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بحرانهاي قوميتي زيادي روبهرو هستند (مطلبي،

مقدمه

در جهان امروز آموزش و پرورش رکن اساسي

 .)0923ميدانيم که فرهنگ خانواده از فرهنگ قومي

رشد و شکوفايي ملت هاست بنابراين بايد براي همه

نشأت ميگيرد و اولين محيط تربيتي براي کودکان

آحاد ملت شرايط يکسان فراهم آورد تا هر کس به

خانواده است که با الگوي مبتني بر ارزشهاي خاص

مقتضاي استعداد و توانايي خود ويژگيهاي ارزنده

خود،کودک را براي جامعه پذيري تربيت ميکند .اگر

نهفته در درون خود را آشکار سازد .بنابراين در حال

آموزش مدرسهاي با ارزشهاي خانواده هم سو باشد،

حاضرمسأله رفع نابرابري از چهره آموزش و پرورش

بهتر ميتواند کودک را در جامعه پذيري آماده سازد

در سردر ورودي همه نظامهاي تعليم و تربيت در همه

(عسکريان .)0921 ،در غير اين صورت بخش زيادي از

کشورها قرار دارد .از طرف ديگر در هر کشوري

آموزش در مدرسه بي نتيجه خواهد بود .تنها راه براي

وحدت ملي ،هويت ديني ،اجتماعي ،حفظ ميراث

بقا در جامعه چندفرهنگي اين است که انسانها در

فرهنگي و امکان تبادل نظر اقشار مختلف يک ملت،

خصوص ارزشهاي فرهنگي به توافق برسند .آموزش

با هر قوميت ايجاب مي نمايد که ارتباط افراد ملت با

چندفرهنگي براي آموزش افراد با فرهنگهاي مختلف

يکديگر صميمانه تر گردد .زبان مشترک اولين گام در

در يک سيستم آموزشي طراحي شده است .ياد دادن و

جهت ايجاد اين وحدت ميباشد وامکان تبادل افکار و

يادگرفتن در رويکرد چندفرهنگي بر اساس احترام،

شايد اساسي ترين انديشه ها ،رؤياها و آرزوها ،ايدهها

ترويج ويژگيهاي مثبت ،و به رسميت شناختن

و تجربهها و ...را فراهم ميسازد (احتشامي و موسوي،

فرهنگها ،درجو کالس است .با توجه به آنچه گفته

 .)0922آموزش و پرورش به مثابه بستر اصلي رشد و

شد در اين پژوهش سعي شده است به صورت کيفي

توسعه علوم و اخالق است که هدف نهايي آن تربيت

آسيبهاي پيش روي دانش آموزان چند فرهنگي

انسانهاي متعالي است و آموزش زبان مشترک بخشي

شناسايي شده و مولفههاي مربوطه

در اين رابطه

از وظايف اين سازمان ميباشد که اين حساسيت

تبيينهاي شوند.

درسطوح مختلف آموزشي بويژه دردوره ابتدايي بيش

از آنجايي که در هيچکدام از پژوهشهاي انجام

از ساير دوره هاست ،زيرا شالوده شخصيت انسانها و

شده در زمينه آموزش و پرورش چندفرهنگي ،تا کنون

عادتهاي اساسي يادگيري در همين دوران شکل

به شکل ويژه به آسيب شناسي و شناسايي مشکالت و

ميگيرد و آن چه بعدها کسب ميشود ،براين بنيان قرار

مسائل مدارس چندفرهنگي پرداخته نشده است و

خواهد گرفت (توراني.)0933 ،

بيشترتحقيقات انجام شده به فوايد و مضرات و يا

تنوع قومي و زباني ،يکي از ويژگيهاي شاخص

موافق و مخالف بودن با رويکرد آموزش چند فرهنگي

کشور ماست .الگوي ملّت در اين کشور ترکيبي و

پرداختهاند ،لذا محققين اين پژوهش با توجه به آشنايي

نامتوازن است از اين رو ايران کشوري چندفرهنگي با

با مدارس چندفرهنگي و واقف بودن به مشکالت

خرده فرهنگهاي مختلف محسوب ميشودپ .از

خاص اين مناطق که از نزديک احساس و به شکل

طرفي در عصر موسوم به جهاني شدن ،که جهان به

عملي آنها را لمس کرده اند ،با بررسي و ريشه يابي

تعبير مارشال مک لوهان 1به سبک دهکدۀ جهاني

مشکالت آموزشي و پرورشي در مدارس چندفرهنگي

نمايش داده ميشود ،کشورهايي با مختصات نظام

از ديدگاه معلمان ،که به طور مستقيم با مشکالت

سياسي ايران ،به دليل تنوع قومي ،با مشکلها و

موجود در ارتباط هستند به سئوال اصلي اين پژوهش
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مبني بر «مشکالت و مسائل آموزشي و تربيتي موجود

فرهنگها و اقوام و مليتهاي مختلف کشور توجه کرد و

در مدارس چند فرهنگي کدامند؟ » پاسخ داده اند.

