
 

 

 «ی درسیهای برنامهپژوهش»ی علمی پژوهشی مجله                                                                              

 ی درسی ایرانانجمن مطالعات برنامه                                                                                                

 1398 تابستانو  بهار، 17، پیاپیاولی ، شمارهنهمی دوره

 223 -188های صفحه  

 
 : اقوام ایرانیپردازی فرایند آموزش چند فرهنگی از منظر معلمان مفهوم

 نظریه داده بنیاد

   علیرضا صادقی   بیگیفاطمه هواس

 تهرانعالمه طباطبایی دانشگاه 

 چکیده
است. شده  پردازی فرایند آموزش چند فرهنگی از دیدگاه معلمان اقوام ایرانی انجاممنظور مفهوم پژوهش حاضر به

مشتمل بر معلمان شش قوم ایرانی )آذری و  ،روش پژوهش حاضر کیفی با تأکید بر نظریه داده بنیاد است. میدان مطالعه

ها( در پژوهش، رسان)اطالع کنندگانو لر( در دوره آموزش ابتدایی بوده و مشارکت کرد ترک، بلوچ، ترکمن، عرب،

گیری نظری گیری هدفمند و نمونهگیری در این پژوهش نمونهش نمونههای مختلف بوده است. روپنجاه معلم از قومیت

 ها از سه مرحله کدگذاری استفادهشده است. برای تحلیل داده کفایت نمونه از اشباع نظری استفاده بوده و برای رسیدن به

هایی تخراج شد. مقولهوشش مقوله اسوپنج زیر مقوله و بیستسینه مفهوم؛ صدوهفتادوومجموع پانصد در شده است.

عمومی شدن  آمیز، وجود سابقه چند فرهنگی،: تک فرهنگی مخاطرهاند ازشرایطی قرار گرفتند عبارتکه در ذیل بعد 

خودباختگی هویتی  های زبانی، خود ارجحی فرهنگی،چالش پذیرش چند فرهنگی، وجود گفتمان مقاومت فرهنگی،

زدگی آموزشی، وجود سیاست چند فرهنگی هراسی، سازی قومی،کلیشه فرهنگی،سوادی چند کم ثباتی جامعه،اقوام، کم

بازآموزی  گرایی قومی،: مخالفان چند فرهنگی، خبرهاند ازها در بعد تعاملی عبارتهزبان فارسی. مقول هژمونیک شدن

د پیامدی مشتمل بر: ها در بعگذاری زبانی، تحقق گفتمان عدالت و مقولهمندی قومی، سیاستحکومت چند فرهنگی،

توسعه فردی و برابری  مفاهمه قومی، زدایی قومی،مند، کلیشهبخشی آموزشی، اثربخشی یادگیری، همگرایی نظامکیفیت

 .گذاری شدنام "بایستگی آموزش چند فرهنگی"ی هسته ست. در این پژوهش مقولههای آموزشی افرصت

ی مرکزی، نظام نظریه بایستگی آموزش چند فرهنگی، مقوالت محوری، مقوله ،نظریه داده بنیاد :های کلیدیواژه

 .آموزشی
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 مقدمه
بدین  ارتباطی تنگاتنگ و متقابل دارند. ،فرهنگ ای باآموزش، یادگیری و پرورش در هر جامعه

آموزش را اند و از سوی دیگر فرایند معنی که از یکسو فرهنگ را محصول آموزش قلمداد نموده

 اندها و هنجارهای )یا همان فرهنگ( موجود در یک جامعه تصور کردهمتأثر از نظام معنایی، ارزش

کنند که هر یک های گوناگونی زندگی می(. در درون هر کشور اقوام و ملیت1391)صادقی،

ها بدون شک، بر جریان تحصیل و دارند و این ویژگی های فرهنگی مختص خود راویژگی

(. تدریس و یادگیری، فرایندهای 1379ها در اجتماع اثرگذار است )جوادی،های بعدی آنقیتموف

فرهنگ اجتماعی  آموزش رسمی به لحاظ پیوند با دهد.فرهنگی هستند که در بافت اجتماعی رخ می

 گریز باشدتواند جامعهو به جهت تأثیر در تعیین هدف و تدوین محتوای برنامه درسی نمی

ها های فرهنگی افراد و گروههای یادگیری که بر ویژگی( از طرف دیگر  تجربه1385،)عسگریان

 (.49:1389آمیز هستند )ملکی،شوند، موفقیتمبتنی می

ورسوم مختلف است. ضرورت ها و آدابفرهنگ ر باکشور ایران دارای اقوام مختلف و متکثّ

 یی دیگر، بسیار مهم است، که قطعاً آشنایی باها از سوآشنایی با این اقوام از یکسو و وحدت بین آن

 یها در راستای انسجام و وحدت ملی است؛ چراکه تنوع قومی پهنههای مختلف این قومیتفرهنگ

عنوان یک امتیاز در جهت تقویت فرهنگ ملی محسوب گردد. هرچند تواند بهفرهنگی کشورمان می

فتحی  ؛1385عسگریان، ؛1383)مهرمحمدی، ریزان درسیکه متخصصان تعلیم و تربیت و برنامه

ها ورسوم و عقاید آنمیراث فرهنگی اقوام و آداب ی( معتقدند مطالعه1،1993و پاینار 1386واجارگاه،

( یکی از 1385) شود و مسئله قومیت نیز بر طبق نظر فکوهیاز موضوعات ضروری محسوب می

سیاسی  یآید، لیکن این مهم، عمدتاً در حوزهمیسیاسی معاصر به شمار –ترین مسائل اجتماعی مهم

وپرورش که آموزشحالی گرفته است. در توجهی قرارتربیتی مورد بی یمتبلور شده و در حوزه

های درسی موجب ترویج و برجسته نمودن تواند با استفاده از محتویات مناسب برنامهرسمی می

 معتقد است که بازتولید فرهنگی 2(. بوردیو1393ر،)زینال تاج، دهقانی و پاک مه فرهنگ کشور گردد

آن طریق ساختار طبقاتی بازتولید  هایی است که ازترین راهاز مهم وپرورش( یکی)ناشی از آموزش

گیرد. به همین اجتماعی از طریق نهادهای آموزشی صورت می دیگر، بازتولید عبارت شود و بهمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Pinar 

2- Bourdieu 
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 حلی است که تاریخ برای مسئله انتقال قدرت پیدا ین راهجهت معتقد است که نظام آموزشی بهتر

 کند باال بردن سطح آگاهی ( بیان می2010)1(. فرناندز1389)باینگانی و کاظمی، کرده است

آموزان برای شناختن هویت ملی خود و اقوام و سنن مختلف موجود در کشور از طریق دانش

 ی مشترک فرهنگی گردد. این رویکردهاگسترش ارزشتوسعه و تواند منجر به های درسی مینامهبر

آموزان سبب رشد شناختی و درک نژادی و قومی و تقویت نظر از قومیت و فرهنگ دانشصرف

)به نقل از زینال  سازی همکاری فراگیران نیز خواهد بودحس اجتماعی، مشارکت مدنی، و زمینه

 2واره تحت نفوذ بخشی از یک سنت انتخاباما برنامه درسی هم (.1393تاج، دهقانی و پاک مهر،

وقتی دانشی  .کننداست، خواه انتخاب شخصی یا دیدگاه چند گروه که دانش مشروع را انتخاب می

گیری کند، تصمیمترین مشروعیت را پیدا می، بیش3توسط چند گروه خاص چونان دانش رسمی

جا نکته کند و در ایندچار مضیقه میها را در سطح جامعه برای تعریف دانش مشروع در سایر گروه

)قادری و کرم  کننده این است که چه کسی در سطح جامعه برای انتخاب قدرتمندتر استتعیین

ها و طبقات اجتماعی در نظر صورت سلسله مراتبی از گروه اگر جامعه را به (.14و  8: 1393کار،

هم  ها و هنجارها بابه هم در برخی ارزشهای نزدیک توانیم بگوییم که طبقات و گروهبگیریم، می

ها و طبقات در آن مشترک باشند هایی که تمامی گروهاشتراکاتی دارند ولی قدر مسلم یافتن ارزش

های برخی از لآها و ایدهت که نظام آموزشی، ارزشکار آسانی نیست. با قبول این امر باید پذیرف

های طبقه در این صورت کودکانی که ارزش ها را.می گروهنه تما ،سازدها و طبقات را منتقل میگروه

)شارع  تر خواهند بودتر منعکس است، در این نظام موفقها در نظام آموزشی، بیشو گروه آن

 که از فرهنگِآموزان به خاطر ایندارد، بعضی از دانش( نیز بیان می2011) 4(. بنکس1392:28پور،

آموزانی تر از دانشیافتهشانس بهتری برای یادگیری در مدارس دارند، چون سازمان ،مسلط هستند

حمیدی، ) های فرهنگی متفاوتی دارندها تعلق دارند یا کسانی که ویژگیهستند که به سایر گروه

 (.1396فتحی واجارگاه؛ عارفی و مهران،
رهنگی مستلزم آن است که به نحوی ر جامعه ایران در ابعاد مختلف قومی، نژادی و فتنوع و تکثّ

در شرایط موجود و حاکم  توجه قرار بگیرد. های درسی و آموزشی موردشایسته و مقتضی در برنامه

وپرورش ایران، سیطره و حاکمیت یک برنامه درسی عام و همگانی که اصوالً نسبت بر نظام آموزش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Fernandez 

2- Selective  tradition 

 

 

3- Official Knowledge 

4- Banks 



 ... فرهنگی از منظر معلمان اقوام ایرانیپردازی فرایند آموزش چند مفهوم

 
 

191 

باشد، بیش از هر چیز با مقتضیات و ت میتفاوها و تنوعات ذاتی جامعه ایران خنثی و بیبه تفاوت

کشور ایران، در طول تاریخ  (.1391واقعیات عینی و تاریخی این جامعه در تعارض است )امینی ،

( 2008) 1های مختلف قومی و نژادی و زبانی و مذهبی و... بوده و برمبنای تعریف پارخزیستگاه گروه

ای جامعه ،یابندامکان همزیستی در کنار هم میای که در آن چندین فرهنگ توان گفت جامعهمی

(. اساساً در 1391)صادقی، چند فرهنگی است، بر این اساس ایران یک جامعه چند فرهنگی است

نوعی  ها بهچند فرهنگی، صداهای مختلفی وجود دارد که ضرورت دارد به همه آن ییک جامعه

آمیز ای رشد و پیشرفت و همزیستی مسالمتجامعه توجه شود و شرایطی بر "دیگری"توجه شود، به 

گذرد. های فرهنگی مختلف پدید آید و این مهم از شاهراه آموزش چند فرهنگی میمیان اقوام و گروه

های هایی برای رفع نیازهای آموزشی گروههای آموزشی و شیوهآموزش چند فرهنگی، شامل سیاست

(، ارائه 2،2008)متا هنگی و برابری اجتماعیهدف شکوفایی تنوع فر آموزان، باگوناگون دانش

های اجتماعی؛ ها و گروههای برابر تحصیلی برای یادگیرندگان از نژادهای مختلف، قومیتفرصت

(؛ درک و قدردانی 5،2014و اونلو 4ایرباس ؛3آموزان )وارولهای مختلف دانشبهبود دیالوگ بین گروه

 ( و تالش برای موفقیت تحصیلی همه 6،2005)اسوارتویت هاهای فرهنگی و شباهتاز تفاوت

و ایجاد آمادگی در یادگیرندگان است تا شهروندان دموکراتیک از یک جامعه پلورالیست  آموزاندانش

 (. 2015، 7)اوزن شوند

ر و تنوع فرهنگی موجود در رسد روایت برتر موجود، نافی تکثّدر حال حاضر،  به نظر می 

سازی فرهنگی، زبانی، ارزشی و تاریخی، بوده است و سعی یگانه در راستای یکسان ایران با ماهیتی

های ارزشی و ایدئولوژیکی، فرهنگی و زبانی و همچنین ها و نگرشگرایش ها،بر تبیین تفاوت

ی اصلی حال در این پژوهش مسئله تساهل و تسامح در برابر موازییک موجود در ایران نکرده است.

