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هدف اين مقاله تدوين چارچوب هاي برنامه درسي متناسب با تنوع فرهنگي در 
ايران است. برنامه درسي اساساً يك سند سياسي ـ فرهنگي و مقوله اي زمينه  مند و 
حساس به فرهنگ است و در صورتي اثربخش خواهد بود كه عناصر تشكيل دهنده 
ــاي فرهنگي يادگيرنده  ــاي فرهنگي جامعه و به تبع آن با ويژگي ه ــا ويژگي ه آن ب
ــد بر مبناي روش توصيفي ـ تحليلي،  ــازوار و متناسب باشد. اين مقاله مي كوش س
ابتدا به بررسي وضعيت كنوني ايران از حيث تنوع فرهنگي و قومي پرداخته، سپس 
ــي را از دو بعد »فراملي« و »ملي«  ــي چندفرهنگ ضرورت طراحي برنامه هاي درس
ــازد. در مورد ضرورت هاي فراملي وجهانِي چنين برنامه هايي، از جمله  مستدل س
ــي چند فرهنگي« و »ضرورت هاي عصري« اشاره  مي توان به رويكرد »برنامه درس
نمود. در مورد ضرورت هاي داخلي نيز در اين مقاله به دو الزام »قوانين باالدستي« 
ــي و جغرافيايي ايران« اشاره خواهد شد. در ادامه، ضمن  ــرايط خاص سياس و »ش
ــي چندفرهنگي، چالش هاي تدوين چنين برنامه هايي  ــريح اهداف برنامه درس تش
مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در پايان، راهبردهاي عملي استقرار برنامه درسي 
ــناد باالدستي كشور  ــتاي اس چندفرهنگي، بر مبناي چالش هاي فرارو و نيز در راس
براي سياست گذاران و برنامه ريزان نظام تعليم و تربيت ايران پيشنهاد شده است. 

 واژگان كليدي:
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مقدمه 
 وس��عت و ش��رايط جغرافيايي س��رزمين ايران از دير باز موجب سكونت جماعات نسبتاً 
گوناگون شده است. يافته هاي باستان شناسي و تاريخي نشان مي دهد كه از هزاران سال 
پيش به اين سو، همواره اقوام و فرهنگ هاي مختلف در آن مي زيسته اند. به طوري كه در 
هزاره پيش از ميالد و قبل از ورود اقوام آريايي به اين س��رزمين، دس��ت كم س��يزده قوم 
متف��اوت به طور همزمان در آن زندگ��ي مي كرده اند كه آگاهي چنداني از زبان و فرهنگ 
آنها در دس��ت نيس��ت )دالوري، 1390(. با تغيير و تحوالتي كه در ش��رايط جغرافيايي و 
حد و مرزهاي اين سرزمين به وجود آمده است، طبعاً تركيب فرهنگي و قومي آن نيز به 
مرور زمان دس��تخوش تغييرات شده اس��ت. اما واقعيات، همچنان از وجود تنوع قومي و 
فرهنگي در اين س��رزمين حكايت مي كند. حضور و زندگي قوميت هاي مختلفي همچون 
فارس ه��ا، ترك ها، كردها، بلوچ ها، تركمن ه��ا، عرب ها و لرها در كنار يكديگر )مقصودي، 
1372: 45( و نيز تكلم به زبان هاي فارسي، تركي، كردي، لري، تركمني، عربي، بلوچي، 
طالشي، تاتي، لكي، ارمني و وجود لهجه هاي مختلف در برخي از زبان ها خود نمود ديگري 
از وجود تنوع قوميت ها و فرهنگ ها در ايران كنوني است. حضور همزمان چند قوم و به تبع 
آن چن��د فرهنگ مختلف در چارچوب جغرافياي سياس��ي واحد را جامعه چندفرهنگي1 
گويند )پارخ2، 2008(. بر اساس اين تعريف، جامعه ايران يك جامعه چندفرهنگي است. 
از س��وي ديگر، بس��ياري از صاحب نظران، تربيت را مقوله اي زمينه  مند دانسته كه در 
بافت اجتماعي و فرهنگي جامعه شكل  گرفته و نيز به طور متقابل اثر مي  بخشد. مطالعات 
اخير در باب رابطه ميان »آموزش و فرهنگ«3 نشان مي دهد كه ميان آن دو يك رابطه 
دوسويه برقرار است. به طوري كه برخي فرهنگ را محصول يك فرايند بينانسلي آموزش 
قلم��داد نم��وده و از ط��رف ديگر، فرايند آموزش را نيز متأثر از نظ��ام معنايي، ارزش ها و 
هنجارهاي )يا همان فرهنگ( موجود در يك جامعه محسوب نموده اند. بندورا، بنيانگذار 
نظريه شناختي � اجتماعي4 تأثير رويدادهاي محيطي )فيزيكي( و اجتماعي � فرهنگي � 
) باورها، نگرش ها، انتظارات و مانند اينها( را بر روي رفتار فرد بسيار مهم ارزيابي مي كند 
)س��يف، 1387: 167(. ويگوتس��كي نيز اذعان مي دارد كه هم��واره جنبه هاي فرهنگي، 

1. Multiculturalism 
2. Parekh
3. Education & Culture 
4. Social - Cognitive 
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تاريخي و اجتماعي در رش��د فرد اهميت بس��يار دارند و به باور او خاس��تگاه روان آدمي، 
اجتماع اس��ت )س��يف، 1387: 94(. فرهنگ، رفتار، نگرش و ارزش هاي انس��ان را شكل 
مي دهد. رفتار انس��ان از فرايند جامعه پذيري ناش��ي ش��ده و جامعه پذيري همواره درون 
باف��ت معي��ن محيط هاي فرهنگي و قوم��ي رخ مي دهد كه به تناس��ب، اين محيط هاي 
فرهنگ��ي و قوم��ي نيز بر فراين��د آموزش تأثي��ر مي گذارند )پاي1، 1984(. اس��پيندلر2 
)1987( بي��ان مي كند كه تدريس و يادگيري، فرايندهاي فرهنگي هس��تند كه در بافت 
اجتماعي رخ مي دهند. براي اينكه بتوان حداكثر آموزش كيفي را در اختيار دانش آموزان 
گوناگون قرار داد، بايد فرهنگ آنها را به روشني دريافت. آموزش رسمي به لحاظ پيوند با 
فرهنگ اجتماعي به جهت تأثير در تعيين هدف و تدوين محتواي برنامه درسي نمي تواند 
جامعه گريز باش��د )عس��گريان، 1385: 135(. از س��وي ديگر مطالعات انسان شناسي نيز 
تأكي��د كرده اس��ت كه جوامع و فرهنگ هاي مختلف كيفي��ت و صالحيت هاي گوناگوني 
به وج��ود مي آورن��د. تجربه هاي يادگي��ري كه بر ويژگي ه��اي فرهنگي اف��راد و گروه ها 
 مبتني مي ش��وند، موفقيت آميز هس��تند )ملكي، 1389: 49(. سؤالي كه در اينجا مطرح 
مي ش��ود، اين اس��ت كه اگر ميان فرهنگ و آموزش رابطه متقابل وجود دارد، جامعه اي 
كه داراي تنوعي از فرهنگ هاي مختلف باش��د، نظام تربيتي آن به ويژه برنامه هاي درسي 
باي��د حائز چه ويژگي هايي باش��ند تا آموزش، اثربخش گ��ردد. اگر بپذيريم كه ايران يك 
جامعه چندفرهنگي است برنامه هاي درسي آن بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟ طراحي 
برنامه هاي درس��ي براي چنين جامعه اي با چه چالش هايي مواجه اس��ت و استفاده از چه 

راهبردهاي برنامه درسي مي تواند براي رفع اين چالش ها مؤثر واقع شود؟
فقدان برنامه اصولي در زمينه اس��تقرار برنامه درسي چندفرهنگي در ايران را مي توان 
مفروض دانس��ت. فياض و ايماني قوش��چي )1389( در پژوهش خود با عنوان: »بررس��ي 
نمادهاي هويت ملي در كتاب هاي درسي تاريخ و علوم اجتماعي دوره متوسطه رشته هاي 
علوم انساني، تجربي و رياضي فيزيك« به اين نتيجه رسيده اند كه نماد قوميت و مؤلفه هاي 
مربوط به فرهنگ، در كتب مورد بررسي بروز و ظهور مناسبي نداشته است. به طوري كه 
نماد قوميت و مؤلفه هاي مربوط به فرهنگ به ترتيب داراي كمترين فراواني گزارش شده 
است. از سوي ديگر، نتيجه پژوهش ها در خصوص تعامل بين قومي نيز در ايران، قابل تأمل 

1. Pai
2. Spindler

ويژگي ها و ضرورت هاي تدوين برنامه درسي چندفرهنگي در ايران



96

راهبرد فرهنگ / شماره هفدهم و هجدهم/ بهار و تابستان 1391

است. يافته هاي حسين بر )1386( نشان مي دهد ارتباط ميان برخي اقوام كشور با يكديگر 
بس��يار ضعيف اس��ت. به طور مثال اقوام آذري، بلوچ، طالش و عرب تقريباً اطالعات مؤثري 
از همديگر نداشته و به همين سبب ارتباط زيادي نيز با يكديگر برقرار نمي كنند. به عبارت 
ديگر عام گرايي فرهنگي ميان قومي، در ميان اقوام ايراني نامتقارن است. به نظر مي رسد اين 
امر به سبب آشنايي اندكي است كه اقوام و فرهنگ هاي ايراني از يكديگر دارند. يافته هاي 
اين پژوهش ها كافي است تا بدين نتيجه برسيم كه موضوع »چندفرهنگي« به صورت عام و 
»برنامه درسي چندفرهنگي« به صورت خاص، در طراحي برنامه هاي درسي رسمي كشور تا 
اندازه زيادي مغفول واقع شده است. اين در حالي است كه اسناد و قوانين باالدستي كشور، 
به تناس��ب و به دفعات، توجه به اين موضوع را مورد تأكيد قرار داده اس��ت، اما در تدوين 
سياست هاي اجرايي و در برنامه هاي درسي اين امر مغفول واقع شده است. برنامه درسي 
به عنوان يك س��ند سياس��ي در هر جامعه اي موظف است ارزش ها و سياست هاي اساسي 
جامعه را در خود منعكس سازد، شواهد نشان دهنده اين واقعيت است كه برنامه هاي درسي 

رسمي ايران در انعكاس اين موضوع به طور مناسب عمل ننموده است. 

