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 چکیده
وش مرور راست. برای نیل به این هدف از  شده تبیین کارآمدی فرهنگی معلمان انجام هدف پژوهش حاضر با

 مقایسه کردن یا سازییكپارچه برای روشی باشد کهکیفی میاز نوع  مندنظام مند پژوهش استفاده شد. این مرورنظام

 بخش از مفهوم کارآمدیو تبیینی اثر تازه تفسیری به روند این از ناشی یانباشته دانش. است کیفی پژوهش یهایافته

کارآمدی  به مفهومتوجه رویكرد بررسی شد و رویكرد منتخب با 5فرهنگی معلمان منجر شده است. در این پژوهش 

گ و تربیت کتاب از نویسندگان شاخص حوزه فرهن 6مقاله معتبر و  40فرهنگی تشریح شد. نمونه پژوهش بیش از 

ی کارآمد»، «گیصالحیت فرهن»، «فرهنگ و تربیت»، «رویكردهای فرهنگی به تربیت»های اژهبود که با استفاده از کلیدو

 ها نشان داد اند. یافتهمند مرور شده، بطور نظام«پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی»، «تبحر فرهنگی»، «فرهنگی

 مشاهده« یط فرهنگی برخوردار از ربپداگوژ»ترین تأکید بر اثربخشی نقش معلم در مواجهه با تنوع فرهنگی، در بیش

گیری کند. دو بعد دانشی و عملكردی در شكلخاص بر بازتعریف نقش معلم تأکید میطورشود. این پداگوژی بهمی

آموزان )آگاهی از پیشینه دانش شناخت از( 1 شامل عد دانش،کنند. بای ایفا میکنندهش تعیینکارآمدی فرهنگی معلم نق

 كردی برعمل بعد .است پداگوژیكی دانش( 2 و هنگ آنان(ها و عالیق برخواسته از فرشناخت از خواستهآموزان، دانش

این  یعهآموزان متمرکز است. مجمودانش پیشرفت( 3 و آموزاندانش با معنادار یهرابط ساختن (2 خودتأملی (1

آموزان اقعی برای دانشه منجر به پشرفت وپردازی است کمعلم قابل مفهوم« هنگیکارآمدی فر»ها در مفهوم قابلیت

 اجتماعی خواهد شد.  –پیشرفت تحصیلی، شایستگی فرهنگی و آگاهی سیاسی یمتنوع در سه حیطه
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 مقدمه
ر، اخالق، قانون، آداب و رسوم و سایر ای است که شامل دانش، باور، هنفرهنگ کل پیچیده

، 1)تایلر شودعنوان عضوی از جامعه کسب میهایی است که توسط انسان بهها و ظرفیتعادت

عنوان لنزی است که از طریق آن زندگی درک (. فرهنگ به6: 1998، 2به نقل از آوروچ ؛1870

 بینی،جهان خانواده، الگوهای و شخصیت ها،ارزش زبان، در) آن هایتفاوت طریق شود و ازمی

یک  .کندمی ایجاد را واقعیت از متفاوت تجربه یک فرهنگ هر( تعامل قوانین و فضا و زمان حس

ای متفاوت تجربه و تفسیر شود گونههای فرهنگی افراد بهتوجه به زمینه وضعیت ممكن است با

ی و اجرای طراحهنگ در به نقش فر کهی است ضروری معلمان براین بنابرا(. 2012، 3)مول

 4ی و آیراسیانگباشند ) آموزان آگاهدانشی و تربیت درسهای خود و اثرات آن بر برنامه یتفعال

 (. 2014a، 5بیلیگنز –، لدسون 2003

اند. به اعتقاد برونر مند دانستهای زمینهنظران، تربیت را مقولهاز سوی دیگر، بسیاری از صاحب     

است و همواره بر استفاده از  گرفته قرارهای فرهنگی همواره در موقعیت یادگیری و اندیشیدن

یک  ،«فرهنگ و تربیت»(. مطالعات در باب رابطه میان 1390منابع فرهنگی متكی است )فاضلی، 

وجود تعداد اندکی از معلمان از  ینا با(؛ 1391دهد )صادقی، رابطه دوسویه را میان آنها نشان می

های شان و چگونگی ورود مالحظات فرهنگی در برنامهیژه در تدریسوبهعملشان تأثیر فرهنگ بر 

 (.2015، 6شان آگاه هستند )ایكپزدرسی

های جهان معاصر ین ویژگیترمهمتنوع و تكثر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از  ،براینافزون     

گونگی برخورد با توجهی به چخاطر کمهای امروزین بهاست، تا آنجا که حتی دموکراسی

، 7اند )ملوچییی فرهنگی درون جوامع خویش، با بحران مواجه شدهتكثرگراپیچیدگی، آمیختگی و 

(. بنابراین انجام اقدامات و تمهیدات مناسب جهت نزدیكی و تعامل و تفاهم و استفاده از 2000

تربیتی  طراحی نظام ،ظرفیت تنوع موجود در جامعه ضروری است. یكی از این سازوکارها

های این نظام با تكثر و گوناگونی سازی زیرمجموعهی و هماهنگدهسازمانحال یندرعپاسخگو و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 است. 

های طور خاص با تبیین مؤلفهشود تا بهها تالش میدر پژوهش حاضر با مرور ساختاریافته پژوهش

ن کارآمد در های معلمامعلم کارآمد فرهنگی راهكاری عملی برای شناخت و ارزیابی ویژگی

طور خاص نظریات تربیتی تالش های دارای تنوع فرهنگی اتخاذ شود. از آنجا که بهمحیط

 اند، تالش در این راستامندی در راستای تبیین مفهوم کارآمدی فرهنگی معلمان صورت ندادهنظام

قیق دین بیتاز نوآوری نظری ازحیث پرداختن به این مفهوم برخوردار است. همچنین از آنجا که 

سازد و  تواند معلمان را به راهبردهای عمل در بسترهای دارای تنوع فرهنگی مجهزاین مفهوم می

های مجریان را فراهم آورد، این پژوهش ازجهت این دستاوردهای تر فعالیتامكان ارزیابی دقیق

 باشد.عملی نیز دارای نوآوری می

 رح زیر است:در این مسیر سؤاالت اصلی پژوهش حاضر به ش     

 مفهوم کارآمدی فرهنگی به چه معناست؟ (1

چه تبیینی برای کارآمدی فرهنگی معلمان ارائه  ،های گوناگون تربیتی به فرهنگرویكرد  (2

 کنند؟می

 ست ؟ کارآمدی فرهنگی معلمان در بستر پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی چگونه ا (3

 روش پژوهش
های صورت به بررسی الگوهای نظری و پژوهشکیفی  مندمرور نظامروش این مطالعه با      

اسی های اسگرفته با تمرکز بر تدریس در بسترهای دارای تنوع فرهنگی پرداخته است تا مؤلفه

نظری  ردرویك 5بندی و تلفیق نماید. در این پژوهش کارآمدی فرهنگی معلمان را خالصه، طبقه

هش ه پژوآمدی فرهنگی تشریح شده است. نمونبررسی شد و رویكرد منتخب باتوجه به مفهوم کار

یت بوده کتاب از نویسندگان شاخص در زمینه فرهنگ و ترب 6مقاله معتبر و  40شامل بیش از 

های های الكترونیكی مختلف با استفاده از کلیدواژهاست که از طریق جستجو در پایگاه

، «رهنگیکارآمدی ف»، «رهنگیصالحیت ف»،  «فرهنگ و تربیت»، «رویكردهای فرهنگی به تربیت»

 اند.مند مرور شده، بطور نظام«پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی»، «تبحر فرهنگی»

چارچوب مفهومی زیر مسیر پژوهشی محقق در تكوین مفهوم کارآمدی فرهنگی را به تصویر     

تلف فرهنگی رابطه تربیت و فرهنگ و مروری بر رویكردهای مخ در این مسیر ابتداکشیده است. 