پردازی که معلمان اقوام ایرانی فرایند آموزش چند فرهنگی را چگونه مفهومز اینعبارت است ا

 کنند؟می

 های پژوهشپرسش

 اند؟مای اثرگذار بر آموزش چند فرهنگی کدعوامل علّ  -1

 اند؟ماای اثرگذار بر آموزش چند فرهنگی کدعوامل مداخله -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Parekh 

2- Maatta 

3- Varol 

4- Erbas 

5- Unlu 

6- Swartout 

7- Ozen 
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 اند؟ماای اثرگذار بر آموزش چند فرهنگی کدعوامل زمینه -3

 اند؟ترین راهبردهای مواجهه با  آموزش چند فرهنگی کداممهم -4

 پی دارد؟وزش چند فرهنگی چه پیامدهایی درآم -5

 های مفهومی و نظری پژوهشسازه

 آموزش چند فرهنگی

 1960های دهه متحده در سال مطالعاتی در ایاالت یرشته عنوان یک آموزش چند فرهنگی به

ای از مساوات آموزشی بیان را از آموزش چند فرهنگی در ایده آغاز شد. بنکس تصوراتش 1970و 

های مدرسه ی جنبههای بنکس برای ایجاد محیط مدرسه چند فرهنگی، همهکرد. طبق گفته

های تدریس( باید شیوه های ارزشیابی، مواد آموزشی،های آموزشی، نگرش معلمان، روش)سیستم

 (.1393)مکرونی و بلندهمتان، تغییر کند

ط برای احترام و های مرتبها و مهارتمتناسب دانش، نگرش آموزش چند فرهنگی به یادگیری

های مشتمل بر نژاد، قومیت، مذهب و غیره ارجاع های فرهنگی و دیگر تفاوتاز تفاوت قدردانی

آموزان برای سازی دانشآموزش چند فرهنگی در پی آماده (.1،2009)کریستینا عبداهلل شودداده می

آموزان برای ( و افزایش ظرفیت دانش4،1997و کیتانو 3؛موری2،1999گاف) جهان با تنوع روزافزون

برقراری ارتباط با دیگران از طریق ایجاد مشارکت فعال در فرایند یادگیری و حمایت از تجربیات 

شامل ( آموزش چند فرهنگی 2002)6(. بر طبق نظر پارخ5،2000گی) ها در محیط کالس امن استآن

ها و مدارک، کنجکاوی فکری، انتقاد از خود، توانایی تشکیل یک نظر مستقل با ارزیابی استدالل

هدف  هایی است که بازندگی و فعالیت های دیگر تفکر واحترام نسبت به دیگران، حساسیت به شیوه

نهاده  تلف بناهای مخبسیار مهم است که احترام به فرهنگدارد. ن از ذهنیت قومی گام برمیدور شد

منظور ارتقاء و بهبود چند  شود و آگاهی افراد از طریق ایجاد یک محیط مناسب برای درک متقابل به

بیان نمودند ( 2016و آیدین ) 9(. اسالن2014) 8و آیدین 7)به نقل از  کایا فرهنگ گرایی افزایش یابد

هایی همچون همدلی، نشان آموزان برای کسب رفتارکه آموزش چند فرهنگی هدفش کمک به دانش

کند دادن احترام به دیگران و داشتن رفتار مداراآمیز نسبت به دیگران است. عالوه بر این، تالش می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Christina Abdullah 

2- Gaff 

3- Morey 

4- Kitano 

5- Gay 

6- Parekh 

7- Kaya 

8- Aydin 

9- Aslan 
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ها فراهم سازد تا بتوانند در ها و رفتار الزم را برای آنآموزان را قادر سازد دانش، مهارتتا دانش

 وپرورش به دست آورند.در آموزش های برابر رادموکراتیک شرکت کنند و فرصت جامعه

 رویکردهای  نظری آموزش چند فرهنگی

 طور دارند، ادبیات در مورد آموزش چند فرهنگی به( بیان می1997) ( و وبستر1994) مک لرن

و  2، لی1کار، لیبرال و انتقادی )جنکسشود: محافظهکلی به سه رویکرد نظری تقسیم می

 شود.کدام از این سه رویکرد اشاره می (. در ادامه به هر3،2001کانپول

 کارگرایی محافظهچند فرهنگ

شود. وپرورش نامیده میکار در آموزشعنوان چند فرهنگی محافظه اغلب به ،انداز سنتیچشم

آمیز بین شناخت تنوع نظر اجتماعی، در رویکرد چند فرهنگ گرایی سنتی، یک تنش خصومت از

بندی، و ضرورت تعریف جامعه مشترک با تأکید بر هویت ملی وجود تقسیمهمراه با خطر  فرهنگی،

پیش  از عنوان امری ثابت، ضروری و دارد. دیدگاه چند فرهنگی سنتی تمایل دارد که  فرهنگ را به

غالب، از طریق بدنه دانش  یگرایان نگران انتقال سریع میراث فرهنگی جامعهسنت شده ببیند.تعیین

ظم موجود در جامعه هستند. افرادی مانند فرانکلین بابیت، رالف تایلر، هرش، ثابت و حفظ ن

 در این راستا بوردیو .برنامه درسی در این طبقه قرار دارند  "هانهضت بازگشت به پایه"وطرفداران 

دارند، در آموزش، چند فرهنگ گرایی سنتی، به دنبال بازتولید ( نیز بیان می1970) 4و پسرون

نظریه چند فرهنگ  (.5،2011گلیپسی -)هاپکینز فرهنگ غالب و یا تولید فرهنگی است هایارزش

 ها و هنجارهای فرهنگ غالب باید درونی شوندکند که کنوانسیونکار استدالل میگرایی محافظه

حفظ انش ثابت و میراث فرهنگی بر پایه مند به انتقال دکاران عالقه( و محافظه6،2013گرنت و هام)

( تمایل 2011) گلیپسی -، هاپکینزهمچنین بر طبق نظر (.2007)بنکس و بنکس، اجتماعی هستند نظم

نظر چند  شده، ببینند. ازضروری و از قبل تعیین عنوان یک موجودیت ثابت، دارند فرهنگ را به

 (.8،2015و گرول 7)سیفتسی کار، جهان همین  است که هستفرهنگ گرایان محافظه

 لیبرال گراییچند فرهنگ

های قومی و نژادی پذیرد که تمام گروهکند، چند فرهنگی لیبرال می( بیان می1995مک لرن )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Jenks 

2- Lee 

3- Kanpol 

4- Passeron 

5- Hopkins-Gillispie 

6- Ham 

7- Ciftci 

8- Gurol 
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های فرهنگی و قومی طور طبیعی و فکری برابر و یکسان هستند. چند فرهنگی لیبرال به تفاوت به

هنگی های فرهای فرهنگی در برنامه درسی و آموزشی و از سنتگذارد، از حساسیتاحترام می

(، هدف 1994) (. بر طبق نظر گرنت1،1998ومارتین 2000؛گی،2010)بنکس، کندقدردانی می

های یادگیری و استراتژی های یادگیری،آموزش چند فرهنگی، سازوار کردن برنامه درسی، سبک

آموزان و همچنین از سازگاری مدارس با نیازهای دانش هاست.ایجاد ارتباط بین مدرسه و خانواده

داند، پذیر میکند. دیدگاه چند فرهنگ گرایی لیبرال، فرهنگ را پویا  و انعطافلدین حمایت میوا

داند. بر طبق چند می کار که فرهنگ را غیر پویا و ثابتفرهنگ گرایی محافظهبرخالف دیدگاه چند 

و  2الندرمن(. 2011گلیپسی،-)به نقل از هاپکینز تواند متفاوت باشدفرهنگ گرایی لیبرال، جهان می

تر به دنبال ارائه برنامه دیدگاه لیبرال در آموزش چند فرهنگی بیش ،کنند( بیان می2005)3مانینگ

ها را در دانشگاه و مدرسه جشن بگیرند، درسی است که روزهای خاصی از تاریخ مربوط به اقلیت

ها، سنت یدرباره های آموزشی برپا شود تا یادگیرندگانهای غذاهای محلی در محیطیا جشنواره

فرد و کاظمی،خرازی ؛کمال،)محمدی تر آشنا شوندهای فرهنگی دیگر بیشورسوم گروهآداب

 (.1395پورکریم،

 گرایی انتقادی چند فرهنگ

های آموزشی، مدیریت کالس و برنامه -های آموزشی کند که شیوهانداز بیان میاین چشم

پذیر است و گیرد امکانآموزان را در نظر میدانش که نیازهای همه -حمایت از یک کالس عادی 

ها در نظر گرفته شود. این دیدگاه همچنین بر اهمیت تر جنبهدهد که تنوع باید در بیشنشان می

های اجتماعی پایین گیری گسترده مدرسه، مشارکت گروهمشارکت یادگیرندگان در فرایندهای تصمیم

های غیرمتعارف های اجتماعی محلی و مشارکت گروهروژهو والدین اقلیت، مشارکت مدارس در پ

 (.2015)سیفتسی و گرول، کندهای مختلف و همچنین معلولین تأکید میجمله نژادها و جنس از

ها و دارند، طرفداران این رویکرد معتقدند که تمامی سیاست( اذعان می2005) الندرمن و مانینگ

مسلط جامعه  یجویی طبقهها در راستای تحکیم سلطهدانشگاه های آموزشی و درسی مدارس ورنامهب

اصول محوری آموزش چند  شود.بوده و تربیت و آموزش موجب بازآفرینی روابط اجتماعی می

ها تر اقلیت، مشارکت بیشهافرهنگ فرهنگی در این رویکرد، مبتنی است بر ارائه مفاهیمی از خرده

تمامی نقطه نظرات  و درسی، داشتن دیدگاهی باز نسبت به وزشیهای آمطراحی و اجرای برنامهدر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Martin 

2- Landreman 

3- Mannig 
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های ها، استفاده از چندین زبان محلی و قومی در کنار زبان رسمی در آموزش، توجه به سبکو دیدگاه

کمال  )محمدی؛ های آنزشی مبتنی بر تمامی تفاوتآموزان و ایجاد آمویادگیری متفاوت دانش

 (.1395 م،فرد و پورکریکاظمی خرازی؛

 سابقه تجربی پژوهش

اند که وضعیت آموزش چند فرهنگی در ایران مورد رضایت تحقیقات گوناگونی نشان داده

ودو پژوهش ، سی1395تا  1388های آن ناکافی بوده است. برای مثال، از سال نبوده و توجه به مقوله

 آموزش چند فرهنگی در ایران انجام یپژوهشی و همایشی درباره –نامه، مقاله علمی در قالب پایان

ها، اسناد باالدستی و وپنج تحقیق صرفاً به بررسی وضع موجود مدارس، دانشگاهاند که بیستشده

انگیزی طور شگفت که به ؛اندهای فرهنگی از حیث توجه به آموزش چند فرهنگی پرداختهسیاست

 اندخگو به تنوع فرهنگی ارزیابی کردهپاسقیق وضع موجود را ناکارآمد و غیروپنج تحهر بیست

نام؛ مثال، نتایج پژوهش نیک عنوان (. به1395 فرد و پورکریم،کمال خرازی؛ کاظمی )محمدی؛

( در خصوص آموزش علوم و فرهنگ حاکی از آن است که 1390مهرمحمدی، فاضلی و فردانش )

( 1391گذارد. صادقی )لوم تأثیر میهای دانستن و یادگیری عآموزان بر روشفرهنگی دانش یپیشینه

معلم ایران بیان  در پژوهش خود طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی چند فرهنگی برای تربیت

های درسی و طراحی برنامه درسی پاسخگو و حساس بحث پاسخگویی فرهنگ به برنامه» :داردمی

شده است. با  دی مغفول واقعزیا یهای درسی رسمی کشور تا اندازهبه فرهنگ در طراحی برنامه

ها و دفعات، موضوع توجه به فرهنگتناسب و بهکه اسناد و قوانین باالدستی کشور، بهتوجه به این

های درسی های اجرایی و در برنامهچند فرهنگی را مورد تأکید قرار داده است، اما در تدوین سیاست

( در پژوهشی، در باب آموزش چند 1393) انمکرونی و بلند همت .«شده است این امر مغفول واقع

های ی ابتدایی به این نتیجه دست یافتند که در محتوای کتابهای درسی دورهفرهنگی در کتاب

پور پور و علیعلی درسی دوره ابتدایی توجه چندانی به مفاهیم آموزش چند فرهنگی نشده است.