چيستي برنامه درسي چندفرهنگي
هدف اساسي برنامه هاي درسي چندفرهنگي، ايجاد وفاق و اتحاد است نه افتراق و انتزاع. 
برخالف باور عمومي، برنامه درسي چندفرهنگي خواهان »هرج و مرج«، »نگاه ترحم آميز 
به اقوام و فرهنگ ها«، »س��لطه جويي فرهنگي« و در صدد »استانداردس��ازي فرهنگ ها« 
نيست، بلكه خواهان زندگي مسالمت آميز و همكاري ميان فرهنگ هاي مختلف است كه 
در برخ��ي از م��وارد، چندفرهنگي و تنوع فرهنگي با موارد مطروحه معادل گرفته ش��ده 
است در حالي كه اين موارد اساساً با روح چندفرهنگي ناسازگار بوده است. تصور ناصواب 
ديگري كه از اين س��و و آن سو ش��نيده مي شود اين است كه برخي طراحي برنامه درسي 
چندفرهنگي را، مساوي با طراحي برنامه هاي درسي خاص براي فرهنگ هاي خاص تصور 
كرده اند. به عنوان مثال طراحي برنامه درسي خاص براي قوم و فرهنگ ترك، لر، عرب و 
غيره. اساس��اً طرح چنين پنداشت هاي نادرستي از سوي برخي از افراد، باعث شده است 
كه هدف اصلي اين رويكرد در ميان جامعه، كم رنگ شده و چنين پنداشت هاي نادرستي، 
اصل و اساس رويكرد چندفرهنگي تصور گردد. برنامه درسي چندفرهنگي درصدد استقرار 
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برنامه اي است كه سعي دارد روش هاي زيست مسالمت آميز توأم با صلح را در ميان آحاد 
جامعه گسترش دهد. در اين ميان بهره مندي از خزانه فرهنگي همه اقوام و ملل در جهت 
تقويت اصول مشترك انساني، اساس كار است. حاميان برنامه درسي چندفرهنگي معتقدند 
كه اين نوع برنامه درسي يك مفهوم و سازوكار انساني است كه بر پايه هاي عدالت، آموزش 
ضد تبعيض نژادي، توزيع برابر منابع و فرصت ها، احترام متقابل، تفاهم و تبادل فرهنگي 
)درمقاب��ل تهاجم فرهنگي( و نيز بهره مندي از ظرفي��ت فرهنگ هاي گوناگون در جهت 

ساخت جامعه امن توأم با صلح، استوار گشته است. 

اهداف برنامه درسي چندفرهنگي
اهداف اساسي و مهم برنامه درسي چندفرهنگي اغلب مشخص و معين اند. اما برخي آن 
را بسيط و برخي خالصه تر بيان نموده اند. از ميان اين صاحب نظران، ديويد من1 )1997( 
اهداف برنامه درسي چند فرهنگي را به موارد اساسي زير محدود مي كند: برابري آموزشي، 
دانش گس��ترده درباره گروه هاي مختلف قوم��ي و فرهنگي و درك مفاهيم بين فرهنگي، 
بين گروهي، بين قومي در كالس، مدرسه و جامعه. به  نظر ميشل2 )2003( ارائه برنامه هاي 
چندفرهنگي حداقل به سبب برآورده ساختن چهار هدف زير صورت مي گيرد؛ الف( براي 
درمان نژادپرستي در برنامه هاي درسي ب( براي ايجاد تفاهم بين گروه هاي نژادي و ارج 
نه��ادن ب��ه فرهنگ هاي مختلف ج( براي خنثي كردن تنش ه��ا و تعارضات درون گروهي 
د( تلفيق و مرتبط س��اختن برنامه هاي درس��ي با تجارب و س��نت هاي فرهنگي افراد و 
گروه هاي مختلف قومي و نژادي. بنكس )2006( يكي ديگر از پيش��گامان برنامه درس��ي 
چندفرهنگ��ي، آن را يك ديدگاه پيش��رو براي آموزش و پ��رورش در حال تحول مي داند 
كه بر  پايه آرمان هاي عدالت اجتماعي، برابري فرصت هاي آموزشي و به حداكثر رساندن 
توانمندي يادگيرندگان اس��توار بوده و به طور كل نگران كاس��تي ها، شكس��ت ها و اعمال 
تبعيض گرايانه اي اس��ت كه در جامعه جهان��ي وجود دارد. وي هدف اصلي آن را تأثير بر 
تغييرات اجتماعي و راه رس��يدن به اين هدف را فرايندي و در بردارنده س��ه نوع تغيير 
مي دان��د؛ ايجاد تغيير در خود، ايجاد تغيير در نحوه آموزش، ايجاد تغيير در جامعه. گي3 

1. Daividman 
2. Mishel
3. Gay

ويژگي ها و ضرورت هاي تدوين برنامه درسي چندفرهنگي در ايران



98

راهبرد فرهنگ / شماره هفدهم و هجدهم/ بهار و تابستان 1391

)2006( اهداف برنامه درس��ي چندفرهنگي را مبسوط تر از ديگران بيان كرده و در شش 
خوش��ه كلي طبقه بندي كرده است. اين خوش��ه ها عبارت اند از: »رشد و توسعه فردي«، 
»مهارت هاي اجتماعي چندفرهنگي«، »توسعه سواد قومي و فرهنگي«، »تبيين نگرش و 
ارزش ه��ا«، »توانمندي در مهارت هاي اصلي« و »بهبودي فردي براي اصالح اجتماعي«. 
در ادامه، هر كدام از خوشه هاي مورد اشاره به تفكيك مورد بررسي بيشتر قرار مي گيرند. 

رشد و توسعه فردي1
مباني روان ش��ناختي برنامه درس��ي چندفرهنگي تأكيد خود را بر توسعه شناخت خود، 
خودپنداري ه��اي مثب��ت و بر هويت قومي و فرهنگي بنا مي نه��د. تأكيد بر اين حوزه ها، 
بخش��ي از ه��دف آم��وزش چندفرهنگ��ي در خصوص كمك به رش��د و توس��عه فردي 
دانش آموزان را ش��كل مي دهد. رشد و توس��عه فردي بيان مي كند كه داشتن حس بهتر 
درباره خويشتن، بر پيشرفت هاي كلي ذهني، تحصيلي و اجتماعي دانش آموزان تأثير گذار 
است. دانش آموزاني كه درباره خود احساس خوبي دارند به احتمال زياد اجتماعي تر بوده 
و تعامالت بيشتري را با ديگران پذيرفته و به فرهنگ و هويت آنان احترام مي گذارند. اين 
استدالل را مي توان در مورد روابط ميان خودپنداري، پيشرفت تحصيلي، قوميت، فرهنگ 
 و هويت فردي، بيشتر توجيه نمود. آموزش چندفرهنگي به متوليان تعليم و تربيت كمك

 مي كند اهداف مربوط به افزايش حداكثري توانايي انساني، برآورده ساختن نيازهاي فردي 
و آموزش به كودك را با تقويت احساس��ات مربوط به خود ارزش��مندي، اعتمادبه نفس و 

توانايي آنها محقق سازند.

شايستگي هاي اجتماعي چندفرهنگي2 
جهان به طور فزاينده اي متنوع، رقابتي و در عين حال به هم وابس��ته تر مي ش��ود. از سوي 
ديگ��ر، جامعه اف��راد را براي عملكرد اثربخش در زمينه ه��اي چندفرهنگي و محيط هاي 
متف��اوت قومي، نژادي و فرهنگ��ي به قدر كافي آماده نمي كند. بدين لحاظ، ضرورت دارد 
ك��ه دانش آم��وزان ياد بگيرند با افراد داراي تفاوت ه��اي قومي و فرهنگي و نژادي، تعامل 
درستي داشته باشند. در تعامالت بين فرهنگي اغلب با پيشداوري ها، پنداشت هاي فرهنگي 

1. Personal Development
2. Multicultural Social Competence
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منفي و تالش براي تحميل قوانين آداب و رسوم يك نظام فرهنگي بر نظام فرهنگي ديگر 
مواجه هس��تيم كه نتايج حاصل از اينها، اغلب بر يأس ها، اضطراب ها، ترس ها، ناكامي ها 
و خصومت ه��اي مي��ان گروه هاي ن��ژادي و قومي مي افزايد. برنامه درس��ي چندفرهنگي 
مي تواند اين تنش ها را از طريق آموزش مهارت هاي مربوط به ارتباط ميان فرهنگي، روابط 
 بين فردي، تحمل ديدگاه هاي متفاوت و درك ديدگاه هاي ديگر كاهش دهد. همچنين به 
دانش آموزان كمك مي كند ياد بگيرند بدون قضاوت هاي ارزش��ي ش��تاب زده و خودسرانه 
در برابر ارزش ذاتي تفاوت هاي فرهنگي، آنها را درك كنند. با ارائه فرصت هاي متنوع به 
دانش آموزان جهت تمرين توانش فرهنگي خود و تعامل با افراد مختلف قومي، تجارب و 

موقعيت هاي متفاوت، مي توان نيل به اين اهداف را تسريع كرد. 