عنوان رویكرد منتخب مورد به تربیت و چرایی انتخاب پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی به
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تا مبنای نظری مناسبی برای تبیین مفهوم کارآمدی فرهنگی فراهم شود. در  ه استبحث قرار گرفت

گی به تبیین ادامه برای نشان دادن نسبت میان کارآمدی فرهنگی با پداگوژی برخوردار از ربط فرهن

و فراصالحیت فرهنگی مفاهیمی همچون صالحیت فرهنگی، حساسیت فرهنگی، مهارت فرهنگی 

 د.پرداخته ش

 

 
 مدل مفهومی نسبت میان پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی با  مفهوم کارآمدی فرهنگی  -1شکل
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 هایافته
 مدی فرهنگی به چه معناست؟آمفهوم کار

ابتدا الزم  در است، 1پژوهش حاضر در پی تبیین مفهوم کارآمدی فرهنگیباتوجه به این که      

پرداخته شود. اولین بار الین « 2صالحیت فرهنگی»است به روشنگری مفاهیم نزدیک به آن ازجمله 

( مفهوم صالحیت فرهنگی را در مطالعه خود در حوزه علوم اجتماعی به کار 1989) 3یوزپیندره

هایی شدت حوزهگرا بهسوی جامعه کثرتوی اظهار داشت حرکت به(. 2012 ،4)رابینسون برد

چون سالمت، بهداشت روان، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در 

ای را به اهمیت و ضرورت درک پاسخگویی به این توسعه اجتماعی، وی توجه متخصصان حرفه

 باط با دیگران جلب نمود. های فرهنگی در برقراری ارتپیشینه

( و صالحیت به 2012)مول، است شده تعریف «زندگی برای ادراک لنزهایی» عنوانبه فرهنگ    

این  دهند؛ بهرا شكل می «فرهنگی صالحیت»هم  است. این دو مفهوم با« کفایت داشتن»معنای 

 محیط یک در رکمشت رفتار و معانی از کافی یادگیری و درست توانایی درک»معنا که فرد 

 دائماً بیرونی های درونی ویادگیری پویای صالحیت فرهنگی، را دارد. در الگوهای «اجتماعی

 (.5،2012)الم دهدپذیری نشان میاز خود انعطاف فرد در انطباق با این تغییرات و تغییرند درحال

فته است. این منسجم سازمان یا اصول از ایمجموعه در فرهنگی صالحیت فلسفی زیربنای    

کنند که باید نظام دارای صالحیت فرهنگی آنها را دارا از فرضیات را بیان می ایاصول مجموعه

 های آموزشی ( این اصول را در موقعیت2005)7(. دیلر و مول6،1989)کراس و همكاران باشد

عنوان نیرویی هپذیرد که فرهنگ بیک فرد دارای صالحیت فرهنگی می»کار گرفتند. ازجمله اینكه هب

 غالب فرهنگ هایبراساس ارزش که ساختارسازمانی«. »ها تأثیرگذار استغالب بر رفتارها و ارزش

داشتن  با» .«کندمی تقویت آموزان متنوع رادر اقلیت ماندن دانش ،است شده آن ساخته هایسازه و

 هاییفرضیه و ،هویت گیریشكل نفس، عزت یتوسعه سمت آموزان بهدانش صالحیت فرهنگی،

 سیستم دارای صالحیت فرهنگی نیازهای» .«شوندتربیت در این راستا سوق داده می نقش درباره

های متنوع در تعارض با دارد که گروهآموزان متنوع را برآورده کرده و اذعان میفرهنگی دانش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Cultural Efficacy 
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3.Elaine Pinderhughes 
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6.Cross & et al 
7.Diller &Moule 



 1398ی دوم، پاییز و زمستان ی نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                                          230

 با باید مربیان وزان،آمدانش متنوع هایجمعیت آوردنفراهم بهتر برای«. »فرهنگ غالب قرار دارند

 تأثیر آنها زندگی بر چگونه سازیحاشیه که آگاه باشند و شوند هماهنگ آموزاندانش فرهنگ

 متفاوت تفكر الگوهای فرهنگی متنوع افراد»که  نیاز دارند بدانند آنها این، بر عالوه .«گذاردمی

این  در یک نظام شایسته تمام .«و دستاورد محصول با یند یادگیری است، نهابا فر ،اولویت» ،«دارند

 دارای باید فرهنگی متنوع افراد» بر این واقفند که فرضیات به یک اندازه معتبر هستند. همچنین

 مسائل تواندمی این و کنند عمل غالب فرهنگی سازمان یک در بتوانند تا باشند دوگانگی فرهنگی

 غالب هایارزش با مقابله در اغلب متنوع هایگروه کهدرحالی .«را توسعه دهد شناختی آنهاروان

 .دهدمی افزایش را ظرفیت آنها جهان، دو هر بهتر گرفتن دست به توانایی گیرند،جامعه قرار می

 و مثبت ،فرهنگی اول: اینكه تفاوت. شودمی ظاهر کلیدی مضمون سه ها،فرضیه این به باتوجه

 فرهنگی نیازهای پاسخگوی باید مدارس ندمان هاییسازمان دوم:. شود درک باید که است چیزی

 تسهیل، اعتباربخشی، که ای باشدگونهبه باید خدمات ارائه سوم:. باشند خود جامعه اعضای

 فرهنگی، یكپارچگی از گیریبهره با را فرهنگی متنوع افراد ساختن توانمند و آزادسازی

های (. صالحیت2010)گی، ته باشدتحصیلی به دنبال داش ای یاحرفه موفقیت و فردی هایتوانایی

 برقرار ارتباط افراد دارای تنوع فرهنگی، با مؤثر طوربه تا دارد هامهارت توسعه به نیاز فرهنگی

هایی که است. در بررسی گسسته مهارت مجموعه یک از بیش ،صالحیت فرهنگی حالشود، بااین

رفته است، دو طیف از مطالعات در زمینه صالحیت فرهنگی در طی زمان توسط محققان انجام گ

هایی تأکید دارند و دیگری مدل« حساسیت فرهنگی»هایی که بر قابل مشاهده است. یک دسته مدل

صالحیت فرهنگی ارائه  که تالش دارند گامی از حساسیت فراتر روند و تصویری جامع و کامل از

 کند.الحیت حرکت میسوی نگاه جامعی از صکلی روند تحقیقات تربیتی به طورهدهند. ب

 الف( مدل رشدی حساسیت فرهنگی

 صالحیت فرد نسبت به بینیجهان و تفسیر پیشرفت توضیح برای 1مدل حساسیت فرهنگی    

 گراییسازه ای،زمینه یبا استفاده از رویكرد نظریه 2کند. بنتمی فراهم نظری چارچوبی فرهنگی

انسان در طی شش  دهد که از طریق آنارائه می مدلی بین فرهنگی انطباق مشاهدات و سایبرنتیک

فرهنگی  تفاوت درک به تریپیچیده به شكل داده و پیشرفت خود را فرهنگی بینیجهان مرحله،

شود. در بخش اول مرحله و دو بخش کلی تقسیم می 6نائل شده است. این مدل به 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Developmental model of intercultural sensitivity 
2.Bennett 
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مقابل بخش دوم یعنی  ؛ دراست 4گراییوکاهش 3،دفاع2انكار یهدارند که دربر 1محوریقومیت

ها را نسبت است، طیفی از نگرش 8و تلفیق 7، انطباق6پذیرش یدارنده که دربر 5تعادلگرایی قومی

 (.1993؛ 1986)بنت،  کندبه تنوع فرهنگی توصیف می

 

هم تنیدگیانكار             دفاع           کاهش گرایی            پذیرش          سازگاری          در   

 گرایی قومیتعادل       قومیت محوری
 (1993مدل رشدی حساست فرهنگی)بنت، -1نمودار 

 

 ب( مدل تبحر فرهنگی 

 که ، بر این باورند10فرهنگی تبحر راهنمای اصول از استفاده با( 1999) 9همكارانش و لیندزی    

در نظر گرفته شود و یک پیوستار صالحیت  عنوانبه تواندمی فرهنگی تبحر سمت به حرکت

های دانشی، نگرشی و مهارتی و رفتاری مرتبط است )هیل و دهد که به جنبهساختاری را شكل می

 به مربوط باورهای ای ازعنوان مجموعهبه فرهنگی صالحیت چارچوب (. در این11،2007وینتر

دست آوردن  دیگر به ،انعطاف بود. با مطرح ساختن تبحر فرهنگی غیرقابل رفتارهای و تنوع

صالحیت فرهنگی هدف نهایی نیست. بلكه افرادی که به دنبال توسعه صالحیت فرهنگی خود 

ای فزاینده پذیریانعطاف از مدل این .ها پاسخ دهندای اثربخش به تفاوتگونهباشند، باید بهمی

دارد.  کاربرد ،متنوع جامعه یک در مؤثر طور به آن هدف و ها برخوردار استنسبت به تفاوت

 مورد را فرهنگی هایتفاوت که ای استگونهها بهآن به دادن پاسخ و زیستی تنوع بر تأکید این مدل

کند و ها نیز صحه گذاشته، از آنها حمایت میبر شباهت حالدهد و درعین قرار قدردانی و تأیید

 توسعه ارزیابی معیارهایی برای همچنین و فرهنگی هایمهارت با برای انجام کار هاییچارچوب

 اصول از استفاده با( 1999) همكارانش و لیندزی .(2012)رابینسون،  سازدمی سازمان فراهم یا فرد

 به ای وابستهتوسعه مدل یک که کنندمی پیشنهاد فرهنگی را زنجیره تبحر ،فرهنگی مهارت راهنمای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Ethnocentrism 
2.Denial 
3.Reversal 
4.Minimization 
5.Ethnorelativism 
6.Acceptance 
7.Adaptation 
8.Integration 
9.Lindsey & et al 
10.Cultural proficiency 
11.Hill & Winter 
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 که دهدمی نشان ری راپیوستا طول در نقطه شش زیر است. شكل متغیرها سایر و زمان موقعیت،

و رسیدن به تبحر فرهنگی  تفاوت به دادن پاسخ و دیدن برای فردمنحصربه هایراه دهندهنشان

پیش  ،3فرهنگی یرنگ کور ،2فرهنگی ناتوانی ،1فرهنگی است. این مراحل عبارتند از: تخریب

 .6فرهنگی تبحر و ،5فرهنگی صالحیت ،4صالحیت فرهنگی

 

 کوررنگی فرهنگی                            صالحیت فرهنگی                    گیتخریب فرهن   

