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Abstract: The purpose of this study is to investigate the challenges and necessities of 

implementing a multicultural curriculum in a centralized education system. Multicultural 

curriculum is a vital need in multicultural communities that want to live together peacefully. 

This approach rejects and challenges issues such as racism and other forms of discrimination, 

and instead acknowledges ethnic, cultural, and racial pluralism. The present research is a 

mixed study in terms of the nature of the data. In the qualitative phase of the study, the 

relevant patterns, dimensions, components, and indicators were identified and prioritized 

based on the perspective of experts in the field. The quantitative phase involved factor 

analysis of the perspective of experts in curriculum design and textbook development as well 

as secondary school teachers who were selected using cluster sampling to evaluate the model, 

dimensions, components and indicators as already approved by experts. According to the 

results of the present study, a multicultural curriculum puts an emphasis on the indigenous 

culture of each region which should be preserved, respected and reflected in education. In the 

meantime, familiarizing students with other cultures and ethnicities of society and setting the 

stage for recognizing and interacting with them will create a nationalistic feeling along with a 

deeper understanding in the student. 
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 مقدمه

ن به اهداف آموزش و پرورش برای تسهیل در نایل شد     

و آرمان هاای واود نیازم اد تادوی  یاا برناماه در ا  

م سجم م  باشد، اما محرز ا ت با توجه به برداشته شدن 

مرزها و پیدایش فره گ های متفااو  در ن اار ییادی ر، 

تدوی  یا برنامه در   م سجم مستلزم توجه به فره گ 

های مت وع و متیثر موجود در جامعه م  باشد )ملی  پور 

(. ایران نیز از جمله نشورهای  ا ات 1395حییم زاده و 

نااه جمعیاات آن متشاایل از افاارادی بااا فره ااگ،  اا ت، 

قومیت، مذهب و آداب و ر وم گوناگون ا ت نه بایش از 

نیم  از ای  جمعیات را افارادی تشاییل ما  ده اد ناه 

دارای ت وع فره    م  باش د. با ای  وصف نظام آموزش  

اداره م  شاود و برناماه در ا  همچ ان به روش متمرنز 

نیز تابع ای  تمرنزگرای  ا ت. همچ انیه جمعیت داناش 

آموزان دارای ت وع بسیارند، مدارس بایست   ازمان دادن 

و ییسان نمودن دانش آموزان را به صور  یاا ما، ، و 

تهیه نمودن برنامه  ییسان و آزمون های یی واوات بارای 

و به تفاو  ها، تواناای   نل دانش آموزان را متوقف  ازند،

ها، ج سیت، فره گ و روش های یادگیری توجاه زیاادی 

به عمل آید نه تحقق چ ی  امری نیاز باه برناماه در ا  

 چ د فره    م  باشد )وسروی؛ح،ج دهقاان  و باباای 

1397.) 

از آن، آمااوزش چ ااد  تبعبااه یا اات چ ااد فره  اا  و 

بسیاری  ی اویر ذه ها الفره    مفهوم  ا ت نه در 

از اندیشم دان علوم اجتماع ،  یا  ، فره    و تربیتا  

نشورها را به وود معطوف داشاته ا ات، و ا  در نشاور 

ایران نمتر روی آموزش چ د فره    بحا  شاده ا ات. 

یی  از اهاداف آماوزش چ اد فره  ا ، نماا باه هماه 

و  هااامهار ی عادالنااه از دانااش و ریااگبهرهفراگیااران در 

ماار ر در یااا جامعااه متیثاار و دارای داشاات  عملیاارد 

تعام،  و ارتباطا  با  ایر افراد   هیزم دری قوم  هاگروه

جامعه ا ت. آموزش چ د فره    در تعریف امروزی وود 

ناه  شاود مو رویادادهای  اطا،   ها مشاوطبه هماه 

تاا نتاایآ آموزشا  را بارای هماه  رندینارگبهمدارس باید 

ی هامااذهبزبااان، طبقااه و دانااش آمااوزان دارای ملیاات، 

مختلف بهبود بخش د. آموزش چ د فره    مفهوم  ا ت 

از گروه  ناه باه  نظرصرفنه در آن، تمام دانش آموزان 

آن تعلق دارند، باید از برابری فرصت آموزشا  در مدر اه 

برووردار شوند. با توجه به ای یه نظاام آموزشا  در ایاران 

نردن دانش آماوزان  و تعلیم و تربیت ی صداتابیشتر بر 

، از طرف  دو ات ن د مدر مسیر تا فره    ط  طریق 

 اع   "الیه هویت "  یترمهم ع وانبهبا ارائه هویت مل  

ی قاوم  و محلا  هاافره گو  هااتیهودر حاشیه بردن 

دارد نه چ ی  آموزش  چ دان با واقعیت جامعه متیثر ما 

چ ااد  انطبااا  و همخااوان  ناادارد. در ایاا  میااان آمااوزش

را باارای زیساات  هاااگروهافااراد و  توانااد مفره  اا ، 

در یاا جامعاه چ ادفره   ، آمااده ن ااد.  زیآممساا مت

و زباان  ور اومآدابوجود ت وع نژادی، قاوم ، فره  ا ، 

مصادیق جامعه چ د فره    در ایاران، ا اتقرار  ع وانبه

 شیازپاشیبی چ اد فره  ا  را ها ژگیوبرنامه در   با 

ه ا ت و با توجاه باه چ اد فره  ا  باودن ضروری  اوت

جامعه ایران از ییسو و فقدان چهارچوب نظری و فلساف  

الزم برای تربیت چ د فره    در نظام آموزشا  ن اون ، 

باید راهیارهای  را بارای آماوزش چ اد فره  ا  در نظار 

پیامااد تیثرگرایاا  و پااذیرش چ اادگان   باعاا   گرفاات.

ه ن اه  همتا ان ارانه تبادیل شود تا ن اه ییتا ان ارانه، بم 

ها در آمیز انساانشده و زمی ه بارای همزیسات  مساا مت

 )غریب ،گلسااتان  و جعفااری هاازاره  ااوم فااراهم شااود

1393.) 