ها یت در برنامه درسی پرداختند. یافته( در پژوهشی به بررسی آموزش چند فرهنگی و قوم1395)

ترین عناصر در جهت حفظ حاکی از آن است که  آموزش چند فرهنگی  و مقوله قومیت از مهم

گی مناسب ی آموزش فرهنشدن بوده و هر زمان که زمینه نفس در عصر جهانیو اعتمادبه ثبات فکری

نیامده و این امر موجب اخالل در آموزش و و کارآمدی بین افراد به وجود  نبوده است، ارتباط مؤثر

به بررسی  (1395) نادری؛ شریعتمداری و سیف نراقی عبدلی سلطان احمدی؛ یادگیری شده است.

ابتدایی  یهای ادبیات فارسی دورههای ادبیات فارسی با تأکید بر کتابآموزش چند فرهنگی در کتاب
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واحد  4112تایج حاکی از آن است که از مجموع اول متوسطه پرداختند. ن یو ادبیات فارسی دوره

مورد  375اول متوسطه و ابتدایی، تنها  یهای درسی مزبور در دورهشده در کتاب ضبط شمارش

های آموزش چند فرهنگی وجود دارد که از این ( در رابطه با مفاهیم و مؤلفه%9تر از )کم فراوانی

های انعکاس شده، به مؤلفه اهمیت در همه واحد ضبط ترین میزان بار اطالعاتی و ضریبمیزان بیش

ترین بار تنوع قومی ، مذهبی، و محیطی و تحکیم وحدت و همبستگی ملی و تقریب مذاهب و کم

 های تعلیمی و تربیتی اختصاص داشت. و ضریب اهمیت به بعد توزیع برابر منابع و فرصت اطالعاتی

 پژوهش روش
ای به دست آید و ی پدیدهطور استقرایی از مطالعه چه بهآن از نظریه داده بنیاد عبارت است

طور آزمایشی از  کامل نمود، و به دیگر آن را باید کشف کرد، عبارت نمایانگر آن پدیده است. به

ت گرفته اثبات نمود. أهایی که از آن پدیده نشوتحلیل دادهطریق گردآوری منظم اطالعات و تجزیه

تحقیق را  متقابل با یکدیگر قرار دارند. یوتحلیل در یک رابطهگردآوری اطالعات، تجزیهبنابراین 

کنند و بعد آن را به اثبات برسانند، بلکه تحقیق از یک حوزه مطالعاتی هرگز از یک نظریه شروع نمی

 چه متناسب و مربوط بدان است خود را نشان دهدشود تا آنشود و فرصت داده میشروع می

روش نظریه داده بنیاد عمدتاً شامل  فرایند تحقیق در الگوی (.2،22:1990و کوربین 1ستراوس)ا

  (.110-3،108:2006)فلیک کدگذاری نظری و تدوین نظریه گیری نظری؛مراحل زیر است: نمونه

تراوس پردازی اسروش پژوهش حاضر کیفی از نوع نظریه داده بنیاد است و از رویکرد نظریه

مشتمل بر معلمان اقوام ایرانی در شش استان کشور:  ،میدان مطالعه استفاده شده است.و کوربین 

و لرستان و در هر استان،  وبلوچستان، گلستانکردستان، خوزستان، سیستان آذربایجان شرقی،

 شده است. از آباد انتخابشهرهایی همچون تبریز، سنندج، اهواز، زاهدان، گنبدکاووس و خرم

گیری نظری برای تشخیص تعداد هدفمند برای گزینش افراد مورد مصاحبه و از نمونهگیری نمونه

ها تا نیاز و یافتن مسیر پژوهش استفاده شد و فرایند گردآوری داده های موردافراد، تعیین محل داده

ه هایی کها صورت گرفت. ویژگیاشباع داده ،مرحله اشباع نظری ادامه یافت و بعد از پنجاه مصاحبه

 مرد(، درجه تحصیلی –)زن  کنندگان در پژوهش مدنظر بوده، مبتنی بر جنسیتبرای انتخاب مشارکت

)آذری؛ ترک، بلوچ، ترکمن، عرب، کرد و لر( بوده است.  قومیت لیسانس و دکترا( ولیسانس، فوق)

شده  های کانونی استفادهمصاحبه فردی و مصاحبه گروه یآوری اطالعات از دو شیوهبرای جمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Strauss 

2- Corbin 

3- Flake 
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های گروه اسمش پیداست به معنای مصاحبه با یک فرد است.از گونه که فردی همان یمصاحبه است.

ای هستند که در آن، گروهی از افرادی که بتوان به نظر آنان دهی شدهکانونی، جلسات بحث سازمان

وهی، این شوند. سپس از طریق مصاحبه گرعنوان کانون بحث موضوعی متمرکز شد، انتخاب می به

ها، احساسات، کشف نگرش کنند. هدف از این روش،های خود را بازنمایی میافراد، نظرها و تجربه

های فردی، پژوهشگر در های مصاحبهها و واکنش افراد است که در مقایسه با روشباورها، تجربه

(. 1392یقی ایرانی،)ابراهیمی لویه و حق کندتری را فراهم میتر، اطالعات بیشزمانی کوتاه مدت

های پنج نفرِ و شش نفرِ بوده و معیار های کانونی متشکل از گروهترکیب افراد در مصاحبه گروه

جنسیت، درجه تحصیلی  برای هر گروه معلمان اقوام رعایت شده است )در این پژوهش امکان 

ظریه داده بنیاد از برای بررسی روایی نمصاحبه گروهی  با دو قوم آذری؛ ترک و ترکمن مهیا شد(. 

مداوم  استفاده  یمدت و مشاهده درگیری طوالنی معیار مقبولیت مشتمل بر بازنگری ناظرین خارجی،

سه روش کدگذاری استفاده  صاحبه با معلمان دوره ابتدایی ازهای حاصل از مبرای تحلیل داده شد.

ها در مرکز توجه آن قرار دارد. برای نامیدن و پروراندن مفاهیم شد. در کدگذاری باز، کشف مفهوم

ها و معناهای درونش را در معرض دید قرار دهیم. در این باید متن را بگشاییم و افکار، اندیشه

دیگر یکی از  عبارت خرد شدند، به های مجزاها به پارهکدگذاری باز، داده یپژوهش در مرحله

ها بود، این روش با سطر داده بهرای کدگذاری باز به کار گرفته شد، تحلیل سطر هایی که بروش

ها، عبارت به عبارت و گاه کلمه به کلمه انجام شد، همچنین روش دیگری که به دقیق داده یمعاینه

به این معنا که پژوهشگر به دنبال فکر اصلی  بود، تحلیل یک جمله یا پاراگراف کامل کار گرفته شد،

ها، موجود در جمله یا پاراگراف بوده و سپس برای هر عبارت معنایی یا هر یک از پاره داده

شود در حقیقت باید نمایانگر یا سازی صورت گرفت. نامی که به هر عبارت معنایی داده میمفهوم

شده است هم از خود عبارت برای هر عبارت معنایی انتخابهایی که ما به ازای آن مفهوم باشد. نام

اند که بر معنایی برخاسته است و هم محقق از کلماتی گرفته است که پاسخگویان به زبان آورده

 گویند. می "کدهای جنینی"ها ( به این نام1976اساس نظر گلیزر و استراوس)

حاصل  هفتادونه مفهومپانصدوی اول کدگذاری باز، آمده در مرحله دست های بهبا بررسی داده

تر، بر مبنای استعداد آن ها را زیر یک مفهوم انتزاعیکه مفاهیم مشخص شدند، آناین از شد. بعد

چه در جریان است، تحت عنوان زیر مقوله  قرار داده شدند. زیر مقوله مفهوم برای توضیح آن

دهند و مشخص تر توضیح میشوند و آن را بیشیک مقوله اصلی مربوط میهایی هستند که به مفهوم
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وشش بیستبندی شدند و تعداد دسته وپنج زیر مقولهسیصدوکنند. مجموعه مفاهیم در قالب می

 گذاری شد. استخراج و نام مقوله

انند در توکه می هاتجمیع برخی زیر مقولهفرایند تشکیل مقوله نیز به این صورت است که از 

کار دیگری که در مرحله کدگذاری محوری بعد از "شود یک طبقه جای بگیرند، مقوله تشکیل می

 ها را باگیرد، این است که محقق باید مقولهها صورت میها به مقولهفرایند متصل کردن زیر مقوله

تعاملی  ،1یا بستری های شرایطیاند از : مقولههم  مقایسه کرده و به سه دسته تقسیم کند که عبارت

 (.1392:102پور،)محمد "رت منطقی به هم وصل نمایدصو ها را به. سپس آن3و پیامدی 2یا فرایندی

شود که به ظهور پدیده هایی میها و زمینهموقعیت : بیانگر آن دسته از شرایط،بعد شرایطی

 مطالعه منتهی شده است. مورد

شود که کنشگران در قبال هایی میها و کنشتعامل : بیانگر آن دسته ازفرایندی -بعد تعاملی

 اند.آن شرایط از خود بروز داده

 ها و تحت تأثیر شرایط مربوط به آن است. بیانگر پیامدها و نتایج این تعامل بعد پیامدی:

در این پژوهش سیزده مقوله در بعد شرایطی، شش مقوله در بعد تعاملی و هفت مقوله در بعد 

 ها در مدل پارادایمی آموزش چند فرهنگی در شکل بندی شدند. این مقولهپیامدی دسته

 شده است. نشان داده (1)شماره 

 هایافته

هایی که بر اساس سه روش کدگذاری شود و سپس به یافتههای توصیفی ارائه میدر ابتدا یافته

 شود.شده، پرداخته میباز، محوری و گزینشی حاصل
 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Conditional & Contextual 

2- Process & Interactional 

3- Consequential 
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 پژوهش ها( دررساناطالع) کنندگاناطالعات مشارکت -1جدول 

 قومیت درجه تحصیلی جنس معلم قومیت درجه تحصیلی جنس معلم

 بلوچ کارشناسی ارشد زن 26کد  کرد کارشناسی مرد 1کد 

 بلوچ دکترا مرد 27کد  کرد کارشناسی زن 2کد 

 بلوچ کارشناسی مرد 28کد کرد دکترا زن 3کد 

 آذری کارشناسی زن 29کد  کرد دکترا مرد 4کد 

 آذری کارشناسی زن 30کد  کرد کارشناسی مرد 5کد 

 آذری کارشناسی ارشد زن 31کد  کرد دکترا مرد 6کد 

 آذری کارشناسی ارشد زن 32کد  لر کارشناسی زن 7کد 

 آذری کارشناسی مرد 33کد  لر کارشناسی ارشد زن 8کد 

 آذری کارشناسی مرد 34کد  لر کارشناسی زن 9کد 

 آذری کارشناسی مرد 35کد  لر کارشناسی مرد 10کد 

 آذری کارشناسی مرد 36کد  لر کارشناسی زن 11کد 

 آذری کارشناسی زن 37کد  عرب کارشناسی مرد 12کد 

 آذری کارشناسی ارشد زن 38کد  عرب دکترا مرد 13کد 

 آذری کارشناسی ارشد مرد  39کد  عرب دکترا مرد  14کد 

 ترکمن دکترا زن 40کد  عرب کارشناسی مرد 15کد 

 ترکمن کارشناسی زن 41کد  عرب کارشناسی ارشد مرد 16کد 

 ترکمن کارشناسی مرد 42کد  عرب دکترا مرد 17کد 

 ترکمن کارشناسی  مرد 43کد  عرب کارشناسی زن 18کد 

 ترکمن کارشناسی ارشد زن 44کد  بلوچ کارشناسی ارشد زن 19کد 

 ترکمن کارشناسی ارشد زن 45کد  بلوچ دکترا مرد 20کد 

 ترکمن کارشناسی ارشد مرد  46کد  بلوچ دکترا مرد 21کد 

 ترکمن کارشناسی ارشد مرد  47کد  بلوچ کارشناسی ارشد مرد 22کد 

 ترکمن کارشناسی  مرد 48کد  بلوچ کارشناسی ارشد زن 23کد 

 ترکمن کارشناسی زن 49کد  بلوچ کارشناسی زن 24کد 

 ترکمن کارشناسی زن 50کد  بلوچ کارشناسی ارشد زن 25کد 
 

را معلمان مرد  نمونه پژوهش 52/0زن و  نمونه پژوهش را معلمان 48/0وهش، در این پژ

دارای درجه کارشناسی  32/0معلمان دارای درجه تحصیلی کارشناسی،  48/0 است؛ تشکیل داده

