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 چکیده 

دانند و باور بر این است که  ای فرهنگی می را مقولهپردازان و محققان، یادگیری و تربیت  امروزه نظریه

ازآنجاکه یادگیرنده ممکن . کند یادگیرنده، محتوای آموزشی را در بافت فرهنگی خویش دریافت و تفسیر می

های فرهنگی مختلفی تعلق داشته باشد، بافت فرهنگی یکپارچه و یکدست نیست و بدین ترتیب،  است به گروه

 مدیریت های مختلفی در ایران به بررسی کم و کیف پژوهش. کند ورت پیدا میآموزش چندفرهنگی ضر

شناختی و محتوایی این  اند و پژوهش حاضر به بررسی روش آموزش چندفرهنگی در مدارس پرداخته

این مقاله با استفاده از روش تحقیق فراتحلیل . ها را مشخص کند ها پرداخت تا نظریۀ زیربنایی آن پژوهش

های این پژوهش نشان  یافته. ه استشده در ایران را بررسی توصیفی و ارزیابی کرد پژوهش انجام 62کیفی، 

ای نسبتاً جدید  تنها پژوهش دربارۀ آموزش چندفرهنگی برای بسیاری از پژوهشگران ایرانی مقوله داد که نه

که الزم است در  های کمی و کیفی متعددی هستند گرفته دچار نارسایی های انجام است، بلکه پژوهش

 . جبران شود تحقیقات آتی
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 مقدمه

نسان و بسیاری از فالسفه و دانشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که وجه تمایز اساسی ا

آداب، اخالق و فلسفه، در هایی مانند دین، علم، عرفان، هنر،  در جلوه فرهنگ است کهحیوان، 

 داشتنتکامل یک جامعه در  ف،با این وص. یابد های گوناگون فردی و اجتماعی واقعیت می حیطه

دن به آن و کوشش به همگامی و همراهی با آن است که در بلکه در روآور؛ یک فرهنگ نیست

 ۀهای مختلفی دربار دیدگاهاز دیگر سو،  (. 1330زاده،  نقیب)کند  مود پیدا مینو آموزش ربیت ت

فرهنگ و ماهیت آن وجود دارد که هر دیدگاه، الگوهای خاصی از آموزش و تربیت را عرضه 

 که اول الگوی. بندی کرد ه طبقهتوان در دو دست ها را می ن دیدگاهطورکلی، تمامی ای به. کند می

، احساسات و باورها، اعتقادات، آداب و رسوم ، فرهنگ را شاملگاه کالسیک استن

این نگاه . هستندای مختلف یک جامعه، مشترک ه د که بین افراد و گروهدان هایی می گیری جهت

ی سانی برای تمامالگوی فرهنگی یک ۀدرصدد ارائو  و وحدت فرهنگی تمرکز داردبر اشتراکات 

 توسعه و ترویج یک الگوی همسان نظام آموزشی و آموزش عالی نیز ۀیفوظ .اعضای جامعه است

به یی ین الگوچن. استهای یک جامعه  اد و گروهتمامی افرو یکنواخت از فرهنگ در بین 

صرفاً  چندان توجه نداشته،جامعه  جغرافیایی ای و منطقه ،قومی، فرهنگی، مذهبی های تفاوت

 6،کرو؛ 1337، 1کاردی) فرهنگی استو یکنواخت  یک الگوی غالب ترویجدرصدد توسعه و 

6002 .) 

ها و  با گوناگونی همراه فرهنگ است که براساس آن، فرهنگ ۀدوم، نگاه نوین به مسئلالگوی     

 جامعه ازهای متعلق به یک  افراد و گروهبراساس این الگو، اگرچه . شود میف تعریی آن ها تفاوت

هایی نیز از نظر قومی، مذهبی، نژادی، جغرافیایی و  اوتتف، ندربرخوردااشتراکات فرهنگی 

تواند آثار گرانباری را  گرفتن این گوناگونی می نادیدهو  (6008 3،والیما و یلیجوکی)نددارتاریخی 

 ی مختلفتمامی صداهاباید براساس این نگاه، در یک جامعه . داشته باشد برای جامعه در پی

ها فراهم  آمیز آن تی مسالمتپیشرفت و همچنین همزیسو شرایطی برای رشد و  ودشنیده ش

ها و کمک به  نظام آموزشی و آموزش عالی نیز توجه و احترام به تمامی فرهنگ ۀوظیف .شود

اصطالحاً به چنین . با فرهنگ رسمی و مشترک است ها همراه وسعه و ترویج تمامی آنت

 3،؛ مانینگ6008 6،ارنت و ناپولی؛ ب6004 1،بی) شود گفته می 4فرایندی، آموزش چندفرهنگی

6002) . 
                                                           
1. Cardi  

2. Crow 

3. Valimaa & Ylijoki  

4. Multicultural education 
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، بلکه گذارد های آموزشی احترام می فرهنگی در محیط تنها به تنوع نه آموزش چندفرهنگی    

گرایان فرهنگی انطباق کامل با فرهنگ کالن و ترویج  کثرت. است درصدد پرورش و ارتقای آن

 هستندهای مختلف  ا با فرهنگگر کثرت ۀجامع ۀتوسعدرصدد  ، بلکهدارندنگرایی را قبول  تجزیه

مثبت و کردن فرصتی برای تعامل  فرهنگی و فراهم و این مهم تنها از طریق توجه به تنوع

بسیاری از (. 1337 ،کاردی)است یافتنی   دستفرهنگی مختلف های  گروه آمیز مسالمت

هنگی، آموزش چندفرهنگی بر این باورند که هدف اساسی آموزش چندفر ۀمتخصصان حوز

 ها آموزان با نژادها، ، طبقات، قومیت دانش های برابر آموزشی برای تمامی تضمین و ایجاد فرصت

 (. 6004 4،مور) است متنوع فرهنگی های و گروه

نظر چندانی وجود  اتفاق ،آموزش چندفرهنگی ریزی و اجرای رنامهتاریخ دقیق شروع ب ۀدربار    

قوق شهروندی ن، مباحث مربوط به تنوع و نژاد را به جنبش حای از محققا برای مثال، عده. ندارد

جنبش حقوق شهروندی (. 1333 2،رولی)استگاه آن عمدتاً در آمریکا بود ند که خا نستهدا مرتبط

ها و  متدر ابتدا با مقاوا تنوع و تکثر مطرح کرد که هایی در ارتباط ب ها و پروژه برنامه

ی نژادی، قومی و ها ، اقلیت1380و  1370های  ر دههد. بود رو ههای فراوانی روب سوگیری

آموزش  ای چنین خواسته. شدند خود خاص ها و فرهنگ شبه ارزخواستار توجه آمریکا  فرهنگی

و از باشند در کنار یکدیگر که د های مختلف را تشویق کن ه فرهنگطلبید ک را میچندفرهنگی 

های مختلف  از طیف را که دانشجویانی ف بودندنیز موظها  دانشگاهمدارس و . یکدیگر یاد بگیرند

قرار ( و قومی از نظر فرهنگی، نژادی)های مختلطی  در کالس ها را آن وکرده نام  ثبتفرهنگی 

 . دهند تا امکان تعامل سازنده با یکدیگر را داشته باشند

که  طوری  ؛ندهای درسی بود اساسی در برنامه خواستار تغییرات آمریکادر ی فرهنگی ها اقلیت    

