آموزش،
معلمی
حرفة
دکتر علیرضا صادقی
استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی

چنـدفرهنگی
و
  اشاره

آموزش چندفرهنگی یکی از موضوعات بسیار مهم روز در حوزة تعلیم و
تربیت است .حوزهای از مطالعات آموزشی که هنوز در کشور ما تا حدود زیادی
مغفول مانده است .این رویکرد در صدد است مهارتهای زیستی بشر امروز را
برای زندگی در جامعهای چند فرهنگی ارتقا بخشد .با توجه به اینکه جامعة ایران
نیز رنگینکمانی است از فرهنگهای گوناگون ،پیشبایستهها و الزامات زندگی
در این کش��ور نیز باید براساس اصول زیست چندفرهنگی تدبیر شود .وظیفة
معلمان بهعنوان کارگزاران تعلیم و تربیت ،در وهلة نخست ،داشتن آگاهیهای
الزم از این حوزة مطالعاتی ،و در وهلة بعد ،فرهنگسازی آن از طریق تدریس
و منش کالسی برای دانشآموزان است .بدین جهت ،سلسله مقاالت پیشرو
میکوشد شیوههای تعامل و تدریس مبتنی بر آموزش چندفرهنگی را بهصورت
کاربردی به معلمان و خوانندگان گرامی معرفی کند .در شمارة حاضر ،رویکرد
آموزش چندفرهنگی معرفی میشود و در شمارههای آینده ،به تفکیک معلم و
درس ،رهنمودهای کاربردی به منظور عملیاتیسازی آموزش چندفرهنگی ارائه
خواهد شد.

کلید واژهها:
فرهنگ،چندفرهنگی،
آموزشچندفرهنگی

سرآغاز
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جهان امروز و به همان میزان
ترکی��ب کالسهای درس بس��یار
متنوع و متکثر ش��دهاند؛ ترکیبی از
نژادها ،فرهنگها ،اقوام و زبانهای
گوناگون .افراد تش��کیلدهندة این
کالسه��ا دانشآم��وزان هس��تند؛
دانشآموزان��ی ک��ه ه��ر ک��دام تا
حدود زی��ادی ویژگیهای منحصر
به فردی دارند که آنها را از پیشینة
فرهنگ��ی و قومی خ��ود به عاریت

گرفتهان��د .اما تدری��س معلمان ما
هنوز سنتی است .سنتی بدین معنا
که حساس و پاس��خگو به فرهنگ
نیست و به حساسیتهای فرهنگی
دانشآموزان کمت��ر توجه میکند.
یافتههای پژوهشی نشان میدهد که
توجه نکردن به ویژگیهای فرهنگی
موجب میش��ود دانشآم��وزان و
معلمان دیدگاه و اعمال یکدیگر را
س��وءتعبیر کنند .حتی ممکن است
این ناهماهنگیهای فرهنگی ،غالب ًا
با ناتواناییهای فکری اشتباه گرفته
ش��ود و تصمیمات آموزشی نیز بر
این اساس اتخاذ گردد .برای مثال،
نشناختن یک سبک فرهنگی ممکن
است معلمان را به این نتیجهگیری
برساند که دانشآموزان آن فرهنگ
تواناییه��ای ذهن��ی مح��دودی

نسبت
آن با
آموزش

دارند یا خالقی��ت و انگیزه ندارند
ی��ا مس��ئولیتپذیر نیس��تند .نتیجة
اجتنابناپذیری که هنگام مواجهة
ای��ن نظامهای فک��ری متفاوت در
کالسهای متکثر به دست میدهد،
تعارض��ی فرهنگ��ی اس��ت که اگر
بهط��ور ارادی و هدفمن��د متعادل
نش��ود ،میتواند اثربخش��ی فرایند
تدری��س و در نهای��ت زندگی فرد
را دچار مشکل سازد (،1986:147
 .)Gougisآش��نایی معلمان ایرانی
با مقولة تأثی��ر فرهنگ بر آموزش،
از س��وی دیگر نیز اهمیت مییابد.
یعنی عالوه ب��ر اینکه ایران رنگین
کمان��ی از فرهنگه��ای گوناگ��ون
اس��ت ،برنامههای درسی در ایران
تمرکزگرا هس��تند و به همین دلیل
نمیتوانن��د ویژگ��ی فرهنگه��ای