 14/0معلمان  از قوم لر،  10/0معلمان از قوم کرد ،  12/0اند. دارای درجه دکترا بوده 20/0ارشد و 

از قوم ترکمن در نمونه  22/0از قوم آذری؛ ترک و  22/0از قوم بلوچ،  20/0معلمان از قوم عرب، 

 اند. کت داشتهپژوهش مشار

 شود.اکنون به تشریح مقوالت پرداخته می
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 یشرایط علّ

 آمیزتک فرهنگی مخاطره

در نظام آموزشی تک فرهنگی، به دلیل طراحی برنامه درسی بر مبنای فرهنگی خاص، تنها یک 

های ها و تعارضها به دلیل تفاوتگیرند و سایر آنآموزان در موضع قدرت قرار میگروه از دانش

وپرورش در کشور ما آموزش شوند.رو میههای زیادی روبفرهنگی، در جریان تحصیل با دشواری

ها های درسی نیز تابع این تمرکزگرایی است و مطالب این کتابکتاب شود.به روش متمرکز اداره می

شی نظام آموز (.1379)جوادی، شودهای درسی تهیه میدر تهران و توسط کارشناسان سازمان کتاب

آموزان مداری در بین دانشهای قومی، رشد تعصبات قومی و قومتک فرهنگی منجر به تشدید تنش

 طلبی قومی شود.تواند منجر به تجزیهای از موارد میهای قومی شده و در پارهو گروه

 گوید:می 19 معلم کد

هست و از  آموز وقتی ببینه که در کتاب درسی مثالً اهل تشیع هست یا اهل تسنندانش»

 اگه هر . مثالًومرج میشهگیره و باعث هرجمذهبش و فرهنگش سخنی به میان نیامده مسلماً جبهه می

 «کسی به راه خودش بره همبستگی ممکنه از بین بره.

 وجود سابقه چند فرهنگی

ها، اقشار و اقوام مختلف نظیر اقوام آذری و ای متشکل از فرهنگعنوان جامعه کشور ایران به

ترک، کرد، لر، ترکمن، طالشی، مازندرانی، گیلک، عرب، بلوچ و سایر اقوام بوده و واقعیت 

طور مستقیم دارای تنوع فرهنگی و قومی  های کشور بهانکار آن است که نیمی از استانغیرقابل

به این معنا کشور ایران ازجمله کشورهای جهان است که در آن تنوع  .(1383هستند )حاجیانی،

توان مشاهده کرد و این گوناگونی و تنوع عمدتاً از منظر فرهنگی و در قالب مذهب گی را میفرهن

 و زبان نمود یافته است.

 گوید:می 14 معلم کد

فت و سابقه سنتی و قومی که های ما به لحاظ اون بادر کشور تقریباً میشه گفت تمام استان»

ها سابقه دیرینه و تاریخ مشخصی دارند. هرکدام اینهای خیلی زیادی داریم و همه ، پاره فرهنگدارند

 «ورسوم و سنن مختص خودشان هستن.دارای آداب
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 عمومیت در پذیرش چند فرهنگی

گرایی وضعیتی است که همه اقوام و نژادها از موقعیت اجتماعی کلی یکسانی کثرت

میت قرار ندارد و چند گرایی مبین وضعیتی است که هیچ اقلیتی در معرض محروکثرت برخوردارند.

جهت اذعان به کثرت فرهنگی در جامعه و احترام گذاشتن  در ی آموزشی استفرهنگ گرایی برنامه

نهاده  که بنیانش بر عدالت بنا(. آموزش چند فرهنگی 1،2013)مشو نیس های فرهنگیبه همه سنت

های آموزشی جامعه نظامهای فرهنگی اقوام مختلف در و در پی به متن آوردن فرهنگ و مؤلفه شده

شک موافقانی برای اجرایی شدن آن وجود دارد. اجرایی شدن آموزش چند ر فرهنگی است، بیمتکثّ

آموزان ، معلمان، اولیاء، روشنفکران فرهنگی منجر به پدید آیی بازخوردهای مثبت از طرف  دانش

 ... خواهد شد. جامعه و

 گوید:می 43معلم کد 

کنه و  آموز مسلماً اون پیوندها را حس میکنم موافق باشند. دانشمی آموزان که فکردانش»

تر هست نزدیک شده، کتاب به فرهنگی که در خانه ترکنه که کتابش به محیطش نزدیکحس می

همون مورد  .شده دستی مثل فرش و گلیم و ... توی کتابش گنجانده، صنایعشده، مثالً توی کتابش

مند کنه و معلم عالقهآموز انگیزه ایجاد میبینه ... به نظر من برای دانشمی تو خونه را در خانه هم

 «استقبال خواهد کرد. مند هست،که به فرهنگ خودش عالقه کنم اونیفکر می هم

 وجود گفتمان مقاومت فرهنگی

استحاله که در این دیدگاه بر یکپارچه شدن  همگونی فرهنگی عبارت است از نوعی انفعال و

طور  اما همانندسازی به .(141:1389)صالحی امیری، کندفرهنگی و کاهش تنوع فرهنگی تأکید می

های اقلیت، تمامی هویت خود را از که گروه پذیر نیست، چراکامل  و صد در صد، تقریباً امکان

کنند، مانند دهند و بخشی از فرهنگ خود را در داخل گروه و محیط خود حفظ میدست نمی

(. 1393لورهای محلی که پناهگاه طبیعی ادبیات قومی و محلی است )رضاپور قوشچی  ونادری،فولک

 های مختلف، توانایی و قابلیت ها و فرهنگها، گروهدر حال حاضر، جمعیت

سازی فرهنگی، زبانی، دینی در برابر یکسان اند وی حیات خویش یافتهو ادامهتری برای معرفی بیش

 دهند.ن میمقاومت نشا ... و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Macionis 

https://www.amazon.com/Social-Problems-6th-John-Macionis/dp/013390959X


 1398ی اول، بهار و تابستان ی نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                                    

 

202  

 گوید:می 15معلم کد 

شده است. کنند ولی کنترلو مقاومت می ها این مسئله فرهنگ واحد را پذیرش نکردنفرهنگ»

ای عدالتی نشان میده. وقتی درس ریاضی در کالس تدریس میشه، بچهمثالی بگم شاید یک نوع بی

ولی بچه  دله ریاضی را یاد بگیره.. فقط مونده اون معافهمه معلم چی میگهکه فارس زبانه راحت می

میره مدرسه و در کالس که ریاضی تدریس  ،سالگی در خونه عربی صحبت کرده 6من که تا سن 

. شاید استعداد اینه که اول باید فارسی را بفهمه و بعدش ریاضی را متوجه بشهمیشه مشکلش 

 ولی چون که فارسی را  تر باشه،اش از استعداد ریاضی اون بچه خیلی بیشریاضی

اش خیلی مشکلش هستش و دردسر سازه و این منتج به افت ، اون فهم ریاضی هم برفهمهنمی

 «تحصیلی میشه.

 های زبانیچالش

 کلی نظام آموزشی یکدستی در مورد تمامی  طور های آموزشی و بهدر کشور ما برنامه

عنوان زبان رسمی  ها با زبان فارسی بهآشنایی آنکه میزان نظر از اینشود، صرفآموزان اجرا میدانش

زبان شروع زبانی که در مناطق فارسیترین چالش کودک فارسیکه مهمآموزش چقدر است. درحالی

زبان در سایر نقاط کشور الزم است که کند خواندن و نوشتن است. کودکان غیرفارسیبه تحصیل می

، شودرا که به زبان فارسی گفته میزم است که ابتدا مطالبی ها الخود زبان فارسی را یاد بگیرند، آن

 (. 1386)عالیی، بفهمند و سپس وارد مقوله خواندن و نوشتن شوند

 گوید:می 37معلم کد 

های ما ، بچهنگی نداریم مشکل سه زبانگی داریمما مشکل دو زبا ،یک مشکل دیگه اینه که» 

کی اشکال هندسی را هم به زبان تر خودمون صحبت می کنند.زبان ترکی استانبولی را بهتر از ترکی 

ما به طرف زبان استانبولی کشیده  هایداره تشکیل میشه که بچه استانبولی میگن. االن این موج

 «میشن.

 خود ارجحی فرهنگی

های فرهنگی اقوام ظهور و بروز های درسی دوره آموزش ابتدایی نماد قومیت و مؤلفهدر کتاب

حاشیه قرارگرفته است، ها در های فرهنگی آنتوان گفت اقوام و مؤلفهمناسبی نداشته و تقریباً می

ها، ورسوم، غذاهای محلی، سوغاتیبه معرفی موقعیت جغرافیایی، زبان، فرهنگ، آداب ولی در عوض

ها، وهوا، کشاورزی، مذهب و دین، جشنهای بومی، آثار تاریخی و باستانی و نوع آبزشور
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جمهوری ، جمهوری آذربایجانهای اقلیمی، پوشش، اعیاد و... چهار کشور دستی، ویژگیصنایع

در کتاب مطالعات اجتماعی )بخش  جمهوری ترکمنستان و  جمهوری اسالمی پاکستان، ارمنستان

)بخش جغرافیا( در پایه ششم  و در کتاب مطالعات اجتماعی شده است پایه پنجم پرداخته (جغرافیا

گرفته  های درسی قرارتوجه طراحان کتاب های فرهنگی آنان موردمؤلفه ن ومعرفی همسایگا یادامه

اول الزم است که  یاشاره کرد. در وهله افغانستانو  ترکیهتوان به معرفی کشور که می ؛است

فرهنگ خود، با قوم خود، و با اقوام ایرانی در کشور خود آشنا شوند و سپس  آموزان با خود، بانشدا

تواند آموز میدر صورت نیاز و ضرورت به معرفی فرهنگ همسایگان خارجی پرداخته شود. دانش

ت اقوام های اطالعاتی دریافت کند، اما شناخو... را از پایگاه اطالعات تفصیلی راجع به همسایگان

 رسد. تر به نظر میهای فرهنگی آنان ضروریایرانی و درج اطالعات در باب فرهنگ و مؤلفه

 گوید:می 6معلم کد 

 فرهنگ و غذا و ... صحبت  رسوم،وآداب از .مون را کامل معرفی کردیمهمسایگان خود»

پایتختش  مثالً گرجستاندشم نیازی نیست که ، بعوز اقوام ایرانی را معرفی نکردیمولی هن .کنیممی

یک  ،ایران میخوای سفر کنی ، نهایتاًگن ما هیچ نیازی به اینها نداریماونا می !چیه یا محصوالتش چیه

 های ایرانه، این جمعیتشه، این ، این ویژگیکنیهفته قبلش میری توی اینترنت سرچ می

 «... رسومشهوآداب

 خودباختگی هویتی اقوام

، عقیدتی و نفسانی اصی از عوامل عینی، ذهنی، فرهنگی، اجتماعیخ یهویت قومی مجموعه

سازد، زیرا ها متمایز میشود و آن را نسبت به دیگر گروهاست که در یک گروه انسانی متجلی می

گفت زمانی  توان(. می1384)ساعی ارسی، که این هویت باید با واقعیت همان گروه منطبق باشد

بب به س نظر های قومی موردگروه یا گروه شود کهباختگی میهویت قومی دچار بحران و خود

از شناخت دقیق وجودی و حقوقی خود و شناساندن آن به  شرایط خاص تاریخی و یا نوظهور

جمله مواردی هستند که  و فرهنگی و... از بحران خودباوری، خودباختگی دینی ماند.می دیگران باز

 کند.گری میدر قالب خودباختگی هویتی اقوام جلوه

 گوید:می 40معلم کد 

آموز به زبان ترکی استانبولی صحبت االن وقتی دانش .کنهفرهنگ بیگانه خودش را وارد می»
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اش مثل اونها میشه و خیلی از چیزهای دیگه. وقتی ، پوششگیرهرسوم اونها را یاد میوآداب کنهمی

