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دكترعليرضاصادقی  
استاديار دانشگاه عالمه طباطبايی

آموزش،
معلمی

حرفة

  اشاره
آموزش چندفرهنگی يکی از موضوعات بسيار مهم روز در حوزة تعليم و 
تربيت است. حوزه ای از مطالعات آموزشی که هنوز در کشور ما تا حدود زيادی 
مغفول مانده است. اين رويکرد در صدد است مهارت های زيستی بشر امروز را 
برای زندگی در جامعه ای چند فرهنگی ارتقا بخشد. با توجه به اينکه جامعة ايران 
نيز رنگين کمانی است از فرهنگ های گوناگون، پيش بايسته ها و الزامات زندگی 
ــور نيز بايد براساس اصول زيست چندفرهنگی تدبير شود. وظيفة  در اين کش
معلمان به عنوان کارگزاران تعليم و تربيت، در وهلة نخست، داشتن آگاهی های 
الزم از اين حوزة مطالعاتی، و در وهلة بعد، فرهنگ سازی آن از طريق تدريس 
و منش کالسی برای دانش آموزان است. بدين جهت، سلسله مقاالت پيش رو 
می کوشد شيوه های تعامل و تدريس مبتنی بر آموزش چندفرهنگی را به صورت 
کاربردی به معلمان و خوانندگان گرامی معرفی کند. در شمارة حاضر، رويکرد 
آموزش چندفرهنگی معرفی می شود و در شماره های آينده، به تفکيک معلم و 
درس، رهنمودهای کاربردی به منظور عملياتی سازی آموزش چندفرهنگی ارائه 

خواهد شد.

کليد واژه ها:

فرهنگ،چندفرهنگی،
آموزشچندفرهنگی

چنـدفرهنگی

سرآغاز
 جهان امروز و به همان ميزان 
بس��يار  درس  کالس های  ترکي��ب 
متنوع و متکثر ش��ده اند؛ ترکيبی از 
نژادها، فرهنگ ها، اقوام و زبان های 
اين  افراد تش��کيل دهندة  گوناگون. 
کالس ه��ا دانش آم��وزان هس��تند؛ 
دانش آموزان��ی ک��ه ه��ر ک��دام تا 
حدود زي��ادی ويژگی های منحصر 
به فردی دارند که آن ها را از پيشينة 
فرهنگ��ی و قومی خ��ود به عاريت 

گرفته ان��د. اما تدري��س معلمان ما 
هنوز سنتی است. سنتی بدين معنا 
که حساس و پاس��خگو به فرهنگ 
نيست و به حساسيت های فرهنگی 
دانش آموزان کمت��ر توجه  می کند. 
يافته های پژوهشی نشان می دهد که 
توجه نکردن به ويژگی های فرهنگی 
موجب می ش��ود دانش آم��وزان و 
معلمان ديدگاه و اعمال يکديگر را 
س��وءتعبير کنند. حتی ممکن است 
اين ناهماهنگی های فرهنگی، غالبًا 
با ناتوانايی های فکری اشتباه گرفته 
ش��ود و تصميمات آموزشی نيز بر 
اين اساس اتخاذ گردد. برای مثال، 
نشناختن يک سبک فرهنگی ممکن 
است معلمان را به اين نتيجه گيری 
برساند که دانش آموزان آن فرهنگ 
مح��دودی  ذهن��ی  توانايی ه��ای 

دارند يا خالقي��ت و انگيزه ندارند 
ي��ا مس��ئوليت پذير نيس��تند. نتيجة 
که هنگام مواجهة  اجتناب ناپذيری 
اي��ن نظام های فک��ری متفاوت در 
کالس های متکثر به دست می دهد، 
تعارض��ی فرهنگ��ی اس��ت که اگر 
به ط��ور ارادی و هدفمن��د متعادل 
نش��ود، می تواند اثربخش��ی فرايند 
تدري��س و در نهاي��ت زندگی فرد 
را دچار مشکل سازد )1986:147، 
Gougis(. آش��نايی معلمان ايرانی 
با مقولة تأثي��ر فرهنگ بر آموزش، 
از س��وی ديگر نيز اهميت می يابد. 
يعنی عالوه ب��ر اينکه ايران رنگين 
کمان��ی از فرهنگ ه��ای گوناگ��ون 
اس��ت، برنامه  های درسی در ايران 
تمرکزگرا هس��تند و به همين دليل 
نمی توانن��د ويژگ��ی فرهنگ ه��ای 