فرهنگ را
«مجموعهای از
باورها ،ارزشها،
هنجارها،میراث
تاریخی و معنوی
گروهی از مردم»
تعریف کنیم که
ذهن ناخوداگاه فرد
را هدایت میکنند
موج��ود در کش��ور را ب��ه نح��و
مطلوب انعکاس دهند .جبران این
موض��وع طبع�� ًا ب��ر دوش مجریان
آموزش��ی ،بهویژه معلمان مدارس،
خواهد بود .این در حالی است که
معلمان ما هنوز ب��رای آموزش در
چنین زمینهای آمادگی کافی کسب
نکردهان��د ،اما عم� ً
لا ناگزیرند در
این زمینة متنوع فرهنگی دس��ت به
آموزش و تدریس بزنند.
در ای��ن راس��تا و ب��رای تبیین
بهتر این موضوع ،سلس��له نوشتار
پیشرو قصد دارد بستر و زمینهای
فراهم س��ازد تا معلمان بدون آنکه
تغیی��ری در برنامههای درس��ی یا
محتوای کتابهای درس��ی موجود
بهوجود آورند ،بتوانند راهبردهای
آم��وزش چندفرهنگ��ی را در

کالسهای درس عملیاتی س��ازند.
بیش��ک به کارگیری این راهبردها
اث��رات مطلوب��ی برج��ای خواهد
گذاشت .در کوتاهمدت سطح کالس
و تدری��س این معلم��ان را بیش از
پیش بهب��ود و جایگاه آنها را ارتقا
خواه��د بخش��ید .در درازمدت نیز
نوع دوس��تی ،همزیستی و صلح را
میان دانشآموزان رواج خواهد داد.
س��عی نگارنده بر این بود تا با
پرهیز از پرداختن به مباحث نظری
صرف ،رهنموده��ا و راهکارهایی
ارائه ده��د که معلم��ان بتوانند در
زمینهه��ای متن��وع فرهنگ��ی ،ب��ه
نح��و مؤثر تدریس کنن��د .اما چون
مقال��ة حاضر رویک��رد ،اهداف و
مؤلفهه��ای اساس��ی آن را معرفی
میکن��د ،ناگزیر بح��ث تا حدودی

شکل نظری به خود گرفته است .از
خوانندگان گرامی دعوت میش��ود
با قدری حوصله و نیز بهطور دقیق
ای��ن بخش را مطالع��ه کنند تا بهتر
بتوانن��د در بهکارگیری رهنمودهای
آم��وزش چندفرهنگ��ی در ام��ر
تدریس موفق شوند.

مفاهیم ،اهداف
و اصول آموزش
چندفرهنگی
تعریف «فرهنگ» از یکس��و
س��هل و از س��وی دیگ��ر س��خت
اس��ت .س��هل اس��ت زی��را در
مح��اورات عمومی م��ردم واژهای
پرکاربرد به حس��اب میآید .اغلب
اف��راد برای تبیین هر چیزی از این
 ش�مارة   4دی  1391دورة بيست و هش�تم

35

برنامههای درسی
در ایران تمرکزگرا
هستند و به همین
دلیلنمیتوانند
ویژگیفرهنگهای
موجود در کشور
را به نحو مطلوب
انعکاس دهند
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اصط�لاح اس��تفاده میکنن��د .مثل
داش��تن فرهنگ باال ،فرهنگ پایین
و یا اصطالحه��ای فرهنگ فردی،
فرهنگ اجتماعی ،فرهنگ سیاسی،
فرهن��گ اقتص��ادی ،فرهنگ دینی،
فرهن��گ غربی ،فرهنگ ش��رقی و
مواردی از این قبیل .به این ترتیب
همه چیز را به نوعی به فرهنگ ربط
میدهند و هم��ه چیز را در بطن و
داخل آن میبینند .در این صورت،
تعریف فرهنگ آس��ان است ،چون
هم��ه چی��ز ب��ه نوعی ب��ه فرهنگ
ارتباط پیدا میکند و فرهنگ یعنی
همة داشتهها و انباشتههای جامعه.
اما سخت اس��ت ،او ًال به این دلیل
ک��ه تعاریف ارائه ش��ده از فرهنگ
بسیار پرشمار و برخی نیز متناقض
با دیگری اس��ت و انتخاب از میان
آنها کار آس��انی نیست (اسمیت،
 .)1387ثانی�� ًا آنچه را عموم مردم
فرهنگ تلق��ی میکنند ،متخصصان