 تبحر فرهنگی       پیش صالحیت فرهنگی   ناتوانی فرهنگی
 (2009زنجیره تبحر فرهنگی) لیندزی و همکاران،  -2نمودار

 

 ون پزشكی،هایی چهای فرهنگی همراه با اثربخشی آن در حیطهدر اواخر قرن بیستم صالحیت

ه آموزشی ک ،های اخیرخدمات اجتماعی و حقوق با استقبال زیادی روبرو شد. همچنین در سال

وجود تحقیقاتی با تمرکز مبتنی بر صالحیت فرهنگی باشد، از جذابیت باالیی برخوردار است. بااین

بر  های فرهنگی معلمان و چگونگی تأثیرگذاری کارآمدی فرهنگی معلمبر اثربخشی صالحیت

ارآمدی فرهنگی همانند ک(. مدل 2012قرارگرفته است )رابینسون، توجه تر موردآموزان، کمدانش

 .است صالحیت فرهنگی، تدوین نموده مدل تبحر فرهنگی چارچوبی برای افزایش درک عمیق از

اند که دهشهای فراصالحیت مطرح مفهوم کارآمدی فرهنگی و یا مدل ،مدل تبحر فرهنگی زیر چتر

 اند.ه مفهوم و کاربرد صالحیت فرهنگی غنا بخشیدهب

( را زیربنای خود قرار 2009) مدل کارآمدی فرهنگی بنیاد نظری مدل تبحر فرهنگی لیندزی

رساند. کند که فرد را در دستیابی به کارآمدی فرهنگی یاری میداده است و از اصولی پیروی می

گویی مؤثر به برای پاسخ»ه وار است این است کازجمله اصولی که کارآمدی فرهنگی بر آنها است

کند کارآمدی فرهنگی تأکید می«. »های فرهنگی باید ورای توانایی صرف داشتن حرکت کردتفاوت

فرهنگ باید هم ماهر فرهنگی باشد و هم پاسخگوی تفسیرهای  یهزمین کننده درکه مشارکت

رفتارهای مورد نظر سازمان را » وهمزمان« زم شده مورد انتظار و مورد نیافرهنگی از خدمات فراه

ایی که افراد را تصدیق های فرهنگی درهم تنیدهها، رفتارها و نگرشبه سیاست»، «نیز توسعه دهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Cultural Destructiveness 
2.Cultural Incapacity 
3.Cultural Blindness 
4.Cultural Precompetence 
5.Cultural Competence 
6.Cultural proficiency 
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البته «. عامل اجرایی در تعامالت بین فرهنگی مؤثر باشد» و « دهدبخشد، اهمیت کرده و اعتبار می

عنوان دیدگاه مقبول و برتر ترجیح کننده بها مشارکتاین به معنای آن نیست که فرهنگ مشتری ی

 .(2001، 3؛ توپرک و رضا2000، 2؛ نونز2008، 1)کلی داده شود

اید به د ابتدا ببه این معنا که فر .شوددر کارآمدی فرهنگی دو بعد ادراک و اعمال مطرح می

 خود هنگی را ازدرک عمیقی از فرهنگ دست یافته و به دنبال آن طیف وسیعی از صالحیت فر

گی فرهن نشان دهد که همراه با اثربخشی باشد. در چنین شرایطی است که مدل های فراصالحیت

 له:بیان شده است، از جم فراصالحیت فرهنگی سه بخش مجزا یهشوند. در زنجیرترجیح داده می

 .نگیهای متنوع فرهفرهنگ و توانایی کار با گروه و پذیرش رهنگی سنتی: آگاهیصالحیت ف

 .بطهایی برای پذیرش ودرک تنوع در رواتربیت مبتنی بر فرهنگ: کسب دانش و مهارتوتعلیم

کارآمدی فرهنگی: آگاهی از نكات ریز فرهنگی همراه با پذیرش فرهنگ مجری و مراجعه 

های مورد قبول وتبدیل هر دو نگرش به بهترین نتایج ممكن برای دوطرف عنوان دیدگاهکننده به

 (.6،2006کلی-؛ مالو و کامرون5،2003؛ هندریكس2000؛ نونز،4،2002فولرتعامل )

 پارادیمی برای توصیف اثربخشی تعامالت بین فرهنگی و ارتقاء 7مدل فراصالحیت فرهنگی

هایی به شرح ویژگی یدارنده های داری تنوع فرهنگی است، که دربرکیفی خدمات در موقعیت

 زیر است:

دهد و توجه افراد را به های فرهنگ را مورد توجه قرار مییدگیالف: کارآمدی فرهنگی پیچ

دهد. فراصالحیت فرهنگی بر این امر تأکید های سنتی از قبیل نژاد و قومیت سوق میورای گرایش

های مذهبی، مهاجرت ای باید تنوع فرهنگی را به موقعیت اجتماعی، گرایشکند که افراد حرفهمی

ی از کارآمدی فرهنگ رویررسمی گسترش دهند. از اینهای رسمی و غیو دیگر تمایالت و وابستگ

 .ندکنکنند، توجه ای انتظار دارد به نكات ظریف فرهنگی که افراد وارد تعامالت خود میافراد حرفه

های کارآمدی فرهنگی این است که رسیدن به صالحیت و کارآمدی ب: از دیگر ویژگی

تخاب ود انبلكه امری آگاهانه و هوشیار است که افرد خ ،ستیندی ذاتی و طبیعی نیافرهنگی فر

 د.گرایی قومی گام بردارنکنند در جهت نگرش به تعادلمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Kelly 
2.Nuñez  
3.Toporek & Reza 
4.Fuller 
5.Hendricks 
6.Mallow & Cameron- kelly 

7.Meta Cultura-Competency Model 
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ه شوند؛ از جمله پیشینپ: فرهنگ و کارآمدی فرهنگی از ترکیب عوامل گوناگونی حاصل می

 -یاسیسرایط کننده و موقعیت و شفرهنگی سازمان، فرهنگ فرد مراجعه کننده، فرهنگ مشارکت

ون چدهند. پیشینه فرهنگی سازمانی: عواملی اجتماعی که دیگر عناصر را تحت تأثیر قرار می

زمانی، لق سارسالت یا اهداف سازمانی، فلسفه، تقسیم کار، ساختار سازمانی، تعلق اجتماعی، تع

 یشینهدهد. فرهنگ فرد: قومیت، زبان، پیشینه مهاجرت، پرهبری و شبكه منابع را پوشش می

 قومیت، تفسیر از یگیرد. فرهنگ مشارکت کننده: در بردارندهخانوادگی و مذهب افراد را دربرمی

 زمانی ورد ساقدرت، برداشت فرهنگی از اختیار، زبان، پیشینه خانوادگی، پیشینه مهاجرت، دستاو

ثر ه بر هم اای کگونهباشد. ارتباط تمامی این عناصر تعاملی است؛ بهدستاورد اجتماعی وی می

دهد که چگونه این عناصر در دهند. این امر نشان میگذاشته و با هم مدل فراصالحیت را شكل می

 سازد.ترکیب و ارتباط با هم پیچیدگی کارآمدی فرهنگی را آشكار می

ها کافی نیست، اکتساب دانش فرهنگی یا حتی پذیرش اعتبار برابر برای همه فرهنگ ت:

 شرایطی ین درمدی فرهنگی، کار مؤثر با افراد دارای تنوع فرهنگی است. و امهارت الزم در کارآ

ا هم بهمگی  ،مل محیطیاکننده و عوقابل قبول است که فرهنگ سازمانی، فرهنگ فرد مشارکت

 (.2006لی،ک-مورد توجه قرار گیرند )مالو و کامرون

ن در طیفی از رفتارها توابا این اوصاف تفاوت صالحیت فرهنگی و کارآمدی فرهنگی را می

ها اشاره دارد و تنها به فرد اجرا ی دانش و مهارتمشاهده کرد. صالحیت فرهنگی به مجموعه

هایی همراه با نگرش پذیرش تنوع فرهنگی ها و قابلیتشود و او را به تواناییکننده مرتبط می

دارای تنوع چگونه  عبارتی در صالحیت فرهنگی فرد آگاه است که در محیطسازد. بهمجهز می

های دقیق و پردازد و به تعامالت و مهارتهای خود میبینی واکنشرفتار نماید و تنها به پیش

دهد و ها و تفسیرهای فرهنگی فرد دارای تنوع را مورد توجه قرار نمیعمیق وارد نشده و برداشت

رد. در صالحیت به پیامد و اثربخشی توانمندی و صالحیت فرهنگی خود در وی توجهی ندا

ها نسبت به تنوع ها، دانش و نگرشای از تواناییفرهنگی مجهز نمودن عامل اجرایی به مجموعه

شود که مجری تعامالت فرهنگی پایان راه و هدف نهایی است و برای این منظور به کار برده می

؛ در صورتی که شودمناسبی از خود به نمایش بگذارد و صالحیت فرهنگی از منظر او نگریسته می

در کارآمدی فرهنگی هدف فرد دارای تنوع نیز مهم شمرده شده و کارآمدی فرهنگی از منظر او نیز 

نقطه بارز کارآمدی  .(2000)نونز، گیرد و دستیابی او به موفقیت نیز اهمیت داردمورد توجه قرار می
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برقرار است، دستیابی به  ای است که بین عوامل و عناصر مختلففرهنگی ارتباط و تعامل چندگانه

افراد درگیر در رابطه فرهنگی اهمیت دارد و پیامد داشتن و اثربخش بودن در آن  یهدف برای همه

 اهمیت دوچندانی دارد.

