقق در این پژوهش در این مدت كوتاه بر ارتقای سواد آموزش

آموزان به این موضوع، گواه این مدعاست. در ذیل راه ی دانشعالقهچندفرهنگی و میزان 
 شود:و پیشنهادات محقق ارائه می هاحل
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آموزان پیشنهاد ی دانشبا توجه به نقش كلیدی معلمان در ارتقای سواد چندفرهنگ
های آموزشی ای مختص آموزش مسائل چندفرهنگی به معلمان برگزار شده تا شود دورهمی

در وهله اول سواد چندفرهنگی معلمان ارتقاء یافته و در گام بعدی نحوه تعلیم موضوعات 
 چندفرهنگی را به ایشان بیاموزند.

و كتب درسی  هابرنامهشود یشنهاد میعنوان نهادی اجتماعی پبا توجه به نقش مدرسه به
یی از سرفصل های كامالً برجسته در رابطه با موضوعات چندفرهنگی غنی شده و بخشنحوبه

دروس به این موضوع اختصاص یابد. با توجه به تجربه پژوهشگر به عنوان مثال معرفی اقوام 
تواند بسیار تأثیر و ... مینظیر لباس محلی، موسیقی محلی  هاگوناگون و عناصر فرهنگی آن

 گذار باشد.

تواند از سایر نمادهای چندفرهنگی نیز به منظور افزایش سواد همچنین مدارس می
چندفرهنگی استفاده نمایند. به عنوان مثال پخش موسیقی اقوام در زنگ تفریح، معرفی لباس 

 آموزان و ...دانشها، توزیع غذای محلی اقوام میان محلی اقوام مختلف در مراسم
قومی بینی فرهنگی سالیانه در مدارس به منظور افزایش سواد هابرگزاری جشنواره

آموزان هر كالس ای سالیانه از دانشتوان با طراحی جشنوارهآموزان: بدین منظور میدانش
عرفی خواست تا نماینده یکی از اقوام ایرانی شوند و تالش نمایند تا در یك تاریخ خاص به م

آن قوم و عناصر فرهنگی آن نظیر موسیقی، لباس، غذا، زبان، آداب و رسوم و ... به سایر 
آموزان بپردازند. این امر باعث آشنایی ارائه دهندگان مطلب و همچنین دانش
 موضوع با اقوام مختلف ایرانی خواهد شد.بینمخاط

در آن مناطق ساكن هستند  برگزاری اردوهای فرهنگی و سفر به مناطقی كه اقوام دیگری
ی چندفرهنگی هاآموزان با اقوام مختلف ایرانی. برگزاری جشنوارهبا هدف آشنایی دانش

را به  هاتوان سالیانه یکی از استانآموزی در سراسر كشور. بدین صورت كه میملی دانش
را راه  ی تفریحیهاعنوان میزبان این جشنواره در نظر گرفت و در شهرهای مختلف كمپ

ی مختلف را در یك محل گردهم آورد تا طی هاآموزان از فرهنگاندازی كرد و دانش
 مدت جشنواره بتوانند با یکدیگر تعامل نمایند.

ی سرشناس از اقوام مختلف به منظور لمس فرهنگ اقوام مختلف. به هادعوت از چهره
ی ورزشی معروف هاچهره ی محلی، دعوت ازهاعنوان مثال دعوت از خوانندگان موسیقی
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ی مختلف، دعوت از والدین به منظور طبخ غذای محلی در حضور و با كمك هااز فرهنگ
 آموزان.دانش

، ارتقاء هابرگزاری كارزاهای فرهنگی مختلف به منظور افزایش احترام به حقوق انسان
كارزار نه به  درك و تحمل، همزیستی مسالمت آمیز و پذیرش تنوع و تکثر به عنوان مثال

 های قومیتی، كارزار نه به مسخره كردن، كارزار انتخاب یك دوست از سایر قومیتهاجوك
 یا مذاهب.

ی كاری متشکل از اقوام مختلف به منظور آموزش همزیستی هاتشویق به تشکیل تیم
 آموزان، ارتقاء درك و تحمل و افزایش احترام میان ایشان.مسالمت آمیز میان دانش

 منابع
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