فرهنگ تلقی نمیکنند.
اگر آگاهانه از این موضوع عبور
کنیم و خ��ود را درگی��ر مجادالت
و تعریفه��ا نکنی��م و فرهنگ را
«مجموع��های از باورها ،ارزشها،
هنجارها ،میراث تاریخی و معنوی
گروه��ی از مردم تعری��ف کنیم که
ذه��ن ناخ��وداگاه ف��رد را هدایت
میکنن��د» ،و آن را مبن��ای پذیرش
مقال��ة حاضر قرار دهی��م ،تعریف
چندفرهنگی و جوامع چندفرهنگی
نیز تا حدود زیادی آشکار خواهد
شد .بهطور روشن میتوان جوامع
چندفرهنگ��ی 2را متش��کل از
چندفرهنگ متفاوت محسوب کرد
که بنا به دالیلی ،بهطور همزمان در
کن��ار یکدیگر امکان زیس��ت پیدا
کردهان��د .البته جوامع چندفرهنگی
الی��ه ب��ه الیهان��د .ب��رای مث��ال،
کشورهای مهاجرپذیری مثل کانادا
و اس��ترالیا کشورهای چندفرهنگی

هس��تند ،ام��ا چندفرهنگ��ی آنها
از ن��وع چندملیتی اس��ت .ایران و
بس��یاری از کش��ورهای دیگ��ر نیز
چندفرهنگی هس��تند ،اما نه از نوع
چندملیتی ،بلکه از نوع چندقومیتی.
در ه��ر ح��ال ،زمان��ی ک��ه
چندفرهن��گ نس��بت ًا متف��اوت در
قلمرو جغرافیای��ی واحدی امکان
زیس��ت پی��دا کنن��د ،آن جامع��ه
چندفرهنگی اس��ت؛ فق��ط ممکن
اس��ت س��طح چندفرهنگ��ی بودن
آن تف��اوت کند .اما نیاز به داش��تن
مهارته��ای چندفرهنگی به قوت
خود باقی اس��ت و از حیث اینکه
آن کش��ور چندقومی ی��ا چندملیتی
اس��ت ،فرق��ی نمیکند و س��اکنان
آن اقلیم ،ب��ه یادگیری مهارتهای
زیس��ت در جامعهای چندفرهنگی
نیاز دارند.
نی��از اساس��ی ب��رای کس��ب
مهارته��ای چندفرهنگی از اینجا
آغاز میش��ود که چ��ون فرهنگها
ذات�� ًا خاصی��ت «س��یالیت» و
«خودتطبیق��ی» دارن��د ،حض��ور
چن��د فرهنگ در کنار ه��م ،امکان
ایج��اد چال��ش و تن��ش در می��ان
اف��راد و فرهنگه��ا را محتم��ل
میس��ازد (صادق��ی .)1389 ،بدین
جه��ت ،آم��وزش چندفرهنگ��ی
س��ازوکاری اس��ت ک��ه درص��دد
ایج��اد تعامل ،تفاه��م و تبادل بین
فرهنگی اس��ت ،بهطوری که افراد
دارای فرهنگه��ای متف��اوت ،ب��ا
کمترین تن��ش ،امکان همزیس��تی
مس��المتآمیز پیدا کنن��د (,Banks
 .)2006ای��ن رویک��رد براس��اس
ایدههای دموکراسیخواهی ،آزادی
و حقوق بش��ر ش��کل گرفت��ه و بر
یک اصل مهم اس��توار است :حل
و فص��ل تضادهای فزاین��ده میان
گروههای قومی و فرهنگی.

س��ایناگاتولین ( )2003معتقد
اس��ت «همان اندازه ک��ه تعصب،
نژادپرس��تی و قومگرای��ی با اصول
آم��وزش چندفرهنگ��ی ناس��ازگار
اس��ت ،از دس��ت دادن هویتهای
فرهنگ��ی و قوم��ی نی��ز ب��ا اصول
اساس��ی آم��وزش چن��د فرهنگی
ناس��ازگار اس��ت ».ای��ن رویکرد
درص��دد طراح��ی فرصته��ای
یادگیری اس��ت تا بتوان��د به همة
دانشآموزان در دستیابی به دانش،
نگ��رش و مهارتهای م��ورد نیاز
برای انجام وظایف ش��هروندی در
جامع��های چندفرهنگی بهصورت
اثربخش کمک کند .اثربخش بودن
در ای��ن تعریف بدان معناس��ت که
ف��رد ضمن اینکه ب��ه فرهنگ خود
احترام میگ��ذارد ،ب��رای فرهنگ
دیگران نیز ارزش قائل ش��ود و از
تعصب و نژادپرس��تی و قومپرستی
نیز بپرهیزد .در این صورت اس��ت
که آموزش چندفرهنگی به اهداف
خود نزدیک شده است.