های  فرهنگ حتی تاریخ اقوام و خرده ها و ای برای هر کدام از فرهنگ ههای جداگان شامل برنامه

عنوان  این جنبش را به (1382)2بانکز. و روح تکثر فرهنگی را زنده کند باشدمختلف در آن 

دانش، آموزان بتوانند  دانش ۀکه هم طوری به ؛بازسازی آموزش برای همه توصیف کرده است

ژادی را به های موردنیاز برای عملکرد اثربخش در یک محیط متنوع فرهنگی و ن و مهارتنگرش 

رفته سایر  رفته ،خاستگاه آموزش چندفرهنگی در آمریکا بود اگرچه(. 1333رولی، )دست آورند
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؛ های مناسب برآمدند ریزی و اجرای برنامه برنامه درصدد بردند وشورها نیز به ضرورت آن پی ک

تنها  و نه در حال تغییر و دگرگونی است ع دائماًمساختارهای اجتماعی و فرهنگی جوازیرا امروز 

و  لئتنوع و تکثر همچون یکی از مسا ۀلأبلکه مس؛ ی جوامع، متنوع شده استترکیب جمعیت

 . استجوامع موجود مطرح اساسی های  الشچ

 ۀکه ایران در مقول طوری به؛ مختلف است یاه قومیتها و  فرهنگ ۀایران نیز دربردارند ۀجامع    

قرار گرفته است  شانزدهم ۀهمانندی در رتبدرصد  64تنوع قومی و زبانی در جهان با 

برحسب برخی آمارها، جمعیت ایران از . (1330خدادادحسینی، شاه طهماسبی و شمس الهی،)

درصد،  20زبانان  فارس :ند ازا ترتیب عبارت شود که به بخش تقسیم میشش حیث قومی به 

درصد  3ها  و بلوچدرصد  3ها  ترکمندرصد،  2ها  عربدرصد،  11کردها درصد،  63ها  زبان آذری

اند که  زبانان منظور شده عنوان گروهی از فارس در این آمار، لرها به(. 13ص  1336بشیریه، )

دهد که برخالف  نشان میآمار  این. شوند یها نیز یک قومیت مستقل محسوب م حاضر آن درحال

چندفرهنگی  ای و نژادهای مختلف به جامعه امقوامهاجرت  ۀای مانند آمریکا که در نتیج جامعه

تنوع این  طور طبیعی بهو است ی بوده چندقومیت ۀک جامعیایران اصالتاً  ،شده استتبدیل 

 .شودمدارس لحاظ های آموزشی  باید در برنامه فرهنگی

آزادی ادیان و مذاهب بوده و  قانون اساسی مربوط به 14و  13، 16اصول  از سوی دیگر،    

های محلی در مطبوعات و نظام آموزشی و  مبتنی بر آزادی استفاده از زبان 13و  12اصول 

سازد  می ملزم ، نظام آموزشی رااین اصول. استبودن حقوق تمامی مردم ایران  ین مساویهمچن

ایرانی های  ها و قومیت توجه به فرهنگ. پاسخ دهد وعهای متن فرهنگ تقاضاها و انتظاراتکه به 

تصویر نیازمند درک عمیق و کسب  ،ها های آموزشی و درسی مدارس و دانشگاه در برنامه ویژه به

چنین درک و تصویری از طریق . انجام داد یزیر که با تکیه بر آن بتوان برنامهجامعی است 

 . شود های تجربی حاصل می پژوهش

ویژه علوم تربیتی در  راستا، نزدیک به یک دهه است که پژوهشگران علوم اجتماعی به در این    

؛ اند های مختلفی را به انجام رسانده اند و پژوهش هآموزش چندفرهنگی توجه کردمسئلۀ ایران به 

آموزش چند فرهنگی در مدارس  مدیریت لهأی که تاکنون به مسیها پژوهش وجود دارند که اما

برای پاسخگویی به نیازهای را اعتمادی  و قابل اند چارچوب دقیق تا چه اندازه توانسته د،ان پرداخته

ها چه  ؟ برآیند کلی این پژوهشاند چه دستاوردی داشته تاکنونند؟ فرهنگی جامعه فراهم کن

 چه بوده است؟  ها آنی شناس گیری، رویکرد نظری و روش ت؟ جهتبوده اس
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منظور پاسخگویی به  به االت ارائه دهد وؤخی روشن به این سپاس بر آن است کهپژوهش حاضر 

که در ایران به بررسی را هایی  و تمامی پژوهش استفاده 1از روش فراتحلیل کیفی االتؤاین س

در این . مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده استند، ا پرداخته در مدارس آموزش چندفرهنگیمسئلۀ 

پژوهش های انجام شده و همچنین سیمای محتوایی آن راستا، سیمای شکلی و روش شناسی 

 . ها مورد نقد و واکاوی قرار گرفته اند

 

 شناسی روش

. ایران بود در مدارسهای آموزش چندفرهنگی  هدف از پژوهش حاضر، ترسیم سیمای پژوهش

 ۀفراتحلیل کیفی، ارائ زهدف ا. منظور نیل به این هدف، از روش فراتحلیل کیفی استفاده شد به

موضوع خاصی حال به  هایی است که تابه وهشها و پژ جامع و تفسیری از داده یتصویر

یب و ترکن کرد رچهتا با یکپا فراتحلیل کیفی درصدد است(. 6003 6،تیموالک) اند پرداخته

ها را کشف  ، عناصر اساسی آن پژوهشگرفته ی انجامها پژوهش های ها و یافته ها، روش نظریه

به در نهایت، و  کندسازی  مفهومقالب جدیدی را در  ها های کلی آن گیری جهتنتایج و و  کرده

چه بر اهمیت و کاربرد این روش تحقیق افزوده،  آن .ها بپردازد تفسیر و تبیین آن عناصر و یافته

نجام هایی است که به صورت انفرادی و پراکنده ا سازی پژوهش نقش آن در ترکیب و یکپارچه

ها و مطالعات  مشکالت و نواقص پژوهش، هاروشنی خأل تواند به لیل میفراتح. گرفته است

( الف: در مجموع، دو گونه فراتحلیل وجود دارد(. 1382ذاکر صالحی، )شده را نشان دهد  انجام

ها و  کردن نظریه درصدد یکپارچه ،های آماری پیچیده فراتحلیل کمی که با استفاده از تکنیک

فراتحلیل ( ب. استگر  مچنین شناسایی متغیرهای مزاحم و مداخلهها و ه نتایج تمامی پژوهش

بلکه تفسیر  ،کند های مختلف را یکپارچه می ها و نتایج پژوهش ها، روش تنها نظریه کیفی که نه

مار استفاده آهای کیفی نیز از  البته، در فراتحلیل. دهد بررسی ارائه می ژرفی از موضوع مورد

ای و  ها و ترسیم نمودارهای میله ها، درصد فراوانی کردن فراوانی شخصاما هدف از آن، م ؛شود می

مزیت فراتحلیل کیفی به فراتحلیل کمی آن است که در . استای برای نمایش نتایج  دایره

و کمی ماری بوده و پژوهشگر صرفاً به توصیف آ تر نقش تفسیر برجسته ،فراتحلیل کیفی

های اجتماعی، فرهنگی و  ش دارد تا با توجه به زمینهبلکه تال ؛پردازد های پژوهش نمی داده