توسعه سواد قومي و فرهنگي1
يكي از اهداف اساسي جنبش كثرت گرايي فرهنگي2 در برنامه هاي مدرسه، اصالح چيزي 
اس��ت كه طرفداران كثرت گرايي فرهنگي آن را »گناهان حذف و نمايندگي«3 ناميده اند. 
نخست اينكه ما بايد اطالعاتي درباره تاريخ و كمك هاي گروه هاي قومي اقليت و اكثريت 
در اختيار دانش آموزان قرار دهيم كه به طور س��نتي از برنامه هاي درسي حذف شده اند و 
دوم اينكه بايد تصورات تحريف شده و تعصب آميز درباره اين گروه ها را كه در برنامه هاي 
درسي گنجانده شده اند با اطالعات درست و مهم تر تغيير دهيم. اين اهداف هنوز هم توجه 
اصلي برنامه درسي چندفرهنگي را به خود جلب كرده اند. زيرا دانش آموزان هنوز هم درباره 
تاريخ، ميراث و فرهنگ اقوام ديگر مطالبي بسيار اندك مي دانند. حتي گروه هايي كه در 
فرهنگ عامه خيلي برجسته به نظر برسند. بنابر اين، هدف اصلي برنامه درسي چندفرهنگي 
يادگيري پيش زمينه هاي فرهنگي، زبان، خصوصيات فرهنگي، تأثيرات، رويدادهاي مهم، 
افراد برجس��ته و اوضاع اجتماعي، سياسي و اقتصادي گروه هاي مختلف اكثريت و اقليت 
قومي اس��ت. اين اطالعات بايد فراگير، تحليلي و تطبيقي بوده و ش��باهت ها و تفاوت هاي 
درون و ميان گروه ها را در بربگيرد. اين هدف، هم براي دانش آموزان متعلق به گروه هاي 

1. Ethnic and Cultural Literacy
2. نكته اي كه در اينجا ضرورت دارد بدان اشاره شود اين است كه، منظور از كثرت گرايي فرهنگي 
ــبي گرايانه آن نيست. بلكه مبتني بر اصول مشترك  ــتي يا نس در اينجا  به هيچ وجه به  معناي ليبراليس
انساني و بهره مندي از خزانه فرهنگي همه اقوام و ملل در جهت زيست مسالمت آميز انسان هاست.
3. Sins of Omission and Commission

ويژگي ها و ضرورت هاي تدوين برنامه درسي چندفرهنگي در ايران
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اكثريت و هم براي اعضاي گروه هاي مختلف اقليت قومي مناسب است. اشتباه رايج متوليان 
تعليم و تربيت اين است كه تصور مي كنند اعضاي گروه هاي اقليت قومي، فرهنگ و تاريخ 
خود را به خوبي مي شناس��ند. برنامه درس��ي چندفرهنگي عكس آن را مي گويد. عضويت 
در يك گروه قومي، داش��تن دانش و آگاهي نسبت به خود يا داشتن دانش فراگير درباره 
گروه را تضمين نمي كند. كس��ب دانش درباره تاري��خ، زندگي و فرهنگ گروه هاي قومي 
براي همه دانش آموزان شايس��ته اس��ت. زيرا آنان نياز دارند با دقت زياد راجع به ميراث 
فرهنگي خود و ميراث فرهنگي ديگران، مطالب بيش��تري ياد بگيرند. عالوه براين دانش 
درباره كثرت گرايي قومي ش��الوده اي ضروري براي احترام، قدرداني، ارزش قائل ش��دن و 

تحسين كردن تنوع هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي به شمار مي آيد. 

تبيين نگرش ها و ارزش ها
 هم اكنون تعصب ش��ديد قومي و ارزش هاي قوم پرستانه در جامعه جهاني وجود دارد كه 
برگرفته و مبتني بر باورهايي اس��ت كه هيچ مبنايي در واقعيت ندارند، ولي عموماً زنده 
هس��تند. گ��ي )2006( چندين نمونه از اين نكته را از كش��ور آمري��كا بيان مي كند؛ نرخ 
ب��االي بيكاري در ميان آمريكائيان آفريقايي تبار، پورتوريكويي، مكزيكي و سرخپوس��تان 
 آمريكايي، مردم را به اين باور سوق مي دهد كه اين گروه ها تنبل بوده و اخالق حرفه اي 
كمتري دارند. كنترل اكثر مؤسس��ات عمده و مش��اغل داراي قدرت توس��ط  آمريكائيان 
اروپايي تبار مردم را به اين گمان مي اندازد كه اين مشاغل بدين علت در اختيار  آمريكائيان 
اروپايي تبار است كه تفوق فكري ذاتي داشته و تقديرشان اين است كه رهبر باشند. اهميت 
و برجستگي مهاجرين جديد و اعضاي گروه هاي نژادي در مشاغل سطح پايين خدماتي، 
برخي افراد را به اين نتيجه گيري رس��انده اس��ت كه وضع اقتصادي آنها مترادف با ارزش 
انساني ش��ان اس��ت و آنها مطابق آن عمل مي كنند. گمان مي رود آمريكائيان آسيايي تبار 
خيلي متفكرند به  اين علت كه  آمريكائيان ژاپني و چيني تبار اغلب بر اس��اس معيارهاي 
انتخابي براي توانايي فكري، عملكرد خوبي را از خود به نمايش گذاش��ته اند. تمايل براي 
نس��بت دادن خصوصيات و رفتارهاي افراد به كل گروه قومي كه متعلق به آن هس��تند، 
مبنايي براي زنده نگه داش��تن كليشه ها، تعصب ها و نژادپرستي محسوب مي شود. برنامه 
درسي چندفرهنگي ارزش هاي اصلي را كه از اصول عزت انساني، عدالت، برابري، آزادي، 
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استقالل فردي و دموكراسي ناشي مي شوند، ارتقاء مي دهد. قصد بر اين است كه به افراد 
ياد داده ش��ود تا به كثرت گرايي قومي احترام گذاش��ته و از آن اس��تقبال كنند و در عين 
حال بدانند كه تفاوت هاي فرهنگي با ناكارآمدي ها و حقارت ها مترادف نيست. همچنين 
تش��ريح نگرش ها و ارزش هاي قومي به اين منظور طراحي شده است كه به دانش آموزان 
كم��ك گردد تا بدانند ك��ه تعارض برخي ارزش ها در جوامعي كه از لحاظ قومي و نژادي 
متكثر هستند، اجتناب ناپذير بوده و اگر تعارضات به خوبي مديريت گردند، نه تنها مخرب 

و تفرقه انگيز نبوده، بلكه مي توانند پيشرفت جامعه را قوت بخشند. 

توانمندي در مهارت هاي اصلي1 
يك��ي ديگ��ر از اهداف برنامه درس��ي چندفرهنگي تس��هيل در فرايند تدريس و كس��ب 
مهارت ه��اي پاي��ه در دانش آموزان داراي قوميت هاي مختلف اس��ت. اهميت آن از تداوم 
ناكامي تحصيلي دانش آموزان دو زبانه اقليت هاي قومي و فرهنگي ناش��ي مي شود. برنامه 
درسي چندفرهنگي بر اين فرض بنا شده است كه قسمتي از اين ناكامي ها به جاي اينكه 
ب��ا توانايي فكري دانش آموزان اقليت در ارتباط باش��د، به نارس��ايي هاي روش ش��ناختي 
مدارس و شيوه هاي ارزشيابي مربوط مي شود. برنامه درسي چندفرهنگي مي تواند دانش 
و مهارت هاي��ي را ارائ��ه دهد تا براي زندگي دانش آم��وزان قوميت هاي گوناگون معني دار 
باشند. انجام تدريس و ارزشيابي به روش هايي كه از نظر فرهنگي براي دانش آموزان داراي 
قوميت هاي متنوع مفهوم يابي شده و اتخاذ فرايند آموزشي كه نتايج اثربخش تري داشته 

باشد، مورد توجه برنامه درسي چندفرهنگي است.

بهبودي فردي براي اصالح اجتماعي2
برنامه درسي چندفرهنگي بايد فرايند تغيير در مدارس را در نهايت به جامعه خود تسري 
دهد. اين هدف از طريق پرورش نگرش ها، ارزش ها، عادات و مهارت ها در دانش آموزان اتفاق 
خواهد افتاد به طوري كه به منظور ريشه كن كردن اختالفات قومي و نژادي و تبديل آنها به 
فرصت متعهد شوند تا جامعه را اصالح كرده و نسبت به اين تعهد عالقه مند باشند. براي 
اين منظور، دانش آموزان بايد دانش خود را درباره مسائل قومي بهبود بخشيده و توانايي هاي 

1. Basic Skills Proficiency
2. Empowerment for Societal Reform
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تصميم گيري، مهارت هاي عمل اجتماعي، استعدادهاي رهبري، حس اثربخشي سياسي و 
تعهد اخالقي براي عزت انساني و برابري را در خود ايجاد كنند. يعني آنان نه تنها بايد درك 
كرده و بدانند چرا تكثر قومي و فرهنگي مش��خصه هاي برجس��ته حيات انسان است، بلكه 
بايد بتوانند اين دانش را در تصميم ها و اعمال مهم اجتماعي � سياسي خود به كارگيرند. 
اي��ن ه��دف و ايجاد مهارت مربوط به آن بدين منظور طراحي ش��ده اند كه جامعه را واقعاً 
مساوات طلب و پذيرنده تكثر فرهنگي بكنند. اين كاركرد برنامه درسي چندفرهنگي همان 
است كه بنكس )1993( با پيشنهاد خود مبني بر استفاده از ديدگاه »عمل اجتماعي« در 
خصوص برنامه درسي چندفرهنگي، در نظر داشته است. وي در اين ديدگاه، به دانش آموزان 

توصيه مي كند منتقد اجتماعي، فعال سياسي و نماينده تغيير در جهان باشند. 