و
نسبت
آنبا
آموزش
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نح��و  ب��ه  را  موج��ود در کش��ور 
مطلوب انعکاس دهند. جبران اين 
موض��وع طبع��ًا ب��ر دوش مجريان 
آموزش��ی، به ويژه معلمان مدارس، 
خواهد بود. اين در حالی است که 
معلمان ما هنوز ب��رای آموزش در 
چنين زمينه ای آمادگی کافی کسب 
نکرده ان��د، اما عم��اًل ناگزيرند در 
اين زمينة متنوع فرهنگی دس��ت به 

آموزش و تدريس بزنند.
در اي��ن راس��تا و ب��رای تبيين 
بهتر اين موضوع، سلس��له نوشتار 
پيش رو قصد دارد بستر و زمينه ای 
فراهم س��ازد تا معلمان بدون آنکه 
تغيي��ری در برنامه های درس��ی يا 
محتوای کتاب های درس��ی موجود 
به وجود آورند، بتوانند راهبردهای 
در  را  چندفرهنگ��ی  آم��وزش 

کالس های درس عملياتی س��ازند. 
بی ش��ک به کارگيری اين راهبردها 
اث��رات مطلوب��ی برج��ای خواهد 
گذاشت. در کوتاه مدت سطح کالس 
و تدري��س اين معلم��ان را بيش از 
پيش بهب��ود و جايگاه آن ها را ارتقا 
خواه��د بخش��يد. در درازمدت نيز 
نوع دوس��تی، همزيستی و صلح را 
ميان دانش آموزان رواج خواهد داد.

س��عی نگارنده بر اين بود تا با 
پرهيز از پرداختن به مباحث نظری 
صرف، رهنموده��ا و راهکارهايی 
ارائه ده��د که معلم��ان بتوانند در 
زمينه ه��ای متن��وع فرهنگ��ی، ب��ه 
نح��و مؤثر تدريس کنن��د. اما چون 
مقال��ة حاضر رويک��رد، اهداف و 
مؤلفه ه��ای اساس��ی آن را معرفی 
می کن��د، ناگزير بح��ث تا حدودی 

شکل نظری به  خود گرفته است. از 
خوانندگان گرامی دعوت می ش��ود 
با قدری حوصله و نيز به طور دقيق 
اي��ن بخش را مطالع��ه کنند تا بهتر 
بتوانن��د در به کارگيری رهنمودهای 
ام��ر  در  چندفرهنگ��ی  آم��وزش 

تدريس موفق شوند.

مفاهيم، اهداف 
و اصول آموزش 

چندفرهنگی

تعريف »فرهنگ« از يک س��و 
س��هل و از س��وی ديگ��ر س��خت 
در  زي��را  اس��ت  س��هل  اس��ت. 
مح��اورات عمومی م��ردم واژه ای 
پرکاربرد به حس��اب می آيد. اغلب 
اف��راد برای تبيين هر چيزی از اين 

فرهنگ را 
»مجموعه ای از 

باورها، ارزش ها، 
هنجارها، ميراث 
تاریخی و معنوی 
گروهی از مردم« 
تعریف کنيم که 

ذهن ناخوداگاه فرد 
را هدایت می کنند
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اصط��الح اس��تفاده می کنن��د. مثل 
داش��تن فرهنگ باال، فرهنگ پايين 
و يا اصطالح ه��ای فرهنگ فردی، 
فرهنگ اجتماعی، فرهنگ سياسی، 
فرهن��گ اقتص��ادی، فرهنگ دينی، 
فرهن��گ غربی، فرهنگ ش��رقی و 
مواردی از اين قبيل. به اين ترتيب 
همه چيز را به نوعی به فرهنگ ربط 
می دهند و هم��ه چيز را در بطن و 
داخل آن می بينند. در اين صورت، 
تعريف فرهنگ آس��ان است، چون 
هم��ه چي��ز ب��ه نوعی ب��ه فرهنگ 
ارتباط پيدا می کند و فرهنگ يعنی 
همة داشته ها و انباشته های جامعه. 
اما سخت اس��ت، اواًل به اين دليل 
ک��ه تعاريف ارائه ش��ده از فرهنگ 
بسيار پرشمار و برخی نيز متناقض 
با ديگری اس��ت و انتخاب از ميان 
آن ها کار آس��انی نيست )اسميت، 
1387(. ثاني��ًا آنچه را عموم  مردم 
فرهنگ تلق��ی می کنند، متخصصان 