شده را تفسیر و تحلیل  های انجام موضوع پژوهش در آن شکل گرفته است، پژوهشسیاسی که 

                                                           
1. Qualitative meta-analysis research 

2. Timulak  
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های  تصویری جامع و شفاف از پژوهش ۀبا این اوصاف و برای ارائ .(6003تیموالک، ) کند

 . از فراتحلیل کیفی استفاده شد ،آموزش چندفرهنگی

 ۀگرفته در حوز های تجربی انجام پژوهش در این فراتحلیل، تمامی تحقیقات و پژوهش ۀجامع    

مروری یا نظری صرف  ایران بود و بنابراین، مقاالت علمی مربوط به مدارس آموزش چندفرهنگی

مکرر و حضوری به  ۀبرخی از این منابع از طریق مراجع. از این پژوهش کنار گذاشته شدند

پس از . وجوی اینترنتی یافت شدند ا و مراکز اسناد و برخی دیگر نیز از طریق جسته کتابخانه

وجوی آزاد در  های اطالعاتی نشریات علمی کشور و همچنین جست مراجعه به تمامی پایگاه

همایشی به  ۀپژوهشی و مقال علمی ۀنامه، مقال پژوهش تجربی در قالب پایان 36تعداد  ،اینترنت

آموزش چندفرهنگی در مدارس مدیریت پژوهش به بررسی  62از این تعداد،  د که البتهدست آم

 62حاضر مورد بررسی و واکای قرار گرفت، ساختار و محتوای این  ۀآنچه در مقال. اند پرداخته

 . پژوهش بود

ال طراحی و تنظیم ؤس 13با  چک لیستیهای موردنیاز پژوهش،  منظور دستیابی به داده به    

؛ (1پیوست )های زیربنایی آن بود و کشف دیدگاهدقیق هر اثر  ۀآن مستلزم مطالع شد که تکمیل

شده،  های انجام نویسی ها و حاشیه دقیق هر پژوهش و بر مبنای کدگذاری ۀپس از مطالع رو، ازاین

های  یافته ،آید چه در ادامه می آن. در ارتباط با هر اثر تکمیل شدندچک لیست های  لفهؤم

شناختی و سیمای  از این فراتحلیل است که در دو بخش سیمای شکلی و روشآمده  دست به

 . شود محتوایی ارائه می

 

 ها   یافته

 شناختی  سیمای شکلی و روش( بخش اول

شناسی  هایی که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت، سیمای شکلی و روش لهأیکی از مس

. های مختلفی توجه داشت توان به ابعاد و جنبه یهای انجام شده بود که در این راستا، م پژوهش

تر نیز  گونه که پیش همان. شاید اولین و ابتدایی ترین جنبه، نوعِ اثر یا پژوهش انجام شده است

اند،  به بررسی آموزش چندفرهنگی پرداخته اختصاصاً هایی که تاکنون بیان شد، تمامی پژوهش

موردنظر در بافت لۀ أمسپژوهش به بررسی  62 ،از این تعداد که  پژوهش بوده 36 در مجموع

 .ها را نشان داده است نوع اثر این پژوهش (1)شماره  جدول. اند مدارس پرداخته
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 قالب اثر :(5)جدول 

 درصد  فراوانی  نوع اثر

 پژوهشی -مقالۀ علمی

 مقالۀ همایشی

 نامه پایان

 کل

 

 

 
 

2 

12 

2 

62 

 

 

 
 

63.07% 

27.2 % 

13.6 % 
 

 

که از  بودهپژوهش  62شده  های انجام تعداد کل پژوهش ،شود گونه که مشاهده می انهم    

رسی به برعی و علوم تربیتی دهد که علوم اجتما این نشان می. استناچیز حیث کمی بسیار 

وهش از تمامی پژ 12که تعداد  تر آن جالب. دندار گرایش چندانی آموزش چندفرهنگیمسئلۀ 

همایش »عنوان  تحت 1336ی است که در همایش دوم اسفند سال تمقاال ،موجود های پژوهش

و دکتری  ۀرسالدو تنها . ارائه شده استدر دانشگاه ارومیه  «وپرورش چندفرهنگی ملی آموزش

ت مقاالتعداد  .آموزش چندفرهنگی انجام شده است ۀدربارکارشناسی ارشد  ۀنام پایانسه 

شد که تواند گویای این مطلب با این شواهد می .استگرفته نیز محدود  پژوهشی انجام علمی

ند و حتی اگر به چنین راآموزش چندفرهنگی توجه ندلۀ أمسچندان به  پژوهشگران ایرانی

 . است( مقاله در یک همایش ۀمانند ارائ)آمده  بیشتر بنا به فرصت پیش ،موضوعاتی بپردازند

های  براساس یافته. در آن انتشار یافتندبعد دوم، دوره زمانی بود که پژوهش های انجام شده     

 مربوط به ،ختهپردا فرهنگی در ایرانآموزش چند پژوهشی که به بررسی اولینآمده،  دست به

 محدود بهتا قبل از این تاریخ، بحث و بررسی آموزش چندفرهنگی صرفاً یعنی . است 1388سال 

اما نمود  .دانشگاهی بوده استو کتب درسی  در حد مفاهیمی های مروری و بحث های علمی مقاله

 این در حالی است که آموزش چندفرهنگی در آمریکا. است 1388پژوهشی این موضوع در سال 

له أمساین  ۀهای متعددی دربار پژوهش ،از آن زمان تاکنون گردد و برمی 1320 ۀده های به سال

توجه چندانی به آموزش  ،وعهای متن فرهنگ ها و قومیتبا وجود در ایران اما  .انجام گرفته است

  .دهد را نشان می شدهزمانی آثار منتشرۀ دور( 6)جدول . چندفرهنگی نشده است
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 زمانی آثار ةدور :(2) جدول

 درصد  فراوانی  سال انتشار اثر

1388 

1383 

1330 

1331 

1336 

1333 

1334 

 

 

 

 

 

 
 

6 

3 

1 

6 

12 

1 

1 

 

 

 

 

 

 
 

7.23 % 

11.23 % 

3.84 % 

7.23 % 

21.23% 

3.84 % 

3.84 % 

 

های آموزش چندفرهنگی  این است که اگرچه پژوهش ،شود چه در جدول فوق مشاهده می آن    

و به دلیل برگزاری همایش  1336در سال  ،بوده استدر ابتدا با آهنگ کندی در حال انجام 

 12 که طوری به؛ هدکر پیدا انگیزی شگفتشده سیر صعودی  نجامهای ا تعداد پژوهش ،یادشده

توجه  جالب ۀنکت .استمربوط به آن همایش  1336در سال شده  پژوهش انجام 12از  پژوهش

؛ آهنگ رشد تحقیقات این حوزه حتی کندتر از قبل نیز شده است ،1336پس از سال که آن

در این زمینه انجام گرفته  پژوهشدو تنها تعداد  1333-1334های  سال ۀکه در فاصل طوری به

 . دهد در این حوزه را نشان می تحقیقاتبود کمکه  است

های آموزش چندفرهنگی که به بازتاب  البته باید خاطر نشان ساخت که بنابه ماهیت پژوهش    

پردازد، تحلیل ویژگی  مساله ها و چالش های خرده فرهنگ ها در یک فرهنگ کالن و مسلط می