ضرورت تدوين برنامه درسي چندفرهنگي 
ضرورت تدوين برنامه هاي درسي چندفرهنگي از جهات مختلف قابل بررسي است. بخشي 
از آن، وجه فراملي داش��ته و مخصوص كش��ور و نظام تربيتي ما نيست، بلكه يك ضرورت 
عام و جهاني است و برخي ديگر ناظر بر ويژگي هاي خاص كشور ايران مي باشد. بر اساس 
ش��كل ش��ماره )يك( در اين بخش از مقاله سعي خواهد شد هر دو وجه، از ابعاد مختلف 

مورد بررسي قرار گيرد. 

شكل 1: بررسي جهات مختلف ضرورت هاي تدوين برنامه درسي چندفرهنگي

بخش اول: ضرورت هاي فراملي
در اي��ن بخش تبيين ضرورت هاي فراملي را مي توان از دو منظر مهم مورد بررس��ي قرار 
داد: الف( تبيين ضرورت از منظر رويكرد برنامه درس��ي چندفرهنگي ب( تبيين ضرورت 

از منظر ضرورت هاي عصري.

رويكرد برنامه درسي 
چندفرهنگي

الزام قوانين باالدستي 
كشور

شرايط خاص سياسي ضرورت هاي عصري
� جغرافيايي ايران

مليفراملي

ضرورت هاي تدوين برنامه 
درسي چندفرهنگي
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 الف. ضرورت تدوين برنامه درسي چندفرهنگي از منظر رويكرد برنامه درسي چندفرهنگي
طراحي و تدوين برنامه درس��ي از منظر برنامه درس��ي چندفرهنگي، حداقل به سه دليل 
زير اهميت پيدا كرده است؛ »واقعيت هاي اجتماعي«، »تأثير فرهنگ و نژاد انسان بر رشد 

و پيشرفت او« و»شرايط تدريس و يادگيري اثربخش« )گي، 2008(. 

واقعيت هاي اجتماعي
عليرغم اينكه براي پيشگيري از تبعيض هاي مبتني بر نژاد، رنگ، پوست، جنسيت، سن 
و عقيده، كم و بيش در سرتاس��ر جهان قانون وضع ش��ده اس��ت، جامعه جهاني همچنان 
اسير نگرش ها و رفتارهايي است كه در قبال برخي گروه هاي قومي، فرهنگي و اجتماعي 
با تبعيض و تفكيك برخورد مي كند. يكي از نشانه هاي آشكار اين نابرابري خصومت هاي 
قومي فراواني است كه در خبرهاي رسمي گزارش مي شود. نشانه هاي ديگر، غيبت برخي 
گروه ه��اي قومي در پس��ت هاي مديريتي و عدم حضور واقع��ي و پررنگ آنها در فرهنگ 
ملي كشور است. از سوي ديگر، نهاد تعليم و تربيت در معرض انتقادات و اتهام هايي قرار 
گرفته كه برخاس��ته از عوامل متعددي همچون نابرابري در درون خود آموزش و پرورش 
اس��ت كه اين نابرابري احتماالً در نتيجه زندگي در ش��هر يا روس��تا، تفاوت در جنسيت، 
وضعي��ت اقتصادي � اجتماع��ي و مهم تر از همه گونه گوني قومي و فرهنگي بوده اس��ت 
)شيندلر، 2010(. وجه ديگر، نوع نگاهي است كه افراد يك كشور به جامعه اطراف خود 
دارند. گي )2008( معتقد اس��ت؛ هنوز افراد زيادي در آمريكا بر اين باورند كه تنها يك 
راه و روش قابل قبول براي زيس��تن، نگريس��تن و عمل كردن به عنوان يك انسان وجود 
دارد و آن فرهنگ معيار اروپايي � غربي اس��ت. كس��ي كه از اين معيارها منحرف ش��ده 
باش��د، غير تلقي ش��ده و در معرض تحقير و تبعيض قرار گرفته و از دسترسي برابر او به 
فرصت و موقعيت هاي نهادي، حقوق سياس��ي، پاداش هاي اقتصادي و مقام انس��اني خود 
جلوگيري مي گردد. اس��ميت )1990( در مطالعه خود گزارش مي كند كه، مفاهيم منفي 
درباره گروه هاي رنگين پوست، خصوصاً  آمريكائيان آفريقايي تبار و اسپانيايي تبار، در جامعه 
معاصر رايج ش��ده اس��ت كه هنوز هم اين گروه ها را تنبل، خشن و داراي هوش كم و در 
برابر آنگلوساكسون ها، آنان را كمتر وطن پرست مي شمارند. در تحقيقي كه اسپنسر1 انجام 
داده، معلوم شده است كه اگر چه كودكان سه تا يازده ساله  آمريكائيان آفريقايي تبار در 
1. Margaret Beale Spencer 
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معياره��اي خودپنداري فردي، نمرات بااليي مي آورند، اما باز هم جامعه، صفات مثبت را 
به سفيدپوستان و صفات منفي را به سياه پوستان نسبت مي دهد )اسپنسر،  1988(. لذا 
وقت��ي كه گروه هاي مختلف قوم��ي، نژادي، اجتماعي و فرهنگي از لحاظ اندازه و اهميت 
سياس��ي رش��د مي كنند، نيازمند اين خواهند بود كه سياس��ت ها و برنامه هاي اجتماعي، 
پاس��خگوي نيازها و منافع ويژه آنها باش��ند. ارضاء و رفع اين نيازها مس��تلزم حساسيت 
فرهنگي و سازش هاي مبتني بر مذاكرات كثرت گرايانه بيشتري خواهد بود )هنري، 1990(. 

تأثير زمينه فرهنگي و نژادي انسان بر رشد و پيشرفت او
فرهنگ؛ رفتار، نگرش و ارزش هاي انسان را شكل مي دهد. رفتار انسان از فرايند جامعه پذيري 
ناشي شده و جامعه پذيري همواره در درون بافت معين محيط هاي فرهنگي و قومي اتفاق 
مي افتد )پاي، 1984(. به گفته كيمبل1، اقدامات مراقبتي و اساسي بقاي انسان، اصوالً براي 
همه افراد يكسان است ولي الگوهاي زندگي، درك مفاهيم و سبك هاي يادگيري آنها، ويژه 
و معين اس��ت. بنابراين انسان ها موجوداتي اجتماعي اند كه در ذات خود ويژگي هاي فردي 
زيست ش��ناختي و روان ش��ناختي را همراه با پيش زمينه تاريخي، ميراث جمعي و تجارب 
فرهنگي گروه قومي خود، توأمان دارند )1998(. تأثيرات فرهنگ و قوميت از همان ابتدا و 
به طور كامل طي فرايند رشد و توسعه انسان اتفاق مي افتد و پس از آن تا آخر عمر او غلبه و 
حاكميت خود را حفظ مي كند. برخي عوامل ثانوي فرهنگ در طول زمان، برحسب تجارب فرد 
دستخوش تغيير مي گردند، ولي مشخصه هاي هسته اي آن در تمام زندگي، تكيه گاه حس فرد 
از هستي و هويت به شمار مي آيد. وقتي فرايند آموزش مناسب با يك مدل فرهنگي، همه افراد 
ديگر را استثنا و مجزا مي كند يا وقتي كه از كودكان داراي فرهنگ متفاوت خواسته مي شود 
 همه عادات فرهنگي خود را به عنوان شرط موفقيت تحصيلي كنار گذارند؛ آموزش مسئله ساز 
مي گردد. اقداماتي كه براي هماهنگي با اين درخواست انجام مي گيرد، احتماالً نتيجه آن 
سازگاري فرهنگي، اما برآيند آن احساس كم اهميت تصوركردن فرهنگ فرد، ازخودبيگانگي 
و انزوا خواهد بود. در يك جامعه كثرت گرا، تصميم گيري هاي آموزشي پاسخگو، زماني تحقق 
خواهد يافت كه رهبران آموزشي، برنامه هاي خود را با آگاهي از چگونگي شكل گيري نگرش ها، 
ارزش ها و رفتارهاي دانش آموزان ش��ان توسط فرهنگ، طراحي نموده و در واقع برنامه هاي 

درسي حساس به فرهنگ توليد نمايند )اسپيندلر، 1987(. 
1. Kimball
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شرايط تدريس و يادگيري اثربخش
از آنج��ا كه تنوع نژادي و فرهنگ��ي در اغلب جوامع به قدر كافي در تصميمات و اقدامات 
آموزشي انعكاس نيافته است، همواره مدارس با دانش آموزان خود، ناپيوسته يا ناهمخوان 
بوده اند. اين ناپيوس��تگي اغلب زماني پديد مي آيد كه مدارس تحت كنترل كس��اني قرار 
مي گيرد كه به فرهنگ غالب وابسته بوده و براي هدايت اقدامات، صرفاً از استانداردهاي 
خودش��ان استفاده مي كنند در حالي كه جمعيت موجود در آن مدارس به استانداردهاي 
مش��ابه آنان عمل نمي نمايند )المبل، 1997(. ناهماهنگي هاي موجود، موجب مي ش��ود 
دانش آموزان و معلمان ديدگاه و اعمال يكديگر را س��وءتعبير كنند. اين ناهماهنگي هاي 
فرهنگي، اغلب با ناتوانايي هاي فكري اش��تباه گرفته ش��ده و تصميمات آموزشي براساس 
آنها اتخاذ مي گردند. براي مثال، عدم شناخت يك سبك فرهنگي ممكن است، معلمان را 
به اين نتيجه گيري برساند كه اين دانش آموزان از توانايي هاي ذهني محدودي برخوردارند 
و يا ممكن است آنها را به عدم خالقيت، فقدان انگيزه و عدم مسئوليت پذيري متهم كنند. 
نتيجه اجتناب ناپذيري كه هنگام مواجهه اين نظام هاي فكري متفاوت در كالس هاي متكثر 
به  دست مي دهد عبارت از تعارض فرهنگي است كه اگر به طور ارادي و هدف مند متعادل 

نشود مي تواند اثربخشي فرايند آموزش و در نهايت زندگي فرد را دچار مشكل سازد. 

