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Abstract: The purpose of this study was to foster the multicultural identity of 

elementary school students. The research method was applied in terms of 

purpose and descriptive-survey in terms of data collection; in Addition, the 

statistical population in the qualitative sector included professors and experts 

in the field, managers, assistants of education and elementary teachers. And 

also in the quantitative section, including 1400 principals, teachers, 

educational assistants, moreover, sample size in the qualitative sector upon the 

theoretical saturation principle and using purposive sampling method 15 

subjects whereas in the quantitative section using Cochran's formula 302 

subjects randomly were selected. The research tools of qualitative sector were 

semi-structured interview, while in quantitative section theresearcher-made 

questionnaire with 72 questions was used.  
According to the findings, nurturing multicultural identity included 9 

dimension; teacher pedagogy factors, multicultural social competencies, 

learning patterns and practices, Evaluation and Participation, Cognitive-

Emotional Content of Culture, Educational Tools, Linguistic-Religious 

Cognition, Social System Recognition, Development of multicultural literacy, 

knowledge of history and historical memory, geography of culture, formal 

education, explaining multicultural attitudes and values, cultivation program 

and multicultural belonging. 
Keywords: Multicultural Identity Model, Teacher Pedagogy, Multicultural 

Literacy Development 
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 مقدمه

ه و دانشمندان علوم اجتماعی بر این  بسیاری از فالسف     

وان، امکنان باورنند هنه وجنه تمنایا اساسنی انسنان و  ین

و فرهننن  هننه ارزش هننای  دسننتیابی بننه فرهننن  اسنن 

پذیرفته شده و به هار بسنته شنده اسن  در جلنوه هنایی 

مانند دی ، علم، عرفان، هنر، آداب، اخالق و فلسفه نمایان 

اقعین  و اجتمناعی وشده و در  وزه های گوناگون فردی 

راه دور و درازی برای رسیدن به  می یابد. در واقع، آدمیااد

مقام انسانی و واراسته شدن به گوهر انسانی در پیش دارد. 

در گرو دستیابی به الگوهای زنندگانی  آدمیاادانسان شدن 

انسانی اس  و ای  الگوهای زندگانی انسانی همانا فرهنن  

صاف، تکامل یک جامعه در دارا بنودن ینک اس .  با ای  او

فرهن  نیس  بلکه در نتیجه رو هردن به آن و هوشش به 

همگامی و همراهی با آن اسن  هنه در تربین  و آمنوزش 

 (. 1394نمود پیدا می هند )نقیب زاده 

دیدگاه های مختلفی درباره فرهنن  و ماهین  آن وجنود 

تربین  را  دارد هه هر دیدگاه، الگوهای خاصی از آموزش و

عرضه می هند. به طورهلی، تمامی ای  دیندگاه هنا را منی 

توان در دو نگاه هلی، طبقه بندی هرد. نگناه اول هنه نگناه 

باورها، اعتقادات،   مجموعه ای از هالسیک اس  فرهن  را

آداب و رسوم، ا ساسات و جه  گیری هایی می داند هنه 

بی  افراد و گروه های مختلف ینک جامعنه، مشنتری منی 

گاه بر اشتراهات و و دت فرهنگی تمرهنا دارد باشد. ای  ن

و درصدد ارائنه الگنوی فرهنگنی بالنب و همسنانی بنرای 

تمامی اعضنای جامعنه اسن . در واقنع، رویکنرد سیاسن  

گذاری در ای  نگاه، رویکرد مهندسی فرهنگی اس  هه بنه 

گونننه ای درصنندد توسننعه و تننرویه یننک نگنناه یننا الگننوی 

(. در 2008 و لیجنوهییکنواخ  از فرهن  اسن  )والیمنا 

همی  راستا، وظیفه نظام آموزشی نیا توسعه و ترویه یک 

الگوی همسان ساز و یکنواخ  از فرهن  در بنی  تمنامی 

افراد و گروه های یک جامعه می باشد. بنابرای ، این  الگنو 

چندان به تفاوت های قومی، فرهنگی، مذهبی منطقنه ای 

 درصدد توسنعه و و جغرافیایی جامعه توجه نداشته و صرفاً

ترویه یک الگوی بالب و یکنواخن  فرهنگنی اسن  )هنرو 

(. نگاه دوم، نگاه نوی  به مسأله فرهن  اس  هه بنر 2005

اساس آن، فرهن  با گوناگونی ها و تفناوت هنا، تعرینف و 

تفسیر می شود. آموزه های ای  الگو بیان هننده این  بناور 

به یک جامعه  اس  هه اگرچه افراد و گروه هایی هه متعلق

می باشند، دارای اشتراهات فرهنگی خاصی هستند امنا در 

هنار ای  اشتراهات، از گوناگونی ها و تفناوت هنایی نینا از 

نظننر قننومی، مننذهبی، نننژادی، جغرافیننایی و تنناریخی 

 (.  2008 برخوردارند )والیما و لیجوهی

نادیده گرفت  تمامی ای  گوناگونی ها، اثنرات گرانبناری را 

بر دارد. براساس ای  نگناه، در ینک جامعنه جامعه دربرای 

تمامی صداها باید شننیده شنده و شنرایطی بنرای رشند و 

هنا و همچنی  همایستی مسالم  آمینا آنپیشرف  آن ها 

فراهم شود. وظیفه نظام آموزشی نینا توجنه و ا تنرام بنه 

تمامی فرهن  ها و همک به توسعه و ترویه تمامی آن هنا 

ن  رسمی و مشتری اس . اصطال اً بنه دوشادوش با فره

چنی  فرایندی، آموزش چندفرهنگی گفته می شنود )بنی 

 (.2005مانین   2008بارن  و ناپلی 

در دهه هنای اخینر تغیینرات عمینق سیاسنی، اجتمناعی 

تجارب جدیدی برای انسان هنا فنراهم هنرده اسن . این  

تجارب بر مقوله ارتباط بی  فرهن  ها اثر گذار بوده اس . 

به گونه ای هه امروزه فرهن  ها بیشنتر از گذشنته منورد 

تبادل قرار می گیرد و خرده فرهن  های گوناگون امکنان 

بیشتری برای ظهور و بروز یافته اند. با ای  وجنود مبثن  

هوی  یعنی بث  و تالش برای پاسخگویی به پرسش )م  

 (. 1383هه هستم( نیا قدمتی دیرینه دارد )میلر 

یمی هه از ای  تثوالت تاثیر پذیرفتنه اسن  از جمله مفاه

هوین  چننند فرهنگننی  اسنن . در عصنر  اضننر بننه دلیننل 

هنا و از  تعامالت گستردۀ فیایکی و مجازیِ افراد و فرهن 

میننان رفننت  مرزهننای قننراردادی سنننتی، پیوننندهای 

ها به وجود آمنده اسن ،  گریاناپذیری بی  افراد و فرهن 

قنی آنهنا ا تمنال ها در هنار یکندیگر و تال  ضور فرهن 

ها را افناایش  فرهن  ایجاد چالش و تنش در میان افراد و

جهنن  سننازوهاری مناسننب بننه منظننور  داده اسنن . بنندی 
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ن آنهنا در ایجاد تفناهم و تعامنل مینا ها و نادیکی فرهن 