فرهنگ تلقی نمی کنند.
اگر آگاهانه از اين موضوع عبور 
کنيم و خ��ود را درگي��ر مجادالت 
و تعريف ه��ا نکني��م و فرهنگ را 
»مجموع��ه ای از باورها، ارزش ها، 
هنجارها، ميراث تاريخی و معنوی 
گروه��ی از مردم تعري��ف کنيم که 
ذه��ن ناخ��وداگاه ف��رد را هدايت 
می کنن��د«، و آن را مبن��ای پذيرش 
مقال��ة حاضر قرار دهي��م، تعريف 
چندفرهنگی و جوامع چندفرهنگی 
نيز تا حدود زيادی آشکار خواهد 
شد. به طور روشن می توان جوامع 
از  متش��کل  را  چندفرهنگ��ی2 
چندفرهنگ متفاوت محسوب کرد 
که بنا به داليلی، به طور همزمان در 
کن��ار يکديگر امکان زيس��ت پيدا 
کرده ان��د. البته جوامع چندفرهنگی 
الي��ه ب��ه اليه ان��د. ب��رای مث��ال، 
کشورهای مهاجرپذيری مثل کانادا 
و اس��تراليا کشورهای چندفرهنگی 

ام��ا چندفرهنگ��ی آن ها  هس��تند، 
از ن��وع چندمليتی اس��ت. ايران و 
بس��ياری از کش��ورهای ديگ��ر نيز 
چندفرهنگی هس��تند، اما نه از نوع 
چندمليتی، بلکه از نوع چندقوميتی.
ک��ه  زمان��ی  ح��ال،  ه��ر  در 
در  متف��اوت  نس��بتًا  چندفرهن��گ 
قلمرو جغرافياي��ی واحدی امکان 
پي��دا کنن��د، آن جامع��ه  زيس��ت 
چندفرهنگی اس��ت؛ فق��ط ممکن 
اس��ت س��طح چندفرهنگ��ی بودن 
آن تف��اوت کند. اما نياز به داش��تن 
مهارت ه��ای چندفرهنگی به قوت 
خود باقی اس��ت و از حيث اينکه 
آن کش��ور چندقومی ي��ا چندمليتی 
اس��ت، فرق��ی نمی کند و س��اکنان 
آن اقليم، ب��ه يادگيری مهارت های 
زيس��ت در جامعه ای چندفرهنگی 

نياز دارند.
ب��رای کس��ب  ني��از اساس��ی 
مهارت ه��ای چندفرهنگی از اينجا 
آغاز می ش��ود که چ��ون فرهنگ ها 
و  »س��ياليت«  خاصي��ت  ذات��ًا 
حض��ور  دارن��د،  »خودتطبيق��ی« 
چن��د فرهنگ در کنار ه��م، امکان 
ايج��اد چال��ش و تن��ش در مي��ان 
محتم��ل  را  فرهنگ ه��ا  و  اف��راد 
می س��ازد )صادق��ی، 1389(. بدين 
چندفرهنگ��ی  آم��وزش  جه��ت، 
س��ازوکاری اس��ت ک��ه درص��دد 
ايج��اد تعامل، تفاه��م و تبادل بين 
فرهنگی اس��ت، به طوری که افراد 
دارای فرهنگ ه��ای متف��اوت، ب��ا 
امکان همزيس��تی  تن��ش،  کمترين 
 ,Banks( مس��المت آميز پيدا کنن��د
2006(. اي��ن رويک��رد براس��اس 
ايده های دموکراسی خواهی، آزادی 
و حقوق بش��ر ش��کل گرفت��ه و بر 
يک اصل مهم اس��توار است: حل 
و فص��ل تضادهای فزاين��ده ميان 

گروه های قومی و فرهنگی. 

برنامه های درسی 
در ایران تمرکزگرا 
هستند و به همين 
دليل نمی توانند 
ویژگی فرهنگ های 
موجود در کشور 
را به نحو مطلوب 
انعكاس دهند
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معتقد   )2003( ــايناگاتولين  س
اس��ت »همان اندازه ک��ه تعصب، 
نژادپرس��تی و قوم گراي��ی با اصول 
آم��وزش چندفرهنگ��ی ناس��ازگار 
اس��ت، از دس��ت دادن هويت های 
فرهنگ��ی و قوم��ی ني��ز ب��ا اصول 
اساس��ی آم��وزش چن��د فرهنگی 
ناس��ازگار اس��ت.« اي��ن رويکرد 
فرصت ه��ای  طراح��ی  درص��دد 
يادگيری اس��ت تا بتوان��د به همة 
دانش آموزان در دستيابی به دانش، 
نگ��رش و مهارت های م��ورد نياز 
برای انجام وظايف ش��هروندی در 
به صورت  چندفرهنگی  جامع��ه ای 
اثربخش کمک کند. اثربخش بودن 
در اي��ن تعريف بدان معناس��ت که 
ف��رد ضمن اينکه ب��ه فرهنگ خود 
فرهنگ  ب��رای  احترام می گ��ذارد، 
ديگران نيز ارزش قائل ش��ود و از 
تعصب و نژادپرس��تی و قوم پرستی 
نيز بپرهيزد. در اين صورت اس��ت 
که آموزش چندفرهنگی به اهداف 

خود نزديک شده است.