آموزش چ د فره    به همه وط مش  ها و رویادادهای  

اط،  م  شود نه مدارس باید باه ناار گیرناد تاا نتاایآ 

ای ملیات، طبقاه، آموزش را برای همه داناش آماوزان دار

مذهب و حت  ج سیت های مختلف و نودنان ا اتث ای  

بهبود بخشد. به عبارت  آموزش چ اد فره  ا ، آموزشا  

ا ت نه در آن برای تمام افراد صرف نظر از تفااو  هاای 

فره    شرایط ییسان  فراهم م  شود و هر ناود  ایا  

وضعیت را پیدا م  ن د تا م ا ب با توانای  های وود باه 

شهروندی مفید و مو د برای جامعه تبدیل شاود. در واقاع 
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در بخش های آموزش تصور بر ای  ا ت ناه فره اگ بار 

یادگیری داناش آماوزان تار یر زیاادی دارد و بسایاری از 

ج به های فره گ هر فرد در ایجاد هویت در فراگیاری و 

د تیاب  وی به وودپ داره تار یر ما  گاذارد و بار نظاام 

ا، ن رش ها، انتظاارا ، رواباط اجتمااع  و باورها، ارزش ه

زبان مورد ا تفاده و  ایر رفتارهای فارد مار ر واقاع ما  

شود. در ای  میاان جاامع تاری  تعریاف چ اد فره  ا ، 

حضور همزمان چ د قوم و به تبع آن چ د فره گ مختلف 

در چااارچوب جارافیااای  یا اا  واحااد را جامعااه چ ااد 

 (.1397 چل اب فره    گوی د )یزدان  و قربانیان

ضرور  ا ا   برای نسب مهار  چ د فره    از ای جاا 

آغاز م  شود نه چون فره اگ هاا ذاتاا خ  واصایت واود 

تطبیق  دارند حضور چ اد فره اگ در ن اار هام امیاان 

ایجاد چا ش و ت ش را در میان فره گ هاا محتمال ما  

 ازد. تعلیم و تربیت چ د فره    توصایف یاا روییارد 

ه ت،ش دارد نثر  گرایا  فره  ا  را ارج تربیت  ا ت ن

نهاااده و نیازهااای آموزشاا  جامعااه ای را نااه ترنیباا  از 

فره گ های متعدد ا ت را اهمیت و ارزش قائال شاده و 

(. هادف 1395 تصدیق نمایاد )پیاری، حرفتا   ابحان 

تعلیم و تربیت چ د فره    در  طح مدارس آن ا ت نه 

هرگونه پایش داوری و ن اه دانش آموز به جهان به دور از 

تعصب باشد و بتواند ت اوع و غ اای آن را نشاف ن اد. در 

جریان ای  آموزش فرصت های برابری برای همه نودناان 

به وجود م  آید و باع  م  شود نه نودناان نسابت باه 

وود احسااس واوب  پیادا ن  اد و عاز  نفان در آنهاا 

 افزایش یابد. زیرا پذیرش وود، شرط پذیرش و ارج نهاادن

(. عوامال و دالیال وجاود 2004 به دی ران ا ت )با ین

تعلیم و تربیت چ د فره    ناه باا تحلیال و ا ات تاج از 

مبان  نظری نلیه م ابع موجاود باه د ات آمدناد، بادی  

 -واقعیت هاای اجتمااع  جامعاه ایاران ب -شرح د: ا ف

م ز ت و نرامت انسان  و  زوم احتارام باه فره اگ هماه 

موزش چ د فره  ا  در نظاام تربیتا  فقدان آ -انسانها ج

ضارور   -جهان  شدن و ا زاما  آموزش  ناش  از آن ه-د

های تربیت معلمان آش ا به آموزش چ د فره    در نظام 

 آموزش  ایران.

در جهان امروز آماوزش و پارورش رنا  ا ا ا  رشاد و 

شیوفای  ملت ها ت، ب ابرای  باید برای همه آحااد ملات 

آورد تا هرنن به مقتضای ا اتعداد شرایط ییسان فراهم 

و توانای  وود از ویژگ  های ارزنده نهفته در درون وود را 

آشیار  ازد. ب ابر ای  در حال حاضر مسئله رفاع ناابرابری 

از چهره آموزش و پارورش در  ار در ورودی هماه نظاام 

های تعلیم و تربیت در همه نشاورها قارار دارد. از طارف 

مل ، هویت دی  ، اجتمااع ،  دی ر در هر نشوری وحد 

حفظ میراث فره    و امیان تبادل نظار اقشاار مختلاف 

یا ملت، با هر قومیت ایجاب م  نماید نه ارتبااط افاراد 

ملت با ییدی ر صمیمانه تر گردد. باا توجاه باه تحقیقاا  

صور  گرفته ما  تاوان اذعاان نماود ناه ایجااد محایط 

ب اذارد از مدر ه ای نه به فره گ های مختلاف احتارام 

چا ش های مدارس چ اد فره  ا  ا ات. ییا  دی ار از 

چااا ش هااای موجااود در ماادارس چ ااد فره  اا  تفاااو  

مذهب، زبان و موقعیت اجتماع  دانش آموزان ا ات ناه 

 بب بروز مشی،  فراوان  در ای  مدارس گردیده ا ات. 

آنچه صراحتا خ  م  توان ع وان نرد ای  ا ات ناه برناماه 

عماوم  نشاور ماا از ا  او و مباان  در   نظام آماوزش 

نظااری روشاا  در زمی ااه هااای مختلااف، از جملااه چ ااد 

(. 1394 فره    محاروم ما  باشاد )رحیما  و عبا ا 

همچ ی  معلمان و دانش آموزان نیاز نسابت باه فره اگ 

های دی ر اط،عا  ناقصا  دارناد ناه  ابب شاده ا ات 

 تعامل اندن  با فره گ های دی ر برقارار ن  اد )صاادق 

1391.) 

ب ابرای  نظام آموزش و پرورش نشور باید در برنامه ریزی 

های ن،ن وود به بح  چ د فره    و مشی،  موجاود 

در ایاا  ماادارس توجااه بیشااتری مبااذول دارد و بااه ایاا  

روییرد توجه نماید نه محایط چ اد فره  ا  ما  تواناد 

نقطه قوت  بارای آماوزش باشاد و  ابب رشاد و تو اعه 

یااه معلمااان بخااوب  آمااوزش هااای آموزشاا  گااردد. چ ان

آموزشا  و تربیتاا  الزم  و ناااف  را در ایاا  را ااتا دیااده 
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باش د، ت ها در ای  صاور  ا ات ناه ما  تاوانیم انتظاار 