 (.1389)صادقی جه  هم زیستی نیاز اس 

هنای شنناخ  فرهنن  ینک هشنور  یکی از مهمتری  راه

ای درون آن هشنور هسن . فرهنن  هن آشنایی دقینق بنا

های قومی، نا یه ای، گروه های اقلین  زبنانی ینا  فرهن 

مذهبی و نیا فرهن  های ویژه و فرعی گروه های شنغلی، 

طبقات و قشرهای موجود دریک هشور هه فرهنن  هنای 

دهنند، هرهندام در عنی  داشنت   درون آن را تشکیل می

رهنن  هلنی جامعنه مبنانی ف ویژگی های خاص خنود بنا

 (.1389دارند )صالثی امیری و  سی  زادگان  مشترهی

مبا   نژادی و تعلیم و تربی   اوی تنالش هنای طینف 

وسیعی از پژوهشگران در  وزه چند فرهن  گرایی و رفنع 

تبعیض در عرصنه تعلنیم وتربین  و برنامنه درسنی اسن  

از ای  دیندگاه مندارس بایند بنه  (.1386)فتثی واجارگاه 

درباره تجربینات، هشنمکش  دانش آموزان فرصتی دهند تا

هنای قنومی و فرهنگنی مختلنف  هنای گنروه ها و دیدگاه

 (.1386 )بیابانگردیاموزندب

توجه نکردن به ویژگی هنای فرهنگنی موجنب منی شنود 

دانش آموزان و معلمان دیندگاه و اعمنال یکندیگر را سنو  

تعبیر هنند.  تی ممک  اس  این  ناهمناهنگی فرهنگنی، 

فکری اشتباه گرفته شود و تصنمیمات بالباً با توانایی های 

 (.1392آموزشی نیا برای  اساس اتخاذ گردد )عبدلی 

ا ساس تعلق و تعهد به خنانواده، قنوم، فرهنن ، ملن  و 

مذهب از مولفه هایی هستند هه ارتباط تنگاتنگی با هوی  

دارند. لذا آموزش و پرورش باید در پی آگاه هردن افنراد از 

اشد بنه طنوری هنه بنه آن هنا ریشه ها و اصال  خویش ب

نقطه مرجعی را نشان دهد هنه در مقایسنه بنا آن شنخ  

قادر به شناخ  موقعی  خویش در جهان باشد و در عنی  

 ال باید به آن ها بیاموزد هه به فرهن  های دیگر ا ترام 

بگذارد. نظام آمنوزش و پنرورش در هنر هشنوری یکنی از 

فرهنگنی بهتری  راه های تثکنیم و تقوین  هوین  چنند 

اس . ای  نظام از ارهان وعناصنر متعنددی تشنکیل شنده 

اس  هه در ارتبناط بنا یکندیگر ودر راسنتای رسنیدن بنه 

اهداف متعالی تعلیم وتربی  تنالش هماهنن  و یکرارجنه 

 (.1383ای را انجام می دهند )مهر مثمدی 

ازجمله اهداف ای  نظام تربیتی ای  اس  هه دانش آموزان 

مناسب برای شره  مؤثر و موفقی   دانش، نگرش، مهارت

آمیا در یک جامعه ی دموهرات را به دس  آورنند. داننش 

 آموزان، باید قادر به برقراری ارتبناط بنا منردم از فرهنن 

راسنتای مننافع  های مختلنف باشنند، تنا جامعنه ای را در

         مشننتری همننه ی هسننانی هننه در آن جامعننه زننندگی 

 (.2015 گی ،بنکس)هنند؛ بسازند  می

رو در نظام تربیتی، تربی  معلمان پیش از خندم ،  از ای 

تربی  معلم و مربی، انگیاه دانش آمنوزان بنرای آمنوخت  

هوی  ملی خود، آگاهی درباره تنوع و گوناگونی زبان اقوام 

جغرافیننای  مختلننف، آگنناهی مننذهبی، دینننی، مثیطننی و

فرهنگنی، هوینن  هننای اقنوام ایرانننی، تنناریی و  افظننه ی 

تفنناوت در سننبک هننای  یننا و اعیتنناریخی ، نظننام اجتمنن

یادگیری دانش آمنوزان، الگنو هنا و شنیوه هنای تندریس 

مبتنی بر ویژگی های فرد با فرهن  های بومی در سنطو  

ها ی فرهنگنی داننش آمنوزان و  مختلف، تفاوت در ارزش

زشیابی، منواد منورد طبقه اجتماعی آنان، روش تدریس، ار

امه هنای ها، مثیط یادگیری، برن ی هتابتدریس و مثتوا

ارتباط آنها با مدرسه همه منی تواننند بنر  پرورشی، اولیا و

گذار  پرورش هوی  چند فرهنگی دانش آموزان ابتدایی اثر

 (.1383 باشند )مهرمثمدی

فرهنگی، ایجاد وفاق  هدف اساسی برنامه های درسی چند

و اتثاد اس  نه افتراق. برخالف باور عمومی، برنامه درسی 

نگناه تنر م آمینا بنه  ومرج ،هرج چند فرهنگی خواهان، 

؛ بلکنه نیسن  فرهنگنیاقوام و فرهن  ها، سنلطه جنویی 

 خواهان زندگی مسالم  آمینا و همکناری مینان فرهنن 

( اهنداف 2006(. گنی  )2010های مختلنف اسن  )هنال 

دی برنامه درسی چند فرهنگی را در شش دسته طبقه بنن

مهننارت هننای »، «رشنند و توسننعه فننردی»هننرده اسنن    

توسعه سواد قنومی و فرهنگنی »، «چند فرهنگی عیماتجا

توانمنندی در مهنارت »، « نگنرش و ارزش هنا تبئی »، «

 «.بهبودی فردی برای اصال  اجتماعی»، «های اصلی
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پرورش هوین  »یافته های  اصل از مرور پیشینه موضوع 

نیا ابعناد و مولفنه هنای متننوعی را بنرای « چند فرهنگی

دانش آموزان ابتدایی بدسن   پرورش هوی  چند فرهنگی

   می دهد هه در ادامه به منرور برخنی از این  پنژوهش هنا 

( در تثقینق 1391می پردازیم. منافی شرف آباد وزمنانی )

خود  تث  عنوان نقش نظام آموزش و پرورش در توسنعه 

فرهنگى جامعه به ای  نتیجه دس  یافتنند هنه مؤسسنات 

د عمل شنده و فرهنگی و ازجمله آموزش و پرورش باید وار

دانش آمنوزان را در عرصنه هنایى چنون نثنوه بررسنى و 

هاى اجتمناعى و عقیندتى همنک  تشخی  ماهی  ارزش

( با عنوان ابعاد و مولفه هنای 1392تثقیق یعقوبی ) نماید.

هثرت گرایی فرهنگی در برنامه درسی  اهی از ای  اسن  

هه بخش مربوط بنه ارزشنیابی پیشنرف  تثصنیلی سنند 

بسیار مناسب و بخش مربوط راهبردهای  توجه تثول ملی،

 و بابایی خسروییادگیری همتری  توجه را دارد.  -یاددهی

با عنوان بررسی تناسب مؤلفنه  ( در تثقیقی1392) عبدی

های برنامه درسی مدارس با آموزش چند فرهنگنی نشنان 

داد هننه اهننداف برنامننه درسننی ومثتننوای دروس در دوره 

آمننوزش چننند فرهنگننی متوسننطه اول و دوم بننا مفنناهیم 

تناسب ندارد، اما شیوه های آموزشی وارزشنیابی از داننش 

آموزان بنا مفناهیم آمنوزش چنند فرهنگنی تناسنب دارد. 

( تثقیقی با 1395ر مانی، فقیهی،  سینی مهر و سرمد )

عنوان اعتبار سنجی مولفنه هنای آمنوزش چنند فرهنگنی 

یدند برای طر  در برنامه درسی دوره ابتدایی به نتیجه رس

هه عامل مثتوای ترهیبی و یکرارچه، از اهمیتی بنیش تنر 

بیگی، صنادقی،  اسوهبود. نسب  به سایر عوامل برخوردار 

ولنه ( در تثقیقی با عنوان واهاوی مق1396ملکی، قادری )

های آمنوزش چنندفرهنگی بنه این  نتیجنه رسنیدند هنه 

مثتوای هتاب ها بیشنتر در راسنتای تبلینی ویژگنی هنا و 

ای فرهنگی، فرهن  مسنلط عمنل هنرده و مننابع مؤلفه ه

هویتی فرهن  اقوام مختلنف نادینده گرفتنه شنده اسن . 

( در تثقیق خود بنا 1397)جارگاه میدی زاده و فتثی وا

عنوان تثلیل نظام مند آموزش چند فرهنگی در ایران بنه 

ای  نتنایه دسن  یافتنند هنه وضنعی  برنامنه ی درسنی 

نصر اصلی )هدف، مثتوا، ع 4چندفرهنگی در ایران در هر 

روش های تدریس، ارزشیابی( و عناصر فرعی مورد بررسی 

نسب  به وضعی  مطلوب برنامنه درسنی چنندفرهنگی از 

( در 2019 د متوسط نیا پایی  تنر اسن . زهنی آرسنال)

آموزش های چند فرهنگنی انتقنادی و »تثقیقی با عنوان 

نشنان « نگرش های چند فرهنگی معلمان پیش دبسنتانی

اد برنامه ریاان برنامه های آموزش معلمان بایند مثتنوا و د

های ضنم   مواد و فعالی  های چند فرهنگی را در هالس

خدم  معلمان برای تنرویه تغیینر در نگنرش هنای چنند 

( 2017)نتیجنه تثقینق هامشنیا نهنا بگنجاننند.فرهنگی آ

ادبام چند فرهنگی در آمنوزش و پنرورش بنرای »باعنوان 

بیانگر ای  بود هه معلمنان « 2020 هالسهای درس درسال

باید با روش های آموزش های چنند فرهنگنی و شنناخ  

نتنایه مطالعنه ینه هنای قنومی آمنوزش داده شنوند. پیشن

( در مدارس بومی هانادا نیا نشان منی دهند 2013ایایف)

ینا عملکنرد ضنعیف داننش آمنوزان این    اف  تثصیلی و

خناطر مدارس در دروسی همچنون ریاضنیات و علنوم بنه 

بیگانگی آن ها از سیسنتم مدرسنه اسن  و این  دروس از 

در  مثتوای فرهنگی و تجارب زندگی آنهنا بنی بهنره انند.

جامعه امروز هه افراد دچنار بثنران هوین  شنده انند و از 

بنای فرهنگی جامعه خود بافل مانده انند، این   هیستی و

رسال  مهم بر عهده نظام تعلیم و تربی  آن جامعنه اسن  

پاسی گو به  و را ی برنامه درسی  ساس به هوی هه با ط

ویژگی های چند فرهنگی، دانش آموزان را بنرای شنناخ  

رورش دهند. مدرسنه بنرای فرهن  خود و میه  پرستی پ

افاایش فرص  های زندگی دموهراتیک بایند تفناوت هنای 

قومی و فرهنگی را مد نظر داشنته باشند و آنهنا را تقوین  

عواملی هه بنر هوین  فرهنگنی و  . از ای  رو شناساییهند

به عننوان قشنر عظیمنی هنه  ،فرهنگی دانش آموزان چند

می توانند و  نقش موثری دارند ،جامعه ی ما را در برگرفته

ع شود. قادر توسعه ی فرهنگی همه جانبه ی هشور موثر و

در چنی  شرایطی نظام آموزش و پرورش برای پاسخگویی 

ائنه داننش هنای به چنی  نیازی نناگایر اسن  در هننار ار

 به دانش آموزان همک هند هه دانش و مهنارت  ،تخصصی
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هایی را برای دستیابی به تعامالت فرهنگی موفنق، هسنب 

 هنند.

 مواد و روش ها

با توجه بنه منوارد گفتنه شنده، روش پنژوهش از نظنر      

م  تولیند ضن شندتنالش و  بنودهدف، بنیادی و هاربردی 

وامننل مننوثر در ، شناسننایی عدانننش جدینند ) ارائننه منندل(

پرورش هوی  چند فرهنگنی، بنه  نل مشنکالت مربنوط 

همک هند. از نظر روش گرد آوری داده ها، روش پژوهش، 

زینرا هنم در . هه به شیوه پیمایشی انجام شد بودتوصیفی 

نظنرات نموننه هنای  در بخنش همنی،هنم بخش هیفی و 

پژوهش به همک مصا به و پرسشنامه اخذ و تثلیل شند. 