طلبد. های پیچیده فرهنگ را میآموزان، توجه به جنبهتوجه به اینكه جنس تعامالت با دانش با

همانا توجه به کارآمدی فرهنگی معلم در  درک عمیق و جامعی از صالحیت فرهنگی که

(. تحقیقات نشان داده 2012، )رابینسون های پیچیده و متنوع تربیتی است، مورد نیاز استموقعیت

است که میزان توجه معلمان به اثربخشی اقدامات فرهنگی خود به عوامل درون و بیرون از مدرسه 

های آموزشی استاندارد از جمله موانعی برنامه عنوان مثال سبک مدیریت مدرسه وبستگی دارد. به

 (.1،2010)گیس هستند که بر نگرش و کارکرد معلمان تأثیرگذار است

ربط فرهنگی در  از در این راستا شواهدی وجود دارد که اجرای پداگوژی برخوردار

و  آموزان اثرگذار استهای آموزشی برکارآمدی معلمان و به تبع آن برموفقیت دانشموقعیت

(؛ بنابراین 2010؛گی،2،2011ریورز-)ویلس کندآموزان را تسهیل میپیشرفت تحصیلی برای دانش

 ال دوم پژوهش حاضر مطرح و به شرح زیر پاسخ داده شده است.سؤ

رائه های گوناگون تربیتی به فرهنگ چه تبیینی برای کارآمدی فرهنگی معلمان ارویكرد (1

 کنند؟می

گرفت با تمرکز بر آموزش و پس از آن انجام می 1960الهای ای که در ستحقیقات آموزشی

توجه قرار داد. دانشمندان علوم  کودکان طبقات پایین جامعه، اهمیت فرهنگ را در تربیت در کانون

درآمد، مفهوم فقر فرهنگی را آموزان طبقات پایین و کماجتماعی برای توصیف تجارب دانش

محرومیت »(؛ که بعدها در قالب پارادایم 1995، 4از بنكسبه نقل  1965، 3تدوین کردند )لویس

درآمد را های آموزشی اقشار کمبرنامه 70در حوزه تربیت وارد شد. این پارادایم در دهه « 5فرهنگی

آموزان توانایی یادگیری دانش معتقدند کهپردازان محرومیت فرهنگی تحت تأثیر قرار داد. نظریه

تواند با جبران فقر فرهنگی ی آنان در خانواده دارد و مدرسه میفرهنگموقعیت  باارتباط مستقیمی 

برخوردار، آنها را به پیشرفت مورد انتظار برساند. در این نظریه فقر آموزان کمخانوادگی دانش

آموزان و مانع پیشرفت تحصیلی آنان شناخته شده های دانشیتمحرومفرهنگی در خانواده عامل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Gies 
2.Wells-Rivers 
3.lewis 
4.Banks 
5.Cultural deprivation paradigm 
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های دارای آموزان در خانوادههای ناشی از قرار گرفتن دانشیتمحرومع است و نقش مدرسه رف

 (.1995)بنكس،  فقر فرهنگی است

های خود نظریه محرومیت فرهنگی را به چالش کشیدند و نظریه پردازان تربیتی در ادامه تالش

آموزان دانشریزی کردند. در این نظریه شكست را پایه «1تفاوت فرهنگی»در نقد آن نظریه، نظریه 

آموزان و جای این که به ضعف فرهنگی آنان نسبت داده شود به تعارض بین فرهنگ دانشبه

آموزان های فرهنگی و نقاط قوت دانشفرهنگ مدرسه نسبت داده شد. بنابراین بررسی شایستگی

 های فرهنگی بدون توجه به طبقه اجتماعی درطبقات پایین جامعه و درحقیقت توجه به ویژگی

(. از دید صاحبنظران تفاوت فرهنگی تمامی افراد دارای 1995)بنكس،  کانون توجه قرار گرفت

وت درجهت نقاط ق آنباشند که باید از یمای، از نقاط قوت زیادی برخوردار های پیشینهتفاوت

 (.2013بلینگز به نقل از بنكس،  –)لدسون ها در تربیت استفاده شودپاسخگویی به نیازهای آن

است. یكی از « نژاد» ،فرهنگ بامرتبط  هاییری نظریهگشكلیرگذار در تأثزجمله عناصر ا

است. « 2نژادی -تئوری انتقادی»طور خاص بر نژاد متمرکز شده است، ها که بهین تئوریترمنسجم

د شود که ابعاتعریف می ها و فنونیاندازها، روشای از چشممجموعه عنوانبهدر این نظریه، تربیت 

آموزان رقم آمیزی را برای دانشای و تبعیضکه موقعیت حاشیه فردیفرهنگی، ساختاری و بین

 تعامالت شود:راستا چنین سؤاالتی مطرح می ایندر کند.زند را شناسایی، بازتعریف و منتقل میمی

ند؟ آموزان چه نقشی دارای برای دانشیهحاش یتموقعفرهنگی درون مدارس در ایجاد و رفع 

های کند؟ ساختار مدرسه چه نقشی در تبعیضیمچگونه برخورد  مسئلهبا این  یند آموزشافر

یماً به اثرات نژادپرستی و مستقنژادی  -کند؟ تئوری انتقادیجنسی، قومی و نژادی ایفا می

 پردازد.یمشود، ساالری بازتولید میهای عملی سلطه حاکمیت، که از طریق نظام شایستهچالش

در تمام عناصر برنامه  تربیت منجر به بازنگریونژادی در تعلیم -فاده از لنزهای تئوری انتقادیاست

های و ارزیابی بودجه کالسهای یبندگروه، شده اجراشده، یطراحدرسی از قبیل برنامه درسی 

 هاآن یی شد که در تمام عناصرهابرنامهو نتیجه آن جایگزینی  به مدارس گردید شدهدادهاختصاص 

 (.2009بیلینگز،  –لدسون ) شودنژادی مشاهده می -پای اصول نظریه انتقادیرد

چند رویكرد آموزش »ی چند فرهنگبه ضرورت رویكرد متناسب آموزشی در جوامع  باتوجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Cultural difference theory 
2.Critical race theory 
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طورکلی شكل گرفت، به 1972تا  1970های مطرح شد. این رویكرد که در بین سال« 1یفرهنگ

ی است که بر عدالت آموزشی تمرکز دارند. حامیان این رویكرد معتقدند که هایبرنامه یهکنندیانب

و دهند و درنهایت، برابریِ قدرت ها تبعیض و نابرابری را در جامعه کاهش میاین نوع برنامه

های آموزشی را به دنبال خواهند داشت. در جوامع متكثر تمامی صداها )تنوع فرصت گسترش

اجتماعی و  –یشینه خانوادگی پاعی، مذهب، جنسیت، مهاجران، قومی، نژادی، طبقات اجتم

ها فراهم گردد. وظیفه نظام آمیز آنیطی برای همزیستی مسالمتنشینی( باید شنیده شود و شرایهحاش

 فرهنگ باهمگام  هاآنو کمک به توسعه و ترویج  هافرهنگی تمام بهآموزشی نیز توجه و احترام 

پسندیده است « آموزش عادالنه»کلی خلق  طوربه(. 0042، 2بیاست )رسمی و مشترک 

چند معلم یتترب»دارد: یم( اظهار 2005) ینگزلیب –(؛ اما همانطور که لدسون 1999 )بنكس،

ای که تصویر نادرستی از انواع ی همچنان از فقر تحقیقاتی و تحقیقات قطعه قطعه شدهفرهنگ

چند آموزش «. برددهند، رنج میهنگی ارائه میهای متنوع فرنگرش معلمان به تدریس در کالس

داند و اتفاقات ناگواری به دنبال این نگرش و مطالبات آن روی ی عدالت را در برابری میفرهنگ

هایشان را تغییر کند فعالیتوجود ندارد و معلمان را وادار می هاآندهد که ضرورتی برای انجام می

ی از چند فرهنگرد تربیتی برای آن ارائه دهد. درنتیجه آموزش د و رویكاستاندارکه ینادهند، بدون 

داشته باشد، ناتوان است.  توجهآموزان نظر پداگوژیكی در خلق سناریویی که به تفاوت دانش

یک جنبه مهم در زندگی  عنوانبهی بازنمایی فرهنگ جابهچالش دیگر این رویكرد این است که 

، 1994بیلینگز،  –گیرد )لدسون کار میکند و بهرا بازنمایی می سطحی آن طوربهآموزان، تنها دانش

های چند فرهنگی گزارش شده (. ازجمله موانعی که در اجرای برنامه2005 ،3کالرک –وایت 

های درسی قصد شده به دلیل ناآگاهی است، مقاومت برخی معلمان نسبت به عملیاتی کردن برنامه

است. از دیگر آموزان دانشهای تحصیلی و نقش آن در مهارتهای رویكرد چند فرهنگی از ارزش

 ی،صادقها در امور مدارس است )رو مشارکت ندادن واقعی همه والدین و خانوادههای پیشچالش

ی پاسخگو به استانداردهانبود  یی درنتیجهچند فرهنگهای آموزش دلیل چالش(؛ به1391

(. جدول زیر 2000، 4رورت یافت )پاین و ولشها، تغییر پارادیمی در این حیطه ضتفاوت

ای از حامیان اصلی، مباحث کلیدی و راهكارهای پیشنهادی هر یک از رویكردهای فوق را خالصه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Multicultural education 
2.Bey 
3.White-Clark 
4.Payne & Welsh  
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 به تصویر کشیده است.