داشته باشیم نظام آموزش  نشور و به ویژه معلمان بتوان د 

 بب رشد و شیوفای  ا تعدادهای تمام  داناش آماوزان 

یات و فره  ا  هسات د، به دور از ای یه متعلق به چه قوم

 (.1394 باش د )رحیم  و عبا  

ا توجه به متمرنز بودن نظام آموزشا  در برناماه در ا  ب

عمده روش ارائه محتوا در نشاور غا باا  از مجارای نتااب 

های در   صور  م  گیرد و از ای  رو انتظار م  رود در 

درجه اول نتاب های در   به نحو م ا اب  باه پوشاش 

ته باش د. اما نتایآ اغلب تحقیقا   حان  از ای  امر پرداو

توجه اند  به مقو ه های چ اد فره  ا  در نتااب هاای 

در   در مقاطع مختلف تحصیل  ا ات )حمیادی زاده و 

(. وضعیت موجود نظام متمرنز طراحا  و 1395 همیاران

تو ید برنامه های در   در ایران از یا طارف و ضارور  

ه های در   ییسان و نظاام های تمرنززدای  از ای  برنام

برنامه ریزی در   و آموزش  نام، خ  متمرناز و بساته از 

طرف دی ر، گذار برناماه ریازی در ا  ایاران باه  امت 

تمرنززدای  را اجت اب ناپذیر م  ن د. با توجه به شارایط 

فعل  م  توان گفت نه مشیل نظام تصمیم گیاری نظاام 

ل  ااوتاری آموزش  ایران در حاال حاضار عمادتا ا  مشای

نیست بلیه مشیل اجرای  ا ت. ای  بدان مع ا ت نه اگر 

نیازها در حد مطلوب برآورد نشده اند و بی  آنهاا و برناماه 

فاصله ای احساس م  گردد ناه صارفا  باه د یال  ااوتار 

متمرنز بلیه به دالیل دی ر از جمله عدم اجارای صاحیح 

بدناه برنامه های موجود و ن رش های انعطااف ناپاذیر در 

مدیریت های  طوح میان  و صف ما  باشاد. باه عباار  

دی ر م  تاوان علیارغم داشات   ااوتار و بدناه ر ام  

متمرنز در نظام آموزش ، از انعطااف پاذیری و مشاارنت 

جوئ  الزم در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی بهره جست 

نه ا بته الزمه ای  امر دادن آگاه  از چ اون   انجاام آن 

  (.1396 یانا ت )طا ب

برنامه در   از مهام تاری  ع اصاری ا ات ناه مساتلزم 

تحول م ا ب با شرایط جدید ا ت و باید طوری طراحا  

شود نه از یا  و افراد را برای ایفای نقش به ع وان یاا 

ع صر فعال در جامعه یاری دهد و از  وی دی ر هم ام باا 

تاییرا  اجتماع  به مسائل و مشای،  پایش روی فارد 

دازد و در عی  حا   نه از جامعه تر یر م  پذیرد، وود بپر

نیز عامل  هم ام با تاییرا  اجتمااع  باشاد. باه عباار  

دی ر، برنامه در   نباید باه گوناه ای باشاد ناه عاام،ن 

برنامه در   در تاییرا  اجتماع  عما،  تار یری نداشاته 

باش د، بلیه باید طاوری باشاد ناه اگار در هار بخشا  از 

از جمله بخش های اقتصادی،  یا  ، اجتمااع  و جامعه 

فره    نمبودی باشد از طریق برناماه در ا  بار طارف 

شود و ای  میسر نما  شاود، م ار ای یاه بای  مدر اه و 

جامعااه ارتباطااا  تعااامل  و متقاباال باشااد )واادارحم  و 

 (.1394 ملی 

نماان  و ت اوع قاومیت  دارد؛  هویت رن ی  ،م یران ا ا

ییساان، ناه  و تاا فره  ا  در ا  نامهبرحال،  درعی 

جامعاه  هدربرابر تفاو  های فردی و فره  ا  باا قو ال اصو

و حانمیات دارد. ایا   تسالط ب  اعت ا ت، و و ث  ایران

 رفت  ارزشاهای باوم  ما  ن هم وود باع  ازمیا امر به

افزاید  اجتماع ، فره    و قومیت  م  ض، شود و بر مع

وپرورش ایجااد نارده  آموزشو ان ون چا ش  بزرگ برای 

ا ت. برای رفع ای  مشایل باه مطا عاه، وانااوی و اقادام 

م ا ب برای هم رایا  و انساجام اجتمااع  نیااز ا ات و 

گذاشات  و نپارداوت  باه ایا  ت اوع باا  نباید با  رپوش

دی ر، میتوان  بیان به .های اجتماع  فاصله گرفت واقعیت

 از بساایاری زا بروااورداری بااا ایااران امااروز جامعااهگفاات 

نیازم ااد نااوع   یا اات ذاری و  چ اادفره    ویژگیهااای

 برنامه ریزی ا ت نه ای  ناوع ت اوع و تیثار را در عرصاه

را بارای  الزمهای مختلف به ر میت بش ا د و بسترهای 

 ات ناه ایا  بستر اازی ا توجه بدان فراهم ن د. بدیه 

هاای فره  ا  و  ناردن مقادما  و زمی اه نیازم د فراهم

های در ا   طریق نظام آموزش  و برنامه از الزم آموزش 

 ، باها ،م آن ا ت نه موجبا  وحد  و شیوفای  ایران 

ابعاد مختلاف دی ا ، در ای چ دفره   ، را  ع وان جامعه

 در ا  برناماه .قوم ، نژادی، زبان  و فره    فراهم آورد

 ایران متمرنز آموزش نظام در گمشده بایدی چ دفره   
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ری  عامل اقتدار، انسجام و وحد  مل  ایران مهمِ ت و ا ت

چ دفره    و متیثر به شمار میرود و ضارور  ایا  ناوع 

 تمام و،قیت در شیوفای  و پرورش د یل به در   مهبرنا

فره  ها، حفظ وحاد  و  تمام ییسان تعا   و جامعه افراد

هااای  همچااون  ، تقویاات زمی ااها اا،م انسااجام ملاا  و 

ز تعصبا  هویت  واص، شهروند پذیری، رهای  ا مشارنت

و حیات  ا ت. درواقع، برناماه  الزمبودن و جز ای ها  ووب

در   نقش  ا ا   بارای تو اعه و گساترش ارزشاهای 

مشتر  فره  ا  دارد. ایا  ناوع برناماه در ا  میتواناد 

ازطریااق تبااادل ارزش هااای فره  اا  اقااوام مختلااف 

دگرآگاااه  فره  اا  را افاازایش دهااد و اهمیاات دی ااری 

 .(1398 )محمدی و همیاران را شیل دهد (توجه به غیر)