ه آموزش چند فرهنگی پرداخته اند، مسالنویسندگان و پژوهشگرانی که به بررسی و واکاوی 

آفرینی  نویسندگان مختلفی نقش ،های آموزش چندفرهنگی در پژوهش. حائز اهمیت است

سطح علمی  .گیرد مورد بررسی قرار می از ابعاد مختلف ها ویژگی آنادامه، در که اند  کرده

پژوهش نیز ارائه پژوهشگران و نویسندگان مربوطه می تواند بینش ژرفی در ارتباط با مساله 

نفر از  31اند که  هشده نقش داشت پژوهش انجام 62نویسنده در  22ابن در حالی است که . دهد

قبولی از  قابلنسبتاً سهم  اند و این نفر دانشجو بوده 62علمی و ت أهیو اعضای  ها، اساتید آن

  جدول. دده های آموزش چندفرهنگی نشان می را در پژوهشمشارکت اساتید و دانشجویان 

 .سهم هر کدام از نویسندگان را مشخص کرده است (3) شماره
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 نوع پژوهشگران :(9) جدول

 درصد  فراوانی  نوع پژوهشگران

 اعضای هیئت علمی

 دانشجویان

 کل

 

 
 

31 

62 

22 

 

 
 

22.32% 

44.2% 
 

 

ق ها، قومیت و فرهنگی که نویسندگان به آن تعل اما صرف نظر از سطح علمی نویسنده    

در . هایی از آموزش چند فرهنگی کمک کند اند نیز می تواند به روشن شدن جنبه داشته

 22از . اند قش داشتههای مختلف ن نویسندگانی از قومیت ،های آموزش چندفرهنگی پژوهش

 6نفر کرد،  13نفر آذری،  12نفر فارس،  17له پرداخته اند، أپژوهشگری که به بررسی این مس

  . نفر نیز برای پژوهشگران مشخص نشده است 8فر لر بوده و قومیت ن 1نفر آشوری و 

ها در  جمعیت آنهای مختلف ایرانی با توجه به  شود که قومیت در نگاه اول چنین برداشت می    

تر  اما با نگاهی عمیق ؛مثبتی است ۀاند و این نکت ها داشته قبولی در این پژوهش قابلسهم ایران 

و نیازهای  مطالباتها،  نگی عمدتاً بازتاب خواستهکه آموزش چندفره به این و با توجهمسئله به 

ها  پژوهش های قومی سهم بیشتری در این رود که اقلیت های فرهنگی است، انتظار می اقلیت

ها  اما سهم لرها و آشوری ؛دارندقبولی  قابل نسبتاً ها و کردها سهم آذریاگرچه . داشته باشند

ها نقشی ایفا  کدام از این پژوهش ها تاکنون در هیچ ها و بلوچ ها، ترکمن عرببسیار ضعیف است و 

باشد که موضوعات پژوهشی  تواند این میله أمس یل ایندال ی ازبه گمان پژوهشگر، یک. اند نکرده

هشگران های فکری پژو لزوماً بازتاب دغدغه ،آموزش چندفرهنگی ۀویژه در حوز در ایران به

 . نیست

های آموزش چندفرهنگی  سه گروه مذهبی در پژوهشین راستا، یافته ها نشان داد که در هم    

نفر هم مسیحی بوده و  6نفر اهل تسنن و  16نفر از آن ها اهل تشیع،  34اند که  تهنقش داش

ها  این یافته. نفر از نویسندگان برای پژوهشگران این مقاله قابل شناسایی نبوده است 8مذهب 

اهل تشیع و مابقی نویسندگان اهل تسنن و  ،درصد نویسندگان 20 بیشتر ازه دهد ک نشان می

های آموزش  های مذهبی در پژوهش بودن نقش اقلیت کمرنگ گراند که نشان مسیحی بوده

 . استچندفرهنگی 

دیگری که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته شده است، رشته تحصیلی  ۀجنب    

های تحصیلی  نویسندگان در رشته. آموزش چند فرهنگی است ۀنویسندگان و پژوهشگران حوز
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نمایش داده شده  (2)اند که در جدول شماره  رهنگی پرداختهبه بررسی آموزش چندف مختلف

 .است

 
 تحصیلی پژوهشگران ۀرشت :(6) جدول

 درصد  فراوانی  رشتۀ تحصیلی پژوهشگران

 ریزی درسی برنامه

 فلسفۀ تعلیم و تربیت

 شیمدیریت آموز

 ریزی آموزشی برنامه

 فلسفه و حکمت اسالمی

 شناسی تربیتی روان

 شناسی فرهنگی انسان

 تعداد کل

 

 

 

 

 

 

 
 

38 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

22 

 

 

 

 

 

 

 
 

27.8% 

10.4 % 

8.36 % 

7.14% 

1.78% 

1.78% 

1.78% 
 

 

ریزی  برنامه ۀمتعلق به رشت پژوهشگرانشود، بیشترین تعداد  گونه که مشاهده می همان    

های آموزش  ها نقش بسیار کمرنگی در پژوهش سایر رشتهاز و نویسندگان  هستنددرسی 

آموزش چندفرهنگی را در پژوهشگران یادشده رسد که  چنین به نظر می. اند چندفرهنگی داشته

دانشگاهی  نقش ساختارهای مدیریتیو اند  کرده جوو های درسی و تدریس کالسی جست برنامه

شود،  بحث و در بخش تمرکز موضوعی آثار مطرح می ۀگونه که در ادام همان .است باً مغفولتقری

 هرچند. های درسی و تدریس بوده است نامهتمرکز موضوعی نویسندگان بیشتر بر کم و کیف بر

 یادگیری در آموزش چندفرهنگی -راهبردهای یاددهی وهای درسی  بررسی محتوای برنامه

ه در هایی است ک کاستییکی از این . دای نیز غافل مان رشته از نگاه میان نباید ،حائزاهمیت است

 . دخور ها به چشم می این پژوهش

نفر از پژوهشگران آموزش چندفرهنگی مرد و  46های این پژوهش نشان داد که  یافتههمچنین 

ها نشان  را در این پژوهشنقش نامتعادل جنسیت  ن یافته نیزای. اند ها زن بوده نفر از آن 14

 . اند ها ایفا کرده نقش بسیار کمرنگی را در این پژوهش ه زنانک طوری به. دده می

های آموزش  آن است که سهم زنان در مطالعات و پژوهش ،توان فهمید چه از آمار فوق می آن    

ها گرایش چندانی به  دهد که آن چندفرهنگی در مدارس بسیار کم بوده است و این نشان می

 . ندفرهنگی ندارندپژوهش و کندوکاو مسائل چ
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پس از بررسی ویژگی نویسندگان، رویکرد پژوهشی که در آثار مختلف مورد استفاده قرار گرفته 

شده در  های انجام در تمامی پژوهش. تواند دیدگاه ژرفی را به خواننده منتقل کند است می