به اين نتيجه رسيد که نگرشهاي منفي نژادي و قومي

بنابر اين به منظور انجام پژوهش حاضر و پاسخ

نسبت به ديگران را ميتوان با مداخالت آگاهانه تغيير داد

به سئوال اصلي تحقيق ،شهرستان شهريار واقع در

ولي اين فرايند ،طوالني مدت خواهد بود .شلدون 3و

جنوب غرب استان البرز بعنوان جامعه مورد مطالعه

همکاران ( )1101در پژوهش خود با عنوان « برنامه

انتخاب شد .بديهي است اين شهر با توجه به بافت

درسي ميان رشتهاي راهبردي مناسب » براي مقابله و

جمعيتي موجود داراي ويژگي الزم براي اين مطالعه

سازگاري با تغييرات اجتماعي و فرهنگي به اين نتيجه

بود .چراکه اين شهر يکي ازشهرهاي اقماري نزديک

دست يافتند که رشد روز افزون مهاجرت و افزايش

به پايتخت و مناطق مهاجرپذير کشور محسوب ميشود

گوناگوني فرهنگ ،بحراني است که در قرن  10جوامع

که اکثر فرهنگها و خرده فرهنگها و اقوام مختلف با

با آن روبرو هستند و راه مقابله و سازگاري با آن برنامه

گويشهاي کرد ،ترک ،عرب ،لر و حتي افغاني را در

درسي ميان رشتهاي است (احمدي.)0922 ،

خود جاي داده است و بيش از هر شهر ديگري شرايط

صادقي نيز در پژوهشي تحت عنوان « بررسي سند

چندفرهنگي در آن کامال مشهود است .ازاينرو دانش

برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران بر اساس

آموزاني که در مقاطع مختلف تحصيلي بويژه در مقطع

رويکرد اموزش چند فرهنگي» به اين موضوع پرداخته

ابتدايي در اين مناطق مشغول به تحصيل هستند از

است که تا چه ميزان در سند برنامه درسي ملي به

لحاظ آموزشي و تربيتي دچار مشکالت و معضالت

اموزش چند فرهنگي توجه شده است؟ و به اين نتيجه

جدي هستند که اين شهر بعنوان مطالعه موردي انتخاب

دست يافت که در بخش ارزشيابي توجه مناسب

شد و مشکالت آموزشي و تربيتي اين دانش آموزان از

صورت گرفته است و در بخش راهبردهاي ياددهي و

زبان معلمان مقطع ابتدايي مطرح و مورد واکاوي و

يادگيري توجه کافي صورت نگرفته است (صادقي،

آسيب شناسي قرارگرفت.

.)1331
فرهنگ و زبان هر کودک،ادراک و برداشتهاي
ويژهاي را در وي ايجاد ميکند و اين برداشت به نوبه

پيشينه پژوهش
کيت ويلسون )1101( 2در پژوهشي تحت عنوان

خود،موجب پيدايش الگوهاي متفاوت تفکر ،سبکهاي

«آموزش و تعليم و تربيت چند فرهنگي» به اين نتيجه

يادگيري مختلف و تفاوتهاي رفتاري در افراد

دست يافت که آموزش چند فرهنگي ميتواند به حذف

ميشود ،بنابراين ،موفقيت يا عدم موفقيت هر

پيشداوري ،نژادپرستي و تعصب و ترس و جهل و عدم

دانشآموز ،بيش از آنکه جنبه فردي داشته باشد ،به
4

مالکيت در مدرسه بينجامد و پتانسيل بالقوه براي

فرهنگ و زبان خاص او بر ميگردد (كلين و فرنس ،

هماهنگي همه نژادها را فراهم آورد.

 .)2003در اين صورت معلمان نيروهايي هستند که در

گي ( )1112در پژوهشي با عنوان «اهميت تعليم و

بسياري از مناطق شهري با دانش آموزان از انواع

تربيت چندفرهنگي» به تحقيق در مورد سيستم

طبقات اجتماعي و گروههاي فرهنگي و زباني ارتباط
5

آموزشي آمريکا پرداخت و به اين نتيجه دست يافت که

دارند (گرين  .)2001 ،با اين وصف ،آموزش و

نميتوان به دموکراسي ،مردم ساالري ،رفاه اجتماعي و

پرورش همچنان به روش متمرکز اداره ميشود.