برنامه در   چ د فره    ت،ش  ا ت برای رها  ااوت  

ی قوم مدارانه و آگاه ناردن آناان هاتیمحدودفراگیران از 

ی زناادگ  و تفیاار هاااراه، جوامااع و هااافره گاز بروااورد 

 باهدی ران. هدف غای  ای  آموزش ای  ا ت ناه فراگیار 

ی به جهان ب  رد و بتواند داورشیپتعصب و  ونههرگ دوراز

 درواقاع(. 1388 ت وع و غ ای آن را نشاف ن اد )غریبا 

ی مختلف جامعه ناه باه هاگروهنوع  آموزش ا ت نه به 

فره گ وود قربان  تبعیض  فردم حصربهی ها ژگیوعلت 

و ضرب و شتم هست د. ای  ناوع آماوزش شاامل مطا عاه 

و  هااایریدرگب، هویاات، ی نظیاار تعصاااعماادهمفاااهیم 

ی امدر ااهی هاا ااتی  ، اصاا،ح اعمااال و  ااان یازوودب

ا ت نه به ر امیت شا اوت  ت اوع قاوم  را در جامعاه 

  در آماوزش طورنلباه(. 1997)ب اا   اازد مم عین 

بر فره گ بوم  هر م طقاه و حفاظ  ریتر چ د فره    با 

ی آن در امااار آماااوزش و رینارگباااهاحتااارام باااه آن و 

و  هااابافره گآشاا ا نااردن دانااش آمااوزان  حااال یدرع

ی دی ر جامعه و ایجاد شرایط ش اوت و تعامل با هاتیقوم

 آماوزدانشهمراه با ش اوت در  انهیگرا مل، احساس هاآن

ایجاد م  شود نه دارای پایه های محیم  هسات د )علا  

 (. 1392 جان 

 تادوی  برناماه در ا  چ اد فره  ا  از ابعااد گونااگون

ت  اجت اب ناپذیر ا ت. بخش  از آن ج باه فراملا  ضرور

داشته و مخصوص نظام تربیت  ما نیسات بلیاه ضارورت  

عام و جهان  ا ت و بروا  دی ار ناابر بار ویژگا  هاای 

از ایا  رو پاژوهش حاضار از  وااص نشاور ایاران ا ات.

اهمیت باالی  برووردار ا ت و چا ش ها و ضارور  هاای 

در نظااام آموزشاا   تحقااق برنامااه در اا  چ ااد فره  اا 

 تمرنزگرا )غا ب( را برر   م  ن د.

 روش کار 

از ناوع پاژوهش  هاادادهماهیت  نظر ازپژوهش حاضر      

آمیخته ا ت،  ابتادا از طریاق مطا عاه نیفا  باه تبیای  

از  هااآنی ب ادتیاو وو  هاشاوصو  هامر فها  وها، ابعاد، 

پاژوهش  دیدگاه وبرگان پرداوته شد،  پن با ا تفاده از

نم  با روش تحلیل عامال از دیادگاه متخصصاان برناماه 

در  ، نارش ا ان تر یف نتب در  ، از دبیران دوره دوم 

ی انتخااب شاده بودناد باه اووشاه صور بهمتو طه نه 

ماورد ترییاد  یهییهاشااوصو  هامر فهارزیاب  ا  و، ابعاد، 

وبرگان ا ت پرداوته شد. در بخاش نیفا  از روش داده 

 اد )طرح نظام د( ا تفاده شد.ب ی

عباار  بودناد   فیروش ن پژوهش دردر ن  دگان شرنت

نفر از وبرگاان و متخصصاان  رشاته برناماه  18از تعداد 

  در  یزیربرنامه یمدر  دنترا یدارا  نه هم   در 

 اال در دانشا اه را داشات د.  10 نیبوده و  اابقه تادر

 افتهی اازمان ماهین ای افتهی اوتار مهیصور  نمصاحبه به

باه  دنی. مصاحبه تا حد اشاباع صاور  گرفات. ر اانجام

 شاود متوقف م  ها زمانداده یگردآور  ع ی یاشباع نظر

 ،دیایمقو ه به د ت ن ایمرتبط به  ای دیداده جد چینه ه

باشاد و  افتاهیپرورش  ووبو ابعاد به  ژگیمقو ه از حاظ و

 انیا ا ابا  مم ،ب اذارد شیآن را باه نماا یها ونگوناگ

 شاده باشادو مشخص و اعتبارشاان  ابت  ووبها بهمقو ه

در بخااش نیفاا  اعتبااار و  (.1289 ،ی)ا ااتراوس و ناارب

 افتهی ااازمانی مصاااحبه هابرگااهپایااای  پاان از تیمیاال 

برناماه در ا  دوره  نظرانصااحبتو ط گروه وبرگان و 

متو ااطه باار ا اااس مصاااحبه هااای جمااع آوری شااده، 

 6ای متخصصان ت ظیم گردید ناه تعاداد ای برپر ش امه

نفر از ا اتید مختص رشاته برناماه در ا  پر شا امه را 
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چهار  گو باجواب دادند تا اعتبار یاب  انجام شود.  ی یل  و 

نه  ن  د ممعیار ارزیاب  را برای تحقیقا  نیف  پیش هاد 

قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اعتمااد و  بردارنده در

 ازنظاری مساتمر م ادبهرهت تصدیق ا ت. به د یال قابلی

ی برناماه در ا  در نلیاه هارشاتهوبرگان و متخصصان 

مراحل و فرای دهای ای  تحقیق پایای  مورد انتظار بارآورد 

شااد. اعتبااار پااذیری پااژوهش از طریااق مشاااهده مااداوم، 

پر ش از همیاران )ا تفاده از افرادی نه در زمی اه روش 

در محاایط  مااد  طوالنحضااور  نیفاا  تبحاار داشاات د(

 نظرتبادل، ن  دگانشرنتپژوهش و صرف زمان بیشتر با 

 شادهنسبی هادادهدر وصوص  نظرانصاحبو  دیا اتبا 

بیان نرد  توان می ریپذانتقالصور  گرفت. در ارتباط با 

 شادهفیتوصنامال  طورباهنه زمی اه و شارایط پاژوهش 

و  ن  دهمشاارنتاد قلمرو میان  پژوهش و افر نهیطوربه

افاازایش  م ظوربااه ع،وهبااه. شاادمشخص هاااآنتعااداد 

 هانمونااه ااع   شااد نااه انتخاااب  هاافتااهی یریپااذمیتعم

ی م ظرهاا موضاوع ازی باشد ناه امیاان برر ا  اگونهبه

اطمی ان از طریاق  تیباقابلمتفاو  فراهم شود. در ارتباط 

ی بردارادداشات، یهامصاحبهایجاد مسیرهای  شامل ضبط 

ی هامقو اه تیانها دردر حی  مصاحبه پرداوتاه شاد تاا 

شایل م طقا  و معقاول باا  باهاز ندگذاری  آمدهد تبه

از  آیا ااتخراج نتااا یبااراییاادی ر ارتباااط داده شااود.  

  در ا یزیرنه از متخصصان رشاته برناماه ی هامصاحبه

در  اه مرحلاه  یا ت باه روش ندگاذار شدهیآورجمع

حاصاال از ماات   یهاااداده لیاتحل  اادیفرا انجاام  گرفاات.