 
 ی رویکردهای فرهنگی نسبت به تربیتمقایسه -1جدول 

 راهكار پیشنهادی تمرکز اصلی رویكرد حامیان اصلی رویكرد

محرومیت پارادایم 

 فرهنگی

اریک  بنجامین بلوم

 اریكسون

تمرکز بر اصالحات تربیتی در 

راستای ارتقای تجارب فرهنگی 

 آموزانآغازین دانش

های فرهنگی یتمحرومرفع 

ناشی از قرار گرفتن 

های آموزان در خانوادهدانش

 کم برخوردار

نظریه تفاوت 

 فرهنگی
 هنری ژیرو

 آموزانرفع تعارض بین فرهنگ دانش

 با فرهنگ مدرسه

پرداختن به سبكهای یادگیری، 

 سبكهای تدریس و زبان

 -نظریه انتقادی 

 نژادی

 پائولو فریره

 

های عملی تی و چالشنژادپرس

 بازتولید سلطه حاکمیت

 اصالحات ساختاری در 

 تربیتوتعلیم

چند رویكرد آموزش 

 یفرهنگ

 نیتو

 بنكس
 های درسیاصالح برنامه عدالت آموزشی

 

یک از این وجود هیچرویكردهای فوق از جهت توجه به فرهنگ در تربیت ارزشمندند؛ بااین     

. مرور اندهایی نپرداختهیطمحطور خاص به تبیین نقش کارگزار اصلی در چنین رویكردها به

پداگوژی برخوردار از »رویكردهای فرهنگی به تربیت نشان داد که  یمند تحقیقات در زمینهنظام

ی آموزان دارادانشیازهای نبیش از سایر رویكردها به عمل معلم و پاسخگویی به  1«رهنگیربط ف

؛ a 2010ی،گ؛ 2005،بیلینگز  –لدسون ؛2010، 2یتو)نتنوع فرهنگی در کالس درس توجه دارد 

یک ابزار اثربخش در دستیابی به  عنوانبهاین پداگوژی  90(. از دهه 2007 ،3ویلیجاس و لوکاس

متخصصان تربیتی قرار گرفته  توجه مورد متنوع فرهنگی،آموزان دانشتحصیلی و اجتماعی نیازهای 

(. به باور محققین پژوهش حاضر، این پداگوژی از پتانسیل قابل توجهی 2003 ،4)هاوارد است

های دارای تنوع فرهنگی برخوردار است؛ چرا که محیط یههای تربیتی عمدبرای رفع چالش

. گلوریا استهای دارای تنوع فرهنگی انی کارآمد در این حوزه نیاز مبرمِ جامعهی معلمسازآماده

بیش از هر متخصص دیگری برای توسعه و تدوین الگوی برخوردار از  (1995) بیلینگز –لدسون 

بیلینگز پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی  -لدسون كهآنربط فرهنگی تالش کرده است. قبل از 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Cultural relevant pedogogy 
2.Nieto 
3.Villegas & Lucas 
4.Howard 
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نمونه آئو و  طوربهنماید، نویسندگان متعدد، مباحثی در این زمینه مطرح کردند. ی پردازمفهومرا 

( معتقدند که آگاهی از تفاوت بین یادگیری رسمی و غیررسمی در تسهیل پیشرفت 1981)1جوردان

ی ارتباط بین این دو برقراریت بسزایی دارد و این معلم است که با آموزان اهمدانشتحصیلی 

ای دارد. همچنین ماهوت و کنندهیینتعآموزان نقش ر درک جهان پیشِ روی دانشتجربه متفاوت د

شده  ییشناسا( در مطالعات خود دریافتند که الگوهای متنوع فرهنگیِ رفتار باید 1981)2یكسونار

آموزان نشأت گرفته را تشخیص داده و در فرایندهای و معلمان باید رفتارهایی که از فرهنگ دانش

بیلینگز معتقد است که ما همواره به اهمیت  -ود تفسیر نمایند. از این منظر گلوریا لدسونتربیتی خ

ی که از انتظاراتداریم؛ اما به  آموزان اذعاندانشهای متنوع فرهنگی فرهنگ و لزوم توجه به ویژگی

یم. با این اختهنپرداهایی که باید در این زمینه از خود نشان دهند، معلم باید داشته باشیم و توانایی

نگرش، وی در مدارس دارای تنوع به بررسی و شناخت معلمانی پرداخت که در عمل خود به 

 یافته بودند.دستبرخوردار آموزان متنوع و کمدانش بای و کیفیت مورد انتظار در ارتباط اثربخش

 دارایموزان آدانش موفقِ معلم 8 روی بر که ایسال مطالعه 3پس از  (1994) ینگزلیب-لدسون

 «فرهنگی ربط از برخوردار پداگوژی»در  رامعلمان  ینا کار یمتفاوت انجام داد، اثربخش یشینهپ

افتد باید ورای سطح . وی معتقد است برای درک آنچه که در کالس اتفاق میکرد یسازمفهوم

اعمالشان،  های تدریس معلمان گام برداشت و به ادراکات فلسفی و ایدئولوژیكیاولیه استراتژی

کنند، چگونه روابط اجتماعی درون و بیرون اینكه چگونه در مورد خود و دیگران فكر می

کنند، چگونه دانش را ادراک کرده و نقاط مشترک و سازگار و ناسازگار آن کالسشان را تدوین می

نگی (. پداگوژی برخوردار از ربط فره1995aبلینگز،  –)لدسون  دهند، توجه داشترا نشان می

 نظر علمی دارای دستاورد باشند. آموزاندانش( 1: ستدارای سه معیار مشخص ا

نقد و فهم نظم  یهینزم آموزان دردانش( 3های فرهنگی باشند. ی شایستگیآموزان دارادانش( 2 

 معیار بطور خالصه عبارتند از: 3اجتماعی موجود رشد و تعالی یابند. این 

  5ی و انتقادیاجتماع -( آگاهی سیاسی3  4تگی فرهنگی( شایس2  3( پیشرفت تحصیلی1

توان این با توجه به اهمیتی که این پداگوژی برای دستاورد دانش آموزان قائل است، می    

عنوان مبنای نظری برای تبیین کارآمدی فرهنگی معلمان در بسترهای دارای تنوع پداگوژی را به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Au & Jordan 
2.Mohatt, G. & Erickson  
3.Academic Acheivement 
4.Cultural Competence 
5.Sociopolitical Consciousness 
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را  یفرهنگ معلم دارای کارآمدیطور خالصه به (2001) یلینگزلدسون بفرهنگی در نظر گرفت. 

 یبرا ییعنوان مبنابه داردو تالش  کندیدرک م تربیت،نقش فرهنگ را در داند که معلمی می

های یژگیوو در استفاده از  قرار بگیرد آموزان خود،دانش یهخانواد نگ وفرهتعامل با در  یادگیری

های یادگیری بسیار ردهای اصیل برای آنان در موقعیتآموزان در راستای دستاوفرهنگی دانش

 نماید.منعطف و آگاهانه برخورد می

 ؟ ستربط فرهنگی چگونه اکارآمدی فرهنگی معلمان در بستر پداگوژی برخوردار از  (2

لم مطرح شده اصلی برای مع یهمولف 5 در رویكرد پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی حداقل     

ا داگوژی رپها، معلم کارآمد فرهنگی از منظر این متقابل و سازنده بین این مؤلفهاست، که ارتباط 

 پداگوژیكی،  دانش (2 آموزان؛دانش شناخت از (1مؤلفه عبارتند از:  5نماید. این معرفی می

 دو. آموزان( کمک به پیشرفت دانش5آموزان و دار با دانشمعنای رابطهساختن  (4 تأملی؛-خود (3

ت ها در نهایدیگر ماهیت عملكردی دارند. این مؤلفه یهمؤلف سهاول ماهیت دانشی و  یهمؤلف

 نمایند.یممفهوم کارآمدی فرهنگی معلم را از منظر پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی تبیین 

 آموزاناز دانش شناخت (1

 شناختهم  و زانآمودانش یهنیشیپ و فرهنگ شناخت هم ،آموزاننشدااز  شناختنظور از م      

 تیمسئول ،متنوع آموزاندانش با برخورد در معلم .است آنان فرهنگ از برآمده قیعال و هاهخواست

 نانیاطم تا ،دابی یآگاه آنان به نسبت مختلف یایزوا از دیبا و دارد را آموزاندانش مؤثر شناخت

 .شودیم داده پاسخ هاآن یازهاین که کند حاصل

از  آموزاندانش نهیشیمعلم از فرهنگ و پ یآگاهآموزان: دانش یهو پیشین آگاهی از فرهنگ     

استفاده  در کنار هم وفوردو واژه به نیادر منابع مختلف كه با اینبرخوردار است.  یاژهیو تیاهم