اقتصادي ،همبستگي ملي دست يافت مگر اينکه به

کتابهاي درسي نيز تابع اين تمرکزگرايي است و
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مطالب اين کتابها در تهران و توسط کارشناسان

رهايي بخش متکي باشد ،کودکان و نوجوانان و جوانان

سازمان کتابهاي درسي تهيه ميشود .از شواهد

ايران خواهند توانست در مورد ديدگاههاي متفاوت و

موجود ميتوان دريافت که کمتر تحقيقي در مورد

در مورد معناي زندگي خود در محيط محلي و ملي و

نيازها و عاليق اقوام ،گروهها و مليتهاي ساکن

جهاني به درستي بينديشند و مهارتهاي خود را براي

کشورها صورت گرفته يا کتابي با توجه به ويژگيهاي

زندگي پاکيزه و انساني گسترش دهند (لطف آبادي،

فرهنگي اين افراد تهيه شده است (جاوداني.)1333 ،

 .)1336نظام آموزش و پرورش از جمله نهادهاي

همچنان نهاد تعليم و تربيت در معرض اتهامات و

اجتماعي است که حافظ انسجام است .به عبارت ديگر

انتقاداتي قرار گرفته که بر گرفته از عوامل متعددي در

نقش کنترلکننده و ثباتبخش در جهت تبيين

درون خود آموزش و پرورش است اين نابرابري

رفتارهاي بهنجار را دارد (روحاني .)1333 ،مسئله

احتماال در پي زندگي در شهر و روستا ،تفاوت در

مدرسه در ايران از جمله مسائلي است که فارغ از هر

جنسيت و وضعيت اقتصادي اجتماعي و مهمتر از همه

گرايش و ديدگاه نياز به بررسي و واکاوي عميق دارد.

گوناگوني قومي و فرهنگي بوده است (اسپيندلر،6

از ابتداي انقالب اسالمي تا کنون نگرشهاي مختلفي

.)2010

نسبت به مساله اموزش و پرورش وجود داشته است

از اين تحقيقات چنين برميآيد که اگر آموزش،

(سيدي .)1310 ،اما آنچه مورد توافق اکثريت ميباشد

«تک فرهنگي» باشد و از ارزشها و الگوهاي خاصي

اين است که مدرسه بايد روابط نزديک و صميمي بين

حمايت يا آنها را تبليغ کند،کليه دانشآموزاني که به

معلمان با دانش آموزان و دانش آموزان بايکديگررا

خرده فرهنگهاي ديگر تعلق دارند و از الگوهاي

ايجاد کند تاجوي مطمئن براي بيان نظرات دانش

رفتاري متفاوتي پيروي ميکنند ،در موضع ضعف قرار

آموزان ايجاد گردد .رفتار معلمان نيز زمينه مناسب براي

ميگيرند و شانس چنداني براي موفقيت در مدرسه و

انجام و تشويق رفتارهاي عادالنه دانش آموزان در

تبديل شدن به افرادي مولّد و کارآمد پيدا نميکنند

کالس و خارج از کالس را ايجاد مينمايد (مير شاه

(نيتو .)2002 ،7امروزه ،نظريهپردازان از رويکرد

جعفري و کلباسي .)1333 ،اسناد باال دستي نظام

جديدي در آموزش سخن ميگويند که در آن تنوع

جمهوري اسالمي ايران ،نظيرقانون اساسي و چشم

فرهنگي مورد تأييد قرار ميگيرد و از طريق برنامه

انداز در افق 1404هجري شمسي ،صراحتا ،به مباحث

آموزش چندفرهنگي فعاالنه حمايت ميشود (گي،3

چندفرهنگي و جايگاه اقوام توجه کرده است (عراقيه و

 .)2003تعليم و تربيت چندفرهنگي تنها راه حل

همکاران.)1333 ،

اساسي براي از بين بردن فاصله و آماده سازي
گروههاي مختلف نژادي و قومي براي زندگي در يک

سواالت تحقيق

جامعه دموکراتيک باشد (فهيمي .)1331 ،نو مفهوم

در اين بخش تعداد 4سئوال درقالب مصاحبه از

گرايان نيز که در مجموع ،معرف نگرشي نوين به

معلمان مقطع ابتدايي شهرستان شهريار بشرح زير

برنامههاي آموزشي و درسي هستند ،بنياد نظريههاي

پرسيده شده است:

خود راتفاوتهاي دانش آموزان از نظر پيشينه فرهنگي،

 -0از لحاظ آموزشي چه مشکالتي در مددارس چندد

تاريخي ،سياسي و نژادي ميدانند (مهرمحمدي،

فرهنگي وجود دارد؟

 .)1333تعليم و تربيت ما اگر بر فلسفهاي روشن و
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 -1از لحاظ تربيتي چده مشدکالتي در مددارس چندد
فرهنگي وجود دارد؟