اهداف آموزش چندفرهنگی
همان طور که در پيش آمد، هدف 
نهايی رويکرد چندفرهنگی، زيست 
مسالمت آميز افراد و فرهنگ ها در 
کن��ار يکديگ��ر و تروي��ج صلح و 
دوستی ميان آن هاس��ت. به تبع آن، 
هدف نهاي��ی آموزش چندفرهنگی 
نيز ترويج صلح و دوس��تی اس��ت 
که بني��ان آن بر آگاهی از گروه های 
قومی، ن��ژادی و فرهنگ��ی جامعه 
در جهت ايج��اد فرصت های برابر 
دانش آموزان  همة  برای  آموزش��ی 
متعل��ق ب��ه فرهنگ ه��ا، قوميت ها، 
طبق��ات اجتماع��ی و نژادها مبتنی 
اس��ت. برای آموزش چندفرهنگی 
اه��داف متفاوتی بيان ش��ده اند که 
می ت��وان آن ها را ب��ه اين  صورت 
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هدف نهایی 
آموزش چند 

فرهنگی ترویج 
صلح و دوستی 

است

)Parekh, 2008:19( خالصه کرد
1. توجه به کميت. دانش آموزان 
متعل��ق ب��ه هم��ة فرهنگ ها، 
از  و...  قوميت ه��ا  نژاده��ا، 
برخ��وردار  براب��ر  آم��وزش 

شوند.
2. توجه به کيفيت. دانش آموزان 
متعل��ق ب��ه هم��ة فرهنگ ها، 
نژاده��ا، قوميت ها و... ضمن 
آم��وزش براب��ر از آموزش با 

کيفيت نيز برخوردار شوند.
3. توس��عة س��واد و آگاهی های 

قومی و فرهنگی.
4. اش��اعة تاري��خ فرهنگ ه��ا و 
قوميت ها ب��ا تأکيد بر معرفی 
افراد مؤث��ر، خدمات و نقاط 
مثب��ت آن ها در ش��کل گيری 

جامعه.
اص��الح  ب��رای  توانمن��دی   .5

اجتماعی
6. تروي��ج و گس��ترش صل��ح، 
دوستی و زيست مسالمت آميز 

ميان افراد و فرهنگ ها

اصول آموزش چندفرهنگی
و  يادگي��ری  ب��ه  دسترس��ی   .1
مناب��ع متنوع آموزش��ی برای 
هم��ة دانش آم��وزان با در نظر 
گرفتن ن��ژاد، رن��گ، مذهب، 
جنسيت، وضعيت اقتصادی و  

اجتماعی؛
2. فراهم کردن برنامه های درسی 
بر اساس تجربيات، آگاهی ها، 
احتي��اج��ات و ع��القه ه��ای 

دانش آموزان؛
 3. تدبي��ر ش��رايط تدري��س ب��ر

اساس حساسيت های فرهنگی 
دانش آموزان؛

مي��ان  آگاهی ه��ای  افزاي��ش   .4
ف���رهنگ��ی مي��ان ت���مام��ی 
ارتقای  ني��ز  و  دانش آم��وزان 

آگاهی ه��ا و احترام برای زبان 
و ميراث ديگران و تشويق به 
اس��تفاده از گوناگونی و تنوع 
فرهنگی به عنوان منبعی غنی؛

5. پي��ش داوری نک��ردن درب��ارة 
افراد، قوميت ها و فرهنگ های 
ديگران و درک اينکه يک فرد 
نماين��دة يک فرهن��گ و قوم 

نيست؛ 
6. پرهي��ز از س��ختگيری، تعصب 
نژادی، سلطه جويی و قوم گرايی؛

7. اص��الح و ترمي��م اش��تباهات 
مدارس در آموزش به کودکان 
متفاوت،  دارای فرهنگ ه��ای 
خصوص��ًا در ح��ق اق��وام و 
طبقات  و  متف��اوت  زبان های 

اجتماعی متفاوت؛
8. پذيرش و تمجيد تنوع به عنوان 
واقعيت طبيعی زندگی انس��ان 
در مدرس��ه و جامعه )2000، 

.)Gay