 منظور از. دارد وجود ییهاتفاوت واژه دو نیا نیب که دهدیم نشان فاتیتألتر اند، بررسی دقیقشده

 گیخانواد تیساختار و وضع ایو  یاقتصاد وضعیتهمچون  یشخص یهایژگیو ترشیب «نهیشیپ»

 ت،ینژاد، قومناظر بر  ترشیب «فرهنگ»و  ؛است آموزدانش( یتیجنس یهاخانواده و تفاوت نهیشیپ)

 ن،ییآ ها،سنت ،یاجتماع یهاارزش گفتار، سبک زبان، از جمله یفرهنگ هایسایر ویژگیزبان و 

رفتار، حرکات » فرهنگی آمدمعلمان کار. است آموزاندانش ینمادها خ،یتار ها،اسطوره ها،نهافسا

 «یریادگی یهاخانه و سبک طیمح ،ینیبها، جهانارزش ،یکالمریو غ یزبان کالم ،یكیزیف
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  (.9719 ،1نیرویدارند )ا یمثبت یریگها جهتو نسبت به آن کننددرک می یدرستآموزان را بهدانش

 سیتدر در: آموزاندانش فرهنگ از برآمده یهاخواسته و هایژگیو ق،یعال از یآگاه      

. است برخوردار یاژهیو گاهیجا از وزانآمدانش قیعال شناخت مفهوم یفرهنگ ربط از برخوردار

 ذاررگیتأث آنان با مؤثر ارتباط یبرقرار در آموزاندانش عالقه مورد و آشنا جذاب، عناصر از استفاده

 یریادگی جهینت در و دهدیم شیافزا را یریدرگ و الیخ یآسودگ زانیم ییآشنا نیا و. است

 و قیعال به که یآموزش مواد از توانیم نیب نیدرا. شد خواهد زتریانگجانیه و ترجذاب

 ،کارآمد معلمان (.2012، 2جفی و کوپر -)براون گرفت بهره است مرتبط آنان یفرهنگ یهاخواسته

 خود عالقه مورد موضوعات کشف به که دهندیم قرار آموزاندانش همه اریاخت در ییهاتفرص

نمایند و این کار را از طریق پرسش  آموزان استفادهدانشپیشین  دانشتوانند از معلمان می. بپردازند

های جدیدی را در ها و مهارتشود انجام دهند. همچنین ایدهدر مورد موضوعاتی که مطرح می

نمایند )ویلیجاس و شان تعبیه مییکالسهای آموزان بامعنا است در برنامههایی که برای دانشپروژه

های تدریس متناسب، برای های یادگیری و روش(. در کنار طراحی فرصت2007لوکاس، 

ه هایی با خانوادهای متنوعی از قبیل: انجام مشاهدات و مالقاتیابی به این شناخت، استراتژیدست

آموزان در مورد انتظاراتشان از آینده در کالس هایی برای بحث با دانشآموزان، خلق فرصتدانش

 یدرس کالس یریگشكل یاقدام نیچن جهینت (.2007ویلیجاس و لوکاس، ) درس توصیه شده است

 .دارند یریادگی فرصت باهم زمانهم معلم و متنوع، آموزاندانش آن در که است

 یكیپداگوژ دانش (2

شامل آگاهی از چگونگی تدریس، مدیریت کالس درس و استفاده از  پداگوژیكی دانش     

آموزان و متضمن استفاده باشد که تسهیلگر یادگیری دانشآموزان در تدریس میهای دانشویژگی

. این (1201، 3)پوالت های درسی متناسب برای آنان استآموزان و طراحی برنامهاز تجارب دانش

و تعامالت  یماترفتارها و تصم یبرا ییمبنا شود،یم یداهو یتی معلمترب هاییتکه در فعالدانش 

البته (. 1992 ،5پاجارس، 2010 ،یگ، 1996 ،4)فانگ درس است کالس آموزان درمعلم و دانش

 باور و یكیبا دانش پداگوژ کندیبرقرار م آموزانکه معلم با دانش ینوع تعامالت بدیهی است که بین

که معلم هایی یتخود را در نوع فعال یرگذاریتأث ین. ادارد وجود نزدیكی ارتباط دانش این از وی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Irvine 
2.Brown-Jeffy & Cooper 
3.Polat 
4.Fang 
5.Pajares 
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 آموزاندانش یادگیریبر  یاثرگذار برایکه  یو نوع مواد آموزش سازدمیفراهم  آموزاندانش یبرا

 (.2011)پوالت،  دهدیبروز م دهد،یمورد استفاده قرار م

 یتأمل-( خود3

اندرکاران بیش از چند دهه است که تأمل معلمان در عملشان مورد توجه محققان و دست     

(. محور 2003؛ به نقل از هوارد، 1992؛ والی، 1983؛ شون، 1903است )دیویی، تربیتی قرار گرفته

هد داغلب این تألیفات این ایده است که تأمل، تجربیات و رفتارهای فرد را در مرکز توجه قرار می

)هوارد،  سازدبخشی به تصمیمات آتی فرد فراهم میو از آنها معانی و تفاسیری برای آگاهی

پردازانی بود که در باب ارزش تأمل در تربیت سخن گفت. (. دیوئی یكی از نخستین نظریه2003

ه ای از حل مسئله مبتنی بر چارچوبی از تجربیات و رویدادهایی کعنوان شكل ویژهوی تأمل را به

طور گرفت. معلم در عمل تأملی خود بهعنوان فرایند شناختی فعال تلقی شوند، در نظر میباید به

طورکلی هاجتماعی و ب یهپردازد که چگونه نژاد، طبقمداوم به کنكاش و بررسی این امر می

هد. معلم دتأثیر قرار می آموزان را تحتبینی دانشفرهنگ، سبک یادگیری و تفكر، ادراکات و جهان

ای که در درون و بیرون اش در انجام تدریس باید از نفوذ عوامل چندگانهبرای اثربخشی درگیری

کشند، آگاه باشد. این امر و یا به چالش می کنندآموزان را حمایت میاز کالس درس موفقیت دانش

أمل در درون متضمن درگیر شدن معلم در یک فرایند تأملی صادقانه، انتقادی و چالشی است. ت

بافت اخالقی، سیاسی و معنوی تدریس و در ارتباط با مسائل معطوف به برابری و عدالت 

؛ به نقل از هوارد، 1989، 1شود )کالدرهدتوصیف می« تأمل انتقادی»اجتماعی، با اصطالح دقیقتر 

 است: (. تأمل انتقادی در پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی در سه مرحله قابل شناسایی2003

نگی های مبتنی بر فقر فرهشهدر مرحله اول معلم به بررسی چگونگی استمرار و اجرای اندی

  .کشدهای آنان را به نقد میپردازد و افكار و اندیشهآموزان متنوع میدانش

هنگی در مرحله دوم، معلم ارتباط بین فرهنگ و یادگیری را نشان داده و از ظرفیت فر

وری شان ضردستیابی به موفقیت کند که براین یک ظرفیت ارزشمند یاد میآموزان به عنوادانش

 .است

کند و در های تدریس سنتی تأمل میدر سومین مرحله تأمل، معلم در چگونگی اثربخشی روش

 (.2003عطف و پویاست )هوارد، های تدریس منای از روشجستجوی طیف گسترده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Calderhed 
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 در یتأمل-خود یفرهنگ ربط از برخوردار یپداگوژ اصول یاجرا جهت در گام نینخست

 فرهنگ، به مربوط مسائل و هانگرش ،یچندفرهنگ آموزش مورد در باورها لیقب از یموارد

 نیا (.2006 هوارد، ؛2004 بنكس، ،2000،یگِ ؛2003 هوارد،) است نژاد و اقتصاد ت،یجنس ت،یقوم

 مورد در را خود یباورها معلمان که است یاتیح معلمان و آموزاندانش رشد یبرا مسئله

 در و دهند صیتشخ ،هاستآن متنوع یهانهیشیپ یکنندهانیب که آنان یهاخانواده و شانآموزاندانش

 را خود یضمن و حیصر ادراکات ندیفرا نیا طول در و شده ریدرگ یتأمل-خود تفكر یهچرخ

 ون) است مرتبط نیز تدریس هویژ هایصالحیت از هاآن ادراکات با انمعلم باورهای .سازند متحول

 یا است نیاز مورد تدریس برای دانشی چه اینكه تشخیص مثال طوربه(. 2013 ،1همكاران و ادن

 .هاستآن باورهای نوع و ادراک از متأثر باشند، داشته تعریفی چه والدین مشارکت از اینكه

 آموزاندانش معنادار با یارابطه ساختن( 4

ی برخوردار از پداگوژ یدیکل عنصریو معلم  آموزاندانش نیمعنادار ب یارابطه یریگشكل     

آموز را از منظر این پداگوژی دانش -( روابط معلم1994) بیلینگز –لدسون ست. ا ربط فرهنگی

و « روابطی که شناور و منعطف، برابر و فراتر از کالس درس است»کند: گونه تعریف میاین

کند. معلمان دهد و انسجام مشابهی را بین آنها تشویق مینشان می را آموزاندانشپیوستگی با همه 

بلكه باید از ماهیت حضور  ؛تشخیص دهند آموزان رادانشتنها باید ارزش و اهمیت هرکدام از نه