تربيتي پرداخته اند که در بين مدارس و دانش آموزان
چند فرهنگي رواج دارد .در ادامه مراحل انجام تحقيق

 -9چه راهکارهدايي بدراي برطدرف کدردن معضدالت و در اين پژوهش توضيح داده ميشود .مراحل انجام
مشکالت آموزشي دانش آموزان چند فرهنگي پيشنهاد طرح تحقيق کيفي در شکل  0درج شده است.
ميکنيد؟
-4چه راهکارهايي براي برطرف کدردن معضدالت و
مشددکالت تربيت دي دانددش آمددوزان چنددد فرهنگ دي
پيشنهاد ميکنيد؟

روش پژوهش
در تحقيق حاضر ،جامعه آماري متشکل از كليه
معلمان مدارس ابتدايي شهرستان شهرياردر سال
تحصيلي  0931-39است .بر اساس آخرين آمار و
اطالعات به دست آمده تعداد  0411معلم در حال

مراحل انجام تحقيق
در مطالعه حاضر از پژوهش کيفي استفاده شده

حاضر در مدارس ابتدايي شهرستان شهريار مشغول

است .محققان جهت بررسي عمقي آسيبهاي

به خدمت هستند .بر اين اساس شهر مورد نظر به

آموزشي و تربيتي مدارس مورد نظر تحقيق ،به

چهار بخش شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسيم شده

مصاحبههاي ساختار يافته و نيمه ساختار يافته از

و از هر بخش تعداد  09مدرسه به صورت تصادفي

معلمان جهت شناسايي عمقي آسيبهاي آموزشي و

انتخاب شده و از هر مدرسه نيز تعداد  5معلم به

بررسی ادبیات و چارچوب نظری پژوهش

تهیه سواالت کیفی

انجا م احا ه

گردآوری داده ه

دسته بندی داده ه و تحلیل تم

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری
شکل .0مراحل انجام طرح تحقيق کيفي
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صورت تصادفي انتخاب شد لذا با استفاده از فرمول

مصاحبه آنها است .همچنين اطالعات مربوطه از تک

نمونه گيري کوکران  161نفر از معلمان براي نمونه اين

تک افراد محاسبه شونده جمع آوري و پس ازطبقه

پژوهش تعيين شدند و با استفاده از روش نمونه گيري

بندي مورد استفاده قرار گرفت.

خوشهاي انتخاب و مصاحبههاي الزم از آنها بعمل
آمد.بديهي است مدت زمان الزم براي مصاحبه با

يافتههاي پژوهش

هرمعلم (بعنوان نمونه آماري) بطور متوسط حدود 05

بر اساس جدول شماره ( ،)0يافتههاي پژوهش

تا  11دقيقه بطول انجاميد ودرکل طي بازه زماني 6ماهه

حاضر حاکي از اين است که ديدگاههاي افراد نسبت به

غير مستمر انجام مصاحبه ،جمع آوري آمارو اطالعات

يادگيري ،محتواي آموزشي ،مسائل مذهبي ،عدم

از جامعه مورد مطالعه ،تجزيه وتحليل و انجام پژوهش

آشنايي معلمان با فرهنگهاي مختلف و احساس

حاضر ميسر شد.

حقارت دانشآموزان به دليل داشتن لهجه با مشکالت
آموزشي مدارس چندفرهنگي رابطه مستقيم و معناداري

ابزار پژوهش وروش جمع آوري اطالعات

دارد .اين بدين معناست که به هر ميزان برنامهريزان

ابزار پژوهش حاضر انجام مصاحبه مستقيم با
معلمان مدارس چندفرهنگي ويادداشتهاي مربوط به
جدول  :1دستههاي مفهومي تشکيلدهنده تِم مشکالت آموزشي ،مشکالت تربيتي و راهکارهاي برطرف کردن
مشکالت آموزشي دانش آموزان چندفرهنگي
مشکالت يادگيري به دليل دوزبانه بودن
عدم تناسب محتواي آموزشي با فرهنگهاي موجود (متمرکز بودن برنامه درسي
مشکالت آموزشي مدارس چندفرهنگي

مسائل مذهبي
احساس حقارت به خاطر داشتن لهجه و منزوي شدن
عدم آشنايي معلمان با آداب و رسوم فرهنگهاي مختلف
تعارض فرهنگي

مشکالت تربيتي مدارس چندفرهنگي

مراسمات (که بيشتر آنها در جهت خواسته گروه اکثريت ميباشند).
احساس خودکمبيني و اعتماد به نفس پايين در دانشآموزان دوزبانه
آشنايي معلمان و دانشآموزان با فرهنگهاي مختلف
مشاوره به دانشآموزان براي مقابله با احساس خجالت و کمرويي