وهش رویکرد کمی یا کیفی استفاده شده است و تاکنون از پژدو آموزش چندفرهنگی، از 

کیفی تحقیق  2کمی و  تحقیق 61 ه،گرفت تحقیق انجام 62از  .آمیخته استفاده نشده است

 .اند ارائه شده( 8) هاند که در جدول شمار بوده

 
 های تحقیق مورداستفاده در آثار روش :(8) جدول

 درصد فراوانی  فراوانی  روش تحقیق  رویکرد تحقیق

 % 23.63  18  پیمایشی -توصیفی  رویکرد کمی

 % 11.23  3  همبستگی

 % 3.84    1  نگاری قوم  رویکرد کیفی

 % 3.84    1  پدیدارشناسی

 % 11.23  3  مطالعۀ موردی

 

% 80.72کمی و تحقیقات %  13.63های کیفی  دهد که سهم پژوهش ها نشان می این یافته    

ها  این یافته ۀمجموع. اند هپیمایشی بود -پژوهش توصیفیاز نوع ها،  آن%  23.63که بوده است 

  . استکمی بر این تحقیقات  ۀبودن سیطر حاکم گرنشان

( 3)جدول . انجام شده نیز مختلف و گوناگون بوده انددر همین راستا، کانون پژوهش های     

 . این کانون ها را مشخص کرده است

 
 ها کانون پژوهش :(3)جدول 

 درصد  فراوانی  کانون پژوهش

 آموزان بررسی دیدگاه معلمان و دانش

 وپرورش اسناد باالدستی آموزش

 های درسی محتوای کتاب

 زمان از چندین کانون پژوهش استفادۀ هم

 تعداد کل

 

 

 

 
 

13 

7 

4 

6 

62 

 

 

 

 
 

20 % 

62.3 % 

12.3 % 

7.23 % 
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شده متمرکز بر محتوای اسناد  انجام دهد که دقیقاً نیمی از مطالعات های فوق نشان می یافته    

ها، ادراکات و رفتارهای افراد  های مختلف بوده و نیم دیگر نیز مبتنی بر بررسی دیدگاه و کتاب

زمان از چندین منبع  شده به صورت هم های انجام پژوهش از تمامی پژوهشدو تنها . ذیربط است

وزیع متعادلی از میدان مطالعه را نشان ت ،این یافته. اند و چندین کانون پژوهش استفاده کرده

  . دهد می

 

 سیمای محتوایی( بخش دوم

های ظاهری و روش شناسی پژوهش ها متمرکز بود اما  یک بخش از فراتحلیل حاضر بر ویژگی

توان در فراتحلیل های کمی و کیفی مورد بررسی قرار داد، سیمای  تری که می قسمت مهم

تواند، تمرکز  له اول در بخش محتوایی میأمس. باشند یهای انجام شده م محتوای پژوهش

آموزش چندفرهنگی انجام شده  ۀهایی که در ایران دربار تمامی پژوهش. موضوعی آثار باشد

تمرکز موضوعی این تحقیقات  (10)جدول شماره  .اند دهمحوری متمرکز بو چند موضوع براست، 

 .دهد ها را نشان می و فراوانی هر کدام از آن

 
 تمرکز موضوعی آثار :(51)جدول 

 درصد  فراوانی  ابزار پژوهش

 بررسی وضعیت موجود از نظر توجه به

 های آموزش چندفرهنگی مؤلفه

 مشکالت و موانع آموزش چندفرهنگی

 های آموزشی نقش چندفرهنگی بر بازده

 شناختی و روان

 ای رشته تدوین رویکرد میان

 تعداد کل

 

 

 

 

 

 
 

 

60 

6 
 

3 

1 

62 

 

 

 

 

 

 
 

 

36/72 % 

23/7 % 

 

2/11 % 

84/3 % 
 

 

ررسی و توصیف وضعیت تحقیق صرفاً به ب 60شود،  مشاهده می فوقگونه که در  جدول  همان 

تحقیق از تمامی  2اند و تنها  های آموزش چندفرهنگی پرداخته لفهؤتوجه به مموجود از نظر 

یکی صرفاً صورت مکان ر محققان بهواقع، بیشت در. اند داشتهشده، موضوعی متفاوت  تحقیقات انجام

. اند ای متفاوت پرداخته به بازآزمایی تحقیقات قبلی در بافتی متفاوت یا در ارتباط با جامعه

 نیز بر اند، برخی هاشتدخاصی تمرکز  های و دانشگاه عنوان مثال بعضی از این آثار بر مدارس به
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 اما؛ اند دهدرسی و دانشگاهی متمرکز بوهای  تاببرخی دیگر نیز بر محتوای کو اسناد باالدستی 

دو تنها . را بررسی کنندهای آموزش چندفرهنگی  لفهؤمیزان بازتاب ماند  بودهدرصدد همگی 

  .اند های چندفرهنگی پرداخته تحقیق نیز به واکاوی و بررسی مشکالت تدریس در محیط

پژوهش ها  یکی از آن. ندا تحقیق رویکردی متفاوت و بدیع اتخاذ کردهسه  در این میان،    

تلفیق، راهبردی مناسب برای تدوین برنامۀ درسی »با عنوان ( 1388)عراقیه و همکاران 

 . تنها پژوهشی است که الگویی برای آموزش چندفرهنگی ارائه داده است« چندفرهنگی

درسی چندفرهنگی  ۀطراحی الگوی برنام»با عنوان  (1330) صادقی ۀرسالپژوهش دوم،     

 ۀع موجود برنامگرچه به توصیف وضکه  است« مهوری اسالمی ایرانبیت معلم ابتدایی جتر

با تحلیل ژرف  ،های آموزش چندفرهنگی پرداخته است لفهؤتوجه به م درسی ایران از نظر

توانسته  اسالمی و همچنین مطالعات تطبیقی -تاریخی و فرهنگی ایرانی ها و اسناد مختلف کتاب

آن  سب برای نظام آموزشی ایران را استخراج و میزان استفاده ازنادرسی م ۀبرنامهای  لفهؤم

 . بررسی کند درسی فعلی ۀحتوا و اسناد برنامدر م را ها لفهؤم

بودن  نقش چندفرهنگی»با عنوان  (1336) و همکاران همایشی اورشال ۀمقال در نهایت،    

 بوده« ارومیهشهرستان  آشوری نآموزا جامعه بر آموزش و یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش

در )های فرهنگی  آموزان متعلق به اقلیت های دانش که تنها پژوهشی است که به بررسی دیدگاه

تا پیش از این پژوهش، هیچ پژوهشی به . پرداخته است( آموزان آشوری این پژوهش دانش

های فرهنگی  اقلیت های افرادی که در حاشیه قرار گرفته یا متعلق به بررسی نظرات و دیدگاه

دهد  ها نشان می تمامی این یافته با این اوصاف می توان اذعان داشت که. نپرداخته بود ،هستند

تنوع موضوعی تحقیقات آموزش چندفرهنگی ضعیف و تمرکز بیشتر محققان بر پیمایش  که

 . های آموزش چندفرهنگی بوده است لفهؤمیزان بازتاب م

ی محتوایی پژوهش ها مطرح می شود، مبنای نظری مورد استفاده مساله دیگری که در سیما    

مشترک در  اتحلیل کیفی، کشف و استخراج نظریۀترین اقدام در فر اساسی. در آثار است

مستقیم یا صریحی  نظریۀ ،در برخی از آثار(. 1388ذاکر صالحی، )مطالعات موردبررسی است 

ورای  ۀتوان نظری میاما با تحلیل دقیق محتوا  ؛شود نمی وهشگر باشد، دیدهپژ که نشان از موضع