داده  هیانظر یاردیآن در رو تیاها با توجه به اهممصاحبه

 گرفتشیل  ادیداده  ب  هیدر  ه مرحله مطابق نظر اد،یب 

 یه ایژگیو و میمف اه دآوردنی باز: )پد یکدگذار

 یهاام ا ب باه بخش یروش ابتدا رمزها  یا در :ها(آن

رمزهاا در قا اب   یاا. ابادی هاا اوتصااص ممختلف داده

. نام اد بااز م ینه آن را رمزگذار شوند م  ییمفهوم تع

  یادر مورد ابعااد مختلاف ا دنیشی پن پژوهش ر با اند

 یهااا بااه رمزگااذارآن انیاام یوناادهایپ افت یااها و مقو ااه

عبار  ا ات از نسابت   ری. به عبار  دنرداقدام  یمحور

واحاد   یترباه نوچاا یاو مقو اه  مفهوم یدادن ندها

محتااوا  لیاامع ااادار از محتااوا. بااا ا ااتفاده از روش تحل

و  یپردازمفهااوم ، صااور   ااطر بااه  ااطر، برر اابه

و   و  پن بر ا اس مشابهت، ارتباط مفهاوم یب دمقو ه

)  قاوال م میبااز مفااه ینادها  یمشتر  ب ا یوصوص

مرحله از   ی. در اشوند ( مشخص ممیاز مفاه یب دطبقه

 میمفااه یگذاربااز باه ا ام  با ذه  پژوهش ر یندگذار

. هادف ساتیندها قائل ن  ییدر تع  تیپرداوته و محدود

 شادهیآورجمع یهاامجموعه داده هیباز تجز یاز ندگذار

 (.1397،ی)بهادر نوچا ا ت  مفهوم یبه اجزا

در  :(میمفاه نیارتباط ب ی: )برقراریمحور یکدگذار

از مرحلااه آمده د ااتبه میمرحلااه مقااوال  و مفاااه  یااا

شاده و نال  صیو تلخ بیترن سه،یباز باهم مقا یندگذار

نه باهم دارند مرتاب   آمده برحسب ارتباطد تبه  معان

رابطاه  صیتشاخ  مرحله، محقاق در پا  ی. در اشوند م

هار  یهاو نشاف مشخصاه  باا اصال  طبقا  فرعا انیم

آن  یبارا یو اوتصاص ع اوان محاور  طبقه ا ت و اط،

حول محاور  ،یمرحله از ندگذار  یت نه ااز آن ا   ناش

 ،یمرحله از ندگذار  ی. در ان د م دایمقو ه تحقق پ ای

  از حا اات باااز فاصااله گرفتااه و حااا ت یپردازمفهااوم

در   اصاال یو محورهااا ردیااگ بااه وااود م تر اوتصاصاا

 یندگاذار یدو گام بعا شود ها مشخص ممجموعه داده

رواقاع ارتبااط . دشاد  محورها  اامانده  یهم حول هم

 یدر مرحلاه ندگاذار شیهامقو اه ریاهر مقو ه با ز انیم

 ی هابرچسااب میمفاااه  ع اای رد؛یااگ صااور  م یمحااور

 یهادهیاپد  اریو د عیهست د نه بر حوادث، وقاا  مفهوم

  یااا در (.2010آ،ی)بااوا ن  ااد م دایاامجاازا اوتصاااص پ

ها، مقو اه  طبقاه انیارابطه موجاود م افت ی  مرحله در پ

مقاوال ،  ریارتباط با  ا یها ژگیمحتوا بر ا اس و  ییتع

باودن   محور بودن در پژوهش، تیرار در داده ها و انتزاعا

 . بود پژوهش مطا عه یع وان مقو ه محوربه

)مرحلااه   انتخاااب یندگااذار:یانتخ  اب یکدگ  ذار

  مطلاوب برناماه در ا یبهور ا  و شامل (یپردازهینظر

هاا و باا توجاه باه مفهوممرحله   یا در .  بودچ د فره  
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مرحله   یاشد.انجام  ی نها  شیگز شده،ی ش ا ا یندها

 ونادیپ زیاهاا و نآن ی ازیپارچهیها، مقو ه شیپاال  دیفرا

  ادیمرحلاه از فرا  یادر ا باود.  رییادیدادن مقوال  باه 

  یارتبااط با  یایو تب عیضم  تجم ستیبا م ،یندگذار

ماد ل آن را  انیو ب یرتئو ایبه  دنیر   دیاها، فرمقو ه

 ایاها حاول نرده، با در ن ار هم قرار دادن مقو اه ی نها

م د طرح شود. از و نظام ایتئور تیروا ای ،یمقو ه مرنز

 یو از ندگذار شود حاصل م میباز مفاه یندگذار یاجرا

شایل  یتئاور  انتخااب یها و از ندگاذارمر فاه ،یمحور

پژوهشا ر در   ادیفرا  یدر ا (.1384فرد، ی )دانا ردیگ م

  م ظور بهور مقو ه اصالوود به لیوا ص نردن تحل  پ

 . بود

گانه پ آ  شامل معلمان نواح  در بخش نم یجامعه آمار

  لینه در دوره دوم متو اطه در  اال تحصا بودند زیتبر

ه بااا روش جامعاا  یاا. از اردناادن م نیتاادر 99-98

  ادفصاور  تصا ه به هیمدارس ناح یاطبقه یریگنمونه

معلام،  960ع وان نمونه انتخاب شد. با توجه به تعاداد به

زن و   101) 274بر ا ااس جادول مورگاان  ونهتعداد نم

  نه پر ش امه چ اد فره  ا دیمرد( محا به گرد  173

 . دیگرد عیهمان تعداد توز  یدر ب

اط،عاا  از پر شا امه  یآورجماع یپژوهش بارا  یا در

نااه تو ااط  یاشاا امهپر  محقااق  اااوته ا ااتفاده شااد.

 5تاا  1  یب ر یی  اسیو بر ا اس مق شده وبرگان تریید

 اعتباار .در میان نمونه پاژوهش توزیاع شاد ،دارد و تاریپ

ناه تو اط وبرگاان  ی هاها، ابعاد و شاوصمر فه ی ایپا/

نرونباا   یباه مادد آ فاا زیان  انیادر بخش پا شد تریید

و  CVIن آزماو قیااز طر زیان یا روا یمحا به  شد. بارا

CVR  .ا تفاده وواهد شد 

 یهامر فه  برر  یبرا یتریید  عامل لیآزمون تحل تریید

  یان یام ساهیمقا یو بارا گرفتاه شادشده بهره ا تخراج

زن( دوره دوم  -) مارد رانیانمونه نه شاامل دب یهاگروه

و  راهاهای اننیوار زیآنا  یاز آزمون آمار ،بودندمتو طه 

 چ د راهه ا تفاده شد.