و معلم  آموزدانشتوسط  زمانهمدر جامعه آگاهی داشته باشند. ساختار ارتباطی کالس درس  آنان

ی باشد که در آن هویت فرهنگی افراد حاضر در کالس پرورش اگونهبه گیرد و بایدیمشكل 

فردی ویژگی (. مراقبت از تعامالت بین2012جفی و کوپر،  -؛ به نقل از براون2000)گِی،  یابد

مدارا با و که از طریق صبر  ؛(2000معلـــــمان برخوردار از ربط فرهنگی است )گِی، 

مختلف با  یایارتباط از زوا شودیتالش م این نوع روابطدر  شود.یادگیرندگان نشان داده می

گروه  کیاز  یعنوان عضوبه آموزاندانشکه با فرد فرد  یاگونهبه ؛شود برقرار آموزانشدان

 یا. آنچه مهم است وارد شدن در رابطهتعامل داشته باشد درس کالس کی از یعضو و یاجتماع

 ایگروه  کیکه معرف او در  است شخص هر یهایژگیو یورا یعنی ؛است یاست که ابتدا فرد

دقت ها بهاز آن یادیمعنادار شناخت بن یارابطه ساختن یدر ادامه برا یول ؛ی استفرهنگ خاص

عالقه  نیتوجه خود آنان و همچن مورد یزیچه چ نكهیمثال ا طور. بهردیگیم قرارموردتوجه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Van Uden et. al 
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 یجار جامعه بطن در و ستینگ و خانواده آنها ناز فره یئالزامًا جز یزیچه چ ،هاستفرهنگ آن

 قیعم یارابطه یریگآموز در شكلمعلم و دانش نیمشترک در ب یهایژگیو و طیشرا کشف .است

وشنود است. گفت کندیارتباط کمک م نیا یریگکه به شكل یگرید روشو معنادار مؤثر است. 

ممكن  .شودیم برقرار گریكدیارب متنوع با تج یهنیزم آموز درمعلم و دانش نیب کهگفتگو  ینوع

آموز به آن است با آنچه فرهنگ دانش مندو عالقه خواهدیآموز مدانش کیآنچه  نیباست 

 ییهابه تفاوت دیدر ساخت رابطه معنادار معلم با نی. بنابراشته باشدمند باشد تفاوت وجود داعالقه

 چشمکیها با آن یهمهبه  ستنیاز نگر ،جه داشتهفرهنگ هم وجود دارد تو کیکه در درون افراد 

که به دنبال  یمعلم یبرا نی. ادینما دییتأ نیز راگروه فرهنگی خاص  و تنوع در درون زدیبپره

 .(2016، 1)بون است مهم اریبس ،است یآموزش یهادر فرصت یریدرگ یبرا آموزاندانش قیتشو

با آنان شكل دهند که در جهت  یروابط دهدیم رااجازه این به معلمان  آموزاندانشاز شناخت 

ها را به تر کرده و آنآموز را منسجمدانش–باشد و رابطه معلم آموزاندانش قیو عال هاخواسته

شاهد بهبود  ر طی آنکه د پذیرای قابل اعتماد و انعطاف؛ رابطهکندیم قیتشو داریپا یاداشتن رابطه

 خواهد بود. آموزاندانش شرفتیو پ

 آموزان( پیشرفت دانش5

 هو ب یازمندندن یاجتماع یاسی،س یهامهارت ی،به سواد، حساب، تكنولوژ آموزاندانش یههم     

 پایبندی یهسای در را آموزاندانش تحصیلی پیشرفت به دستیابی پداگوژی این. شوندیها مجهز منآ

 یدادهایبا رو همراهیدر  یبرنامه درس یهاچارچوب یتو رعا یادگیریو  یستدر یندفرا به

 بردیشدر پ یكدیگرآموز و معلم با . دانشکندیشدت دنبال مبه هنگیفر نمادین و برانگیزاننده

 او یادگیری ینو ا یردبگ یادکه  رودیآموز انتظار مدارند. از دانش برعهده یفیوظا ی،اهداف آموزش

از  یمنسجم یهمجموع کنندمی عمل الگو این طبق بر که معلمانیاست.  ییهاهمراه با چالش

 برای سطح باال ظاراتانت تفكر انتقادی، از برخورداری یس،متنوع تدر یهاروش یادگیری،اهداف 

 دشوار مفاهیم درک به کمک برای واقعی زندگی هاینمونه ازکرده و  یشان را طراحآموزاندانش

 یتنوع فرهنگ یآموزان داراکه دانش رودیکالس انتظار م یطمح در. گیرندیآموزان کمک مدانش به

مختلف همراه با  یهااقدامات به روش اینخود را توسعه دهند. ممكن است  یعلم هایمهارت

 یهنقط فرهنگی ربط از برخوردار پداگوژی بستر در اما. گیرد انجام آموزاندانش پذیرییتمسئول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Boone 
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 (.2006بیلینگز،  –لدسون ) ستا «آموزخود دانش یسو از تحصیلی پیشرفت انتخاب» ،عطف

 -دسونلآموزان دستیابی آنان به شایستگی فرهنگی است. دومین معیار مهم در پیشرفت دانش     

ها آن از بیرونبا فرهنگ خود و آنچه  آموزاندانش یاروییعنوان رورا به فرهنگی شایستگی ینگزلیب

آموزان جهت نشکمک به دا برای است یاوسیله شایستگی این. در واقع کندیم یقرار دارد معرف

 یفرهنگ یوارد پهنهکه یحال ها درنآ هخود و عمل کردن ب یفرهنگ یدعقا هو احترام ب یصتشخ

برد. یم نام «ینیبدو جهان یهمواجه»عنوان با  تفاقا این از بیلینگز -لدسون. شوندیم ترییعوس

ال کرده و به دنب ییهنگ خود را شناسانقاط قوت و ضعف فر یفرهنگ شایستگی یآموز دارادانش

عنوان به یزن . همزمان خود راکنندیادراک م اچگونه فرهنگ او ر یگراناست که بفهمد د ینا

 یفرهنگ شایستگیرد فمهم است که  یارمع ین. در اداندمیتر جامعه بزرگ یک از یرگذارتأث یعضو

 آموزاندانش دانش و تجارب ازاستفاده  نامعلم یفه. وظیدزمان باهم کسب نماهمرا  یو جمع یفرد

با  یروابط د، ب(را بشناسن خود آموزانِدانشالف(  که نحوی بهاست  اتصالبرخورد و  ینا در

، بلینگز – لدسونآموزان را شكل دهند )دانش یفرهنگ یتج( هو دهند، سازمان آموزاندانش

حضور  از. کندیم استفادهاهداف  ینه اب یابیدست یبرا یگوناگون هایروش از کارآمد (. معلم2006

از  گیرد،یبهره م یفرصت آموزش یکعنوان ها در کالس درس بهکردن خانواده درگیرو 

 آموزاندانش کند و ازیاستفاده م یفرهنگ شایستگی و یادگیری ایبر یاجتماع هاییتواقع

به  یقطر ینده و از اار داتوجه قر مختلف مورد یایرا از زوا یاجتماع هاییتکه واقع خواهدیم

است که در  یآموز روشدانش یصدا واز زبان  استفاده. یابنددست  یگرانشناخت خود و د

 توجه است. مورد هویت یریگشكل

 یداشتن نگاه نقادانه و ذهن ی برخوردار از ربط فرهنگیبارز پداگوژ هاییژگیاز و یكی     

 مدرسه و درس سخارج از کال دهدیاجازه را م نیمعلمان ا و آموزاندانشپرسشگر است که به 

که در جامعه وجود دارد  هایییو نابرابر ینقوان ،ساختارها به و دادهخود را گسترش  پرسشگری

 یلیتحص یشرفتپ ی،اجتماع –سیاسی آگاهیبیلینگز معتقد است که  -لدسون یند.وارد نما یینقدها

 یصورت که از انفعال این ه. بدهدیقرار م یرثتحت تأ یزآموزان را ندانش یفرهنگ شایستگیو 

ها کمک به آن یاریهوش یناو  گیرندیم قرار یرامونششده و در کنش با جهان پبرخورد کردن خارج

 یو در ط نمایند شناساییرا  شودیم هاینابرابر یدکه منجر به بازتول یساختارها و اعمال تا کندیم

 اقدام  یک در و شده درگیر خود از خارج انبا جه یقادصورت انتآموز بهدانش یندفرا ینا
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. نتیجه این (1994، بیلینگز – )لدسون شودوارد عمل  هایو نابرابر یصدر رفع نقا یوشنودگفت

 (. هرچه 2009بیلینگز، -درگیری، بهبود و پیشرفت آنان در سطوح مختلف است )لدسون

تری خواهند داشت. تحصیلی پیشرفت بیشتر درگیر باشند از نظر آموزان در آموزش بیشدانش

دهد در انواع توانایی معلم در نشان دادن تنوع در کالس درس و اقداماتی که برای آن انجام می

بر کارآمد فرهنگی  ( معلمان3201) 1و سیگال گارتبه باور آموزان اثرگذار است. پیشرفت دانش

آموزان انجام تكیه بر نقاط قوت خود دانش و این کار را با گذارندیم یرثأآموزان تدانش یتموفق