 توجه نکنیم از درون ، اون هویت و فرهنگ را بهش که ما این بذر را کاشتیم

 «شن.هویتی می. دچار بیبینیم که از بین خواهد رفتپوسه و بعدش میمی

 ایشرایط زمینه

 کم ثباتی جامعه

مدت بوده است. در این جامعه  ای کوتاهجامعه ،مدت اروپا دراز یایران برخالف جامعه

تردید نتیجه فقدان اغلب عمری کوتاه داشته است. این بی -حتی تغییرات مهم و بنیادین –تغییرات 

مدت را تضمین کند  توانست تداومی درازناپذیر قانونی است که مییک چارچوب استوار و خدشه

 (. 11-9:1396)همایون کاتوزیان،

 گوید:می 17معلم کد 

، مدرنیته و حتی پست ها رد کردن، از سنترانسهافته در فکه انقالب رنسانس اتفاق می وقتی»

های سیاسی، اجتماعی و مدرن را نیز پشت سر گذاشتن، ما توی این شکاف موندیم. اونا در حوزه

کلنگی  یما یک جامعه ی. جامعهشان دراز مدت بودهخاطر اینه که جامعههفرهنگی اگه رشد کردن ب

 کنیم،، چهل ساله را ویران میی سینبوده، این خونهتر قدمتش هست که سی الی چهل سال بیش

 «کلنگیه. یما یک جامعه ی. پس جامعهصفر اینو درست میکنه می بره باالیکی دیگه میاد از 

 سوادی چند فرهنگیکم

فارغ از  آموزانی برنامه درسی چند فرهنگی برای تمام دانشارائه» :کندبیان می (2001آروین )

چراکه در این نوع  ؛رویکرد بسیار مناسبی است ،های مذهبیو وابستگی های فرهنگی، قومیزمینه

 «گیرد.توجه قرار می رویکرد ارتقای تحمل، احترام و فهم و پذیرش فرهنگ خود و دیگران مورد

 گوید:می 24معلم کد 

 شما  :بله. گفت :فتم؟ گگفت: شما سنی هستیخانمی به من می .من رفته بودم کرمان»

کتاب ما  خانم :گفتم مثالً ما قرآن داریم. کتاب شما چیه؟ :یعنی چی؟ گفت :تون چیه؟ گفتمکتاب

 ! این نشان میده که شناخت خیلی ضعیفه.مثل شما قرآنه. چرا فکر کردی ما کتاب دیگری داریم

 «قدر ناآگاهی هست.اینگیرید؟ یعنی شما روزه هم می :گفتکرمان همسایه ماست! بعدش می
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 سازی قومی کلیشه

اند که به رسند و همچون منبع انتظاراتیها میهایی هستند که افراد به آنتصورات قالبی تعمیم

هایی دارند و نیز اعضای منفرد آن گروه احتماالً چه گوید یک گروه در کل چه ویژگیما می

 (. 1394، به نقل از عشایری؛ عباسی و پیر حیاتی،1390گودیکانست،) هایی دارندویژگی

 گوید:می 7معلم کد 

... باید  ، یا ترک اینجوریه وکنند لر این جوریههایی که دارن درست مین خیلی از جکاال»

تر برای تحقیر زبان شه بیشهایی که ساخته میرنگ بشن. جکها کمسازی بشه تا این کلیشهفرهنگ

 «فرهنگ قومی هست.و 

 ایشرایط مداخله

 چند فرهنگی هراسی

 و شکوفایی تمدن ایرانی سهیم بودهکثیراالقوام ایرانی در نضج  یهرچند در طول تاریخ، جامعه

ها و ها، همدلیرغم همزیستیاند، اما بهو در مقاطع تاریخی از کیان مملکت و تمامیت آن دفاع کرده

ایثارها، در مقاطعی از تاریخ کشور، این همزیستی به چالش کشیده شده و مناسبات بین دولت و 

آمیز یضهای تبع(. سیاست251،1389)صالحی امیری، شده است اقوام، به منازعه و کشمکش تبدیل

جای و همانندسازی که در زمان دو پهلوی در برابر اقوام اجرا شد، آثار ذهنی و فرهنگی منفی به

های قومی و گذاشت که تا امروز باقی است. حوادث سیاسی پس از انقالب در مناطق اقلیت

های های ذهنی تقویت گردد و زمینهآن برداشت ،های سیاسی و اجتماعی موجب گشتناامنی

های سیاسی غلبه دیدگاه ی خود،نوبهشدن قوم فرهنگی به قوم سیاسی را فراهم آورد و آن نیز بهدیلتب

 (.1387)نوربخش، ها را در مورد اقوام موجب گرددهای اجتماعی و فرهنگی آنمسئولین بر دیدگاه

ریزی رنامهاگر علل و عوامل منازعات قومی با شناخت دقیق و ب»: ( بیان داشته1389صالحی امیری)

 «تواند نقطه آسیب جدی برای وحدت ملی محسوب شود.صحیحی همراه نباشد، می

 گوید:می 1معلم کد 

، ها ، منفور سیاسی هستندها و شاید هم بلوچمسائل سیاسی چون کردها و عرب یدر حوزه»

باشند، به شه که در این کتب درسی جایگاه زیادی نداشته ، سعی مییا به صورت اپوزیسیون هستند

ومت ها، به دلیل سابقه مخالفتی که با حکدلیل نگاه سیاسی که به این اقوام دارند. اول کردها بعد بلوچ
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، شونهای سیاسیگیریشون، جهت. تاریخن به سمتی میرن که فراموش بشونداال مرکزی دارند،

 .« شون و ...شون ، مردمفرهنگ

 سیاست زدگی آموزشی 

بررسی قرارداد. از منظر ابزاری و  توان موردکشوری را از دو منظر میوپرورش هر آموزش

وپرورش نیروهای الزم برای وپرورش عمومی، ابزاری برای آموزشتکنوکراتیک. نهاد آموزش

وپرورش درصدد اما از منظر ایدئولوژیک، آموزش شود.های مختلف کار در جامعه تلقی میبخش

وپرورش جایگاه کشمکش بر سر موجود است. از این منظر آموزشنظام سیاسی  "نگهبانان"تربیت 

های انسانی و ظرفیت ،دیگر ، در مدرسهعبارتنوع خاصی از آموزش و سیاست فرهنگی است. به

 "خصایص اخالقی خاصی"شود تا افراد به کسب کاری میای دستگونهآموزان بهذهنیت دانش

وزشی به معنای عام و مدرسه به معنای خاص نوعی ترغیب شوند. از این حیث، در نهادهای آم

رضایی و ) شودفعالیت سیاسی جریان دارد که منجر به تکوین شکل خاصی از تجربه انسانی می

جمله نهادهایی  توان گفت، مدارس ازهای بازتولید می(. بر اساس نظریه1384غالمرضا کاشی، 

ها هژمونی خود کنند تا از طریق آنسعی می ها در کنار سایر نهادهای اجتماعیهستند که حکومت

 را بازتولید کنند.

 گوید:می 1معلم کد 

وپرورش و وزارت یعنی آموزش ،سیاسی جدا بشهوپرورش اگر از مسائل آموزش یحوزه»

ها حوزه علمی بشوند و از فرهنگی بشن تا یک حوزه سیاسی، اگه این -یک حوزه علمی  علوم

تمام ساختار این دو نهاد عوض نشه،  و یک ساختار ها با تغییر حکومت سیاسی جداش کنن ومسائل 

 «تواند فرهنگ جامع را به بهترین شیوه ممکن شکل بدهند.در طول سالیان سال می علمی باشه،

 هژمونیک شدن زبان فارسی

های ، ترغیب اعضای جامعه به عدم استفاده از زبانسیاست آموزشی بعضی از کشورها

و زبان فارسی نماد هویت ملی  (.1386عالیی،) باشدهای اقوام میپوشی از زبانچشم غیررسمی یا

های قومی، موازات آن حفظ و تدریس زبان آن و به ابزار پیوند بین اقوام ایرانی است و در کنار

 در تدریس و یادگیری توسط معلمان الزم است.  ،استفاده از زبان مادری در مواقع لزوم
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 گوید:می 8معلم کد 

آموزان لک زبان دارم که براش سخته فارسی یاد بگیره و تا میاد فارسی یاد بگیره من دانش»

ها کار مشخصه اصالً با اینه. توی خانه هم آموزش ندیده و وقتی میان مطلب بنویسن شکطول می

تونه بنویسه تره و میآموزایی که از ابتدا باهاش فارسی صحبت شده براش روانو سخته. دانش نشده

کار هخیلی از کلمات لکی و لری و یا کردی ب آموزی که باهاش کار نشده میاد کالس وولی دانش

 «گیرم.ش ایراد نمیاز اصالً ،برهمی

 راهبردها 

 مخالفان چند فرهنگی

گونه که موافقانی دارد، بدون تردید مخالفانی نیز خواهد رویکرد چند فرهنگ گرایی همان

ها، های متفاوتی همچون حاکمان سیاسی، مذهبیون، ناسیونالیستمخالفان در دستهداشت، 

... قرار  خواهند  وگرا ، حتی برخی معلمان آیینهای درسیان آموزشی، طراحان کتابگذارسیاست

 داشت.

 گوید:می 43معلم کد 

یت خودشان گرایان که تا حدودی حاکمهای تندرو مذهبی یا ملیممکنه در سطح کالن گروه»

 «مخالف خواهند بود و احساس خطر بکنند. ،را دوست دارند

 خبره گرایی قومی 

های درسی، مشارکت نخبگان قومی ضرورت تام دارد؛ این نخبگان در تدوین محتوای کتاب

توانند متخصصان قومی، کارشناسان فرهنگی اقوام، معلمان بومی و ... باشند. مافیای تألیف و چاپ می

های آموزان و نیازمندیفرهنگی دانش –درسی منجر به نادیده گرفتن محیط اجتماعی  هایکتاب

های درسی شود؛ پس ضرورت ایجاد گردش نخبگان در تألیف کتابمی ی آنان در طراحی محتواویژه

 رسد.امری بسیار ضروری به نظر می

 گوید:می 22معلم کد 

، چندتا جز فرهنگ فارس، فرهنگ خودشون به ،که ما چندین فرهنگ داریمبا توجه به این»

.. آشنا باشن! این گروه .، با فرهنگ کرد و های دیگه را بردن که با فرهنگ بلوچرشناس از فرهنگکا
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ها های دیگر در آنهای درسی تشکیل دادن آیا کارشناس از فرهنگای که برای تدوین برنامهو کمیته

لر صحبت کردن؟ با یک کارشناس کرد صحبت یک کارشناس فرهنگی  هست؟ صحبت کردن؟ با

جوری بود ما آثار . چون اگر ایندونم؟ که من بعید میکردن؟ با یک کارشناس بلوچ صحبت کردن

 «دیدیم.های درسی میرا قطعاً در کتاب مونباستانی

 بازآموزی چند فرهنگی

ای کسب زیست در یک جامعه چند فرهنگی، مهارت زیست چند فرهنگی الزم دارد و بر

وبیش در میان های چند فرهنگی بایستی حائز دانش چند فرهنگی بود. دانشی که فقر آن کممهارت

 (.1392شود )صادقی،کردگان و روشنفکران جامعه نیز مشاهده میعموم افراد و حتی در میان تحصیل

 گوید:می 27معلم کد 

ضعیف  مسائل فرهنگی شدت در خصوص شناختهمن این را تجربه دارم که معلمان ما ب»

. االن کالس پنجمه. اولین روزی که مدرسه سال پیش 4کالس اول ابتدایی بود  هستن. برادرزادم

ال داشت که این بلوچه یا ؤس تا 2دید ، هر کس را که میتو خیابون با باباش رفته بود پیاده اومد

در  سنی! اولین روز مدرسه!: شیعه هست یا گفتبعد می دادیم سیستانیه.سیستانیه! بعد جواب می

های درس پرسید. تفکر حاکم در مدرسه! چیزی که رایجه در کالسال میؤمورد قومیت و مذهب س

های قومی و مذهبی. این نشان میده که هنوز که هنوزه معلم شه تقسیم بندی و مرزبندیهمینه. می

 «ما به این سطح نرسیده و عبور نکرده!