 هایافته

ها و ابعااد مر فاهدر پژوهش حاضر در جهت  برر ا       

دوره دوم  یبارا  چ اد فره  ا  برنامه در  یهاشاوص

نتاایآ  1جادول  ا تفاده شد. ینظر یاز ندگذار متو طه

  برناماه در ا یمر فاه هاا ینظار یگاذارمربوط به  ند

   را نشان م  دهد. چ دفره  

 

یچندفرهنگ یبرنامه درس یمؤلفه ها ینظر یکدگذار .1جدول   

Table 1. Theoretical coding of the components of multicultural curriculum 

 کدهای باز کدهای محوری کدهای انتخابی

 اهداف

 افزایش دانش در خصوص خرده فرهنگها

 

 (1آشنایی با فرهنگهای مختلف )کد 

 (55توسعه سواد قومی و فرهنگی)کد 

 رهنگینگرش مثبت بین ف

 

 (20تغییر در نگرش افراد نسبت به فرهنگها )کد 

 (21تغییر در عاطفه افراد نسبت به فرهنگهای مختلف )کد 

 ترویج دوستی بین فرهنگها

 

 (2ایجاد زمینه برای همزیستی فرهنگی )کد 

 (4جلوگیری از تنش های فرهنگی )کد 

 ارتباط بین فرهنگی

 

 (7ارتباطات فرهنگی )کد 

 (25اطات فرهنگی )کد تقویت ارتب

 سازگاری و احترام به فرهنگها

 

 (3جلوگیری از کج فهمی های بین فرهنگی )کد 

 (12مدرسه دربردارنده همه فرهنگها )کد 

 توسعه و ارتقای فرهنگی جامعه

 

 (18جایگاه تفاوتهای فرهنگی در متن فرایند تدریس )کد 

 (30رشد وتوسعه فرهنگی )کد 

 هنگیپذیرش تفاوتهای فر

 

 (68درک دیگری و دیگرپذیری )کد 

 (75پذیرش تفاوت ها )کد 
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 شکوفایی دانش آموزان همه فرهنگها

 

 (8شکوفایی قابلیتهای درونی همه اقشار دانش آموزی )کد 

 (9توانایی فعال بودن دانش آموز در جامعه تکثرگرا )کد 

 ارتقای نقش چندفرهنگی معلمان

 

 (10سهیلگری خود در آموزش چندفرهنگی )کد توانمندسازی معلمان در نقش ت

 (39اصالح نگرش معلمان )کد 

 احترام به فرهنگها

 

 (46احترام متقابل بین فرهنگها )کد 

 (50ارج نهادن به فرهنگ های مختلف )کد 

 محتوا

 حفظ تنوع فرهنگی

 

 (96محتوا باید کمک کننده به تنوع فرهنگی باشد )کد 

 (98گ، آداب و رسوم و ارزش های قومی در محتوا )کد باز شناسی حفظ و گسترش فرهن

 آموزش احترام به فرهنگها

 

 (97توجه به کرامت انسانی در محتوا )کد 

 (105جلوگیری از تحقیر فرهنگی )کد 

 آشنایی و احترام به ادیان

 

 (102احترام به دین و زبان، مذهب، میراث فرهنگی دیگران در محتوا )کد 

 (198احترام به همه مذاهب )کد 

 افزایش آگاهی از خرده فرهنگها

 

 (99انعکاس تنوع قومی، محیطی، مذهبی و زبانی در محتوا )کد 

 (106هر خرده فرهنگ سهم اساسی در محتوا )کد 

 حفظ زبان های محلی

 

 (100رشد سواد خواندن و نوشتن به زبان مادری و محلی )کد 

 (112ومیتهای مختلف )کد گنجاندن زبان و فرهنگ ق

 آموزش دیگر پذیری

 

 (101درک و تحمل آراء متفاوت دیگران در محتوا )کد 

 (103ترویج صلح و دوستی را در محتوا )کد 

 حقوق شهروندی

 

 (127ارائه مباحثی در خصوص حقوق بشر )کد 

 (172آزادی در بیان عقیده ها )کد 

 آموزش مهارت پذیرش

 

 (118درک آراء متفاوت )کد  آموزش مهارت تحمل و

 (125احترام به حق متفاوت بودن در راستای فرهنگ خاص )کد 

 آموزش همزیستی با خرده فرهنگها

 

 (126شرح نحوه همزیستی مسالمت آمیز )کد 

 (181زندگی مسالمت آمیز در کنار سایر اقوام )کد 

 آموزش صلح

 

 (129توجه به مفهوم صلح و دوستی )کد 

 (158دوستی )کد  ترویج صلح و

 آموزش تعامل با سایر خرده فرهنگها

 

 (119روابط بین فرهنگی )کد 

 (134تعریف تکالیف چندفرهنگی برای دانش آموزان )کد 

 روش آموزش

 روش مشارکتی

 

 (208استفاده از روش یادگیری همیاری و مشارکتی )کد 

 (250تدریس همیاری و مشارکتی   )کد 

 یادگیرنده فعال

 

 (222ار به دانش آموزان برای حفظ فرهنگ )کد اختی

 (254تاکید بر نقش فعال یادگیرنده )کد 

 جشنواره های فرهنگی

 

 (212استفاده از جشنواره های فرهنگی دانش آموزی )کد 

 (213ایجاد فضای شاد و صمیمی بین فرهنگی )کد 

 فعالیت گروهی فرهنگی

 

 (214فعالیت گروهی متنوع )کد 

 (215سرگرم کننده برای دلبستگی متقابل دانش آموزان فرهنگهای مختلف )کد فعالیت های 

 ارزشگذاری به فرهنگها

 

 (225جایگزینی برچسب مثبت به اقوام )کد 

 (226القای لذت از احترام )کد 

 روش های آموزشی متنوع

 

 (233آموزش بر اساس ویژگیهای چندفرهنگی )کد 

 (243کد تنوع در روش های آموزش و تدریس )

 بازسازی فرهنگی

 

 (236بازسازی فرهنگی )کد 

 (235ایجاد تغییرات رفتاری )کد 
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اصول آموزش 

 چندفرهنگی

 

 بررسی همه جانبه

 

 (285توجه به تمام ابعاد روانشناختی، محتوایی و ... )کد 

 (307شناختی )کد  –مهارتی  –توجه به آموزش چندفرهنگی در ابعاد نگرشی 

 ین فرهنگی در تالیف محتوااستانداردهای ب
 (287آشنایی با فرهنگهای مختلف توسط مولفین محتوا  )کد 