هنه بنا  بنودها نیا روش پژوهش، آمیختنه از نظر نوع داده 

همی( اجرا شد. جامعه آماری ای  -رویکرد اهتشافی )هیفی

پژوهش در بخش همی و بخش هیفنی شنامل نخبگنان در 

رشته، مدیران، معلمان نمونه، معاونی  آموزشی و پرورشی 

.  جنم نموننه در بخنش هیفنی بنا بنودنفنر  1400شامل 

ر تعینی  شند و در نفن 15استفاده از اصنل اشنباع نظنری 

بخش همی نیا با استفاده از فرمول هنوهران و بنا خطنای 

نفر به عنوان نمونه در نظنر گرفتنه شند.  302تعداد 0 /50

روش نمونه گیری در بخنش هیفنی هدفمنند و در بخنش 

بخش همی، به صورت تصادفی طبقه ای )بر  سب سنم  

و مدری تثصیلی( استفاده شند. ابناار تثقینق در بخنش 

هه به عننوان  مل مصا به نیمه ساختار یافته بودهیفی شا

مطالعات اهتشافی از آنها استفاده شند. هندف از مصنا به 

. در بوددستیابی به شناخ  اولیه موضوع و مولفه های آن 

ای  مصا به فقط راهنمای هلی مصا به از قبل مشنخ  

و از مصنا به  بنرای پاسنی بنه سنوال اول پنژوهش و  شد

اصلی پرورش هوی  چند فرهنگنی و شناسایی مولفه های 

شاخ  هنای آن اسنتفاده شند. در بخنش همنی از ابناار 

سوالی اسنتفاده شند هنه بنا  72پرسشنامه مثقق ساخته 

مرور مبنانی نظنری و عملنی و نینا نتنایه مصنا به هنای 

ذاری بناز و مثنوری متنون مصنا به گناهتشافی )بنا هند 

ش بخن اهتشافی(، تدوی  گردید. رواینی و پاینایی ابناار در

ذار بررسنی شند. در بخنش گنچند نفر هده همک هیفی ب

همی نیا روایی اباار با استفاده از روایی مثتوایی و رواینی 

سازه مورد بررسی قرار گرف . همچنی  پایایی اباار تثقیق 

در بخش همی با استفاده از ضریب آلفای هرونبنا  و روش 

اجنرا اجرای مجدد و مثاسبه ضریب همبسنتگی بنی  دو 

)بدون فاصله زمانی( مثاسبه شند هنه میناان همبسنتگی 

بدسن    84/0 و ضنریب آلفنای آن   73/0  بی  دو اجنرا

آمد. داده های جمع آوری شنده بنه همنک هند گنذاری و 

آزمون تثلیل عاملی اهتشافی مورد تجاینه و تثلینل قنرار 

اصل ا ترام به شان و آزادی انسنان، اصنل وظیفنه گرف . 

ولی  پنذیری، اصنل سنودمندی و آسنیب شناسی و مسنئ

نرساندن ، اصل توجه به رفاه دیگران و ارائه اطالعات هافی 

درباره چگونگی پژوهش به تمامی آزمنودنی هنای شنره  

هننده، هسب رضای  نامنه هتبنی بنه منظنور شنره  در 

 پژوهش رعای  شدند.

 یافته ها

هننا و ابعنناد، مولفننهیافتننه هننای مربننوط بننه سننوال اول       

آمنوزان فرهنگنی داننشهای پرورش هوین  چننداخ ش

هنای انجنام های  اصنل از مصنا بهداده ابتدایی هدامند؟

شده با روش هدگذاری  باز و مثنوری تثلینل شندند هنه 

  نتایه آن به شر  زیر اس .

ی فرعی تشکیل شنده مقوله 5از « هوی  فرهنگی»عنصر 

 4ای دار "ی فرهنگنیتناریی و  اقظنه"مقولنه اول . اس 

 3دارای  "دیاننن  )دینن  و مننذهب("مفهننوم، مقولننه دوم 

 3دارای  "زبان )نوشتاری و گفتناری("مفهوم، مقوله سوم 

نظام اجتماعی )آموزشی، خانوادگی، "مفهوم، مقوله چهارم 

جغرافیننای "مفهننوم و مقولننه پنننجم  6دارای  "فرهنگننی(

 باشد؛مفهوم می 3دارای  "فرهنگی

رعی تشکیل شنده اسن  هنه مقوله ف 3از « مثتوا»عنصر 

مفهنننوم، مقولنننه دوم  2دارای  "شنننناختی"مقولنننه اول 

 2دارای  "رواننی"مفهوم و مقوله سنوم  2دارای  "عاطفی"

 باشد؛مفهوم می

مقولنه  4دارای « هنای ینادگیری و یناددهیروش»عنصنر 

 3دارای  "الگوهای اجتماعی یادگیری"باشد. مقوله اول می

مفهنوم،  1دارای  "العناتپنردازش اط"مفهوم، مقوله دوم 
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مفهنوم و مقولنه  1دارای  "ینادگیری فنردی"مقوله سنوم 

-مفهنوم منی 1دارای  "الگوهای سیستم رفتناری"چهارم 

 باشد؛

باشد. مقوله اول مقوله می 2دارای « بسته آموزشی»عنصر 

هنای برنامنه"مفهوم و مقوله دوم  2دارای  "هتاب درسی"

 باشد؛مفهوم می 5دارای  "پرورشی و آموزشی

مقوله فرعی تشنکیل شنده  2از « مثیط یادگیری»عنصر 

مفهنوم و  1دارای  "مثدوده بیررسنمی"اس . مقوله اول 

 باشد؛مفهوم می 1دارای  "مثدوده رسمی"مقوله دوم، 

توسعه "باشد. مقوله اول مقوله می 6دارای « هدف»عنصر 

هنا تبیی  نگرش"مفهوم، مقوله دوم  3دارای  "سواد قومی

هنای شایسنتگی"مفهوم، مقوله سنوم  2دارای  "هاشو ارز

رشند و توسنعه "مفهوم، مقوله پننجم  3دارای  "اجتماعی

توانمننندی در "مفهننوم، مقولننه پنننجم  1دارای  "فننردی

بهبنود فنردی "مفهوم و مقولنه ششنم  2دارای  "هامهارت

 باشد؛مفهوم می 2دارای  "برای اصال  اجتماعی

-منی "سمی و بیررسمیر"مقوله  2دارای « زمان»عنصر 

مفهنوم و مقولنه دوم  3دارای  "رسنمی"باشد. مقولنه اول 

 باشد؛ مفهوم می 1دارای  "بیررسمی"

-می "هیفی"و  "همّی"مقوله  2دارای « ارزشیابی»عنصر 

مفهننوم و مقولننه دوم  1دارای  "همّننی"باشنند. مقولننه اول 

 باشد ومفهوم می 1دارای  "هیفی"

های ضم  خدم  و هالس"مقوله  2دارای « معلم»عنصر 

هنای ضنم  هنالس"باشد. مقولنه اول می "پداگوژی معلّم

 "پنداگوژی معلّنم"مفهوم و مقولنه دوم  1دارای  "خدم 

 باشد.مفهوم می 12دارای 

های اصلی و فرعی و پس از مشخ  شدن مفاهیم و مقوله

ی هنا، نتنایه  اصنل در قالنب پرسشننامهبنندی آندسته

پنس از هند گنذاری و  .جنرا شندمثقق ساخته طرا ی و ا

شناسایی ابعاد و مقوله ها و مفاهیم، نهایتا بر اسناس ابعناد 

شناسایی شنده پرسشننامه  طرا نی و بنه همنک تثلینل 

عناملی اهتشننافی منورد تجایننه و تثلیننل قنرار گرفنن  تننا 

     مشننخ  شننود اینن  پرسننش نامننه از چننند عامننل اشننباع 

زینر ای  پرسشنامه شامل تعدادی عوامل به شر  . شودمی

 باشد می

دارای  "مثتوا"گویه؛ بعد  19دارای  "هوی  فرهنگی"بعد 

گویه؛ بعند  6 "های یادگیری و یاددهیروش"گویه؛ بعد  6

گوینه؛  2 "مثیط یادگیری"گویه؛ بعد  7 "بسته آموزشی"

گویننه؛ بعنند  4 "زمننان"گویننه؛ بعنند  13 "هنندف"بعنند 

 دارد. 13گویه  "معلّم"گویه و بعد  2 "ارزشیابی"

های اصلی و فرعی و ز مشخ  شدن مفاهیم و مقولهپس ا

ی هنا، نتنایه  اصنل در قالنب پرسشننامهبنندی آندسته

سنوالی تندوی  و پنس از اطمیننان از  72مثقق سناخته  

ی روایننی مثتننوایی آن و بننه منظننور شناسننایی مجموعننه

شنود، تثلینل عامنل عواملی هه پرسشنامه با آن اشباع می

ی آن دهنندههنای تشنکیلاهتشافی انجنام شند تنا سنازه

شناسایی گردد. برای تعیی  عوامل موثر در پرورش هوین  

اهتشافی استفاده شده  چند فرهنگی از روش تثلیل عاملی

هنایی ی مفروضنهجا هه اجرای ای  روش بر پایهاس . از آن

تواند در قابل اجرا بنودن این  استوار اس  هه هر هدام می

هنا ابتدا وجود ای  مفروضنه روش اثر داشته باشد از ای  رو

 بررسی شده اس  

-هنا و هفاین  نموننهبرای اطمینان از مناسب بنودن داده

 بنود 657/0برابر با   KMOبرداری در ای  پژوهش مقدار 

هنا بنرای تثلینل هنا هنافی و دادهدهد نموننههه نشان می

عاملی مناسب هستند. در ای  پژوهش سطح معنادار بودن 

اسنن ،  05/0( و همتننر از 000/0ر بننا )آمنناره بارتلنن  برابنن

تنوان نتیجنه می هر دو مالی گفته شده مبنای بنابرای  بر

گرفنن  هننه اجننرای تثلیننل عنناملی براسنناس منناتریس 

ی منورد مطالعنه، قابنل همبستگی  اصل در گروه نموننه

 توجیه اس .