راهکارهاي برطرف کردن مشکالت

اهميت دادن به فرهنگهاي مختلف در کتابها

آموزشي دانش آموزان چندفرهنگي

مشارکت دانشآموزان در فعاليتهاي گروهي
پايينآوردن جمعيت دانشآموزان کالس درس
آشنايي بيشتر با خانواده دانشآموزان و مشورت گرفتن از آنها
تعامل با خانواده دانشآموزان و آموزش روشهاي تربيتي
عدم تبعيض و توجه خاص به فرهنگها

راهکارهاي برطرف کردن مشکالت

احترام متقابل دانشآموز و معلم

تربيتي دانش آموزان چندفرهنگي

تأکيد بيشتر به شباهتهاي فرهنگها
تشکيل گروههاي آموزشي با دانشآموزان از فرهنگهاي مختلف
پايين آوردن جمعيت کالسها
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توجه بيشتري به محتواي آموزشي بکنند ،معلمان با

دانشآموزان از فرهنگهاي مختلف و پايين آوردن

فرهنگهاي مختلف بيشتر آشنا شوند ،براي مسائل

جمعيت کالسها اشاره کرد .به عبارت ديگر توجه به

مذهبي تدابيري انديشيده شود به همان اندازه

تعامل با خانواده دانشآموزان و آموزش روشهاي

مشکالت آموزشي مدارس چند فرهنگي کاهش خواهد

تربيتي ،توجه به تمام فرهنگها ،احترام متقابل دانشآموز

يافت.

و معلم ،تأکيد بيشتر به شباهتهاي فرهنگها ،تشکيل

همچنين تعارض فرهنگي ،مراسمات و احساس

گروههاي آموزشي با دانشآموزان از فرهنگهاي

خودکم بيني واعتماد به نفس پايين در مدارس تربيتي

مختلف و پايين آوردن جمعيت کالسها باعث کاهش

از عوامل اصلي مشکالت تربيتي در مدارس

مشکالت تربيتي دانشآموزان در مدارس چندفرهنگي

چندفرهنگي است .بدين معنا که هر چه تعارض

ميشود.

فرهنگي بيشتر باشد ،مراسم بيشتر در راستاي فرهنگ
اکثريت باشد و دانشآموزان بيشتر احساس حقارت
کنند ،مشکالت تربيتي در مدارس چندفرهنگي نيز
بيشتر خواهد بود.

نتيجه گيري و پيشنهادات
در اين ميان آنچه در نظام آموزش کشور بسيار
اهميت دارد نقش روش تدريس در ارائه مطالب

آشنايي معلمان و دانشآموزان با فرهنگهاي

است(پاکدامن .)0922 ،تاريخ ،زبان ،فرهنگ،آداب و

مختلف ،مشاوره به دانشآموزان براي مقابله با احساس

رسوم ،آيينها و سنن ،دين و خلقيات از جمله

خجالت و کمرويي ،اهميت دادن به فرهنگهاي

مولفههاي تشکيل هويت در يک جامعه است .و از

مختلف در کتابها ،مشارکت دانشآموزان در فعاليت-

ويژگيهاي تاريخي ايران ميتوان به تنوعات و

هاي گروهي ،پايينآوردن جمعيت دانشآموزان کالس

تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي ،به ويژه تنوعات قومي و

درس و آشنايي بيشتر با خانواده دانشآموزان و

مذهبي اشاره کرد (عسكريان .)0925،بنابراين سيستم

مشورت گرفتن از آنها از راهکارهاي اصلي مقابله با

آموزشي کشور بايد مرتبا روشهاي نوين تدريس را به

مشکالت آموزشي دانشآموزان است .اين بدين معنا

معلمان آموزش دهد .معلمين دلسوز و تحصيل کرده

است که با افزايش آشنايي معلمان با فرهنگهاي

کشور در صورتيکه با روشهاي نوين تدريس آشنايي

مختلف ،افزايش اعتماد به نفس دانشآموزان ،توجه به

نداشته باشند و بر اجراي آنها نيز مسلط نباشند مسلما

فرهنگهاي مختلف در کتب درسي ،پايين آوردن

از قافله رشد و توسعه عقب خواهند ماند و نمي توانند

جمعيت کالس و تعامل بيشتر با والدين دانشآموزان؛

بر نسل امروز تاثير چندان موثري داشته باشند .آنچه در

ميتوان تا اندازه زيادي مشکالت آموزشي مدارس چند

اين قسمت از اهميت زيادي برخوردار است ،وجود

فرهنگي را کاهش داد.