ب. تبيين ضرورت تدوين برنامه درسي چندفرهنگي از منظر ضرورت هاي عصري
يكي ديگر از ضرورت هاي طراحي و تدوين برنامه هاي درس��ي متناس��ب با تنوع فرهنگي، 
ضرورت هاي عصري است. در عصر حاضر، به دليل تعامالت گسترده فيزيكي و مجازي افراد 
و فرهنگ ها و از ميان رفتن مرزهاي قراردادي سنتي، پيوند هاي گريزناپذيري بين افراد و 
فرهنگ ها به وجود آمده است. حضور فرهنگ ها در كنار يكديگر و تالقي آنها، احتمال ايجاد 
چالش و تنش در ميان افراد و فرهنگ ها را افزايش داده است. بدين جهت پيش بيني سازوكار 
مناس��ب به منظور نزديكي فرهنگ ها، ايجاد تفاهم و تعامل ميان آنها در جهت همزيستي 
مسالمت آميز و رفع سوء تفاهم هاي احتمالي ضرورت مضاعف مي يابد. در اين راستا، از جمله 
رسالت هاي اساسي نظام تعليم و تربيت در جوامع چندفرهنگي، طراحي برنامه هاي درسي 
حس��اس به فرهنگ و پاس��خگو به ويژگي هاي چندفرهنگي است )صادقي، 1389: 190(. 
فوكو معتقد است عصر حاضر عصر در كنار هم بودن و در عين حال دوران تفرق است. در 
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جهان امروز فرهنگ ها از انحصار قلمرو مكاني و مراجع صرفاً ملي و محلي رها شده است. 
به طوري كه به نظر مي رس��د نظام هاي فكري و ارزش هاي افراد به گونه اي تلفيقي از چند 
فرهنگ مي باشد. لذا آموزش هاي ارائه شده در چنين فضايي بايد دربرگيرنده راهبردهاي 
گفتگو، مصالحه، آگاهي يافتن، فوائد تفاوت ها براي پيشرفت فردي و اجتماعي، آگاهي از 
خطر تعارض هاي تهديدكننده حقوق انس��اني، برتربيني هاي گروه هاي معين اجتماعي و 
ضرورت مقابله با آنها باشد )لطف آبادي، 1385(. از سوي ديگر، جهت گيري چندفرهنگي 
در برنامه درسي فقط ضرورت كشورها و جوامعي كه عماًل با بافت دانش آموزي )و در نتيجه 
بافت اجتماعي( چندفرهنگي سر و كار دارند، نيست. بلكه يك ضرورت عام و جهاني است. 
دانش آموزان در جهان بدون مرز يا دهكده جهاني زندگي مي كنند، گرچه اين ويژگي ممكن 
است در زمره ويژگي هاي فيزيكي مدرسه و كالس درس آنها نباشد )يا برجسته نباشد( اما 
به عنوان يك ويژگي اساسي، حيات اجتماعي خارج از مدرسه آنان واقعيت و وجود خارجي 
محس��وس دارد. فناوري اطالعات و ارتباطات، شكل گيري شبكه ها و تعامالت اجتماعي را 
ميسر ساخته است كه قطعاً و ضرورتاً به شكل وسيع و عميقي چندفرهنگي است و نسل 
جديد را از حيث قابليت هاي چندفرهنگي به چالش وامي دارد. به طور خالصه برخورداري 
از ظرفيت ها و قابليت هاي چندفرهنگي از طريق برنامه هاي درس��ي در نظام آموزش��ي در 
جهان امروز ضرورتي اس��ت جهاني، كه نه تنها ريشه در واقعيت هاي محيط فيزيكي دارد، 
بلكه مي تواند مستند و معطوف به واقعيت هاي محيط مجازي نيز باشد. البته در كشورهاي 
داراي بافت چندفرهنگي، مانند كشور ما وكشورهاي مهاجرپذير، براي اتخاذ تدابير برنامه اي 

در اين زمينه با توجيه مضاعف و دوجانبه مواجه اند )مهرمحمدي، 1390(. 

بخش دوم: ضرورت هاي ناظر بر ويژگي هاي خاص كشور ايران
در تبيين ضرورت هاي مربوط و معطوف به ويژگي هاي خاص كشور ايران دو مسئله مهم 
مورد واكاوي واقع ش��ده اس��ت. ضرورت توجه به تدوين برنامه هاي چندفرهنگي به عنوان 
يك تكليف قانوني كه در »اس��ناد باالدس��تي« كشور بدان ها اش��اره شده و به نوعي جزء 
تكاليف قانوني برنامه ريزان در اين عرصه محسوب مي شود و ويژگي دوم در واقع ناظر به 
موقعيت »خاص سياسي � جغرافيايي ايران« مي باشد كه تدوين برنامه درسي با رويكرد 

چندفرهنگي را بيش از هر  زمان ديگري، ضروري مي سازد. 
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الف. تبيين ضرورت تدوين برنامه درس�ي چندفرهنگي از منظر توجه و تكليف اس�ناد 
و قوانين باالدستي كشور1

عليرغم برخي تصورات و پنداش��ت ها، قوانين باالدس��تي و اسناد مختلف كشور در موارد 
گوناگون، نگاه و ويژگي چندفرهنگي را تبيين و متجلي س��اخته اس��ت. در اصول مختلف 
»قانون اساسي«، »مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي«، »سند چشم انداز توسعه بيست 
س��اله ايران 1404« و همين طور در »فلس��فه تربيت رسمي و عمومي« به عنوان يكي از 
اس��ناد باالدس��تي نظام تربيتي كشور به تناس��ب، به بخش اعظمي از ابعاد مهم رويكرد 
چندفرهنگي تأكيد شده است. در ادامه مقاله به بررسي هريك از اين اسناد مي پردازيم. 

قانون اساسي 

با مروري بر اصول مختلف قانون اساس��ي مي توان به روش��ني نگاه چندفرهنگي اين سند 
باالدس��تي كشور را دريافت. به طوري كه اصول نوزده، پانزده، چهارده، سيزده و دوازدهم 
قانون اساسي به ترتيب با بيشترين تأكيد، به موضوع چندفرهنگي كشور پرداخته و آن را 
تبيين نموده اند. اصل نوزده قانون اساسي2 به برابري قومي و نژادي اشاره و همه افراد را 
از حقوق مس��اوي برخوردار دانسته و تأكيد مي كند كه هيچ كدام از ويژگي هاي يادشده، 
س��بب امتياز نيس��ت. در اصل پانزده3 توجه به زبان هاي محلي و قومي مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. رعايت حقوق همه آحاد جامعه، آزادي در اجراي مناس��ك ديني و رعايت 
اخ��الق حس��نه و عدال��ت در مواجهه با مذاهب و اديان ديگر از جمله مواردي اس��ت كه 
قانون اساس��ي ايران در اصول چهاردهم، سيزدهم و دوازدهم4 بر آنها تأكيد داشته است. 

ــكده  ــنده مقاله كه در كتابخانه دانش ــاله دكتري نويس ــتر در اين خصوص، به رس 1. براي اطالع بيش
روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي موجود است، مراجعه كنيد. 

ــاوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند  ــند از حقوق مس 2. مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باش
اينها سبب امتياز نخواهد بود. 

ــترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب  ــمي و مش 3. زبان و خط رس
درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي 

گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است. 
ــي الدين و لم   ــن الذين لم يقاتلوكم ف ــريفه »ال ينهاكم اهلل ع ــه حكم آيه ش ــم؛ ب ــل چهارده 4 - اص
ــطوا اليهم ان  اهلل يحب المقسطين« دولت جمهوري اسالمي  يخرجوكم  من دياركم  ان تبروهم و تقس
ايران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمي عمل 
نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسالم و 
جمهوري اسالمي ايران توطئه و اقدام نكنند. اصل سيزدهم؛ ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها 
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همان طوري كه مالحظه مي ش��ود، نص صريح اصول ياد ش��ده قانون اساس��ي جمهوري 
اس��المي ايران، بر پذيرش موضوع چندفرهنگي از يك س��و و الزام افراد و نهادها نسبت به 

رعايت اين موضوع، از سوي ديگر داللت دارد. 

سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور ايران در سال 1404

 سند چشم انداز توسعه بيست ساله ايران به عنوان يكي ديگر از اسناد باالدستي كشور، موضوع توجه به 
»حفظ كرامت و حقوق انسان ها«، »ايجاد فرصت هاي برابر و به دور از تبعيض«، »عدالت 
اجتماع��ي و آزادي هاي مش��روع را به عنوان بخش��ي از اهداف خود مطرح نموده اس��ت. 
همان طوري كه مالحظه مي شود، اهداف ياد شده، امروزه به عنوان بخشي از اهداف برنامه 
درسي چندفرهنگي نيز مطرح مي باشند كه در اين سند به روشني به آنها تأكيد شده است. 

مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي به منزله قانون، در همه عرصه هاي فرهنگي و تربيتي 
جمهوري اس��المي ايران س��اري و جاري است. اين نهاد سياست گذار در عرصه فرهنگ و 
تعليم و تربيت، در مصوبه پانصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 1384/12/16 خود � نظر 
به اهميت تاريخ تمدن و فرهنگ ايران و اسالم � وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، 
بهداش��ت،  درمان و آموزش پزش��كي، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمي را موظف 
نموده است خالصه اي از تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران را در متن كتب درسي كليه 
رشته هاي تحصيلي متناسب با موضوع آن بگنجانند. جالب اينكه يكي از راهبردهايي كه 
متخصصان برنامه درسي چندفرهنگي توصيه مي كنند، پيشنهاد گنجاندن درس »تاريخ، 
فرهنگ و تمدن اقوام و فرهنگ ها« در برنامه هاي درس��ي رس��مي اس��ت كه اين امر در 

مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز به روشني تصريح شده است. 
اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال 
ــخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند. اصل دوازدهم؛ دين رسمي ايران، اسالم  ش
ــري است و اين اصل الي االبد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسالمي  و مذهب جعفري اثني عش
ــتند و پيروان اين مذاهب در  ــافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل هس اعم از حنفي، ش
انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه )ازدواج، 
طالق، ارث و وصيت( و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان 
ــند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن  ــته باش هر يك از اين مذاهب اكثريت داش

مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب. 
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فلسفه تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران

فلس��فه تربيت رسمي و عمومي كشور به عنوان بخشي از »سند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش« در بخش هاي مختلف به ويژه در بخش مربوط به »اصول حاكم بر تربيت رسمي 
و عمومي« )صفحه57( سه اصل؛ »تنوع و تكثر«، »كرامت« و »عدالت تربيتي« را به عنوان 
بخش��ي از اصول حاكم بر تربيت رس��مي و عمومي مورد توجه قرار داده است. اصول فوق 
در واقع اصول برنامه درسي چندفرهنگي نيز محسوب مي شوند. در اصل »تنوع و تكثر« 
به مؤلفه هايي مانند؛ قبول تنوع و تكثر، تأكيد بر حفظ و بالندگي خرده فرهنگ ها و توجه 
به زمينه سازي براي شكل گيري هويت هاي ويژه در دانش آموزان در كنار هويت مشترك، 
مي توان اش��اره كرد. در اصل »كرامت«، رعايت ش��ئون اخالقي و تربيتي كودك، معلم و 
والدين و نيز در اصل »عدالت تربيتي«؛ رعايت متعادل حقوق تربيتي دانش آموزان با توجه 
به ويژگي هاي فرهنگي، قومي، ديني و فراهم كردن فرصت هاي برابر براساس تفاوت هاي 

فردي از جمله مؤلفه هايي هستند كه مي توان بدانها اشاره كرد. 

ب. تبيين ضرورت تدوين برنامه درس�ي چندفرهنگي از منظر ش�رايط خاص سياسي – 
جغرافيايي ايران

ش��رايط خاص سياسي و جغرافيايي هر كش��ور و نيز نوع جهت گيري و تعاملي كه دولت 
مركزي با قوميت ها و فرهنگ هاي مختلف دارد، تا اندازه زيادي در وحدت ملي آن تأثير گذار 
است. بدين معني كه نوع نگاه و جهت گيري دولت مركزي نسبت به قوميت و فرهنگ هاي 
مختلف مي تواند احتمال ايجاد وفاق و يا افتراق را به تناس��ب آن جهت گيري ها، كاهش 
و يا افزايش دهد. اين امر زماني اهميت مضاعف مي يابد كه اين تفاوت ها و مشخصه هاي 
قوم��ي و فرهنگي به ويژه درمحدوده نوار مرزي كش��ورها بارزتر و از س��وي ديگر، حضور 
بازيگران فرامنطقه اي نيز در آن پررنگ تر باش��د. به لحاظ سياس��ي وجود چنين واقعيتي 
براي هر كشوري نيازمند برنامه ريزي ويژه تر و توجه خاص تر است. سرزمين ايران به جهت 
پهناور بودن داراي تنوع قومي و فرهنگي متعددي است. بر اين اساس غناي فرهنگي اين 
س��رزمين نيز متنوع و متكثر اس��ت. هرچند ميان اقوام و فرهنگ هاي ايراني ويژگي هاي 
مشترك فراواني وجود دارد، اما هر كدام از آنها نيز داراي خصوصيت هاي ويژه اي هستند 
كه هريك را از ديگري مشخص و معرف مي سازد. پراكندگي برخي قوميت ها در محدوده 
نوار مرزي كشور و حضور بازيگران فرامنطقه اي در جوار اين مرزها، بر اهميت و حساسيت 

ويژگي ها و ضرورت هاي تدوين برنامه درسي چندفرهنگي در ايران
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موضوع افزوده است. وجود چنين واقعياتي در هر كشوري توجه خاص سياست مداران را 
طلب مي كند. اين مقاله درصدد پرداختن به اين موضوع از منظر انديشه سياسي نيست، 
بلكه س��عي دارد موضوع را از منظر تربيتي و از منظر »برنامه درس��ي به عنوان يك س��ند 
سياس��ي«، مورد واكاوي قرار دهد. در اين راس��تا س��عي مي گردد با اتكاء به يك تجربه 
تاريخي، اهميت اين موضوع و ارتباط آن با برنامه درسي چندفرهنگي، مكشوف گردد. 

تا پيش از جنبش مشروطه خواهي در اوايل سده بيستم ميالدي تمايزات قومي � زباني 
و فرهنگي موجود در ايران كمتر به  صورت يك مس��ئله سياس��ي ظاهر مي شد. اما امروزه 
ظهور قوم گرايي به عنوان يك گرايش سياس��ي و حض��ور گروه بندي هاي قومي در عرصه 
سياست، از سوي بسياري از صاحب نظران به ظهور شكل جديد دولت، كه به دولت ملي 
مرس��وم است، نسبت داده مي ش��ود. از اين منظر مي توان ناسيوناليسم قومي را همزاد و 
يا روي ديگر س��كه ناسيوناليس��م ملي يا واكنشي به اين ناسيوناليسم تلقي نمود. رويكرد 
ناسيوناليسم ملي معموالً رويكردي وحدت گرايانه داشته و بر نفي تمايزات قومي، زباني و 
فرهنگي و تالش براي يكسان سازي ملي )ملت سازي در چارچوب مرزهاي كشوري( تأكيد 
مي كرده اس��ت و ناسيوناليس��م قومي غالباً رويكردي واگرايانه داشته و بر وجود و اهميت 
تمايزات قومي و زباني تأكيد مي كرده است و گاه حتي به صورت تمايالت تجزيه طلبانه ظاهر 
مي شده است. با واكنش برخي نظام هاي سياسي، افزايش تمركز سياسي و يكسان سازي 
اجتماعي و فرهنگي كه معموالً با ايجاد محدوديت بيش��تر براي گروه هاي قومي � زباني 
همراه بوده اس��ت، زمينه هاي تشديد و سياسي شدن تمايزات و شكاف هاي مزبور تقويت 
ش��د. چنانچه در سال هاي پس از جنگ جهاني اول تحركات واگرايانه در مناطق مختلف 
كش��ور تا بدانجا ادامه يافت كه گاه به صورت تماي��الت خودمختاري خواهانه و حتي بروز 
گرايش هاي تجزيه طلبانه ظاهر گشت )دالوري، 1389(. حكومت پهلوي نيز، به دليل اتخاذ 
نوع سياس��تي كه دولت مركزي در قبال گروه هاي قومي و فرهنگي ايران داشت، موجب 
واكنش هاي قومي بس��ياري شد. گفتمان مدرنيسم پهلوي با تأكيد بر ناسيوناليسم ايراني 
و به بهانه مدرن كردن كش��ور در پي تأس��يس هويت سراسري، سعي در حفظ »هويت و 
وحدت ملي«، به نام ايده انتزاعي »روح ملي« يا »روح واحد و نامتكثر ايراني« بود. پيامدهاي 
زيانبار تقليل وحدت ملي به يك فرهنگ خاص موجب ناديده گرفتن اجزاء گوناگون هويت 
ملي )فرهنگ هاي مختلف( گرديد و تجربه بحران هاي گريز از مركز دوران اشغال ايران در 
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جنگ جهاني دوم در آذربايجان و كردستان را به وجود آورد )احمدي، 1383: 18(. حكومت 
پهلوي، »وحدت ملي« را در نگرش كاهش گرايانه به فرهنگ و هويت ايراني جستجو مي كرد 
و س��عي در يكنواخت س��ازي هويت ايراني با ناديده گرفتن فرهنگ هاي مختلف و موجود 
آن داشت. در تبعيت از اين سياست، نظام آموزشي نيز سعي در قوميت زدايي تحت لواي 
ايجاد »روح واحد و نامتكثر ايراني« داشت. سرانجام نگرش كاهش گرايانه به هويت ايراني 
س��بب بروز واكنش هاي قومي فراواني گرديد كه مصاديق آن را مي توان در اوايل انقالب 
س��ال 1357 جمهوري اسالمي ايران مش��اهده نمود1 )احمدي، 1383: 19(. اين مسائل 
اغلب در نوار مرزي كشور رخ داد كه داراي قوميت ها و مذاهب نسبتاً متفاوت بوده اند. در 
اينجاست كه نظام آموزشي با استقرار برنامه درسي چندفرهنگي، ضمن پيشگيري از پديد 
آمدن چنين آسيب هايي، مي تواند نقش به سزايي را در وحدت دهي و زيست مسالمت آميز 
همه فرهنگ ها و قوميت ها در راستاي تحقق هدف متعالي »وحدت در كثرت« )آنچه كه 
در اس��ناد باالدس��تي كشور نيز بدان اشاره شده( ايفاء نمايد. البته براي نيل به اين هدف، 
س��اخت سياس��ي هر جامعه اي بايد پيگيري چنين گزاره هايي را در دستور كار خود قرار 
داده نه اينكه با آن فاصله داش��ته باش��د. اگر اين موضوع با سياس��ت ها و منافع بازيگران 
فرامرزي نيز گره بخورد، خود را به صورت تهديد امنيت ملي جلوه گر خواهد ساخت. اين 
در حالي است كه اتخاذ رويكرد سياست چندفرهنگي و تعهد به اجراي آن در كنار ساير 

تدابير الزم، تا حدود زيادي مي تواند بر اين مسئله فائق آيد. 