نظری  گیری یا موضع یم جهتصورت مستق ثار نیز بهدر برخی دیگر از آ. یق را کشف کردآن تحق

نهایت، برخی دیگر از  در. ه استدانجام ش آن نظریه،براساس  پژوهش و وهشگر مطرحپژ

 نه به صورت ،نظری خاصی نیستند ۀهیچ آموز ۀای هستند که دربردارند تحقیقات نیز به گونه

بیانگر مبانی نظری مورداستفاده  (11) ۀجدول شمار. صورت غیرمستقیم نه به و صریح مستقیم و

 .در تحقیقات آموزش چندفرهنگی است
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 ها پژوهشمبانی نظری  :(55) جدول

 درصد  فراوانی  گیری نظری پژوهش جهت

نظریۀ 

 1کارانه محافظه

 0  0  مستقیم و صریح

 0  0  غیرمستقیم

 % 7.23  6  مستقیم و صریح 6نظریۀ لیبرال

 % 30.7  8  غیرمستقیم

نظریۀ انتقادی و 

 3پسامدرن

 0  0  مستقیم و صریح

 0  0  غیرمستقیم

بدون مبانی 

 نظری

 % 11.2  3  تحقیق کیفی

 % 20  13  تحقیق کمی

 

 تحقیق 10ه تنها گرفت تحقیق انجام 62از  دهد که شده در جدول فوق نشان می های ارائه یافته    

. اند دهقرار دا را مبنا ۀ لیبرالنظری ها آن ۀکه هم طوری به؛ اند هانجام گرفتای معین  نظریه ۀپای بر

 8اند و  استفاده کرده صورت مستقیم و صریح از این نظریه یق بهتحق 6تنها البته، در این میان 

 ، فاقد هرگونهپژوهش 12از طرف دیگر، . اند هاشتدبور اشاره مز ۀبه نظری مانده تنها تحقیق باقی

رود  اند که انتظار نمی کیفی پژوهش، از نوع پژوهش 3تنها  ها مبنای نظری هستند که از بین آن

رود که در  البته از تحقیقات کیفی انتظار می. موضع نظری خاصی را اتخاذ کنداز ابتدا هشگر وپژ

، دو آن سه پژوهش کیفی ازکه  دفهوم نظری نوینی دست یابیا م به مدل ،انتهای پژوهش

، از نوع تحقیقات پژوهش دیگر 13اما  .ده مدل یا مفهوم نوینی دست یابنب اند پژوهش توانسته

و باشند مدل یا نگاه نظری خاصی بوده  مبتنی برباید برخالف تحقیقات کیفی، اند که  کمی بوده

های  دهد که غالب پژوهش ها نشان می این یافته. ندذارن نگاه را در پژوهش خود به اجرا گآ

                                                           
حدید این رویکرد، خواهان ایجاد یک فرهنگ عمومی و مشترک است که در راستای آن، روابط اجتماعی تعریف و ت. 1

ها  های خاص اقلیت ها تمرکز دارد و در نتیجه فرهنگ ها برای حل تفاوت سازی فرهنگ این رویکرد بیشتر بر همسان. شود

 (.6002الندرمن، )شوند  نادیده گرفته شده و محروم می

ای  ایجاد جامعه کارانه بر جلوگیری از تبعیض و نابرابری تأکید دارد و آرمان آن این رویکرد برخالف رویکرد محافظه. 6

ها برقرار  آمیزی میان آن های مختلف احترام گذاشته شود و همزیستی مسالمت ها و گروه است که در آن به حقوق اقلیت

 (. 6002؛ الندرمن، 6002مانینگ، )شود 

قتصادی و ها بر منابع ا های فرهنگی و افزایش کنترل آن هدف اساسی رویکرد انتقادی و پسامدرن توانمندسازی اقلیت. 3

پردازان بر این باورند که جوامع امروزی، جوامعی چندفرهنگی با تنوع نژادی و قومی فراوان  این نظریه. فرهنگی است

 (.6004مور، )هاست  هستند و فرهنگ غالب به معنی تحمیل فرهنگ گروه مسلط جامعه بر اقلیت
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بدین معنی که غالب پژوهشگران . هستند دچار ضعفاز نظر رویکرد نظری، آموزش چندفرهنگی 

نظری  و ضمنی، موضع و چه به صورت غیرمستقیم صریحاین حوزه چه به صورت مستقیم و 

ساس آن موضع، به بررسی و واکاوی اند تا برا مشخص نکردهنظر آموزش چندفرهنگی  ازرا خود 

آن است که پژوهشگران،  ،شود ها مشاهده می چه در غالب این پژوهش آن. دنبپردازله أمس

 . اند های مختلف با هم ترکیب یا مرور کرده از پژوهش ها یا متغیرهایی را لفهؤم

شده به  حقیقات انجامت. مل استاند، قابل تأ دست آمده ها نیز به هایی که از این پژوهش یافته    

 . نمایش داده شده است (16) هکه در جدول شمار اند مختلفی دست یافتهنتایج 

 
 تحقیقاتبه دست آمده از نتایج  :(52)جدول 

 درصد  فراوانی  نتایج تحقیقات

 بودن توجه به آموزش  چندفرهنگی ناکافی

 نقش مثبت آموزش چندفرهنگی

 های مختلف بر بازده

 طی، محتوای برنامۀ درسیوجود موانع محی

 یادگیری به -و فرایندهای یاددهی

 ها عنوان موانع این آموزش

 ای رشته ضرورت تدوین رویکرد میان

 تعداد کل

 

 

 

 

 

 

 
 

60 
 

3 
 

 

 

6 

1 

62 

 

 

 

 

 

 

 
 

72.3 % 

 

11.23 % 

 
 

7.23 % 

3.84 % 
 

 

ها  البته تمامی آن که)شده  انجامتحقیق از کل تحقیقات  60دهد که  های فوق نشان می یافته    

( اند های آموزش چندفرهنگی در مدارس پرداخته لفهؤتوجه به مبا به بررسی وضعیت موجود 

ها  چه در یافته بنابراین آن؛ های آموزش چندفرهنگی دارند لفهؤبودن توجه به م نشان از ناکافی

که چه در سطح  آموزش چندفرهنگی در ایران استوضعیت ناکارآمد  ،مشخص است

مغفول دانشگاه، مدارس و کالس درس خرد یعنی سطح و چه در سطح  کالنهای  گذاری استسی

رغم اینکه تمامی این تحقیقات چنین نقصی را  توجه آن است که علی جالب ۀاما نکت .مانده است

های  رویکردی برای توجه به مقوله ۀتنها یک پژوهش درصدد ارائ ،اند به تصویر کشیده

با دهد که صرفاً توصیف وضع موجود  این نشان می. درسی بوده است ۀچندفرهنگی در برنام

اساسی پژوهشگران این حوزه بوده است و چندان درصدد لۀ مسأ ،توجه به آموزش چندفرهنگی

   . اند حل مشکل یا تبیین مشکل از نگاه و منظری متفاوت نبوده
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 در انتهای. بررسی قرار گرفتدر نهایت، راهکارهای پژوهش در سیمای محتوایی آثار نیز مورد 