برنامه ريزيهاي کالن در اين بخش ميباشد .آنچه

از راهکارهاي اصلي مقابله با مشکالت تربيتي

واضح و روشن است اين است که برنامه درسي اساس

دانشآموزان مدارس چندفرهنگي از ديدگاه معلمان

و پايه کارهاي تربيتي مدارس است و پلي است ميان

ميتوان به تعامل با خانواده دانشآموزان و آموزش

ايده آلها و انتظارات و واقعيتهايي که در زندگي

روشهاي تربيتي ،عدم تبعيض و توجه خاص به

مدرسهاي اتفاق ميافتد.به سخن ديگر ،برنامه درسي

فرهنگها ،احترام متقابل دانشآموز و معلم ،تأکيد بيشتر

حاصل و ترکيب انتظاراتي است از آنچه کودکان بايد

به شباهتهاي فرهنگها ،تشکيل گروههاي آموزشي با

ياد بگيرند با آنچه در دنياي واقعيت در پرتو صرف
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وقت بيشتر ي از زندگي شان در مدرسه کسب ميکنند

عرصه زندگي عمومي ،مبناي اصلي اطاعت و فرمان

(تقي پور ظهير.)0923،خوشبختانه در اين راستا در

برداري اتباع ازقدرت عمومي را تشکيل ميدهد

برنامه درسي ملي ايده بسته آموزشي باز مطرح شده

(بشيريه )0921 ،همچنين ميدانيم که آموزش و

است (دادار )0923 ،که ميتواند در صورت آموزش

پرورش دموکراتيک از برابري ساده آغاز ميکند

معلمان سبب موفقيتهاي فراواني در مدارس کشور به

(والزر )0923 ،10و ابتدايي ترين برابري وحرکت

خصوص مدارس چند فرهنگي گردد .چنانچه دل در

دموکراتيک از سوي مدرسه در زمان ثبت نام دانش

گرو اصالحات آموزشي داريم بايد برنامه درسي چند

آموزان اقليتها ديده ميشود .در صورتيکه دانش

گانه را مورد نظر قرار دهيم .تغيير در برنامههاي درس

آموزان گروه اقليت در هنگام ثبت نام در مدرسه مورد

رسمي و آزمون شده ،بدون توجه به برنامههاي درسي

تبعيض قرار گيرند و به راحتي ديگر دانش آموزان

ياد گرفته شده و تدريس شده چندان موجه و معقول

نتوانند در مدرسه ثبت نام شوند اصول اساسي برابري

نيست (مهر محمدي .)0922 ،نوع نگرش معلمان با

زير پا گذاشته شده است و کودک به وضوح در اولين

اجراي برنامهها مرتبط است از طرفي نگرش معلمان

مراحل ورود به اجتماع تبعيض و نابرابري را خواهد

برعملکرد دانش آموزان نيز تاثير دارد .اگر براي معلم

ديد .اين مسئله مسلما بر روي يادگيري و عالقه مندي

پايبندي به اصول مدون اجراي برنامه درسي مهمتر از

کودک به مدرسه و کادر آموزشي تاثير به سزايي
11

در نظر گرفتن تفاوتهاي فرهنگي دانش آموزان باشد

خواهد داشت .هيلگارد معتقد است يادگيري به شکل

بسياري از استعدادها در مدارس ما به هدر خواهد

هدفمند فرايندي است که سبب تغيير رفتار در انسان

رفت .سبکهاي يادگيري نيز از زمينه فرهنگي ،جنسيت،

خواهد شد (هيلگارد )0930 ،و مسلما تبعيض نژادي

و قوميت متاثرند (دليون .)0329 ،1معلمان مدارس

در مدرسه يادگيري را تا حد زيادي مختل خواهد کرد.