  برای به دسن  آوردن سناختار عناملی ساختار پرسشنامه

متغینر انجنام  72اهتشنافی بنا پرسش نامه، تثلیل عاملی 

های استخراج شده در ای  مر له نیا با اسنتفاده شد. عامل

از چرخش واریماهس به مثورهای جدید هه نسب  به هم 

گیرنند، انتقنال داده شند. پنس از ای قائم قرار منیبا زوایه

هننای متعنندد و اجننرای تثلیننل عنناملی و اسننتخراج عامننل
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ا سناختار و مبنانی های اسنتخراج شنده بنی عاملمقایسه

هنای تثلینل نظری موجود و نیا در نظر گنرفت  مفروضنه

عامل اصلی استخراج شند. بنرای تعینی   15عاملی، تعداد 

ای  هه اباار سنجش مورد مطالعه از چنند عامنل معننادار 

اشباع شده، دو آماره ارزش ویژه و نسب  وارینانس تبینی  

-ر ویژه می(. از مقدا1شده، مورد توجه قرار گرف  )جدول 

افقنی  15توان استنباط نمود هه شنیب نمنودار در عامنل 

ی آن شود )به طور تقریبنی( و این  امنر نشنان دهنندهمی

 74عامنل و سنهم  15ی متغیرهنا در اس  هنه مجموعنه

درصدی )به طور تقریبی( در تبیی  واریانس هل متغیرهنا 

 باشد.گیر میچشم

 ن شده توسط هر عاملارزش ویژه و نسبت واریانس تبیی .1جدول 

Table 1. Specific value and ratio of variance explained by each factor 
 استخراج پس از چرخش واریماکس استخراج اولیه عامل

 درصد تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه درصد تراکمی درصد واریانس کل

829/16 اول  374/23  374/23  418/7  302/10  302/10  

273/6 دوم  713/8  087/32  442/6  947/8  249/19  

572/5 سوم  739/7  826/39  388/5  484/7  733/26  

699/3 چهارم  137/5  964/44  194/4  824/5  558/32  

160/3 پنجم  389/4  352/49  978/3  525/5  083/38  

832/2 ششم  933/3  286/53  409/3  735/4  818/42  

568/2 هفتم  566/3  852/56  178/3  414/4  232/47  

225/2 شتمه  090/3  942/59  111/3  321/4  553/51  

978/1 نهم  748/2  689/62  866/2  981/3  534/55  

894/1 دهم  630/2  320/65  623/2  643/3  176/59  

693/1 یازدهم  351/2  671/67  349/2  263/3  439/62  

635/1 دوازدهم  270/2  941/69  263/2  142/3  582/65  

596/1 سیزدهم  217/2  158/72  078/2  688/2  468/68  

394/1 چهاردهم  937/1  095/74  019/2  804/2  272/71  

303/1 پانزدهم  810/1  905/75  903/1  643/2  915/73  

مقدار بار عاملی بنه عننوان ینک معینار   االتسوبار عاملی 

شنود و اگنر بنار تجربی برای تفسیر عامل ها اسنتفاده منی

دار ا معننیتوان آن رو یا باالتر از آن باشد می 35/0عاملی 

فرض هرد و هر عامل باید  داقل به سه سوال تعلق داشته 

 باشد. 

ی عوامل استخراجی و ماتریس چنرخش یافتنه از مال ظه

ها بنه شنر  شود و بر پایه آن، عاملموارد زیر استنتاج می

 گذاری شدند زیر استخراج و نام

توجه به الگوهنای رفتناری "متغیر  9مثتوای عامل اول با 

های ارتباط با فرهن  "، "داشت  طر  درس"، "قوامهمه ا

نگنرش معلّمنان نسنب  بنه "، "بیر از فرهن  بومی خنود

عالقه "، "هاها در فرهن اهمی  به ارزش"، "آموزاندانش

مطالعنه بیشنتر "، "های مناطق گوناگوننسب  به فرهن 

و  "هناشنناخ  اقسنام هوین "، "هانسب  به همه فرهن 

به عننوان  "و در عی   ال متناسب روش تدریس متنوع"

 3/10شنود. این  عامنل، گنذاری منینام« پداگوژی معلّم»

 هند. )بعد معلم(درصد از واریانس هل را تبیی  می

آمنوزش در منورد  قنوق "متغیر  9مثتوای عامل دوم با 

آمیننا اقننوام دری و تثمننل همایسننتی مسننالم "، "بشننر

هنا، ، عنادتهاارزش های هویتی،پرورش نگرش"، "مختلف

، "بنه مفهنوم صنلح و دوسنتیتوجه "، "های قومیمهارت

هنای آمینا بنا گنروهنثنوه همایسنتی مسنالم  توجه به"

-همک به دری و تثمل آرای متفاوت از فرهنن "، "دیگر

، "در تکثنر قنومی بهبنود زنندگی اجتمناعی"، "های دیگر

ایجناد و پنرورش "و  "دستی اقنوام ایراننیپرورش صنایع"

هننای اجتمنناعی شایسننتگی»بننه عنننوان  "یورزمهننارت
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درصند  95/8شود. ای  عامنل، گذاری مینام« چندفرهنگی

 هند. )بعد هدف(از واریانس هل را تبیی  می

، "یادگیری مبتننی پنروژه"متغیر  8مثتوای عامل سوم با 

ا ترام به  نق متفناوت "، "یادگیری گروهی و مشارهتی"

مبتننی بنر  ینادگیری"، "بودن در راسنتای فرهنن  خنود

هنای آموزشنی و تعمنیم در اسنتفاده از فنیلم"، "خالقی 

ینادگیری از طرینق "، "آمنوزیاردوهای داننش"، "زندگی

-رافیای فرهن غتوجه به رویدادهای مهم در ج"و  "تیمی

« هنای ینادگیریالگوها و هُننش»به عنوان  "ی مختلفاه

درصد از واریانس هل را  5/7شود. ای  عامل، گذاری مینام

 -هنای ینادگیری و یناددهیهنند. )عناصنر روشتبیی  می

 مثیط یادگیری( -هوی  فرهنگی -مثتوا

، "آزمون منداد هابنذی"متغیر  7مثتوای عامل چهارم با 

-هنای فنوقهنالس"، "لیسن  مصنا به و مشناهدهچک"

، "نبود تعصّنب نسنب  بنه قنوم و فرهنن  خنود"، "برنامه

در صنف "، "استفاده بیشتر از مبا   عملنی و هناربردی"

به  " ضور فعّال در فرآیند یادگیری"، " یاط، زن  ورزش

شنود. این  گنذاری منیننام« ارزشیابی و مشاره »عنوان 

هند. )عناصر درصد از واریانس هل را تبیی  می 8/5عامل، 

 معلم(-ارزشیابی-زمان

های آشنایی هلی با آموزه"متغیر  5مثتوای عامل پنجم با 

هنای فرهنگنی توجه به تفاوت"، "ادیان و مذاهب تو یدی

، "آمنوزانتعریف تکالیف چندفرهنگی برای داننش"، "اقوام

هنای قنومی و گنجاندن تنوعی از تجارب و نظنرات گنروه"

همک به دری و ا ترام بنه ادینان و منذاهب "و  "فرهنگی

« عناطفی فرهنن -مثتوای شناختی»به عنوان  "گوناگون

د از واریانس هل را درص 5/5شود. ای  عامل، گذاری مینام

 هند. )بعد مثتوا(تبیی  می

هنای ورزشنی فعالین "متغینر  4مثتوای عامل ششم بنا 

هنای موزه"، "فیلم آموزشی"، "های بومیمرتبط با فرهن 

اباارهننای »بننه عنننوان  "درسننی مجلننه"و  "شناسننیقننوم

 7/4شنود. این  عامنل، گذاری مینام« آموزشی و پرورشی

هننند. )بعنند بسننته تبیننی  مننیدرصنند از واریننانس هننل را 

 آموزشی(

های قومی و آموزش زبان"متغیر  4مثتوای عامل هفتم با 

دری و ا ترام به ادینان "، "آموزش زبان فارسی"، "مثلی

ا ترام به  فظ زبنان قنومی بنرای "و  "و مذاهب گوناگون

    گنذاری ننام« دیننی-شنناخ  زبنانی»به عننوان  "هااقلی 

     از وارینانس هنل را تبینی   درصد 4/4شود. ای  عامل، می

 هند. )بعد هوی  فرهنگی(می

 ا ساس تعلق به جامعنه"متغیر  4مثتوای عامل هشتم با 

نگنرش مثبن  "، "دری متقابل از  قوق دیگران"، "ایرانی

و  "نسننب  بننه مبننانی همبسننتگی و همکنناری اجتمنناعی

شناخ  »به عنوان  "هاآشنایی با نثوه روابط بی  فرهن "

گنذاری ننام« آموزشی، خانواده و فرهنگی(نظام اجتماعی )

درصد از وارینانس هنل را تبینی   3/4شود. ای  عامل، می

 هند. )بعد هوی  فرهنگی(می

هنای توجنه بنه فرهنن "متغینر  3مثتوای عامل نهم بنا 

توجه بنه ایجناد "و  "هالس درس"، "آموزانمختلف دانش

گینری تمندّن و ها در شکلزمینه دری نقش همه فرهن 

-نام« ی سواد چندفرهنگیتوسعه»به عنوان  "لید دانشتو

درصند از وارینانس هنل را  4شود. این  عامنل، گذاری می

 هدف( -هند. )بعد مثیط یادگیریتبیی  می

تننوع تجنارب و نظنرات "متغینر  3مثتوای عامل دهم با 

توجه به رویدادهای مختلنف "، "های قومی و فرهنگیگروه

هنای آشنایی با هوی "، "ونهای گوناگتاریخی در فرهن 

-نادیکی بی  ادیان مختلف دانش"و  "ی مللتاریخی همه

-ننام« شناخ  تاریی و  افظه تاریخی»به عنوان  "آموزان

درصند از وارینانس هنل را  6/3شود. ای  عامل، گذاری می

 هند. )بعد هوی  فرهنگی(تبیی  می

اطننالع از مکننان "متغیننر  3مثتننوای عامننل یننازدهم بننا 

انعکنناس نننوا ی "، "یننایی پیننروان ادیننان و مننذاهبجغراف

همایسننتی "و  "جغرافیننایی مربننوط بننه اقننوام مختلننف

شنناخ  »بنه عننوان  "هنای دیگنرآمیا بنا گنروهمسالم 

 3/3شنود. این  عامنل، گذاری منینام« جغرافیای فرهن 

هنند. )بعند هوین  درصند از وارینانس هنل را تبینی  منی

 فرهنگی(
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یننادگیری از راه "متغیننر  3مثتننوای عامننل دوازدهننم بننا 