، 13در جدول شماره که  ه استپیشنهاد پژوهشی مطرح شد 74، گرفته ی انجامها پژوهش

 .ها مشخص شده است آنسیمای کلی 

 
 ی ارائه شده در تحقیقاتپیشنهادها :(59) جدول

 درصد  فراوانی  پیشنهادها

 پیشنهادهای کالن

 پیشنهادهای خرد

 تعداد کل

 بدون پیشنهاد

 

 

 
 

28 

12 

74 

10 

 

 

 
 

37/78 % 

26/61 % 

 
 

 

 در سطح کالن مورد 28، شده از تمامی پیشنهادهای ارائه ،دشو گونه که مشاهده می همان    

و همچنین تغییر  کالنهای  گذاری خواستار تغییر رویکردهای حاکم در سیاست بودند و

 مطالبی ۀو دربردارند خرد هادهایپیشن مورد 12 همچنین .اند های درسی مدارس شده کتاب

 .  اند بوده... وهای ارزشیابی  یادگیری در کالس درس، روش -تغییر راهبردهای یاددهی ۀدربار

تواند ریشه در این باور پژوهشگران داشته  خرد می پیشنهادهای کالن بر پیشنهادهای ۀلبغ    

تماعی، فرهنگی و باشد که وضعیت موجود آموزش چندفرهنگی را ناشی از ساختارهای کالن اج

دانند و بهبود این وضعیت را در گرو تغییر آن ساختارهای کالن تصور  سیاسی کشور می

های فرهنگی کشور  اند که سیاست شده خواستار آن بوده اساس، پیشنهادهای ارائه این بر. کنند می

 ۀدلیل دیگر غلب. به سمت چندصدایی حرکت کند 1صدایی و مهندسی فرهنگی از حالت تک

باشد که بیشتر تحقیقات آموزش  تواند ناشی از این ی خرد میپیشنهادهای کالن بر پیشنهادها

اند و با توجه به  وپرورش متمرکز شده طورکلی بر نظام آموزش چندفرهنگی بر مدارس و به

درسی و توجه بیشتر به  ۀمتمرکزبودن ساختار مدیریت این نظام، هرگونه تغییر در محتوای برنام

و مدارس و نهادهای  استای آموزش چندفرهنگی مستلزم تصمیماتی در سطح کالن ه لفهؤم

 . برای این تغییرات ندارند را استانی، اختیارات الزم و قانونی

 

 

 

                                                           
1. Cultural engineering 
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 گیری بحث و نتیجه

جدیدی نیست و تاکنون پژوهشگران و لۀ أمسهای ایرانی  ها و قومیت فرهنگ ۀپژوهش دربار

نیز از خود به یادگار  را اند و آثار درخشانی پرداخته بررسی آن ویسندگان متعددی در ایران بهن

نسبتاً جدید موضوعی کم و کیف آموزش چندفرهنگی در ایران  ۀاما پژوهش دربار. اند گذاشته

این در حالی است . گردد برمی 1388به سال مسئله  دربارۀ ایناولین پژوهش  که طوری به. است

. شود تحقیق میآموزش چندفرهنگی  ۀیم قرن است که درباردر کشورهای دیگر نزدیک به نکه 

های جدی  ها و ضعف ها هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی دچار نقص از دیگر سو، این پژوهش

پژوهشی و  علمی ۀنامه، مقال های مختلف پایان پژوهش در قالب 62تنها در این زمینه،  .هستند

، به استثنای به بعد 1388که از سال  و جالب آنایران انجام گرفته است مدارس در همایشی 

 در هرهایی که  پژوهش ،ه استدآموزش چندفرهنگی برگزار ش ۀرکه همایشی دربا 1336سال 

. اند و سیر نزولی داشته شمارند اند، محدود و انگشت هسی آموزش چندفرهنگی پرداختبه بررسال 

آموزش لۀ أمسمکن است که م ،گونه پیش برود به گمان پژوهشگر، اگر وضعیت بدین

بنابراین الزم است ؛ ای مغفول در نظام پژوهشی کشورمان تبدیل شود لهأمسچندفرهنگی نیز به 

هایی  با برگزاری همایش انب مختلف این مقوله بپردازند وتری به بررسی جو های گسترده پژوهش

   . اره تشویق کنندب در ارتباط با آموزش چندفرهنگی، محققان را به تحقیق و تفحص در این

ی مربوط به آموزش چندفرهنگی به چشم ها پژوهش های فراوانی در یز کاستیاز نظر کیفی ن    

 اند و ها داشته ین پژوهشا انجام متعادلی در اساتید و دانشجویان سهم نسبتاً اگرچه. خورد می

های  در پژوهشنقش مهمی ( تشیع و مردانزبان، اهل  پژوهشگران فارس)گروه اکثریت جامعه 

که نشان  ناچیز است مذهبی بسیار و های فرهنگی سهم اقلیت ،اند ایفا کردهآموزش چندفرهنگی 

عی علوم تربیتی و اجتما ۀآموزش چندفرهنگی برای بسیاری از پژوهشگران حوزلۀ أمسدهد  می

ران پژوهشگ باالیرغم سهم  از طرف دیگر، به. مهم مطرح نشده است ای مسئلهعنوان  هنوز به

 رو، براساس ازاین؛ است یناکافها  ، سهم سایر رشتهها ریزی درسی در این پژوهش برنامه ۀحوز

 ۀها را تشویق کرد که به پژوهش علمی دربار تنها باید محققان سایر رشته ای نه رشته رویکرد میان

های  هدیدگا ،مذهبیهای فرهنگی و  اقلیتمشارکت با باید بلکه  ،دنآموزش چندفرهنگی بپرداز

 . ها ملحوظ داشت های چندفرهنگی را نیز در این پژوهش آموزش ۀها دربار آن

گرچه در نوع آموزش چندفرهنگی است که  تحقیقاتتحقیق کمی بر  ۀدیگر، سیطرلۀ أمس    

تحقیقات های خاص  بینی ژرف ، فاقدرا مشخص کندله أمسای از  ناشناختهتواند ابعاد  خود می

های فرهنگ مستلزم واکاوی و  شناخت و درک مقوله ی است که اساساًاین در حال. کیفی است
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های فکری، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی مرتبط با آن است که ماهیتاً با  تحلیل زمینه

 . یابی استدست قابلتحقیقات کیفی 

توصیف صرفاً به  هگرفت از نیمی از تحقیقات انجام مدیریت های این پژوهش نشان داد که یافته    

اند و تنوع  فرهنگی پرداختهآموزش چند مدیریت های لفهؤمیزان توجه به م وضع موجود از نظر

سعی در تکرار پژوهشگران بیشتر . استشده در این تحقیقات کم و ناچیز  موضوعات بررسی

، هنوز هم به هر صورت. اند ای جدید داشته جامعه قالبی نو و در مورد در های قبلی پژوهش

بینی  رفپژوهشگران با ژ الزم استکه  همی از آموزش چندفرهنگی ناشناخته ماندهجوانب م

 . اگون بررسی کننداز زوایای گون ها را آن بپردازند و ل آنئبیشتری به کنکاش مسا

؛ استآموزش چندفرهنگی در ایران دچار ضعف نظری شدید  مدیریت های پژوهش    

 را ای نظری معینی نیستند و صرفاً مفاهیم و عناصریها دارای مبن کثر این پژوهشکه ا طوری به