ابتدايي وظيفه دارند از اطالعات به دست آمده درباره

مسلما کودکان مهاجر داراي استعدادهاي بالقوهاي

تواناييهاي دانش آموزان استفاده کرده ،تواناييها و

هستند که ناشي از تجربه و فرهنگ آنهاست.معلم

استعدادهاي آنان را چنان پرورش دهند که هريک از

ميتواند با ايجاد امکانات و گسترش و پيشرفت آن،

کودکان در تحقق ارزشهاي فردي و اجتماعي به حد

آنها را براي رويا رويي در موقعيتهاي آموزشي

اکثر رشد خود برسند (تقي پور ظهير.)0923 ،

مختلف آماده سازد .حمايت عاطفي از کودک صرف

قطعا بدون آموزش ،ما فرهنگ خود را فراموش

نظر از اينکه به چه قومي تعلق دارد سبب موفقيتهاي

ميکنيم و فرهنگهاي ساختگي را ميآموزيم .معموال

آموزشي در او خواهد شد .از جمله فعاليتهايي که معلم

کودکان مدارس چند فرهنگي از موقعيتهاي مختلف

ميتواندانجام دهد .و به دانش آموزان چند فرهنگي

اقتصادي و اجتماعي برخوردارند و عدهاي از آنها در

کمک فراواني بکند ترغيب دانش آموزان ديگر به کمک

وضعيت ضعيفي قرار دارند .در دانش آموزان

دوستان اقليت خود ميباشد .از اين طريق آموزگار

اقليتهاي قومي به صورت نامناسبي نيز ترک تحصيل،

ميتواند از دانش آموزان فعالتر در اداره کالس کمک

تعليق و يااخراج وجود دارد..به همين دليل نابرابري

بگيرد(جوزف )1112 ،12و در طول آموزش از تجربه

هاي اقتصادي و اجتماعي بايد به گونه اي ترتيب داده

دانش آموزان براي يادگيريهاي بعدي کمک بگيرد

شوند که بيشترين نفع را براي افراد کم برخوردار داشته

(فارل و هارت ول.)1112 ،13

باشد (يار قلي و همکاران .)0930 ،اجراي عدالت در
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آسیب شناسی مشکالت مدارس چند فرهنگی

در مصاحبههاي انجام شده بيشترين مشکالت

تفاوت مذهب ،زبان و موقعيت اجتماعي دانش آموزان

آموزشي که معلمان به آن اشاره داشتند مشکالت

است که سبب بروز مشکالت فراواني در اين مدارس

يادگيري بدليل دو زبانه بودن کودکان است .دوزبانگي

گرديده است آنچه صراحتا ميتوان عنوان کرد اين

يکي از موضوعات است که همواره نسبت به آن

است که برنامه درسي نظام آموزش عمومي کشور ما از

نگرانيهاي زيادي وجود داشته است .اين نگرانيها

الگو و مباني نظري روشن در زمينههاي مختلف ،از

بيشتر در جوامعي به چشم ميخورد که در آنها تکلم

جمله چند فرهنگي محروم ميباشد(مهر محمدي،

به بيش از يک زبان متداول نيست (عبدي.)0929،

 .)0922معلمان و دانش آموزان نيز نسبت به فرهنگهاي

کودکان دوزبانه دبستاني بخصوص اگر قبل از ورود به

ديگر اطالعات ناقصي دارند که سبب شده است تعامل

دبستان ،پيش دبستاني را نگذرانده باشند.مسلما در بدو

اندکي با فرهنگهاي ديگر برقرار کنند (صادقي.)0930،

ورود به دبستان براي آموزش به زبان فارسي با

بنابراين نظام آموزش و پرورش کشور بايد در برنامه

مشکالت زيادي روبرو ميشوند .کودکان معموال زبان

ريزيهاي کالن خود به بحث چند فرهنگي و مشکالت

اول خود را از پدر و مادر و خانواده ياد ميگيرند و

موجود در اين مدارس توجه بيشتري مبذول دارد و به

زبان دوم را در خانه از طريق تلويزيون ،مهد کودک و

اين رويکرد توجه نمايد که محيط چند فرهنگي

ياد ميگيرند

ميتواند نقطه قوتي براي آموزش باشد و سبب رشد و

(الين .)1101،14گاهي در هنگام تدريس به دانش

توسعه آموزشي گردد در صورتيکه معلمان بخوبي

آموزان دو زبانه کودک کلمات را مخلوط ميکند چون

آموزشهاي آموزشي و تربيتي الزم و کافي را در اين

عدم وجود ذخيره لغات کافي سبب ميشود کودک

راستا ديده باشند.تنها در اين صورت است که ميتوانيم

نتواند با سرعت عمل کلمات را بدرستي در جاي

انتظار داشته باشيم نظام آموزشي کشور و باالخص

مناسب استفاده کند به همين دليل بهترين راه براي

معلمان بتوانند سبب رشد و شکوفايي استعدادهاي

جلوگيري از ايجاد اين مشکل آموزش زبان رسمي قبل

تمامي دانش آموزان به دور از ااينکه متعلق به چه

از ورود به دبستان است .کودک دو زبانه اگر بر هر دو

قوميت و فرهنگي هستند باشند.

يا محله و همسايهها و همساالن

زبان تسلط کامل پيدا کند مسلما در سالهاي بعد زندگي
خود مهارت حل انواع خاصي از پازلهاي ذهني را پيدا
خواهد کرد (هريت )1101 ،15به همين دليل نظام
آموزشي کشور بايد به صورتي برنامه ريزي شود که

منابع وماخذ
)1

احتشامي ،ط و موسوي ،غ .)1333(.رشد زبان و

کودک دو زبانه نهايتا پس از آموختن زبان دوم که زبان

رشد ذهني ،موثر بر تعامل اجتماعي .پژوهشگاه

رسمي کشور يعني زبان فارسي است .از توانايي بيشتر

مطالعات آموزش و پرورش ماهنامه پژوهشي،

برخوردار شود و زبان دوم به او کمک کند تا با قدرت

آموزشي 111،ص.5-10،

بيشتري با مسائل روزمره زندگي خود روبرو شود.