چالش هاي فراروي برنامه درسي چندفرهنگي
جنبش برنامه درس��ي چندفرهنگي در ميان فاصل��ه اضطراب آور ايده آل ها و عمل واقعي 
گرفتار ش��ده اس��ت. در س��طح جهاني اقدامات زيادي در اين زمينه صورت گرفته است. 
انجمن هايي جهت ارتقاء آموزش چندفرهنگي تشكيل يافته است، براي صدور اعتبارنامه 
اس��تانداردهاي آموزشي دانش��جويان تربيت معلم در خصوص چندفرهنگي، شوراي ملي 
تأسيس شده است. دانش متوليان تعليم و تربيت و معلمان براي تدريس به دانش آموزان 
واجد زمينه هاي متنوع فرهنگي ارتقا يافته است )گي، 2006(. اما اين جنبش هنوز هم با 

1. در شمال شرق كشور چالش تركمن صحرا، در غرب مسئله كردستان و در جنوب غرب موضوع 
اعراب خوزستان برخي از واكنش هاي قومي هستند كه در اوايل انقالب اسالمي، ايران با آنها مواجه 

بوده است. 

ويژگي ها و ضرورت هاي تدوين برنامه درسي چندفرهنگي در ايران
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چالش هايي مواجه است كه متوليان آموزش و پرورش را ناچار از فراگيري تعليم و تربيت 
تخصصي، تأمين و تهيه مواد آموزشي متناسب با تنوع فرهنگي، ايجاد محيط چندفرهنگي 
در مدرس��ه و درگيركردن همه والدين، خانواده ها و جامعه در فرايند آموزش��ي مي كند. 
در ادامه مقاله سعي خواهد شد به صورت مبسوط تر به برخي از چالش هاي مهم استقرار 
برنامه درسي چندفرهنگي پرداخته شود. اين چالش ها طوري تدوين شده است كه ضمن 
برخورداري از ويژگي جهاني، مرتبط با چالش هاي موجود در نظام تربيتي ايران نيز باشند. 
اين چالش ها عبارت اند از: »چالش دانش«، »چالش طراحي«، »چالش معلم و تربيت معلم«، 
»چالش تدريس و ارزشيابي«، »چالش محيط مدرسه«، »چالش مقاومت دانش آموزان«. 

الف. چالش دانش )سياست گذاران، برنامه ريزان و مجريان(
چالش اول به اقدامات قبل از طراحي و تدوين برنامه مربوط مي ش��ود. منظور از چالش 
دانش، دانش درست و صحيحي است كه همه دست اندركاران برنامه درسي چندفرهنگي 
بايد از آن آگاهي يابند. به نظر مي رسد هنوز جامعه ما اسير پنداشت هاي ناصحيحي است 
كه از مفهوم چندفرهنگي و يا از برنامه درسي چندفرهنگي )آنچه كه در بخش چيستي 
همين مقاله نيز آمد( در ذهن خود دارد. اما نكته اين اس��ت كه اندازه و ابعاد اين چالش 
در همه گروه هاي درگير با برنامه درسي نيز، يكسان نيست. به طوري كه به نظر مي رسد 
تا زماني كه هنوز چالش دانش در ميان سياس��ت گذاران كالن كش��ور به طور گسترده اي 
وجود دارد و هنوز سياس��ت گذاران رابطه مش��خص و معني داري با مفهوم چندفرهنگي و 
برنامه درسي چندفرهنگي برقرار نكرده اند، صحبت از چالش دانش در ميان افراد درگير 
ديگر، كارساز نخواهد بود. بدين جهت ترميم پنداشت ناصحيح و جايگزيني آن با مفاهيم 
درس��ت، چالش نس��بتاً دشواري اس��ت كه بايد بر آن فائق آمد. البته پس از آن،  موضوع 
حل چالش دانش در ميان برنامه ريزان درسي، مدرسان، معلمان، مجريان و باالخره تمامي 
افرادي كه به نحوي با طراحي و تدوين برنامه درسي مرتبط هستند، مطرح مي شود. اما 
به نظر مي رس��د فائق آمدن بر چالش دانش دس��ته اول )سياست گذاران( تا حدودي كار 
را براي ترميم پنداش��ت هاي ناصواب دس��ته دوم )برنامه ريزان درسي و مجريان( آسان تر 
خواهد س��اخت. در مجموع بايد خاطر نش��ان كرد تا زماني كه اين افراد، دانش بسنده و 
كافي در اين حوزه كسب و نيز ضرورت هاي استقرار آن را در جامعه درك نكنند، برنامه 
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با موفقيت مواجه نخواهد شد. براي كسب موفقيت در اين كار، نياز به آموزش هاي وسيع 
افراد در خصوص مفهوم چندفرهنگي و ابعاد برنامه درسي چندفرهنگي است.

ب. چالش طراحي
منظور از چالش طراحي، چالش در طراحي برنامه هاي درسي چندفرهنگي است. حداقل 
دو چالش زير را مي توان در اين زمينه متذكر شد: اوالً متوليان برنامه درسي بايد با بررسي 
دقيق همه مواد درسي موجود اعم از مكتوب و غيرمكتوب، آنها را از نظر داشتن تعصب، 
نژادپرستي، قوم پرستي، حذف ها و تحريف ها، پااليش نموده و با اطالعات صحيح و معتبر 
جايگزين نمايند. ثانياً تا جايي كه ممكن است بايد از تحميل برنامه درسي جديد به ساعات 
دروس دانش آموزان جلوگيري كنند. براي حل اين مش��كل، توصيه و ترجيح متخصصان 
برنامه درس��ي چندفرهنگي، اس��تفاده از رويكرد تلفيقي سازماندهي محتواي برنامه هاي 
درس��ي اس��ت )بنكس، 1993؛ گي، 2000(. رويكرد تلفيقي عليرغم اينكه يك رويكرد 
پيشرو در حوزه برنامه درسي به شمار مي آيد، عملياتي سازي آن با چالش هايي روبروست. 
يكي از اين چالش ها ضعف تجارب عملي در اين زمينه مي باشد. با توجه به اينكه توصيه 
برنامه ريزان درسي حوزه چندفرهنگي نيز استفاده از روش تلفيقي است، اين امر دشواري 
مضاعف مي يابد. زيرا طراحي و تدوين برنامه هاي چندفرهنگي مس��تلزم انعكاس ويژگي 
تمامي فرهنگ هاي موجود جامعه در برنامه درسي رسمي است، كه اجراي عملي اين كار، 
با توجه به ظرفيت زماني محدود مواد درسي قدري دشوار مي نمايد. به عبارت ديگر، انتخاب 
و اتخاذ تدابير الزم جهت گنجاندن تاريخ، فرهنگ و آداب و رسوم همه قوم ها و فرهنگ ها 
در برنامه درسي رسمي از منظر برنامه درسي چندفرهنگي اجتناب ناپذير و از سوي ديگر 
ظرفيت محدود برنامه هاي درسي رسمي به لحاظ زماني، برنامه ريزان را نسبت به استفاده 
از اين روش سازماندهي، ناگزير مي سازد. بدين جهت طراحي برنامه هايي كه هم ويژگي 
تلفيقي داشته باشد و هم بتواند فرهنگ اقوام مختلف را در برنامه درسي بر اساس زمان 
محدود تنظيم نمايد تا حدود زيادي وقت گير و مس��تلزم دانش تخصصي اس��ت. با وجود 
اي��ن، باز ه��م متوليان تعليم و تربيت بايد با اصرار خود بر يادگيري و به كارگيري تجارب 
عملي در طراحي چنين برنامه هايي، قدم هاي مؤثري بردارند )مانينگ و باروس، 2000(.

ويژگي ها و ضرورت هاي تدوين برنامه درسي چندفرهنگي در ايران
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 ج. چالش معلم و تربيت معلم 
 چال��ش ديگ��ر مقاومت احتمالي برخي از معلمان نس��بت به اجراي برنامه هاي درس��ي 
چندفرهنگي اس��ت كه امروزه در س��طح جهاني مش��اهده مي ش��ود. برخي از معلمان به 
ارزش هاي اين رويكرد و نقش آن در توس��عه مهارت ه��اي تحصيلي دانش آموزان آگاهي 
كافي نداشته و به  همين جهت در اجراي اين نوع برنامه ها نيز مشاركت چنداني نمي كنند. 
اين مس��ئله هنگامي چالش برانگيز مي ش��ود كه برخي از آنها اساس��اً تفاوت هاي قومي و 
فرهنگي را نمي پذيرند و يا ممكن است درباره توانايي و خصوصيات افراد داراي زمينه هاي 
فرهنگي متفاوت، پيش از اينكه آنان را ديده يا ش��ناخته باشند، قضاوت شتاب زده منفي 
كنند )نوئل1، 2000(. مسئله ديگر به مراكز و دانشگاه هاي متولي و دست اندركاران تعليم 
و تربيت دانش��جومعلمان مربوط مي شود. يكي از عمده ترين چالش هايي كه اين مراكز با 
آنها روبرو هس��تند عدم اطالع مدرس��ان اين گونه مراكز با مفاهيم، اصول و اهداف برنامه 
درس��ي چندفرهنگي اس��ت. از س��وي ديگر محتواهاي برنامه درسي اين نوع مراكز نيز با 
جهت گيري چندفرهنگي تدوين نشده است. بدين جهت دانشجومعلمان نيز در اين زمينه 
اطالعات كافي به دس��ت نياورده و به تبع آن قادر نيس��تند اين نوع اطالعات را در اختيار 

مخاطبان خود قرار دهند. 