هتاب "و  "آموزان در مدرسههنگام بازی دانش"، "مستقیم

-گذاری منینام« یادگیری رسمی»به عنوان  "در هتابخانه

-درصد از واریانس هل را تبیی  می 15/3شود. ای  عامل، 

 -بسته آموزشنی -های یادگیری و یاددهیهند. )بعد روش

 زمان(

هاهش تبعیض علمنی "تغیر م 3مثتوای عامل سیادهم با 

همک به توجه و دری "، "ها مختلفو تربیتی بی  فرهن 

انعکنناس اعینناد، "و  "هننای بننی  فرهنگننیو بهبنود ارتبنناط

ی هناها و آداب و رسنوم منرتبط بنا اقلین مناسک، جش 

هننای هننا و ارزشتبیننی  نگننرش»بننه عنننوان  "فرهنگننی

د از درصن 9/2شود. ای  عامل، گذاری مینام« چندفرهنگی

 دف(ه-هند. )بعد هوی  فرهنگیواریانس هل را تبیی  می

برگننااری اردوهننا "متغیننر  3مثتننوای عامننل چهنناردهم بننا 

شنره  در هنالس"و  "شناسیهای مردمموزه"، "تفریثی

بنه  "هناخدم  مناسب برای آشنایی با فرهنن های ضم 

شود. ای  عامل، گذاری مینام« های پرورشیبرنامه»عنوان 

هنند. )بعند بسنته صد از واریانس هل را تبیی  منیدر 8/2

 معلّم( -آموزشی

ا سناس افتخنار بنه "متغینر  3مثتوای عامل پانادهم بنا 

متغیر و قابل انعطاف در ساعات و روزهنای "، "ایرانی بودن

توجه و ا ترام به  ق  فظ زبنان قنومی بنرای "و  "هفته

-منی گنذارینام« فرهنگیتعلق میان»به عنوان  "هااقلیّ 

-درصد از واریانس هل را تبینی  منی 6/2شود. ای  عامل، 

 هدف(-زمان-هند. )بعد هوی  فرهنگی

متغینر، پنس از  72عامل اولینه بنا  28بنابرای  از مجموع 

عامل بنا همنان تعنداد متغینر  15تثلیل عاملی اهتشافی، 

گویه( باقی مانده اس  به طنوری هنه در مقایسنه بنا  72)

رات قابل توجهی در ساختار عناصنر بندی اولیه، تغییدسته

 (2و عوامل ایجاد شده اس  )جدول 

 مقایسه عوامل برگرفته از مبانی نظری و عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی. 2جدول 

Table 2. Comparison of factors derived from theoretical foundations and factors extracted from factor analysis 
 پیامد راهبرد میانجی زمینه ای علّی ه های اصلیمولف

 

 

 

 

 

تعداد عوامل برگرفته از 

 مبانی نظری

شکل گیری هویت چند 

 فرهنگی

 تاریخ وحافظه فرهنگی

 دیانت )دین ومذهب(

زبان )نوشتاری و 

 گفتاری(

نظام 

اجتماعی)آموزشی، 

 خانواده،فرهنگی(

 جغرافیای فرهنگی

محتوا)بعد عاطفی، شناختی 

 (یو روان

معلم )پداگوژی معلم، 

 کالسهای ضمن خدمت(

 زمان )رسمی، غیر رسمی(

بسته های آموزشی)برنامه 

های پرورشی و آموزشی، 

 کتاب های درسی(

 

 ارزشیابی )کمی و کیفی(

روشهای یاددهی و 

یادگیری )یادگیری 

 فردی

االگوهای یادگیری 

 اجتماعی

 پردازش اطالعات

 الگوهای رفتاری(

ه فضای فیزیکی )محدود

رسمی، محدوده غیر 

 رسمی(

 توسعه سواد قومی

 تبیین نگرش ها و ارزش ها 

شایستگی های اجتماعی چند 

 فرهنگی

 توانمندی در مهارت ها

 رشد و توسعه فردی

 بهبود فردی برای اصالح

 اجتماعی

 

 

تعدادعوامل استخراج شده 

 از تحلیل عاملی

 دینی-شناخت زبانی

شناخت نظام اجتماعی 

ده و )آموزشی، خانوا

 فرهنگی(

شناخت تاریخ و حافظه 

 تاریخی

 شناخت جغرافیای فرهنگ

 پداگوژی معلّم

-محتوای شناختی

 عاطفی فرهنگ

ابزارهای آموزشی و 

 پرورشی

 آموزش

 رسمی

های الگوها و کنش

 یادگیری

 ارزشیابی

 و مشارکت

 های پرورشیبرنامه

های اجتماعی شایستگی

 چندفرهنگی

 یتوسعه

 سواد چندفرهنگی

های ها و ارزشن نگرشتبیی

 چندفرهنگی

 فرهنگیتعلّق چند

چه مدلی می توان بنرای    یافته های مربوط به سوال دوم

پرورش هوی  چند فرهنگی داننش آمنوزان ابتندایی ارائنه 

 هرد و تعیی  درجه تناسب مدل ارائه شده چگونه اس ؟

در پاسی به سوال دوم پنژوهش، از تثلینل عناملی تاییندی 

-گیری و از مدلهای اندازهاول و دوم( برای مدلی )مرتبه

سازی معنادالت سناختاری بنرای آزمنون روابنط پنارادایم 
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آموزان ابتدایی اسنتفاده فرهنگی دانش پرورش هوی  چند

 گردید.

  مبتنی بنر هوارینانس ینا مبتننی بنر SEMتعیی  روش 

سازی معادالت ساختاری بنر دو مدل  داقل مربعات جائی

 سازی معادالت ساختاری مبتنی برشامل مدلنوع بوده هه 

سنازی معنادالت سناختاری هواریانس )نسنل اول( و مندل

شنود. مبتنی بر  نداقل مربعنات جائنی )نسنل دوم( منی

سازی معادالت ساختاری مبتننی بنر استفاده از روش مدل

)نه ضعف( خاصنی های هواریانس تابع شرایط و مثدودی 

 شود  باشد هه شامل موارد زیر میمی

مکنون،  تعداد متغیرهای مشاهده شده برای هر متغیر -1

 مورد یا بیشتر باشد؛ 3

ل )به طور مثاهای  تعداد نمونه از طریق آزمونهفا-2

 وردهای برآبارتل ( تایید شود و یا از طریق دستورالعمل

ساختاری تعیی   سازی معادالتتعداد نمونه برای مدل

 شود؛

 .ها نرمال باشدتوزیع داده-3

 گیری.های اندازهنعکاسی بودن مدل-4

سازی معادالت ساختاری مبتنی بر  داقل مربعات مدل امّا

هنای بناال، هنیس  ساسنیتی جائی، نسب  بنه مثندودی 

ندارند؛ در واقع مثققنان، این  رویکنرد را بنرای بلبنه بنر 

ودند. در پنژوهش  اضنر بنا های مذهور ارائه نممثدودی 

توجه به عدم وجود دو شرط اول )در مدل اصنلی تثقینق 

هنای باشند، تعنداد مقولنههه همان پارادایم اهتشنافی منی

مشاهده شده برای هر بعد، همتر از سه مورد اس ( و سوم 

های پژوهش، بنا توجنه بنه های مربوط به مقولهتوزیع داده

( 000/0برابنر بنا ) هنای مقولنهاینکه سطح معناداری همه

 05/0اس  و همتر از سطح معناداری مقدار بثرانی یعننی 

هنا بیرنرمنال و های مربوط بنه مقولنهباشد، توزیع دادهمی

سازی معادالت ساختاری مبتنی ناپارامتریک اس ، از مدل

بر  داقل مربعات جائی اسنتفاده گردیند. تثلینل عناملی 

گینری  مهمتنری  هی اول و دوم( مدل اندازتاییدی )مرتبه

هدف تثلیل عناملی تاییندی، تعینی  میناان تنوان مندل 

هننای ای از دادهعناملی از قبننل تعریننف شننده یننا مجموعننه

های عاملی مرتبنه اول، فنرض مشاهده شده اس . در مدل

بر ای  اس  هه نمرات هر مطالعه در یک متغینر، در واقنع 

 تنرهننده وضعی  آن مورد در یک عامل زیربنناییمنعکس

گینری مسنتقیم آن اس  هه به دلیل پنهان بودنش، اندازه

ی دوم، مدلی اسن  هنه در وجود ندارد. مدل عاملی مرتبه

ای هننه بننا اسننتفاده از متغیرهننای هننای پنهننانیآن عامننل

شوند، خود تثن  تناثیر ینک گیری میپذیر اندازهمشاهده

تر و به عبارتی متغینر پنهنان، امّنا در ینک متغیر زیربنایی

ی دوم، عاملی مرتبنه باالتر قرار دارند. بنابرای ، مدل سطح

ی اول بنه هنای مرتبنهشنود هنه عامنلهنگامی مطر  می

شنوند. بنا ی باالتر تبیی  منیی ساختار عاملی رتبهوسیله

سنازی معنادالت  اضنر از مندلتوجه به اینکه در پژوهش

شود، ساختاری مبتنی بر  داقل مربعات جائی استفاده می

هنا، از ی مقولنهنظور بررسنی سناختار تشنکیل شندهبه م

-ی اول و دوم )انعکاسننیتثلیننل عنناملی تایینند مر لننه

انعکاسی( استفاده گردید. بنرای این  منظنور، مقنادیر بنار 

متناظر با بار عناملی هنر مقولنه )متغینر  tعاملی و مقادیر 

مشاهده شده در سطح اول( و نینا رواینی )رواینی همگنرا 

(AVE) ترو پایایی( هیبیCR بررسی )گنردد. مقندار می

 t-value(، مقدار 5/0استاندارد برای بار عاملی )بارگتر از 

( و پاینایی AVE >5/0+(، روایی همگرا )96/1)بارگتر از 

شنود. همچننی  بنا ( در نظر گرفته میCR>7/0ترهیبی )