)2

با توجه به تحقيقات انجام شده ميتوان گفت

فصلنامه علمي تخصصي مطالعات ميان رشته اي

ايجاد محيط مدرسهاي که به فرهنگهاي مختلف احترام
بگذارد از چالشهاي مدارس چند فرهنگي است .يکي
ديگر از چالشهاي موجود در مدارس چند فرهنگي

احمدي،پ .)1333(.برنامه درسي ميان رشتهاي.
در علوم انساني ،3 ،ص .17-126

)3

بشيريه ،ح.)1332( .ديباچه اي بر فلسفه عدالت.
ماهنامه ناقد 1،ص.11-56،
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عبدالرحیم رحیمی و نسرین عباسی

)4

پاکدامن ،م .)1333(.رويکرد جهاني شدن در

مطالعات ميان رشتهاي در علوم انساني،1 ،ص

آموزش و پرورش .رشدآموزش علوم اجتماعي2،

.141- 165

ص.34-37،
)5

 )15عسکريان ،م .)1330(.جامعه شناسي آموزش و

تقي پور ظهير ،ع .)1331(.برنامه ريزي درسي
براي مدارس ابتدايي در هزاره سوم .تهران :نشر
آگاه.

)6

)7

توراني،ح ( .)1371الگويي براي ارتقاي مستمر

 )17لطف آبادي،ح .)1336(.رويکردي نو به فلسفه

کيفيت در فرايند برنامه درسي دوره ابتدايي،

تعليم و تربيت .مجله نوآوريهاي اموزشي،

فصلنامه تعليم و تربيت 66،ص.47-70،

،20ص.11- 40

جاوداني،ح.توفيقي،ج .)1333(.ساختارها،فرايندها
علمي پژوهشي مطالعات ميان رشته اي در علوم
انساني ،5 ،ص .37-56

)1

 )16فهيمي،م.)1331(.اهميت تعليم و تربيت چند
فرهنگي .مجله جامعه فردا ،4 ،ص .231-250

و عوامل موثر برتوسعه ميان رشته اي ها ،فصلنامه

)3

پرورش .تهران :انتشارات دانش افروز .

 )13مطلبي ،م .)1337(.جغرافياي سياسي اقوام ايراني.
نشريه :تاريخ زمانه ،70 ،ص .16-24
 )11مهر محمدي ،م .)1333(.مالحظات اساسي در
باب سياست گذاري توسعه برنامه درسي ميان

دادار ،ن .)1331(.رشد و برنامه درسي ملي .رشد

 )20مير شاه جعفري ،ا و کلباسي ،ا .)1333(.ديدگاه

معلم ،5 ،ص.32- 34

برنامه درسي اخالق مدار با تکيه بر پرورش.

روحاني،ح .)1333(.نقش آموزش و پرورش در

معرفت اخالقي ،1 ،ص .171- 115

انسجام اجتماعي .مجله راهبرد ،42،ص.5-24
 )10سيدي،ح .)1310(.مدرسه و مسائل آن در
فرهنگ،دانش و سياست .ويژه نامه آيين (جمع
بندي ميز گرد آيين) .ص .26-31
 )11صادقي ،ع .)1331( ،بررسي سند برنامه درسي
ملي جمهوري اسالمي ايران براساس رويکرد
آموزش چند فرهنگي ،فصلنامه مطالعات برنامه
درسي ،13 ،ص .110-215

 )21والزر ،م .)1331(.حوزه هاي عدالت :در دفاع از
کثرت گرايي و برابري ترجمه صالح نجفي.تهران:
نشر

راهنما.

 )22هيلگارد ،ا و باور ،گ .)1371(.نظريههاي
يادگيري .ترجمه محمد نقي براهني.تهران:مرکز
نشر دانشگاهي.
 )23ياري قلي ،ب ،ضرغامي ،س ،قائدي ،ي ،نقيب
زاده ،م .)1311(.تحليل تطبيقي فلسفه عدالت

 )12صادقي ،ع .)1311( ،تبيين ويژگيها و ضرورت

تربيتي :ديدگاههاي ليبرال و جامعه گرا.

تدوين درسي چند فرهنگي ايران ،مجله علمي

پژوهشنامه مباني تعليم و تربيت ،2 ،ص.11-103

پژوهشي راهبرد فرهنگ 17 ،و .13
 )13عبدي ،ن .)1333( .نگاهي به دو زبانگي .مجله
رشد آموزش زبان 70،ص.3-15،
 )14عراقيه،ع و فتحي واجارگاه،ک وفروغ ابري،ا و
فاضلي ،ا ( .)1333تلفيق راهبردي مناسب براي
تدوين برنامه درسي چند فرهنگي،فصلنامه
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