مسئله  به بررسی ،ها براساس آن و استخراج کرده اً متناقضو بعضهای گوناگون  از دیدگاه

این ضعف . ندگرفته مبنای نظری روشنی دار پژوهش انجام 36پژوهش از  3تنها . اند پرداخته

 .ی دانشگاهی باشدها ناشی از ضعف مبانی نظری آموزش ممکن استری نظ

 مدیریتدهد که جایگاه  ها در ایران نشان می آمده از این پژوهش دست سیمای کلی نتایج به

؛ چندفرهنگی در نظام آموزشی و آموزش عالی کشورمان نامطلوب و نامناسب است آموزش

اند، وضعیت آموزش  تحقیقی که به توصیف وضع موجود پرداخته 62که تمامی  طوری به

 .اند را ضعیف ارزیابی کرده در ایران یچندفرهنگ

 آموزش مدیریتبرای توسط پژوهشگران مختلف راهکارها و پیشنهادهایی  نهایت، در    

اکثر این  .استپیشنهادهای کالن  بر راهکارها ومتمرکز بیشتر  که ارائه شده چندفرهنگی

های  ات اساسی در سیاستتغییرانجام پژوهشگران بر این باورند که تغییر وضعیت موجود در گرو 

 . ستها و همچنین توجه بیشتر به اقلیت کالن فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 ►5931دوره چهارم، شمارة دوم، پاییز و زمستان        دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                                             

 منابع

: تهران. جمهوری اسالمی ۀدور: شناسی سیاسی ایران ای بر جامعه دیباچه(. 1336. )بشیریه، حسین

 . پژوهشی نگاه معاصر ۀسسؤم

تبیین جایگاه (. 1330) .را، ساالهی و شمس ، اسماعیل؛طهماسبی شاهسیدحمید؛ حسینی،  خداداد

مهندسی . وری در مدیریت کالن فرهنگی کشور بهره ۀشد عامل فراموش: مدیریت تنوع قومی
 .23-44، (23،24) 2،فرهنگی

جذب نخبگان و پیشگیری از  ۀشده در زمین فراتحلیل مطالعات انجام(. 1382. )ذاکر صالحی، غالمرضا

 . 132-113 ، (1)8، شناسی ایران جامعه ۀمجل. ها مهاجرت آن

 .انتشارات طهوری: تهران. وپرورش آموزش ۀنگاهی به فلسف(. 1330. )زاده، میرعبدالحسین نقیب

درسی چندفرهنگی تربیت معلم ابتدایی جمهوری  ۀطراحی الگوی برنام(. 1330. )صادقی، علیرضا
 . دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی، گروه علوم تربیتی ۀرسال. اسالمی ایران

بودن جامعه  نقش چندفرهنگی(. 1336. )نژاد، بهاره عزیزیو زاده، میرمحمد؛  شال، ژارمن؛ سید عباساور

همایش ملی . آموزان آشوری شهرستان ارومیه بر آموزش و یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش
  . آموزش و پرورش چندفرهنگی ارومیه

تلفیق، (. 1388. )اهلل فاضلی، نعمتو علی؛ عراقیه، علیرضا؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ فروغی ابری، احمد

ای در علوم  رشته مطالعات میان ۀفصلنام درسی چندفرهنگی، ۀتدوین برنامراهبردی مناسب برای 
 . 122-143،  (1)6، انسانی

 
Barnett, R.,& Napoli, R. D. (2008). Changing identities in higher education: Voicing 

perspectives. London and New York: Routledge.  

Bey, F. J. (2004). A study of multicultural education in the general education programs 

at two historical black colleges in Virginia. Dissertation of Doctor of Philosophy in 

Education at George Mason University 

Cardi, J. S. (1997). Faculty stance toward multiculturalism and multicultural education: 

a qualitative study. A dissertation of doctor of philosophy in the University of 

Virginia.  
Crow, C. L. (2005). Multicultural education: Equity pedagogy on perception and 

practices of emerging secondary teachers. A dissertation of doctor of philosophy in 

the University of Baylor.  

Landreman, L. M. (2005). Toward social justice: a case study of multicultural practice 

in higher education. A dissertation of doctor of philosophy in the University of 

Michigan.  

Mannig, M. T. (2005). Multicultural organization development: benchmarking progress 

towards diversity in higher education. A dissertation of doctor of philosophy in the 

University of Kent State.  

Moore, R. (2004). Education and society: Issues and explanation in the sociology of 

education. London: polity Publication. 



 ...مدیریت آموزش چند فرهنگی در مدارس ایران ◄102

Roley, D. A. (1999). Students’ emotional response to multicultural curricula in higher 

education. A dissertation of doctor of philosophy in the University of Colorado 

State.  

Timulak, L. (2009). Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing 

qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, 19(4/5): 

591-600.  

Valimaa, J.,& Ylijoki, O. (2008). Cultural perspectives on higher education. University 

of Tampere Finland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 ►5931دوره چهارم، شمارة دوم، پاییز و زمستان        دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                                             

 

 چک لیست مورد استفاده در پژوهش: 5پیوست 

 قالب اثر مورد نظر چیست؟  (1

 تمرکز موضوعی این اثر بر چیست؟  (6

 دوره زمانی انتشار اثر مربوط به چه تاریخی است؟  (3

اند؟ هر  و دانشجو بوده ت علمیأاند؟ چند نفر از آنها عضو هی چند نویسنده در کار شرکت داشته (4

 کدام از نویسنده ها به چه گروه فرهنگی تعلق دارند؟ 

 ها نویسنده ها چه رشته ای دارند؟  نویسنده (2

 : جنسیت پژوهشگران (2

 (. کمی، کیفی یا آمیخته)رویکرد تحقیق چیست؟  (7

 روش تحقیق چه بوده است؟  (8

 میدان مطالعه کجا بوده است؟  (3

 است؟      ها چه بوده ابزار گردآوری داده (10

 (. کمی، کیفی یا هر دو با توصیف دقیق ابزار)ها چه بوده است؟  ابزار تحلیل داده (11

 ؟ (چیستی، چرایی، چگونگی)االت پژوهش چگونه بوده است ؤنوع س (16

 آیا تحقیق دربردارنده نظریه یا آموزه نظری خاصی است؟  (13

ای استفاده شده است و  هاگر کمی است از چه نظری)رویکرد یا تئوری نهفته در تحقیق چیست؟  (14

 (. ای شده است اگر کیفی است منجر به چه نظریه

 ای متفاوت بوده است؟  آیا این تحقیق دربردارنده نگاهی متفاوت یا نظریه (12

 دست آمده است چیست؟  نتیجه کلی که از این تحقیق به (12

در خرد در سطح مدرسه و کالس درس، میانه )سطح پیشنهادات پژوهشی چگونه بوده است؟ (17

 (. های کشور های آموزش و پرورش، کالن در سطح وزارتخانه یا سیاست سطح سازمان

 چه تعداد پیشنهاد ارائه شده است؟  (18

توان در این  آیا نتایج تحقیق با اهداف پژوهش هماهنگی داشته است؟ نکات حائز اهمیتی که می (13

 اثر مد نظر و تحلیل قرار داد کدامند؟