خالصه کرد ()Parekh, 2008:19
 .1توجه به کمیت .دانشآموزان
متعل��ق ب��ه هم��ة فرهنگها،
نژاده��ا ،قومیته��ا و ...از
آم��وزش براب��ر برخ��وردار
شوند.
 .2توجه به کیفیت .دانشآموزان
متعل��ق ب��ه هم��ة فرهنگها،
نژاده��ا ،قومیتها و ...ضمن
آم��وزش براب��ر از آموزش با
کیفیت نیز برخوردار شوند.
 .3توس��عة س��واد و آگاهیهای
قومی و فرهنگی.
 .4اش��اعة تاری��خ فرهنگه��ا و
قومیتها ب��ا تأکید بر معرفی
افراد مؤث��ر ،خدمات و نقاط
مثب��ت آنها در ش��کلگیری
جامعه.
 .5توانمن��دی ب��رای اص�لاح
اجتماعی
 .6تروی��ج و گس��ترش صل��ح،
دوستی و زیست مسالمتآمیز
میان افراد و فرهنگها

اهداف آموزش چندفرهنگی
همانطور که در پیش آمد ،هدف
نهایی رویکرد چندفرهنگی ،زیست
مسالمتآمیز افراد و فرهنگها در
کن��ار یکدیگ��ر و تروی��ج صلح و
دوستی میان آنهاس��ت .بهتبع آن،
هدف نهای��ی آموزش چندفرهنگی
نیز ترویج صلح و دوس��تی اس��ت
که بنی��ان آن بر آگاهی از گروههای
قومی ،ن��ژادی و فرهنگ��ی جامعه
در جهت ایج��اد فرصتهای برابر
آموزش��ی برای همة دانشآموزان
متعل��ق ب��ه فرهنگه��ا ،قومیتها،
طبق��ات اجتماع��ی و نژادها مبتنی
اس��ت .برای آموزش چندفرهنگی
اه��داف متفاوتی بیان ش��دهاند که
میت��وان آنها را ب��ه اینصورت

اصول آموزش چندفرهنگی
 .1دسترس��ی ب��ه یادگی��ری و
مناب��ع متنوع آموزش��ی برای
هم��ة دانشآم��وزان با در نظر
گرفتن ن��ژاد ،رن��گ ،مذهب،
جنسیت ،وضعیت اقتصادی و
اجتماعی؛
 .2فراهم کردن برنامههای درسی
بر اساس تجربیات ،آگاهیها،
احتیــاج��ات و عــالقهه��ای
دانشآموزان؛
 .3تدبی��ر ش��رایط تدری��س ب��ر
اساس حساسیتهای فرهنگی
دانشآموزان؛
 .4افزای��ش آگاهیه��ای می��ان
فـــرهنگ��ی می��ان تـــمام��ی
دانشآم��وزان و نی��ز ارتقای

آگاهیه��ا و احترام برای زبان
و میراث دیگران و تشویق به
اس��تفاده از گوناگونی و تنوع
فرهنگی به عنوان منبعی غنی؛
 .5پی��شداوری نک��ردن درب��ارة
افراد ،قومیتها و فرهنگهای
دیگران و درک اینکه یک فرد
نماین��دة یک فرهن��گ و قوم
نیست؛
 .6پرهی��ز از س��ختگیری ،تعصب
نژادی ،سلطهجویی و قومگرایی؛
 .7اص�لاح و ترمی��م اش��تباهات
مدارس در آموزش به کودکان
دارای فرهنگه��ای متفاوت،
خصوص�� ًا در ح��ق اق��وام و
زبانهای متف��اوت و طبقات
اجتماعی متفاوت؛
 .8پذیرش و تمجید تنوع به عنوان
واقعیت طبیعی زندگی انس��ان
در مدرس��ه و جامعه (،2000
.)Gay

هدف نهایی
آموزش چند
فرهنگیترویج
صلح و دوستی
است
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