، میناان اهمین  و ضنریب 2Rی توجه بنه گناارش آمناره

 (.3 )جدولخواهد شد تبیی  هر مقوله در بعد مشخ 

 

 

 ها سازه گیری اندازه مدل: دوم و اول مرتبه تاییدی عامل تحلیل .3 جدول

Table 3. First and second orders of confirmation factor analysis: structural measurement model 
 t-value 2(SA)R AVE CR بارعاملی سازه

 890/0 682/0 643/0 853/35 802/0 دینی-شناخت زبانی
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 889/0 653/0 643/0 176/42 802/0 شناخت تاریخ و حافظه ی تاریخی

 838/0 565/0 397/0 308/11 630/0 شناخت جغرافیای فرهنگ

 837/0 636/0 539/0 363/21 734/0 شناخت نظام اجتماعی )آموزشی، خانواده و فرهنگی(

 867/0 621/0 815/0 536/42 903/0 ابزار آموزشی وپرورشی

 834/0 640/0 677/0 732/36 823/0 آموزش رسمی

 913/0 681/0 420/0 549/14 648/0 عاطفی فرهنگ-محتوای شناختی

 953/0 696/0 878/0 666/162 937/0 پداگوژی معلم

 920/0 595/0 661/0 286/0 813/0 الگوها و کنش های یادگیری

 910/0 592/0 721/0 615/40 849/0 ارزشیابی و مشارکت

 807/0 583/0 383/0 115/12 619/0 برنامه های پرورشی

 862/0 679/0 260/0 758/0 510/0 توسعه سوادقومی

 706/0 500/0 295/0 932/7 543/0 تعلق چند فرهنگی

 938/0 612/0 887/0 508/62 942/0 شایستگی های اجتماعی چند فرهنگی

 729/0 500/0 516/0 307/0 718/0 تبیین نگرش ها و ارزش های چند فرهنگی

  ینتقو یمی  مندل پنارادایمعادالت سناختار یساز مدل

به منظور بررسی مدل منته از الگوی ی   چندفرهنگ  یهو

سننازی پننارادایمی پننرورش هوینن  چننندفرهنگی، از منندل

معادالت ساختاری استفاده گردید. نتایه نمودار شنماره ی   

یر ضریب گاارش شده اس . برای ای  منظور، مقاد  3و  2

متنناظر بننا ضنریب هننر مسنیر )متغیننر  tمسنیر و مقننادیر 

مشاهده شده در سطح اول( و نینا شناخ  بنرازش مندل 

(GoF  و  25/0، 1/0اس  و سه مقندار  1-0  مقداری بی

به ترتیب به عنوان مقادیر ضنعیف، متوسنط و قنوی  36/0

( 5شنود. نتنایه در جنندول )هسنتند( در نظنر گرفتنه مننی

ی مقندار هنا، از مقایسنهاساس یافتنه گاارش شده اس  بر

( هنه برابنر بنا GoFوضع موجود شناخ  بنرازش مندل )

ی آن مقننادیر وضننع مطلننوب و اسنن  و مقایسننه 39/0

توان نتیجه گرف  هه عملکرد هلی مندل در استاندارد، می

شود. به عالوه، با توجه به مقدار سطح  د قوی ارزیابی می

+( 96/1قدار بثراننی )( هه بیشتر از مt-valueمعناداری )

اس ، ضریب مسیر، تاثیرگذاری مسنتقیم و روابنط مثبن  

 شود.میان تمام عناصر، تایید می

توان ادعا نمنود هنه بعند می 2Rهمچنی  بر اساس مقدار 

ی مثوری یا همنان بر مقوله 766/0شرایط علّی به میاان 

 اثرگذار اس . به طور دقینق "رهنگیپرورش هوی  چندف"

وا د، شنرایط علّنی تغیینر هنند،  1گر به میاان تر، یعنی ا

، "پرورش هوین  چنندفرهنگی"ی مثوری یا همان مقوله

بنه  در همان جهتی هه شرایط علّنی تغیینر داشنته اسن 

 تغییر خواهد هرد. %77میاان تقریبی 

، عناصنر 2Rادعای دیگر ای  اسن  هنه بنر اسناس مقندار 

 818/0یاان گر و بستر پدیده، به ممثوری، شرایط مداخله

 "پنرورش هوین  چنندفرهنگی"بر راهبردهنای منوثر بنر 

وا ند،  1تر، یعنی اگنر بنه میناان اثرگذارند. به طور دقیق

گنر و بسنتر پدینده تغیینر عناصر مثوری، شرایط مداخلنه

یابند، بعد راهبردها، در همان جهتی هه عناصنر مثنوری، 

گر و بستر پدیده، تغیینر داشنته اسن ، بنه شرایط مداخله

 افاایش خواهد یاف . %82میاان تقریبی 

توان ادعا نمنود هنه بعند می 2Rهمچنی  بر اساس مقدار 

پنرورش "بنر بعند پیامندها)ی(  295/0راهبردها به میاان 

تر، یعننی اثرگذار اس . به طور دقیق "هوی  چندفرهنگی

وا ند، راهبردهنا تغیینر هنند، پیامندهای  1اگر به میاان 

، در همان جهتنی هنه بعند "پرورش هوی  چندفرهنگی"

تغیینر  %30راهبردها تغییر داشته اس ، به میاان تقریبی 

 خواهد هرد.
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سازی معادالت ساختاری برای مدل Smart-PLSافزار خروجی نرم .1شکل

 در حالت ضرایب مسیر )بار عاملی(

Figure 1. Smart-PLS software output for modeling 

structural equations in path coefficients (factor 

load) 
 

 بث  و نتیجه گیری

 15نه بعد با نتایه  اصل از تثلیل عاملی نشان داد هه      

بعد هوی   عامل بر پرورش هوی  چند فرهنگی موثر اس .

فرهنگی، بعد مثتوا، بعد معلم، بعند بسنته آموزشنی، بعند 

و  های یاددهی و یادگیری، بعد مکنانارزشیابی، بعد روش 

هدف. هه پس از انجام تثلیل عامنل اهتشنافی، سنازه بعد 

های تشکیل دهنده ی ای  پرسش نامه و نشانگر های هنر 

 عامل به شر  زیر شناسایی شدند  15یک از آن ها در 

 -شنناخ  تناریی و  اقظنه تناریخی -دینی-شناخ  زبانی

-شننناخ  نظننام اجتمنناعی-شننناخ  جغرافیننای فرهننن 

ابناار -گوژی معلنمپندا-عاطفی فرهنن -مثتوای شناختی

ارزشننیابی  -آمننوزش رسننمی-رشننی وهننای آموزشننی و پر

برنامنه هنای  -الگوهنا و هننش هنای ینادگیری-ومشاره 

-تعلق چند فرهنگنی-توسعه سواد چند فرهنگی-پرورشی

تبیی  نگنرش هنا  -شایستگی های اجتماعی چند فرهنگی

 و ارزش های چند فرهنگی.

منی تنوان  در تببی  ای  هوی  چندفرهنگی دانش آموزان

هنندف اساسننی برنامننه هننای درسننی بیننان هننرد هننه 

نننه افتننراق. و چننندفرهنگی، ایجنناد وفنناق و اتثنناد اسنن  

برخالف باور عمومی، برنامه درسی چند فرهنگی خواهنان، 

هرج ومرج ،نگاه تر م آمیا به اقوام و فرهنن  هنا، سنلطه 

؛ بلکه خواهان زندگی مسالم  آمینا نیس  فرهنگیجویی 

(. 2010های مختلف اس  )هنال  رهن و همکاری میان ف

( اهنداف برنامنه درسنی چنند فرهنگنی را در 2006گی  )

رشند و توسنعه »  دی هنرده اسن شش دسنته طبقنه بنن

توسنعه »، «مهارت های اجنماعی چند فرهنگی »، «فردی

، «اتبئنی  نگنرش و ارزش هن»، «سواد قنومی و فرهنگنی 

بنرای  بهبودی فنردی»، «توانمندی در مهارت های اصلی»

 «.اصال  اجتماعی

ایه رتبه بندی مقوله ها هم نشان داد هه در بی  مقولنه نت

ها پداگوژی معلم در اولوی  اول قرار دارد و بعند از آن بنه 

ترتیب شایستگی های اجتماعی چند فرهنگی، الگنو هنا و 

رزشننیابی و مشنناره ، مثتننوای هنننش هننای یننادگیری، ا

شنی و پرورشنی، عاطفی فرهن ، اباارهنای آموز-شناختی

دینی، شناخ  نظام اجتماعی، توسعه سواد -شناخ  زبانی

چند فرهنگی، شناخ  تاریی و  افظنه تناریخی، شنناخ  

جغرافیای فرهن ، آمنوزش رسنمی، تبینی  نگنرش هنا و 

ارزش های چنند فرهنگنی، برنامنه پرورشنی، تعلًنق چنند 

نظنام رسنمی  .فرهنگی دارای پایی  تری  رتبه بوده اسن 

رورش، وسیله ای مهم برای تبدیل یک جامعنه آموزش و پ

نا متجانس و نا هماهن  به جامعه ای یکرارچنه از طرینق 

اسن . بنه تقوی  و توسعه یک فرهن  و هوین  مشنتری 

همی  دلیل اس  هه سرمایه گذاری در آموزش و پنرورش 

 و تربی  افراد عالقه مند، متعهد و میه  دوس  بنا هوین 

رازی هشور را تضمی  هرده چند فرهنگی، پیشرف  و سراف

و موجبات رشد فرهنگی، اجتمناعی و اقتصنادی جامعنه را 

 (.  1368فراهم می هند )هانل 

( بیان می هند هه ارائۀ برنامۀ درسنی چنند 2001آروی  )

فرهنگی برای تمام دانش آموزان فارغ از پس زمیننه هنای 

فرهنگی، قومی و وابستگی های مذهبی، رویکنرد مناسنبی 

ا درای  نوع رویکرد ارتقا  تثمل، ا ترام و فهم و اس . زیر

 .پذیرش فرهن  خود و دیگران منورد توجنه قرارمیگینرد

هنای تربیتنی  های درسنی مننعکس هنننده هندف هتاب

اران نظام آموزش و پرورش ذگ مطلوبی هستند هه سیاس 
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(. 1391در جستجوی دستیابی به آنها می باشند )عراقینه 

( نینا بینان داشنتند 1397) میدی زاده و فتثی واجارگاه

هنای درسنی مولفنه هنای سنبک زنندگی،  مولفی  هتاب

تجربیات تاریخی و مشکالت اجتماعی گروههنای قنومی را 

باید در تمام رشنته هنا و در تمنام هتنب درسنی گنجانند. 