های کارآمدی فرهنگی از منظر پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی و نحوه در ادامه مؤلفه دهند.می

 است:شده به تصویر کشیده  2در شكل  ارتباط متقابل هریک از آنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Garrett & Segall 
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 کارآمدی فرهنگی معلم الگوی:  2شکل 

 

 یق قابل استنباط است الگوی کارآمدی فرهنگی معلم از دو الیههمانطور که از شكل فو          

ی حیطهرود در دو ی دانشی از معلم انتظار میدانشی و عملكردی تشكیل شده است. در الیه

آموز و دانش پداگوژیكی به شناخت کافی دست یابد. تالش شده است تا ارتباط آگاهی از دانش

تر نشان داده شود. همچنین عملكرد معلم در دو وسیع یالیهتعاملی بین این اجزا با یكدیگر در 

ملی خود تأی معنادار وتسهیل پیشرفت نشان داده شده است. تأملی و ساختن رابطه-خود یالیه

 

 بعد دانش

انآموزبا دانش رابطه معنادار  

 پیشرفت

 بعد عملکرد

پیشرفت 

شایستگی  تحصیلی

 فرهنگی

 

 -آگاهی سیاسی

 اجتماعی

آموزانشناخت از دانش  

 تأملی-خود

دانش پداگوژیکی   
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در نهایت هدف اصلی که  دارای معنادست آمده  و با ساخت رابطهدانشی به یبعد از طی الیه

شده و خود را در ابعادی چون پیشرفت  محققموز است آهمان انتخاب پیشرفت از سوی دانش

 سازد. اجتماعی مشخص می–تحصیلی، شایستگی اجتماعی و آگاهی سیاسی

 یریگجهینتبحث و 

های آموزی و کالسپدیده مهاجرت انبوه ترکیب جمعیت دانش یدر عصر حاضر در سایه

چند فرهنگی را تداعی درس خصوصاً در مناطق شهرنشین، زیست در مدرسه زندگی در جامعه 

کند و الجرم اصحاب مدرسه باید آداب چنین زیستی را آموخته و استلزامات آن را دریافته می

(. چنین تحوالتی نظام تربیتی را به اشكال گوناگون با رویكردهای 1391)مهرمحمدی،  باشند

فرهنگی و فرهنگی همچون محرومیت فرهنگی، تفاوت فرهنگی، پداگوژی انتقادی، آموزش چند 

های فرهنگ مرتبط کرده است. در بررسی ویژگی یپداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی به مقوله

ها مشخص شد که هرکدام از آنها از منظری ویژه به دنبال برقراری ارتباط فرهنگ و این رویكرد

تی و به نژادپرس صراحت بهپداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی باشند؛ در این میان تربیت می

مشكالت برخاسته از آن نپرداخته است، اگرچه همانند تئوری انتقادی به این امر واقف است که 

هایی که در جایگاه قدرت قرار دارند، و شفاهی، واقعیتی است که توسط آنروایت مسلط نوشتاری 

یت (؛ اما آنچه برای این پداگوژی اهم2008 ،1ترنت و همكاراناست )شده  یرفتهپذو  شدهخلق

عنوان فردی موفق و توانمند ای و حضور در اجتماع بهدارد، فاصله گرفتن فرد از موقعیت حاشیه

 وجودبهساختاری که نگرش نابرابر فرهنگی را  نقد بهاست. پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی 

ارد. تمایز ها و آنچه در فرایند تربیت باید انجام گیرد تمرکز دپردازد، بلكه به تفاوتینمآورده 

ی در این خوب به، فرهنگ باهای مرتبط پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی نسبت به دیگر تئوری

پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی، مانند پداگوژی »بیلینگز آشكار است:  –اظهارات لدسون 

ت و ویژه متعهد به انسجام اجتماعی جامعه اس طوربهانتقادی ماهیت اعتراضی ندارد، بلكه 

آموزان دانشای که . پداگوژیهستحال رویكردی است که به دنبال توانمندسازی افراد نیز یندرع

سازد و این کار را از طریق از نظر عقالنی، شناختی، اجتماعی، انگیزشی و سیاسی توانمند می را

، 1994گز، بلین –)لدسون « دهدکاربرد منابع فرهنگی برای بهبود دانش، نگرش و مهارت انجام می

 .(18-17ص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Trent et all 
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 آموزاندانشترین تأثیر را بر یادگیری شود، بیشیمتصمیمات تربیتی که توسط معلم اتخاذ      

یكردهای متنوع فرهنگی نادیده روتوان نقش معلمان را در دستیابی به اهداف راحتی نمی دارد. به

های ه بر استفاده از ظرفیتتوانند عالومعلمان هستند که با ایفای صحیح نقش خود می گرفت. این

آموزان دارای تنوع فرهنگی را در دستیابی به اهداف هایشان دارند دانشفرهنگی که در کالس

های متنوع اجتماعی و انسانی پیش ببرند. به دلیل چنین اهمیتی، همواره یتصالحآموزشی و دیگر 

ان تربیتی بوده است. معلمان محقق توجه مورد هاآنکیفیت کار معلمانِ اثربخش و چگونگی تدریس 

های شان را وارد کنش با برنامهآموزانخود و دانش هایی مجهز گردند کهنیازمندند که به استراتژی

که تنوع فرهنگی در کالس درس را  ستادار رامد این قابلیت نماید. معلم کارآدرسی چند فرهنگی 

دنبال  آموزاندانششرفت تحصیلی تشخیص دهد و آن را در عملش نشان دهد و اثر آن را در پی

(، 2011)4ریورز-در این رابطه ویلس .(1996، 3، ویات2001، 2؛ تانسند2012، 1نماید )پرتوریوس

( اثرگذاری 2016) 6( و اسكار ریچارد2011(، برس)2015)5(، گاردنر2012(، رابینسون)2010گی)

 اند.آموزان را تأیید نمودهانشربط فرهنگی بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی د از پداگوژی برخوردار

 علمانش راباید م منجر به این یافته شده است که سیستم آموزشی هاماحصل این تالش     

های حاصل از پداگوژی دهد. در هر صورت کاربست یافته ی کارآمدی فرهنگی حرکتسوبه

نی بر مبت وی معتبر کارآمدی فرهنگی معلم، نیازمند تفسیرها یبرخوردار از ربط فرهنگی درباره

های تربیتی مستلزم گیری درباره پدیدهشواهد چندگانه است. هرگونه سیاستگذاری و تصمیم

ها و هنجارها و ترجیحات ها و تفسیرهایی است که شرایط اجتماعی، ارزشبكارگیری روش

تمرکز م توانند بر این مواردهای آتی در این حوزه میجامعه را لحاظ نماید. از این رو پژوهش

 آموزان مقاطع تحصیلی مختلفشوند: ارتباط میان کارآمدی فرهنگی معلمان و پیشرفت دانش

 های کارآمدی فرهنگی در نقاط مختلفچگونه است؟ وضعیت معلمان از جهت دارا بودن مؤلفه

ن از جامعه دارای تنوع فرهنگی به چه صورت است؟ موانع و تسهیلگرهای برخورداری معلما

درسی و عمل  های ارزشمندی برای برنامهرهنگی چیست؟ پاسخ به سؤاالت فوق داللتکارآمدی ف

 آورد.معلمان در بسترهای دارای تنوع فرهنگی فراهم می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Pretorius 
2.Townsend 
3.Wyatt 
4.Wells-Rivers 
5.Kimberly Rene Gardner 
6.Oscar Richards 
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Abstract 

The purpose of this study was to explain the teacher`s Cultural efficacy. To achieve 

this goal the systematic review method was used. This research is a qualitative 

systematic review that is a method for integrating or comparing findings from 

qualitative research. The accumulated knowledge resulting from this process has 

resulted in a new interpretation and an effective explanation of the concept of teachers' 

cultural efficacy. In this research, five theoretical frameworks were examined and the 

selected approach was described concerning the concept of cultural efficacy. The 

research sample was more than 40 authoritative articles and 6 books in the field of 

culture and education. Using the keywords "cultural approaches to education", "culture 

and education", "cultural competence", "cultural efficacy", "Cultural proficiency", 

"Cultural relevant pedagogy", researches have been systematically reviewed. Findings 

show that the most emphasis on the effectiveness of teacher role in facing cultural 

diversity is observed in “culturally relevant pedagogy”. This pedagogy specifically 

emphasizes the redefinition of the teacher's role. The two dimensions of knowledge and 

performance play a decisive role in the formation of the teacher's cultural efficacy. The 

knowledge dimension is then divided into three sections: including (1) knowledge of 

students (awareness of student’s background, knowledge of the desires and interests of 

their culture), and (2) pedagogical knowledge. Performance is focused on (1) self-

reflection, (2) building meaningful relationships with students, and (3) improving 

student performance. The set of these capabilities is identifiable in the concept of 

"cultural efficacy" of teacher, which will lead to achievement in three areas of 

Academic Achievement, Cultural competence, and socio-political consciousness. This 

teacher, with these capabilities, Provide the ability to achieve the expected achievement 

for culturally diverse students.  
 
Keywords: Cultural Efficacy, Cultural Diversity, Culturally Relevant Pedagogy, 

Teacher Education. 
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