 مندی قومیحکومت

های گوناگونی وجود دارد، برای ر فرهنگی ایران، که در آن قومیتسیاسی در جامعه متکثّنظام 

های هرچند که سیاست .حفظ همبستگی و انسجام ملی و اجتماعی نیازمند تدوین سیاست قومی است

های مختلف های قومی در همه زمانپذیرند و سیاستها نیز تأثیر میقومی از گفتمان مسلط بر دولت

کان ها کماایران، این سیاست یرسد که در جامعهولی به نظر می ،تواند ثابت و بدون تغییر باشدینم

ها دولتهای مختلف و تغییر و وضعیت اقوام ایرانی در طی دوره انددچار تغییرات اساسی نشده

ها شده ولی در در اسناد باالدستی نیز که اشاراتی به حقوق اقوام و اقلیت همچنان پایدار بوده است.

های هایی در بین این سیاستعمل بپوشاند و شکاف یهصورت موفق جام عمل نتوانسته است به

 ها در عمل وجود دارد.مصوب و اجرایی شدن آن
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 گوید:می 6معلم کد 

در کشور به اقوام اهمیت داده بشه، بهشون توجه ، فقط درسیهای کالن نهریزیاگه در برنامه»

تر خودشون را از این حکومت میدونن و بیش ها خودشون را از این کشور میدونن،اینبشه، قطعاً 

 «ها.شن با برنامههمراه می

 گذاری زبانیسیاست

های رایج در هر است و زبانشناختی ایران هویت یهای اصلی در نقشهزبان یکی از مؤلفه

 ؛2،2010و هال 1بوکولتز ؛1383ساکت،) زنندبخشی از هویت ساکنان  آن را رقم میکشوری، 

 گذاران و (. سیاست1392به نقل از شمس و شمسایی، 1379حاجیانی، ؛2010، 3جانستون

 15سازان کشور در برخورد با تنوع  زبانی در اسناد باالدستی همچون قانون اساسی در اصل سیاست

 اند:بیان داشته

است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی "

های های محلی و قومی در مطبوعات و رسانهولی استفاده از زبان .درسی باید با این زبان و خط باشد

 ."ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد استگروهی و تدریس ادبیات آن

 گوید:می 42معلم کد 

گذرد و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران میسال از پیروزی انقالب اسالمی  40نزدیک »

مطالبی در  . در برخی از بندهای قانون اساسیگذاران و مسئولین نظام نوشتندرا عمدتاً خود سیاست

و عامدانه  انه در طول این چهل سال  آگاهانهشده که متأسفهای قومی و مذهبی مطرحرابطه با اقلیت

سال امسال در گنبد یعنی در دانشگاه  40. تازه بعد از حدود ش شدهآن تال و مصرانه در عدم اجرای

بشه در خصوص  اندازیهای دانشگاه پیام نور راهکه دو واحد اختیاری در واحد شده اعالم پیام نور

 اختیاری بتونه دردی از دردهای ما را عالج کنه، شک دارم. وزش زبان ترکمنی. این که دو واحدآم

مند هستن اونم به صورت اختیاری بیان بخونند، بعدش ما بگیم یی که عالقهکه اونا مسئله این نیست

  «بله اون بند قانون اساسی اجرا شده!

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Bucholtz 

2- Hall 

3- Johnstone 
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 تحقق گفتمان عدالت 

وپرورش و سند برنامه شدر اسناد باالدستی نظام آموزشی همچون سند تحول بنیادین آموز

گرفته است، ولی  توجه قرار بحث عدالت آموزشی و گسترش آن تا حدودی، مورد درسی ملی،

تحقق گفتمان عدالت،  رسد در بعدی عمل به خود بپوشاند. به نظر مینتوانسته است جامه

 اندازد. ایدئولوژیک قرار دارد که تحقق این مهم را به تأخیر می -اندازهای سیاسیدست

 گوید:می 10معلم کد 

ند اینجا همه را به یک دید نگاه          ب طبیعتاً وقتی قلمروهای فرهنگی با یکدیگر متفاوت      خ » ا

ست. در این    صوابی نی ست کردن کار  سان  جا این در حقیقت عدالت نی نگری را معادل عدالت  و یک

 «دانم.نمی

 پیامدها

 بخشی آموزشیکیفیت

( برنامه درسی مدارس، باید تنوع جمعیت مدرسه را منعکس کند، در غیر 1990)1ازنظر نوبل

شده  ها تنظیمکنند و ممکن است به اهدافی که برای آناحساس تمایز میآموزان این صورت، دانش

 های انگیزی همچون ترک مدرسه یا توسعه نگرشاست دست نیابند. شاید هم نتایج غم

 شود داشته باشدآمیز به سمت فرهنگ برتر که در برنامه درسی و اهداف ملی تأکید میمخالفت

های فرهنگی اقوام در متون درسی و درج مؤلفه و انعکاس(. آموزش چند فرهنگی 2003)ساهین،

، نظامی شود و نظام آموزشیان یادگیری میآموزان به مدرسه و جریمنجر به افزایش رغبت دانش

 تر برای فراگیران خواهد شد.تر، اثربخششاداب

 گوید:می 3معلم کد 

شه از ضررها جلوگیری مینظر اقتصادی خیلی مفید باشه.  تونه ازآموزش چند فرهنگی می»

  «شه.وپرورش برای افت تحصیلی میدر نظام آموزش هایی کهکرد. مثل هزینه

 اثربخشی یادگیری

بهبود یادگیری شده و افق دید فرهنگی  ر بهکند آموزش چند فرهنگی منج( بیان می1989) 2هیل

آموزان، های فرهنگی دانشحساسیت( نیز به بهبود 2010)3دهد. فرناندزآموزان را گسترش میدانش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Nobel 

2- Hale 

3- Fernandez 
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آموزش چند فرهنگی  یآموزان و بهبود تعامل در کالس درس در سایهافزایش کیفیت عملکرد دانش

 کرده است.  اشاره

 گوید:می 2معلم کد 

 های آموز ببینه که تصاویر یا جمالت یا دروسی هست که مبتنی بر ارزشدانشوقتی »

، احساس کندهای متفاوته نه یک فرهنگ، احساس راحتی می، مربوط به فرهنگاش هستقومی

 روی پیشرفت  ذاره، تأثیر میکنه. در این فضا، خب تأثیر میذاره روی یادگیریشبودن می

کنه، وقتی این تأثیرها را  ای که در آن زندگی میجامعه اره روی نگرشش وذ، تأثیر میشتحصیلی

ت این تأثیر را داشت که وقتی معلم از فرهنگ خودم اس گهمی ،گه این فضا باعث شدهبینه میمی

 «و... رشد کنم

 مندهمگرایی نظام

نظام جمهوری اسالمی ) سو متکی به مناسبات دولت ملیقوام همبستگی ملی در ایران از یک

کیف روابط اقوام درون ایران با یکدیگر وکشور و از سوی دیگر متکی به کم ایران( با اقوام مختلف

ترین گام اصالح مناسبات بین قومی یا افزایش تراکم و قرینگی روابط اقوام با یکدیگر، اساسیاست. 

( و یکی از راهکارهای 1395آرمند و پی سوره ، ) اجتماعی برای تضمین یکپارچگی ملی است

ام های فرهنگی اقوام ایرانی در نظورود فرهنگ و مؤلفه یسازی زمینهکننده در این زمینه فراهمکمک

آموزش  یطور اخص است که این مهم در سایه های درسی بهطور اعم و محتوای کتاب آموزشی به

؛ افزایش وفاق یتر سیاسی، اجتماعی و ملافتد و منجر به همگرایی بیشچند فرهنگی اتفاق می

 اجتماعی و یکدلی و احساس سرنوشت مشترک و... در بین اقوام مختلف خواهد شد.

 گوید:می 14معلم کد 

ها در  جهت    ها اهمیت بدیم ، بها بدیم و از اون     ها و پاره فرهنگ   ما بایستتتتی به این فرهنگ    »

پذیر  واقعاً امکان کشتتتورمان نهایت استتتتفاده را ببریم و و وحدت اراضتتتی حفظ وحدت ملی

 «هست.

 زدایی قومیکلیشه

های ها، پنداشتداوریپیشدارد، در تعامالت بین فرهنگی اغلب با ( اذعان می2006گی )

ورسوم یک نظام فرهنگی بر نظام فرهنگی دیگر فرهنگی منفی و تالش برای تحمیل قوانین آداب

ها و ها، ناکامیها، ترسها، اضطرابسأها، اغلب بر یمواجه هستیم که نتایج حاصل از این
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ها تواند این تنشفرهنگی میافزاید. برنامه درسی چند های نژادی و قومی میهای میان گروهخصومت

های های مربوط به ارتباط میان فرهنگی، روابط بین فردی، تحمل دیدگاهرا از طریق آموزش مهارت

 (.1391)صادقی، های دیگری کاهش دهدمتفاوت و درک دیدگاه

 گوید:می 21معلم کد 

شون درست هایی هست که براهمون جک ،دونیمها میها یا از ترکاز عرب چیزی که ما»

 اومدیم وقت نمی، هیچهای درسیکردیم در کتابسازی میاومدیم فرهنگکردن. اگه ما می

 ، ذهنیت منفی ها حرف زده بشهشه وقتی از عرب، ذهنیت منفی میمون منفی بشههاذهنیت

 «؟ ما آشنایی نداریم.ها حرف زده بشه. چرا؟ دلیل چی هستشه وقتی از ترکمی

 مفاهمه قومی

، امکان همزیستی ز یکدیگر در یک جامعه چند فرهنگیفراهم نمودن زمینه برای شناخت افراد ا

 دهد. ازپیش افزایش میآمیز و درک متقابل قومی را بیشمسالمت

 گوید:می 6معلم کد

و خود این در  ناخت بهتری از اقوام ارائه میدهاولین پیامد آموزش چند فرهنگی اینه که ش»

ت میکنه. تر تقویآمیز را هر چه بیشهمزیستی مسالمت تعامل و ارتباطات خیلی تأثیرگذار است.

.  شاید بگم منجر به طروات و شادابی در نظام هم زیستن مطلوب را در جامعه افزایش میدهیعنی با

 «.شهآموزشی می

 های فردی توسعه مهارت

شناخت خود،  یرسی چند فرهنگی تأکید خود را بر توسعهکند برنامه د( بیان می2006گی )

خویشتن،  ی. داشتن حس بهتر دربارهنهدر هویت فرهنگی و قومی بنا میهای مثبت و بخودپنداری

 آموزان تأثیرگذار است.های کلی ذهنی، تحصیلی و اجتماعی دانشبر پیشرفت

 گوید:می 38معلم کد 

ها بروز پیدا کنه، خالقیتها ایجاد میدر معلمان و بچه نفس راآموزش چند فرهنگی اعتمادبه

بیاد کارشو انجام بده   ای که با زبان خودشبچه ،این موضوع وجود . چون باکنه در این زمینهمی

 «شه.باعث بروز خالقیت می
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 های آموزشیبرابری فرصت

آموزشتتی برابر برای  های گستتترش عدالت آموزشتتی در بعد کمی و کیفی، فراهم نمودن زمینه

زیستتت و   های فردی ، توجه به شتترایط محیطهای مختلف قومی و فرهنگی، توجه به تفاوتگروه

 های آموزشی بینجامد.تواند به برابری فرصتمتنوع و... می های جغرافیاییبوم

 گوید:می 3معلم کد 

 «افته.، اصالً برابری آموزشی اتفاق میبا آموزش چند فرهنگی»

 گوید:می 18کد معلم 

که همه امکانات در اختیار افراد قرار بدهند که فرار مغزها به وجود نیاد. چقدر از افراد             همین»

 «(.گیرهشون مورد توجه قرار نمیشون و فرهنگکه زبانبه علت این) نخبه از این جامعه میرن!