پژوهشگران تثقیقناتی را درزمیننه ی برنامنه هنای فنوق 

 برنامه هه منجر به پرورش وآموزش چند فرهنگی می شود

انجام داده اند. مثققان اعتقاد دارند هنه این  برنامنه هنا و 

اباار هایی هه اسنتفاده منی شنود، همبسنتگی مثبتنی بنا 

( 1379)ش چنننند فرهنگنننی دارد. در تثقینننق آذرپنننرور

مشخ  شد هه مهمتری  هدف نظام تربیتی مدارس بنی 

سازی اوقنات فرابن  داننش آمنوزان در راسنتای تریبن  

همننننی  زمینننننه  دراخالقننننی و فرهنگننننی اسنننن . 

( در تثقیق خود بیان نمنود هنه اهتمنام 1385)شمشیری

ویژه ی نظام آموزش و پرورش برای توسعه ی هوی  چند 

فرهنگی و همچنی  توسعه هوی  ملی توجه به برنامه ها و 

اباار های آموزشی و پرورشی اس . برنامه های فوق برنامه 

دند ( ای  گونه بیان ش1389ی مدارس در پژوهش داوری)

هستند ولی مشناره  داننش  هه از اهمی  ویژه برخوردار

 آموزان به دلیل نبود انگیاه در آنها هم اس .

معلم سهم تعینی  هنننده ای  طبق ای  مدل ابعاد مثتوا و

تثقیقات  در پرورش هوی  چند فرهنگی دارند. ای  امر در

بنرای نموننه زهنی  مختلف مورد تایید قرار گرفتنه اسن .

تثقیق خود نشان داد هه برنامه ریناان ( در 2019آرسال )

برنامه های آموزش معلمان بایند مثتنوا و منواد و فعالین  

های ضم  خدم  معلمان  های چند فرهنگی را در هالس

گنی آنهنا برای تنرویه تغیینر در نگنرش هنای چنند فرهن

( نینا از بعند مثتنوای 2014)بگنجانند. جنی ، لنی و لینو

مسانی یادهرده اس   برنامه درسی با عنوان و دت بدون ه

هه ای  هار از طریق سیاس  گذاری هایی هه هماهن  بنا 

ارزش های جامعه اس  و سیاس  گذاری های ارزشمندی 

انجام می شود. پیوهانن   هه مبتنی بر چند فرهنگی اس 

( بیان دارد هه اصال  برنامه های آمنوزش معلمنان 2010)

شنتر برای تولیند معلمنان شایسنته فرهنگنی و توسنعه بی

آموزش چند فرهنگی در هشور هره الزم و ضنروری اسن . 

( در پژوهش خود با عنوان تثلیل تئوری هنا 2008گرسی)

و فلسفه های اساسی در طرا ی دوره های تربی  معلمنان 

چند فرهنگی آشکار هرد هه بیشتر دوره هنایی هنه بنرای 

های شخصی طرا ی شده بود،  های علمی وآگاهی مهارت

طابق  بنا اصنول اساسنی آمنوزش چنند معلمان را برای م

فرهنگی مانند آگاهی انتقادی و تعهد نسب  بنه تسناوی و 

( بینان 2001جنکینا)برابری آموزشنی آمناده نمنی هنند. 

نموده اس  برنامه های تربین  معلمنان پنیش از خندم ، 

باید بر روی موضوعاتی مانند انگیناۀ داننش آمنوزان بنرای 

گونی هنا، تفناوت در آموخت ، آگاهی دربنارۀ تننوع و گوننا

های یادگیری داننش آمنوزان، تفناوت در ارزشنهای  سبک

فرهنگی دانش آمنوزان و طبقنۀ اجتمناعی آننان  سناس 

( 1395باشند. ر مانی، فقیهنی،  سنینی مهنر و سنرمد )

بیننان نمودننند هننه مثتننوای ترهیبننی و یکرارچننه در دوره 

ابتدایی از اهمی  زیادی برخوردار اس  در مدلی هه ارائنه 

ند، خلق دانش، هاهش تعصب، عدال  آموزشی، تقوین  داد

قدرت فرهنگی مدارس و پرداخت  به  قوق اقلی  هنا بنه 

 ترتیب از ارزش همتری برخوردار بودند.

در ای  مدل راهبردها اهداف پرورش هوی  چند فرهنگی را 

هش تنارتویس، بنرای، ولندم  و مثقق می سنازند. در پنژو

راهبردهنای مندیری  ( نقش دانش هاربردی 2009)وابلس

هالس درس معلمانی هه در ایجاد یک فضنای هنار مثبن  

ودند را آشکار هالس های درس چند فرهنگی خود موفق ب

( بینان شند هنه  اصنال  1999)در پنژوهش بننکس هرد.

های نژادی از طرینق اسنتفاده از وا ندهای برنامنه  نگرش

هنای  دوره های آموزشی، منواد آموزشنی و روش درسی و

( در 1392)اس .خسنروی، بابنایی و عبندیس منوثر تدری

پژوهشی بیان نمودند هه شیوه های آموزشنی و ارزشنیابی 

از دانش آموزان با مفاهیم آموزش چنند فرهنگنی تناسنب 

دارد هه عل  ای  نتیجه را می توان آزادی عمنل معلمنان 

در بکننارگیری روش هننای تنندریس و ارزشننیابی از دانننش 

و متفاوت آننان دانسن .  آموزان و توجه به نیازهای متنوع

اهداف اساسی و مهنم برنامنه درسنی چنندفرهنگی ابلنب 
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و  داده شنده بسنطرا  مشخ  و معی  اند. امنا برخنی آن

بیان نموده اند. از میان ای  صنا ب نظنران، برخی خالصه 

( اهداف برنامه درسی چنندفرهنگی را بنه 1997دیویدم )

 موارد اساسی زیر مثدود می هند  برابری آموزشی، داننش

گسترده درباره گروههای مختلف قنومی و فرهنگنی ودری 

 مفاهیم بی  فرهنگی، بی  گروهی، بی  قنومی در هنالس،

(  هندف ینک 2011)مدرسه و جامعنه. از دیندگاه چیتنوم

برنامه درسی چند فرهنگی دادن اطالعات گونناگونی را در 

مورد موسیقی، هنر، سنا ختارهنای داننش، ابعناد عناطفی، 

هنن  هنای نقناط اشنترای و افتنراق فر تاریی و پیشینه و

در پژوهشننی مننی باشنند. مختلننف بننه دانننش آمننوزان 

( بیان دارد هه هدف یک برنامه درسی چنند 2008راسادو)

هنه وجنود و  می باشندها فرهنگی، نظامی از باورها و رفتار

 ضور گروه های مختلف در یک سازمان و یا ینک جامعنه 

دهند  انسانی را به رسمی  شنا خته، مورد ا ترام قرار می

هننای فرهنگننی و  و ضننم  تأیینند وارزش گننذاری تفنناوت

هنا  اجتماعی موجود بر تأثیرات سازنده و مثب  ای  تفاوت

در توانمندسازی افراد در دا خل یک بستر فرهنگی فراگیر 

 بستر فرهنگی فراگیر صثه میگذارد.

Refrences 
Arvin M A 2001. Culture Diversity and 

Education Fundations.Curriculum and 

Teaching. Boston: Person, Allyn& Bacon, 

2001, 5th editional, 2006 

Asgarian M 2011. Sociology of Education. 

Tehran: Knowledge Afrooz. [In Persian]. 

Ashna H 2010. Iranian Cultural Identity. 

Journal of Cultural Research, Vol. 3, No. 

4, Pp. 157- 185. [In Persian]. 

Azizi N, Boland hematan K, Soltani M 

2011. Investigating the Status of 

Multicultural Education in Teacher 

Training Centers, Journal: Iranian Higher 

Education, Vol. 3, No. 2, Pp. 55-78. [In 

Persian]. 

Banks J A 1999. Malticultural education 

and curriculum transformation. 

Banks J A 2009. The Routledge 

international companion to multicultural 

education. New York & London: 

Routledge. 

Banks J A, Geneva Gay G 2015. 

Multicultural education a renewed 

paradigm of transformation and call to 

action. New York & London: Roultedge. 

Barnett R, Napoli R D 2008. Changing 

identities in higher education: voicing 

perspectives. London and New York: 

Routledge. 

Beefah A 2006. Fostering multicultural 

appreciation in pre-service teachers through 

multicultural curricular transformation. 

Teaching and Teacher Education. An 

International Journal of Research and 

Studies, Cardiff. UK.  Vol. 2, No. 6, Pp.  

690-699. 