 (286بی طرفی در طراحی محتوا )کد 

 نقش معلم
 (288طرز فکر معلم )کد 

 (289ایجاد طرز فکر درست در دوره های تربیت معلم )کد 

 فرهنگ مدرسه

 

 (290عدم وجود فرهنگ غالب در مدرسه )کد 

 (291خرده فرهنگها )کد اهمیت به 

احترام به خرده فرهنگهای در برنامه 

 درسی

 (294توجه به ادبیات و زبان )کد 

 (295حذف شوخی های بین فرهنگی )کد 

 سیاستگذاری آموزشی چندفرهنگی

 

 (332جامعیت برنامه درسی )کد 

 (316گنجاندن تمامی فرهنگهای موجود کودکان مدرسه در یک نظام آموزشی )کد 

 ترویج تشریک مساعی در جامعه

 

 (296فعالیت گروهی بین فرهنگی )کد 

 (297تشریک مساعی وحدت بخش )کد 

 توجه به فرهنگ جهانی

 

 (299توجه به فرهنگ فراتر از کشور خود )کد 

 (300معرفی فرهنگهای جهانی )کد 

 عدالت محوری در جامعه

 

 (325عدالت  )کد 

 (326ضدیت با تبعیض نژادی )کد 

 تفاهم بین فرهنگی در جامعه

 

 (324زیست مسالمت امیز )کد 

 (328تفاهم و تقابل فرهنگی  )کد 

 توانمندسازی عمومی چندفرهنگی

 

 (359آگاهی عمومی )کد 

 (360ارتقای سواد چند فرهنگی )کد 

 

و   چ ادفره    موجود برنامه در  تیوضعبرر    یبرا

د ، از بُعای بتاداآن در مادارس ا یاجرا یابعاد و مر فه ها

 یبر مر فه ها  موجود در پر ش امه مبت  تیوضع  برر 

  فاای)حاصاال از مرحلااه ن  چ اادفره    برنامااه در اا

   یپژوهش حاضر( ا تفاده شد. قابل ذنر ا ت در ا

 

 

آنهاا، در  یها رمجموعهیاز مر فه ها و ز ایپر ش امه، هر

هار  تیامدرجاه اه  برر  یمطلوب )برا تیدو بعد وضع

 موجود مورد  رال قرار گرفت.  تیو وضع (هیگو

  برنامااه در اا یمر فااه هااا عیااابتاادا نرمااال بااودن توز

 رنفا امی –با ا تفاده از آزمون نو موگروف   چ دفره  

 . گزارش شده ا ت 2نه نتایآ آن در جدول  شد  برر 

 در وضع موجود( رهایمتغ عینرمال بودن توز ی)بررس K-S . آزمون2جدول

Table 2. K-S test (checking distribution normality of variables in the status quo) 

 

ناه دادنشان  رنفا می –آزمون نو موگروف  آینتا  برر 

 در  طح  K-S ریپژوهش، مقاد یرهایدر همه متا

 

0.05P≤ گاروه  عیاتفااو  توز  ،ی. ب اابرانیسات مع ادار

 عیانرماال مع اادار نباوده و در واقاع توز عیانمونه باا توز

فرض ا اتفاده از  شیپ بیترت  ینرمال ا ت. به ا رهایمتا

 Pمقدار  شاخص آماری مؤلفه ها

 0.14 0.09 اهداف برنامه درسی چندفرهنگی

 0.23 0.07 محتوای برنامه درسی چندفرهنگی

 0.27 0.06 روشهای آموزش در برنامه درسی چندفرهنگی

 0.23 0.07 اصول برنامه درسی چندفرهنگی



 140                                                                                                                                                       باقرنژاد و همکاران    

 

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 یتاوان از آزماون هاا  تارمی  شاده و ما ایامترر پارآما

 ( ا تفاده نمود. یتا نمونه ا t) ایپارامتر

از مر فه ها برا ااس باازه  ایمربوط به هر ینظر  یان یم

 ، بااازه احتمااا   انیاانقطااه م  یااینماارا  و تع  احتمااا 

همه مر فاه  یبازه نمرا  برا  یهیمحا به شد. باتوجه به ا

باه ع اوان  3  انیا ذا، نقطاه م بود شده  ییتع 5تا  1ها 

حااوی یافتاه هاای  3جادول انتخاب شد.  ینظر  یان یم

موجاود  تیوضاع  )برر  یتا نمونه ا t مربوط به آزمون

 ا ت.  ( چ دفره    در برنامه در 

 (یچندفرهنگ یموجود در برنامه درس تیوضع ی)بررس یتک نمونه ا t . آزمون3جدول

Table 3. One-sample t-test (review of status quo in multicultural curriculum) 
 سطح معناداری درجه آزادی tمقدار  میانگین مؤلفه ها

 اهداف
 4.20 میانگین تجربی

12.44 273 0.0001 
 3 میانگین نظری

 محتوا
 3.12 میانگین تجربی

1.23 273 0.21 
 3 میانگین نظری

 روشها
 3.76 میانگین تجربی

1.62 273 0.09 
 3 میانگین نظری

 اصول
 3.26 میانگین تجربی

1.49 273 0.15 
 3 میانگین نظری

 

دهاد ناه در مر فاه   به د ت آمده نشاان ما یها افتهی

  یان یم ران،یا  آموزش  در نظام فعل  اهداف چ دفره  

معلماان شارنت ن  اده در  دگاهیا)طباق د  نمره تجربا

ا ات.  ینظر  یان یاز م شتریب یپژوهش( به طور مع ادار

 یگذار هدف تیمعلمان، وضع دگاهیطبق د ب،یترت  یبه ا

در   نظااام فعلاا ، چ اادفره   یدر وصااوص آموزشااها

قرار دارد اما در وصوص  ه بعاد محتاوا،   مطلوب تیوضع

باه   یان یام  چ ادفره    ها و اصول برنامه در  روش

در  t ریا ات و مقااد ینظر  یان ید ت آمده، در حدود م

 مع اادار ≥0.05Pتفاو ، در  اطح   یا یمع ادار  برر 

توجاه و  زانیام  ،یطبق نظار معلما  ،یباش د. ب ابرا نم 

در نظاام   محتوا، روشها و اصول برنامه چ دفره   یاجرا

 متو ط قرار دارد.  تیدر حال حاضر در وضع ، اموزش فعل

از  ، چ ادفره    مدل برناماه در ا  ابیبه م ظور اعتبار

نه نتاایآ آن در جادول  توافق ن دال، ا تفاده شد بیرض

مدل ناه از دو  یم ظور، مر فه ها  یا ی. براآمده ا ت. 4

 22 اریابه د ت آمده ا ات، در اوت  و نم  فیمرحله ن

)ناه در مرحلاه   و علوم اجتماع تیو ترب میمتخصص تعل

در  شاانیمورد مصاحبه بودند(، قرار گرفات و نظار ا  فین

مدل مورد  یاز مر فه ها ایهر تیو اهموصوص ضرور  

 زانیاگاروه، م  یانظارا  ا  پر ش قرار گرفت. در برر 

مرباوط باه  یاز مر فاه هاا ایاباودن هر دیضرور  و مف

(  و نما  فایاز مراحال ن ی عامل نها 9)  اصل یعاملها

 یبارا 10تاا  1  یمورد پر ش قرار گرفت. دام ه نمرا  ب

م ادرج در  یهاا   شاد و برا ااس مر فاهیایهر عامل تع

 یدیاضرور  و مف زانیم  ی)نمتر 1  یب یعاملها، نمره ا

متخصصان در نظر  ی( از شوزانیم  یشتری)ب 10بودن( تا 

 گرفته شد.