 ای که گونه بهتوان مقوله هسته را شناسایی کرد وتحلیل مقوالت تحقیق، میبا تجزیه

عنوان مقوله  به بایستگی آموزش چند فرهنگیترتیب  مقوله  این بگیرد. به برمقوالت را دری کلیه

 شود. معرفی می ،ای تحقیقمرکزی یا هسته

کار بوده گرایی محافظهمقابل رویکرد چند فرهنگ ینقطه ،شده در این پژوهش کشف ینظریه

 تری دارد. رویکرد چند گرایی لیبرال و انتقادی قرابت بیشو با رویکرد چند فرهنگ

های برابر برای کند فرصتها اعتقاد دارد و بیان میبرابری طبیعی بین انسان گرایی لیبرال، بهفرهنگ

ای است که ها ایجاد شود. آرمان این رویکرد، ایجاد جامعههمه ایجاد نشده است و باید این فرصت

آمیزی میان شده و همزیستی مسالمت های مختلف احترام گذاشتهها و گروهدر آن به حقوق اقلیت

ها و شود تمامی سیاستگرایی انتقادی نیز گفته میجود دارد. در رویکرد چند فرهنگها وآن

مسلط جامعه  یجویی طبقهها در راستای تحکیم سلطههای آموزشی و درسی مدارس و دانشگاهبرنامه

ای و های مدرسهشود و آموزششده و تربیت و آموزش موجب بازآفرینی روابط اجتماعی می

های جامعه به حاشیه باشد و سایر گروههای گروه مسلط جامعه میتر مبتنی بر ارزشدانشگاهی بیش

 شوند.رانده می

شده در قالب مدل پارادایمی آموزش چند فرهنگی  های استخراجمقوله 1در شکل شماره 

 .شده است نمایش داده
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 کننده آموزش چند فرهنگیمدل پارادایمی تبیین -1شکل 

 
 گیرینتیجهبحث و 

تر کشوری را سراغ داریم که از یک قوم واحد کند در جهان امروز کم( بیان می1992) 1اریک

یا در  و اندشده کشورهای ملی امروز یا از ابتدا از ترکیب چند گروه قومی ساخته شده باشد. تشکیل

بین حدوداً دویست کشور اند. از ها ترکیب چند قومی یافتههای قومی به آناثر مهاجرت اعضای گروه

)سید  شاید دوازده کشور باشد که بتواند مدعی نوعی یکپارچگی یا خلوص قومی باشد ،جهان

آید، چند فرهنگی به میان می ی( معتقد است وقتی سخن از جامعه1381)2(. واتسون1387امامی،

طور ساده،  به ای مرکب از یک دولت، یک ملت، یک کشور، یک منطقه یا حتیصحبت از جامعه

محلی چون یک شهرستان یا یک مدرسه است که محاط در مرزهای جغرافیایی است و از مردمی 

 چند فرهنگی باشد،  یهای مختلف تعلق دارند. اگر ملتی دارای جامعهشده که به فرهنگ تشکیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Eric 2- Watson 
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 دهد:  تواند یکی از دو کار زیر را انجامدر این صورت اگر دولت بقای ملت خود را بخواهد می

های دیگر را غیر از یکی که حاکم فرهنگ یکمر به نابودی بعد چند فرهنگی جامعه ببندد و همه( 1

 "استحاله قهری"ای از طریق سیاستی که به آن تک فرهنگی یچنین جامعه کن کند.خواهد شد ریشه

ز شهروندی، دیگر گویند، با به کار گرفتن نهادهای دولت مثل مدارس، نظام قضایی و شرایط احرامی

آید. می صورت تنها فرهنگ در کنند و فرهنگ حاکم بهها را حذف یا قانع به کنار رفتن میفرهنگ

گرایی تک فرهنگی، تجلیل و تشویق کثرت یجای هرگونه تالش برای ایجاد یک جامعه به (2

 (.1389)عزیزی، بلندهمتان و سلطانی، فرهنگی است

ی فرایند آموزش چند فرهنگی از منظر معلمان اقوام ایرانی، در پردازدر این نوشتار مفهوم

 رسی قرار گرفت که در این روش کاربر آموزش ابتدایی ایران به روش نظریه داده بنیاد مورد یدوره

ای نظریه بوده است. نظریه یبلکه ارائه ،آزمایی نبودهنظریه ،شده و هدف ی واقعیت آغازدر عرصه

 یهای مختلف فرهنگی به شیوهشده از میدان آوریهای جمعکه در این پژوهش بر مبنای تحلیل داده

نظریه بایستگی آموزش چند " ، تحت عنوان شده استیافته گردآوری و تحلیل مصاحبه نیمه ساختار

م در توجه به آموزش چند فرهنگی در این نظریه، مبین الزا شده است. و کشف گذارینام "فرهنگی

کارانه و سنتی ایران، نگاهی محافظه یرایی در جامعهگفرهنگ جامعه است. نوع نگاه کنونی به چند

است که در پی اشاعه و بازتولید فرهنگی موجود بوده و به موجودیت فرهنگ نگاه ثابت و از پیش 

 شده و الهوتی دارد. تعیین

های ترکیبی از فرهنگ ،که جامعهاقوام بیان داشتند که با توجه به این، معلمان در این پژوهش

ایران اصلی انکارناپذیر است، و از طرفی دیگر  یگوناگون است و قدمت چند فرهنگی بودن جامعه

های قومی دیگر توجهی ندارد، این های گروهنظام آموزشی، نظامی تک فرهنگی است و به فرهنگ

آمیز قلمداد نموده و بیان داشتند، پذیرش سیاست وحدت در کثرت و پدیده تک فرهنگی را مخاطره

، موجب استقبال های درسیه اقوام ایرانی در کتابآوری چند فرهنگی و طرح مباحث مربوط ببه متن

که نظام آموزشی بر شود. در شرایط کنونی با توجه به اینها و اقشار مختلف در جامعه میگروه

های مختلف قومی و فرهنگی خواهان و از طرفی گروه کندسازی فرهنگی تأکید مییکسان الگوی

گرفته است. از  گفتمان مقاومت فرهنگی شکل ورسوم خود هستند،حفظ فرهنگ و زبان و آداب

گرایش به سه  وجود های زبانی در مناطق دوزبانه و در برخی نواحیچالشطرف دیگر وجود 

سوادی چند فرهنگی و شناخت ضعیف اقوام ایرانی از یکدیگر، خودباختگی هویتی اقوام، کمزبانگی، 
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هستند که خود ارجحی فرهنگی را به معنای  های قومی و فرهنگی در جامعه، از عواملیوجود کلیشه

کند. تر میحرکت به سمت آموزش چند فرهنگی را پررنگهای قومی درون کشور و ه به فرهنگتوج

عواملی وجود دارد  د که بر سر راه آموزش چند فرهنگیمطالعه همچنین بیان داشتن های موردگروه

مدت ایران کوتاه یخواه در جامعهفرهنگ تمامیتتوانند نقش بازدارنده داشته باشند. چیرگی که می

خواهان زیرا تمامیت .شودگذاران نسبت به توجه به اقوام میمردان و سیاستباعث هراس دولت

 هژمونیک شدن زبان فارسی یک خطر جدی برای وحدت ملی است. ،کنند توجه به اقوامتصور می

منفی در آموزش چند فرهنگی خواهند  یداخلهجمله عواملی هستند که م از ی آموزشیزدگو سیاست

 داشت. 

مطالعه یکسری  های موردشده، گروه ای( مطرحای و مداخلهی، زمینهعلّ) در برابر شرایط

ها را در خصوص آموزش چند فرهنگی مطرح نمودند که مشتمل بر: مخالفان راهبردها و واکنش

 گذاری زبانیمندی قومی؛ سیاستفرهنگی؛ حکومتگرایی قومی؛ بازآموزی چند چند فرهنگی؛ خبره

 یعنوان یکی از عوامل بازدارنده مخالفان چند فرهنگی به یتحقق گفتمان عدالت است که مقوله و

شده و مابقی موارد در ذیل راهبردهای  مطالعه مطرح های موردآموزش چند فرهنگی از دیدگاه گروه

 نجد. گآموزش چند فرهنگی می یکنندهتسریع

معلمان بیان داشتند آموزش چند فرهنگی مخالفانی دارد که خواهان بازتولید وضعیت موجود 

مندی قومی و تدوین و هستند و نگاه مکانیکی به فرهنگ دارند. ولی راهبردهایی همچون حکومت

گرایی قومی و واگذاری اختیار عملی به معلمان و متخصصان و اتخاذ سیاست مدیریت قومی، خبره

های درسی در کنار تیم طراحی محتوای برنامه محتوای کتاب ارشناسان اقوام در طراحی و تدوینک

 معلمان، ) درسی در مرکز، بازآموزی چند فرهنگی برای افزایش سطح سواد چند فرهنگی

 های زبانی در جامعه،گذاری زبانی و حفظ گونهآموزان، اولیاء و...(؛ تالش در جهت سیاستدانش

زمینه را برای آموزش چند فرهنگی مهیا  توانند، راهبردهایی هستند که میفتمان عدالتتحقق گ

 سازند. 

مطالعه یکسری پیامدها را در خصوص آموزش چند فرهنگی  های موردنهایت گروه اما در

همگرایی  بخشی آموزشی؛ اثربخشی یادگیری؛تاند از: کیفیمطرح نمودند که این پیامدها عبارت

 های آموزشی.فرصت های فردی؛ برابریی؛ توسعه مهارت؛ مفاهمه قومزدایی قومی؛ کلیشهمندنظام

گرایی در اسناد باالدستی چند فرهنگ ر فرهنگی وچند فرهنگی الزم است بحث تکثّ یدر جامعه
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پذیر نتا امکان اجرایی شدن در سایر سطوح همچون نهاد آموزشی امکا ،طور رسمی پذیرفته شود به

های ایران در برخورد با گروه یشده در جامعه در شرایط کنونی سیاست فرهنگی اتخاذ گردد.

 سازی فرهنگی است که این سیاست تاکنون نتوانسته فرهنگی و قومی، سیاست همسان

های قومی زیرا در برابر آن مقاومت فرهنگی از جانب گروه .صورت موفق و کامل به اجرا دربیاید به

توجه  که در اسناد باالدستی بحث تنوع فرهنگی تا حدودی مورداست. با توجه به اینگرفته  شکل

مثال در قانون اساسی کشور  عنوان به عمل به خود نپوشانده است. یجامه گرفته است ولی قرار

 شده است: بند نوزده بیان ایران در

وردارند و رنگ، نژاد، زبان و ای که باشند از حقوق مساوی برخمردم ایران از هر قوم و قبیله"

 ."ها سبب امتیاز نخواهد بودمانند این

ترین چالش سیاست فرهنگی در ایران مهم» :کنند( بیان می1392در این راستا فاضلی و قلیچ )

اند از: ه سطح سیاست فرهنگی عبارتستگی بین سطوح سیاست فرهنگی است )وجود گسیخ

ست فرهنگی دریافت شده(. و از طرف دیگر حقق و سیافرهنگی م سیاست فرهنگی مصوب، سیاست

های واقعی ایران بر اساس نیازها، امکانات و موقعیت یموجود در جامعه هایها و ایدئولوژیآرمان

  «اند.و موجود در نظام اجتماعی و جامعه شکل نگرفته

ند مطلوب قدم توانیم در جهت تربیت شهروبهترین بستر و میدانی که می ،توان گفتحال می 

زندگی  یهای اولیهترین سالآموزش ابتدایی است. آموزش چند فرهنگی در ابتدایی یبرداریم، دوره

 یگذاری یک جامعهمدت داشته باشد؛ برای پایه تواند آثار و پیامدهای مثبتی در درازکودک می

محترم، نیازمند آموزش چند فرهنگی در سنین اولیه برای کودکان  یاخالقی و ایجاد یک جامعه

طرح  آموز و کتاب درسی،هستیم. همچنین برای کاهش فاصله و احساس غریبگی بین دانش

آموزان بکاهد و تواند از فرسایش تحصیلی دانشهای درسی میهای چند فرهنگی در کتابمؤلفه

عنوان مکانیسمی  تواند بهآموزش چند فرهنگی می افزایش دهد. از پیشمدرسه بیش به را ها  عالقه آن

نظر قرار گیرد، نگاه ارگانیکی به فرهنگ منجر  برای ساخت شکنی رویکرد مکانیکی به فرهنگ مد

تواند در حفظ که این خود می دگاری فرهنگ قومی را افزایش دادهها شده و مانبه پویایی فرهنگ

 ،های قومی در نظام آموزشیاز طرف دیگر توجه به فرهنگ باشد.فرهنگ ملی نقش بسزایی داشته 

 شود.وپرورش میاعتمادی مردم نسبت به نهاد آموزشمنجر به جلوگیری از بی
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گونه که تک فرهنگی به معنای وفاق نیست، چند فرهنگی نیز به معنای که، همانآخر این ینکته

های مختلف ضروری بوده و برای ناسایی فرهنگش ،ایران یبحران و گسست نخواهد بود. در جامعه