Biyaban gard E 2007. Educational 

Psychology (Psychology of Learning 

Education). Tehran: Editing publication. [In 

Persian]. 

Chittom L N 2011. Teachers tips for 

erecting a multicultural curriculum. 

Available at: //www brighthub.com 

Crow Ch 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. 
Ezeife A N 2013.Culture-sensitive 
Mathematics:The WalpoleIsland 

Experience. This is an excerpt from 

"Volume 3: MovingForward, making a 

Difference," in the Aboriginal Policy 

ResearchSeries, © Thompson Educational 

Publishing, Inc.To order copies ofthis 

volume, visit www.thompsonbooks.com or 

call 1-877-366-2763. 

Fathi Wajjargah K 2007. Quality 

Assessment of Academic Curriculum; 

Adult Education Curriculum Case. 



 ... ارائه پرورش هوی  چندفرهنگی                                                                                                                          25

 99، تابستان 2شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

Curriculum Studies Quarterly, Vol. 2, No. 

125, Pp. 117-125. [In Persian]. 

Gay G 2006. Culturally Responsive 

Teaching: Theory, Research. 

Hall B 2010. Multicultural Education. 

International Journal of Multicultural 

Education, Vol. 12, No. 2, Pp.  1-3.Studies, 

published in the Taylor & Francis e-

Library.  

Hamidizadeh K, Fathi Wajargah K 2018. 

Multicultural Education: A Systematic 

Analysis of Teacher Perception in Iran. 

Teaching Research Journal, Vol. 2, No. 5, 

Pp. 2-16. [In Persian]. 

Haras Beigi F, Sadeghi A, Maleki H, 

Qaderi, Et all 2017. Multicultural 

Education in Persian Textbooks Reading 

(Iranian Elementary Education Course, Bi-

textbooks and Theory and Practice in 

Curriculum, Vol. 6, No. 11, Pp. 141-174. 

[In Persian]. 

Javadi M J 2018. Multicultural Education as 

an Approach to Education. Journal of 

Education, Vol. 1, No. 6, Pp9-26. [In 

Persian]. 

Jenkins 2002. Social Identity (Translated by 

yar Ahmadi T). Tehran: Shiraze. [In 

Persian]. 

Kamshia 2017. Integrating multiculturalism 

in education for the 2020 classroom: 

Moving beyond the “melting pot” of 

festivals and recognition months",Journal 

for Multicultural Education, Vol. 11, No. 1, 

Pp. 31-36 

Khaniki H 2008. The world of dialogue. 

Hermes Publications. [In Persian]. 

Khosravi A A, Hallaj Dehghani A, Babaei 

B 2018. Investigating the Relevance of 

School Curriculum Components to 

Multicultural Education from the 

Viewpoint of Principals and Teachers of 

Secondary and Secondary Education, 

Journal: Educational Management 

Innovations, No. 51, Pp. 93-75. [In 

Persian]. 

Lee C D 2006. Culture, literacy, and 

learning: Taking bloom in the midst of the 

whirlwind. New York: Teachers College 

Press. 

Manafi Sharif abad K, Zamani E 2012. The 

Role of the Education System in the 

Development of Community Culture, 

Journal of Cultural Engineering, Vol. 7,, 

No. 73-74, Pp. 48-59. [In Persian]. 

Manning 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. 

Mehr Mohammadi M 2002. Curriculum: 

Views, approaches and perspectives. 

Tehran: Mashhad side: Astan Qods Razavi. 

[In Persian]. 

Miller 2004. Nationality (Translated by:  

GHarayaghRandy D). Tehran: Institute of 

National Studies, Iranian Civilization. [In 

Persian]. 

Mohammadi Sh, Kamal Kharrazi N, 

Kazemi Fard M, Et all 2016. Managing 

Multicultural Education in Iranian Schools: 

A Qualitative Meta-Analysis. School 

Management Research Quarterly, Vol. 4, 

No. 2, Pp. 212-230. [In Persian]. 

Naqibzadeh A 2015. Interdisciplinary 

Interactions in International Relations. 

Tehran: Institute for Cultural and Social 

Studies. [In Persian]. 

Noshadi M R 2007. Investigating the 

National Design in Elementary and Third 

Elementary and Secondary Guidance 

Education (MA) Theses. Shiraz University, 

Faculty of Social Sciences. [In Persian]. 

Rahimi Nejad A 1995. Identity 

Organization: An Analysis of 

Epistemological Organization-Based 

Analysis, Promotional Science, 



                                                                                                                                                                26                                                                                                                                    نهمکاراو  عباس هاشمی 

 99تابستان ،2شماره ، یازدهمشاپور، سال دی ی آموزش جنپژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

Psychological Development, Vol. 4, No. 4, 

Pp. 92-117. [In Persian]. 

Rahmani O, Faghihi A, Hosseini Mehr A, 

Et all 2016. Validation of Multicultural 

Education Components for Design in 

Elementary Curriculum. New Approach in 

Educational Management, Vol. 7, No. 4. 

[In Persian]. 

Rahmani O, Faghihi A, Hosseini Mehr A, 

Et all 2016. Validation of Multicultural 

Education Components for Design in 

Elementary Curriculum, New Approach in 

Educational Management, Vol. 7, No. 4, 

Pp. 73-88. [In Persian]. 

Rosado C 2008. What makes a school 

multicultural? Available at: 

http:/www.wducation.org/multicultural/ 

papers/caleb/multiculticultural.html. 

Sadeghi A 2010. A Review of the National 

Curriculum Document of the Islamic 

Republic of Iran Based on the Multicultural 

Education Approach, Iranian Curriculum 

Studies Quarterly. Vol. 5, No. 18, Pp. 190-

215. [In Persian]. 

Sadeghi A 2010. Designing a Multicultural 

Curriculum Pattern for Elementary Teacher 

Education of the Islamic Republic of Iran, 

PhD Thesis, Allameh Tabataba'i 

University, Department of Educational 

Sciences. [In Persian]. 

Sadeghi A 2010. Features and Necessities 

of Developing a Multicultural Curriculum 

in Iran: Investigating the Necessities and 

Challenges. Culture Strategy, Vol. 5, No. 

17 and 18, Pp. 93-122. [In Persian]. 

Salehi Amiri R, Hossein Zadegan Z 2010. 

Cultural globalization and its effects on 

Iranian culture. Social Research Journal. 

[In Persian]. 

Shakibayian T 2004. The content analysis 

of elementary school textbooks in the 

promotion of national identity. Master 

thesis. University of Humanities and Social 

Sciences, University of Mazandaran. [In 

Persian]. 

Smith Ph 2004. An Introduction to Cultural 

Theory (Translated by: Hasan Chouyan), 

Tehran: Office of Cultural Research. [In 

Persian]. 

Valimaa J, Ylijoki O 2008. Cultural 

perspectives on higher education. Springer 

publication. 

Zeki A 2019. "Critical multicultural 

education and preservice teachers’ 

multicultural attitudes", Journal for 

Multicultural Education, Vol. 13, No.  1, 

Pp.106-118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ... ارائه پرورش هوی  چندفرهنگی                                                                                                                          27

 99، تابستان 2شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

 
 

 شاپوریی آموزش جندی توسعهمجله                                                                                                                                       

 ی آموزش علوم پاشکی توسعهی مرها مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                         

   99 ویژه نامه، ازدهمیسال                                                                                                                                                                     

 

 ارائه مدل پرورش هویت چند فرهنگی دانش آموزان ابتدایی بر اساس نظریه داده بنیاد

 

 سی، دانشگاه ازاد اسالمی، روده ، ایران.دانشجوی دهتری برنامه ریای در  تیناب عباس هاشمی

 .ت علمی، گروه مدیری  آموزشی، دانشگاه ازاد اسالمی، روده ، ایرانیاعضو ه  *اصغر شریفی

 علمی، گروه مدیری  آموزشی ، دانشگاه ازاد اسالمی، روده ، ایران.ت یاهعضو   مثمد نقی ایمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .علمی، گروه مدیری  آموزشی، دانشگاه ازاد اسالمی، روده ، ایرانت یاهعضو  ل:ي مسؤوسندهینو*

 

 

 

روش پنژوهش . ی دانش آموزان ابتدایی انجام شدای  پژوهش به منظور پرورش هوی  چند فرهنگ: چکیده

، بخنش هیفنیجامعنه آمناری در . پیمایشی بنود-هاربردی و شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نظرهدف

نفر از  مدیران، معلمان، معاونی  آموزشنی و 1400 ن صا ب نظر در رشته و در بخش همیاساتید و نخبگا

نفر  و در بخنش همنی نینا بنا  15پرورشی و  جم نمونه در بخش هیفی با استفاده از اصل اشباع نظری، 

مونه گیری از ننوع هدفمنند و در در بخش هیفی، ن .نفر در نظر گرفته شد 302استفاده از فرمول هوهران  

در  بخش همی به صورت تصادفی انجام شد. اباار پژوهش در بخش هیفنی، مصنا به نیمنه سناختاریافته و

سوالی بود.  نتایح نشان داد هنه پنرورش هوین  چنند فرهنگنی  72بخش همی، پرسشنامه مثقق ساخته 

 هنای شنیوه و الگوهنای ، فرهنگنی چنند اجتمناعی هنای شایستگی ، معلم پداگوژی بعد و عوامل 9شامل

-زبنانی شنناخ  ، آموزشنی اباارهای ، فرهن  عاطفی - شناختی مثتوای ، مشاره  و ارزیابی ، یادگیری

 ، تناریخی  افظنه و تناریی داننش ، فرهنگنی چنند توسنعه سنواد ، اجتمناعی سیسنتم شناخ  ، مذهبی

هنای پرورشنی  برنامنه ، فرهنگنی ندچ های ارزش و ها نگرش تبیی  ، رسمی آموزش ، فرهن  جغرافیای

 فرهنگی می باشد. چند وتعلق

 .هوی  چند فرهنگی، پداگوژی معلم، توسعه سواد چند فرهنگیالگوی  واژگان هلیدی 
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