 (یچندفرهنگ یبرنامه درس یدرجه تناسب مؤلفه ها ی)بررس یتک نمونه ا t آزمون .4جدول

Table 4. One-sample t-test (examining the degree of appropriateness of the components of multicultural 

curriculum) 
 ضریب توافق مؤلفه ها ردیف

 0.88 ارتباط انسانی 1
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 0.86 تجربه جمعی و مشارکت 2

 0.82 برنامه درسی کثرت گرا 3

 0.85 آموزش صلح و تفاهم 4

 0.89 عدالت محوری در برنامه 5

 0.84 افزایش دانش چندفرهنگی 6

 0.83 ظام حاکم چندفرهنگین 7

 0.83 راهبردهای آموزشی 8

 0.87 پذیرش تنوع 9

 

دهاد ناه در وصاوص   به د ت آمده نشان م یها افتهی

توافق باال و  بیضر ، چ دفره    عامل برنامه در  9هر 

امار، اعتباار   یوجود دارد و ا  یمتخصص  یب  قابل قبو 

 ن د.  ا  و را تریید م

 گیریبحث و نتیجه

امااروزه تعلاایم و تربیاات بااا مجموعااه ای از تحااوال       

اجتماع ، فره    و جهاان  روبرو ات ناه باه گوناه ای 

گریزناپذیر باید واود را باا آن تحاوال  هماه اگ نمایاد. 

روییر احترام به ت وع فره   ،  بب بهبود رشد ش اوت  

فراگیران، افزایش در  نژادی و قوم  آنها، تقویات حان 

شارنت مادن  آنهاا، بهباود حسا ایت هاای اجتماع  و م

فره    فراگیران، افزایش نیفیت عملیارد آنهاا و بهباود 

تعامل در ن،س های درس شده و در نهایت تبیی  احترام 

به ت وع فره    در نظام آموزش م  تواند زمی ه عملیارد 

بهتر را فراهم نمایاد و عامال نلیادی در تو اعه  ارمایه 

فره  اا  محسااوب گااردد  انسااان  در یااا جامعااه چ ااد

(. روییارد 1398 )مصطف  زاده، نشات  آرای و قلا  زاده

 "برنامه در   چ د فره    بر ب یااد مفااهیم  همچاون

تساهیل تجاارب "و  "براباری آموزشا  "عدا ت اجتماع  

مبت   ا ت نه از طریاق آن داناش آماوزان از  "آموزش 

ع  نظر فردی به یادگیرندگان  رشد یافته و از نظار اجتماا

به شهروندان  آگاه و فعال در  طح محل ، ملا  و جهاان  

مبدل م  شوند. با توجه به ای یه برنامه در   و آموزشا  

چ د فره    پیش نیاز اصال  تحاول واقعا  هار جامعاه 

بشری در  ه بعد ا ا   م  باشد، ای  ابعااد شاامل بعاد 

م  باشد  "جامعه"و تحول  "مدارس "تحول "وود"تحول

 (. هدف ا ا   برنامه های در   چ د 2011 )چیتوم

 

فره    ایجااد وفاا  و اتحااد ا ات ناه افتارا  و انتازاع. 

برو،ف باور عموم ، برناماه هاای در ا  چ اد فره  ا  

باه اقاوام و "ن ااه تارحم آمیاز " "هرج و مارج "وواهان 

 "و در صاادد  " االطه جااوی  فره  اا "فره ااگ هااا

ان زنادگ  ا تاندارد ازی فره گ ها  نیسات، بلیاه وواها

مسا مت آمیز و همیاری میان فره گ های مختلف ا ات 

نه در برو  از موارد چ اد فره  ا  و ت اوع فره  ا  باا 

موارد مطروحه معادل گرفته شده ا ت. در حا   ناه ایا  

موارد ا ا ا  باا روح چ اد فره  ا  نا اازگار باوده ا ات 

 (.1398 )نوری و فیروزی

مرناز ا ات، چ اد در نظام آموزش  نه دارای  ااوتار مت

فره    به مثابه وان ش  مثبت نسبت به ویازش دوبااره 

مسئله قومیت در اواور قرن بیستم و یا واقعیات عملا  

در رد دیدگاه افراط  مل  گرای  ا تیهلم وود مب اای  را 

برای ایجاد نثر  گرایا  زناده و رشاد و پویاای  جواماع 

 انسااان  فااراهم ماا   ااازد )محماادی،پروی  و محماادی

(. برای تحقق برنامه در   چ د فره    چا ش ها 1398

بایاد در برناماه در ا  گ جاناده و راهیارهای تسهیل آن 

 .شود

مهمتری  راهیارهای پیش هادی عبارت د از: حذف  ایو  

در برابااار اقاااوام، آماااوزش معلماااان باااا مقو اااه چ اااد 

فره   ،ا تفاده از تلفیق در تادوی  برناماه در ا  چ اد 

زش شااهروندی،تقویت ع اصاار فره   ،ترنیااد باار آمااو

مشتر  دی  ، زبان ، ه جاری در ن ار ش ا ااندن وارده 
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فره گ هاای گوناگون،حرنات از تمرنزگرایا  باه  اوی 

 (.1395 تمرنز زدای  )پیری و حرفت   بحان 

به طور نل  در آموزش چ د فره    با ترنید بار فره اگ 

 بوم  هر م طقه و حفظ و احترام به آن و به ناارگیری آن

ر امر آموزش و در عی  حال آش ا نردن داناش آماوز باا د

جااد شارایط فره گ ها و قومیت هاای دی ار جامعاه و ای

، احسااس ملا  گرایاناه هماراه باا ش اوت و تعامل با آنها

ش اوت در دانش آموز ایجاد م  شود نه دارای پایه هاای 

 محیم  ا ت.
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