طور اعم و محتوای  دیده شدن اقوام و فرهنگ آنان چه در متن جامعه و چه در بستر نظام آموزشی به

 وحدت در کثرت هستیم. خص، نیازمند پذیرش و اجرای سیاستطور ا های درسی بهکتاب

 های پژوهشمحدودیت

هاست که ممکن ای از مشکالت و محدودیترگیر مجموعهتردید، انجام هرگونه پژوهشی، دبی

داشته باشند. در این پژوهش یکسری موانع وجود داشت که بر  است در کل فرایند پژوهش حضور

 : اند ازهای این پژوهش عبارتودیتمحد تریناند. مهمکار تأثیر گذاشته فرایند انجام

 ی آموزش ابتداییند فرهنگی در دورهآموزش چ یزمینه کمبود مطالعات پیشین با روش کیفی در :

از  شده است و یا صورت نظری انجام آموزش چند فرهنگی به یزمینه اغلب مطالعات در

 یزمینه شده است. فقدان الگوهای مناسب در های کمی برای تحلیل و بررسی استفادهروش

 است.  شناختی در این پژوهش بودهآموزش چند فرهنگی از مشکالت روش

 های کیفی دارای عمق و دامنه و گستردگی بوده مشکالت مربوط به منطق پژوهش کیفی: پژوهش

ما همین نقاط قوت در تری برخوردارند. اپذیری بیشهای کمی از انعطافو برخالف پژوهش

 دقت کند و محقق نیاز به، محقق را دچار سردرگمی و بالتکلیفی میجریان پژوهش

 های متنوع کیفی دارد.داده ت در میدان پژوهش تا تحلیل انبوهسؤاالتری در طرح بیش

 مطالعه از اهمیت  مورد در فرایند پژوهش، جامعه یا میدانمطالعه:  های خاص میدان موردویژگی

آن  های فرهنگی و اجتماعیمطالعه و ویژگی زیادی برخوردار است. دسترسی به میدان مورد

که میدان ر میزان ارتباط و برخورد محقق با آن دارد. با توجه به اینای دکنندهنقش تعیین ،میدان

مطالعه در این پژوهش از گستردگی برخوردار بوده و محقق به شش مرکز استان کشور در  مورد

مذهبی، اقلیمی و ... های فرهنگی، عقیدتی، زبانی، جغرافیایی متفاوت با ویژگی یشش نقطه

مسائل میدان  یلذا دسترسی محقق به کلیه ،فر نموده استاز فرهنگ بومی خود س متفاوت
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مطالعه را تحت تأثیر قرار  های مورداقامت و حتی نوع ارتباط با گروه یتحقیق، زمان و نحوه

 رو ساخت. ههای زیادی روبداده و با دشواری

 منابع
 الف. فارسی

ریزی اجرای آن در نظام  برنامه(. تبیین برنامه درسی چند فرهنگی و چگونگی 1391) امینی، محمد.

 .32-11(، 26) 7، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران ،درسی ایران

ستگی اقوام ایرانی در گفتمان اتحاد   1395) سوره، فرشاد.  آرمند، فاطمه و پی (. بررسی تعامل و همب

 .10-1(،4)1،تخصصی پژوهش ملل -مجله علمی ،ملی

مبانی پژوهش کیفی. فنون و مراحل تولید نظریه (. 1990) ن.، کوربیآنستتلم، استتتراس و جولیت    

 .تهران: نی،(1394) ابراهیم افشار :ترجمهای، زمینه

  ،برگ فرهنگ(. بررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایه انسانی، 1389) ، علی.ی، بهمن و کاظمیباینگان

8-21. 

فصلنامه تعلیم و  ،در آموزشمثابه رویکردی (. آموزش چند فرهنگی به1379جوادی، محمدجعفر. )

 .26-9(، 63، )تربیت

مجموعه  . "مستتتئله وحدت ملی و الگوی ستتتیاستتتت قومی در ایران"(. 1383) حاجیانی، ابراهیم.

 .شناسی ایران، انجمن جامعهمقاالت مسائل اجتماعی ایران

نار.       زادهحمیدی  آموزش   (.1396) ، کتایون؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ عارفی، محبوبه و مهران، گل

، پژوهشتتتی تدریس پژوهی –فصتتتلنامه علمی ، مند ادراک معلمانچند فرهنگی: تحلیل نظام

5(2،)2-16. 

رگرایی قومی در ایران؛  شتتدن و تکثّ جهانی (.1393) محمود. محمد و نادری، ،رضتتاپور قوشتتچی  

 .91-56(،14)5، شدنفصلنامه مطالعات راهبردی جهانی ،هاها و فرصتچالش

های بازتولید هژمونی دولت از طریق  چالش (.1384) ، محمدجواد.محمد و غالمرضا کاشی رضایی،

 .58-34(،4)6،شناسی ایرانمجله جامعه ،گفتمان مدرسه

 (. بررستتی مقوله فرهنگ و قومیت در1393) مهر، حمیده.تاج، فرزانه؛ دهقانی، مرضتتیه و پاکزینال

سی مطالعات اجتماعی دو محتوای برنامه سی پژوهش ،ره ابتداییهای در (، 2)4، های برنامه در

117-130. 
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فصتتلنامه تخصتتصتتی ، شتتدن و بحران هویت قومی در ایران جهانی (.1384) ارستتی، ایرج.ستتاعی

 .45-32(،4)1، شناسیجامعه

  ،های اصتتلیمروری بر نظریه خیزند؟های قومی از کجا برمی(. هویت1387ستتیدامامی، کاووس. )

 .32-16(،7)2، فصلنامه خط اول

تهران: سازمان چاپ و انتشارات وابسته   ،وپرورششناسی آموزشجامعه(. 1392) پور، محمود.شارع

 .شده است( چاپ 1383)کتاب اصلی در سال  به اوقاف و امور خیریه

سعیده.      سائی،  شم ست  1392) شمس، محمدعلی و  سیا های زبانی خارجی و ارتباط آن با  گذاری(. 

 .75-52(، 3)14، فصلنامه مطالعات ملیعلمان زبان انگلیسی، هویت ملی: نگرش م

های تدوین برنامه درسی چند فرهنگی در ایران؛ ها و ضرورت(. ویژگی1391صادقی، علیرضا. )

 .(18و  17، )راهبرد فرهنگ ،ها و ارائه راهکارهابررسی چالش

ضا.    سبک زندگی در  1392) صادقی، علیر صلنامه فرهنگ    ،ایران(. دانش چند فرهنگی و ارتقای  ف

 .124-112(، 13)4، درمانیمشاوره و روان

 .تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ،انسجام ملی و تنوع فرهنگی(. 1389) رضا.صالحی امیری، سید 

(. 1395) نراقی، مریم. اله؛ شریعتمداری، علی و سیفعبدلی سلطان احمدی، جواد؛ نادری، عزت

 -فصلنامه علمی) بهارستان سخنهای ادبیات فارسی، نگاهی به آموزش چند فرهنگی در کتاب
 .252-235(،132)13، پژوهشی ادبیات فارسی(

(. بررستتی وضتتعیت آموزش چند  1389) کیوان و ستتلطانی، مستتعود. ه؛ بلندهمتان،العزیزی، نعمت

فصلنامه انجمن آموزش عالی   ،نشجویان معلم شهر سنندج از منظر دا   فرهنگی در مراکز تربیت

 .78-55(،2)3،ایران

صطفی.    سگریان، م شهروند جایگاه فرهنگ (.1385) ع صلنامه نوآوری  ،های قومی در تربیت  های  ف

 .162-133(،17) 5، آموزشی

سی، الهام و پیر  عشایری، طاها؛  صورات قالبی در   (. تبیین جامعه1394) حیاتی، نرگس.عبا شناختی ت

 (.4)17،فصلنامه مطالعات ملی ،دانشجویانبین 

نشتتریه دانشتتکده ادبیات و علوم   ، (. دوزبانگی و رویکرد مناستتب آموزشتتی1386) عالیی، بهلول.

 .189-176(،22،)انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فصلنامه  ،(. آموزش چند فرهنگی و قومیت در برنامه درسی1395) پور لیال.پور، نسرین و علیعلی

 .182-167(،11)2،شناسی و علوم تربیتیمطالعات روان
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 .تهران: نی( 1387) هادی جلیلی :ترجمه، (. درآمدی بر تحقیق کیفی2006) فلیک، اووه.

صطفی  سودا. کرم و قادری، م سی و فرهنگ ؛ رویارویی (. 1393) کار،  ، هاآوریهم ها و بهبرنامه در

 .آوای نور تهران:

سلیتی، لیا.  اهیمی لویه و فریبا  عادل ابر :ترجمه، های کانونی در پژوهش(. کاربرد گروهریختا)بی لیتو

 تهران: نشر علم. ،(1393) حقیقی ایرانی

 مطالعه تغییر و توستتتعه در هورامان با روش نظریه         تجربه نوستتتازی، (. 1392) محمدپور، احمد.  
 .تهران:جامعه شناسان، ایزمینه

ارائه    (.1395) فرد، محمد و پورکریمی، جواد. کاظمی  نقی؛کمال خرازی، علی   محمدی، شتتتیرکوه؛ 

های متخصصان این   الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه

 .91-65(، 1)4، پژوهشی تدریس پژوهی -فصلنامه علمی حوزه در ایران،

تهران:  ، (1395) یبیهوشتتنگ نا  :ترجمه، مستتائل اجتماعی، جلد اول (. 2013)  مشتتو نیس، جان. 

 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

  یدورههای درستتتی  (. آموزش چند فرهنگی در کتاب  1393مکرونی، گالله و بلندهمتان، کیوان. )   

 .92-73(،21)6، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ،ابتدایی

 .مشهد: انتشارات پیام اندیشه ،راهنمای عمل(ریزی درسی )برنامه(. 1389) ملکی، حسن.

طات فرهنگی در ایران       (.1387) نوربخش، یونس. با مدلی برای ارت یت  مه      ،فرهنگ و قوم نا فصتتتل

 .78-67(،4)1، تحقیقات فرهنگی

آموزش علوم   (.1390) ه و فردانش، هاشتتتم.المهرمحمدی، محمود؛ فاضتتتلی، نعمتنام، زهرا؛ نیک

سان  فصلنامه مطالعات برنامه درسی    ،دگیری علوم تجربیشناختی یا تجربی و فرهنگ: تبیین ان
 .36-8(، 20،)5، ایران

له دیگر   3مدت و  ایران، جامعه کوتاه   (. 1396) همایون کاتوزیان، محمدعلی.      قا ل  ترجمه  ،م ه : عبدا

 .تهران: نی، کوثری
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Conceptualization Process of Multicultural Education from the 

Perspective of Teachers of Iranian Ethnoses: Grounded Theory 
 

Fatemeh Havas Beigi1     Alireza Sadeghi2 

 

Abstract 

The present study was conducted to conceptualize the process of multicultural 

education from the viewpoint of teachers of Iranian ethnoses. The research is qualitative 

with an emphasis on grounded theory. The study field consists of teachers from six Iranian 

ethnoses (Azeri; Turk, Baluch, Turkmen, Arabs, Kurds and Lore) in elementary 

education, and the participants in the research were fifty teachers from different ethnoses. 

Sampling method in this research is purposeful sampling and theoretical sampling. 

Sample saturation has been used to reach the standard. Three types of coding were used 

to analyze the data. In total, five hundred and seventy nine concepts, one hundred thirty 

five subcategories and twenty six categories were extracted. The following categories of 

circumstances are: risky single culture, multicultural background, generalization of 

multiculturalism, the existence of cultural resistance discourse, linguistic challenges, 

Cultural self-esteem, self-deprecation of ethnic identities, society's lack of stability, 

multiculturalism, ethnic stereotyping, Multicultural fears, the existence of educational 

Politicization, the hegemony of Persian language. The categories in the interactive 

dimension are: multicultural opponents, ethnic expertism, multicultural re-education, 

ethnic governance, language policy, the realization of justice discourse and Categories 

include the following outcome: educational excellence, learning effectiveness, systematic 

convergence, ethnic stereotyping, ethnic intercourse, and the development of individual 

skills and the equalization of educational opportunities. In this research, the core category 

was called “Necessity Multicultural Education ".  

 

Key words: Grounded Theory, Necessity Multicultural Education Theory, Axial 

categories, Central category, Educational System. 
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