د. چالش تدريس و ارزشيابي 
روش هاي تدريس و ارزش��يابي مبتني بر آموزش چندفرهنگي نيز از جمله موارد ديگري 
اس��ت كه مي توان آنها را در قالب چالش هاي اين رويكرد محس��وب نمود. در موفقيت هر 
رويكردي توجه به بخش اجرا و ارزش��يابي به اندازه اهداف آن رويكرد، بااهميت اس��ت. 
بدين جه��ت، بخ��ش اجرا )تدريس، مديريت( و ارزش��يابي نيز بايد به نفع برنامه درس��ي 
چندفرهنگ��ي تغيير يابد. اتخاذ تدابير الزم براي طراح��ي روش هاي تدريس، مديريت و 
ارزش��يابي مبتني بر برنامه درسي چندفرهنگي با توجه به ضعف مباني نظري موجود در 

اين حوزه، مي تواند به عنوان يك چالش مدنظر قرار گيرد. 

ه. چالش محيط مدرسه 
 چالش ديگر، ايجاد محيط مدرسه اي است كه مظهر احترام به همه اشكال تنوع فرهنگي 
باش��د. از آنجا كه مدارس نماينده جامعه محس��وب مي شود، متوليان مدرسه بايد تجارب 
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يادگي��ري مناس��بي را براي ك��ودكان مختلف و متعلق به زمينه ه��اي متفاوت فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي طراحي كنند. عالوه براين، مواردي همچون تنوع برنامه هاي درسي، 
محيط هاي يادگيري، فراگيران و كاركنان است كه بايد ماهيت و جهت گيري چندفرهنگي 
را در مدرسه منعكس سازند )مانينگ و باروس، 2000(. يكي ديگر از چالش هاي مرتبط با 
محيط مدرسه، عدم مشاركت دادن واقعي همه والدين و خانواده ها در امور مدارس است. 
به ويژه عدم مش��اركت خانواده هايي كه به لحاظ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در س��طح 
پايين تري قرار دارند. يك برنامه آموزش چندفرهنگي تمام عيار، نقش والدين، خانواده ها 

و جامعه را براي موفقيت اقدامات خود شرط الزم مي داند. 

ي. چالش مقاومت دانش آموزان 
موضوع مقاومت دانش آموزان نسبت به يادگيري فرهنگ ديگران، يكي ديگر از چالش هايي 
اس��ت كه نظام آموزشي ممكن اس��ت با آن مواجه شود. دانش آموزان همچون ساير افراد 
جامعه، نس��بت به فرهنگ هاي ديگر اطالعات ناقصي دارند كه س��بب ش��ده است تعامل 
اندك��ي ب��ا فرهنگ هاي ديگر برق��رار كنند. بدين جهت مقاومت برخ��ي دانش آموزان در 
تعامل با فرهنگ ها و زبان هاي ديگر و يا يادگيري فرهنگ و تاريخ اقوام ديگر تا حدودي 

چالش برانگيز است. 

نتيجه گيري و ارائه راهبردها
با توجه به آنچه كه بيان شد، بحث برنامه درسي چندفرهنگي يكي از مباحث زنده، مهم، 
ضروري و در عين حال داراي دش��واري هايي در بخش هاي طراحي و اجراس��ت. در اين 
نوشتار تالش شد ضمن تشريح و تحليل اهداف و ضرورت ها، چالش هاي اصلي برنامه درسي 
چندفرهنگي با تأكيد بر ويژگي هاي بومي ايران، تبيين گردد. همچنان كه اس��تدالل شد 
از هر چهار منظري كه به ضرورت طراحي برنامه درسي چندفرهنگي توجه كنيم )از بعد 
تربيتي، روان شناختي، ضرورت هاي عصري و قوانين باالدستي( جهت گيري چندفرهنگي 
در برنامه هاي درس��ي ضرورت محتوم جامعه امروز ايران است. به بيان ديگر امروزه تنوع 
در آموزش بر اس��اس قوميت، طبقه اجتماعي، زبان، فرهنگ و عالئق، ديگر موضوعي از 
س��ر تجمل يا گزينه اختياري نيس��ت، بلكه براي بقاي هر جامعه اي يك ضرورت اساسي 
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اس��ت. برنامه درس��ي رسمي كشور به عنوان يك سند سياسي � فرهنگي، ناگزير است در 
جهت تبعيت از الزام هاي قانوني به صورت متناسب و در راستاي تحقق اين مهم قدم هاي 
مؤثري برداش��ته تا بتواند فرصت هاي مناس��بي براي رش��د و تعالي كشور بر جاي گذارد. 
زمينه اي فراهم كند تا افرادي تربيت ش��وند كه نه تنها نسبت به فرهنگ خود قدردان اند، 
بلك��ه نس��بت به فرهنگ هاي ديگر نيز ارزش و احت��رام قائل اند. وجود فرهنگ ديگران را 
مقوم فرهنگ خود و باعث پيشرفت و تعالي نوع بشر بدانند. البته موفقيت و شكست اين 
رويكرد خود وابسته به آمادگي، دانش، نگرش و مهارت موجود در نيروهاي اثرگذار علمي 
و سياس��ي هر جامعه اي اس��ت كه آگاهي و باور به چنين رويكردي را كسب كرده باشند. 
بدين جهت، مطلوب آن خواهد بود كه نقطه عزيمت همه دست اندركاران نظام آموزشي 
كشور نيز به اين سمت وسو باشد؛ حركت به سوي »وحدت در عين كثرت«. براي نيل به 

اين هدف راهبردهايي در قالب دسته بندي هاي زير پيشنهاد مي شود:
 

الف. راهبردهاي كوتاه مدت
1. تبيين اهداف برنامه درس�ي چندفرهنگي براي سياس�ت گذاران، مديران و برنامه ريزان 
درسي در جهت اصالح و تغيير نگرش آنها در خصوص مفهوم و اهداف آموزش چندفرهنگي

همان ط��وري ك��ه در بخ��ش »چيس��تي« و »چالش« هاي مقال��ه آمد، هنوز بس��ياري از 
سياست گذاران آموزشي با مفهوم و اصول اصلي برنامه درسي چندفرهنگي ناآشنا هستند و 
اين ناآشنايي سبب شده است تا تصورات ناصوابي از اين رويكرد تربيتي داشته باشند. بدين 
جهت ضروري است براي اصالح و تغيير نگرش افراد مؤثر در نظام آموزشي كشور، اقدامات 

تبييني و توجيهي مناسبي تعريف گردد. 
2. برگزاري دوره هاي ضمن خدمت »روش هاي تدريس چندفرهنگي« براي معلمان

ت��ا زمان��ي ك��ه معلمان كش��ور از رويكرد برنامه درس��ي چندفرهنگي آگاهي درس��ت و 
مناس��ب به دست نياورده باش��ند، طراحي برنامه درسي چندفرهنگي راه به جايي نخواهد 
ب��رد و نخواهد توانس��ت ب��ه اهداف خود نزديك ش��ود. براي تحقق اين هدف، آش��نايي 
معلم��ان ب��ا »روش ه��اي تدريس چندفرهنگ��ي«، نقطه ش��روع كار اس��ت. در تدريس 
 چندفرهنگ��ي، معلمان با راهبردهاي تدريس چندفرهنگي و حس��اس به فرهنگ آش��نا

 مي شوند. 
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3. برگزاري دوره هاي ضمن خدمت »شيوه هاي ارزشيابي چندفرهنگي« براي معلمان 
يكي از عناصر مهم هر برنامه درسي، تبيين روش هاي ارزشيابي است. رويكرد برنامه درسي 
چندفرهنگي نيز طبعاً روش هاي ارزشيابي نسبتاً ويژه اي دارد كه مي تواند در مسير تحقق 
برنامه درسي چندفرهنگي مؤثر واقع شود. در اين راستا، برگزاري دوره آموزشي آشنايي 
با »شيوه هاي ارزشيابي چندفرهنگي« براي معلمان و مديران آموزشي مي تواند تا حدود 

زيادي چاره ساز باشد. 

ب. راهبردهاي ميان مدت
1. ارائه درس »تاريخ اقوام و فرهنگ هاي ايران« در جهت اجراي مصوبه شوراي عالي انقالب 

فرهنگي
معرف��ي بدون تحلي��ل سلس��له مراتبي تاريخ، ميراث اق��وام و فرهنگ ه��اي ايراني براي 
دانش آموزان، از طريق ارائه درسي كه به صورت جامع بتواند به اين هدف پوشش دهد، تا 
اندازه زيادي ضروري به نظر مي رسد. تا زماني كه افراد از تاريخ و پيشينه اقوام و فرهنگ هاي 
موجود كشور، اطالعات صحيحي نداشته باشند، ارتباط مناسبي نيز با آنها برقرار نخواهند 
ساخت. شايد يكي از علل پيشداوري افراد در جامعه كنوني نسبت به فرهنگ ها و داشتن 
تصورات منفي از فرهنگ ها به علت عدم آشنايي افراد با پتانسيل تاريخي و فرهنگي اقوام 

باشد. با ارائه اين درس مي توان نقص موجود را تا اندازه زيادي رفع نمود.

2. ارائه درس»آموزش چندفرهنگي« در برنامه درسي رسمي دوره تربيت معلم
يكي از مناسب ترين و اثربخش ترين دوره هاي آموزشي كه مي تواند فرهنگ برنامه درسي 
چندفرهنگي را نهادينه سازد، دوره هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم است كه در سرتاسر 
كش��ور گسترده شده است. به زعم نويس��نده اگر در اين مراكز، درسي با عنوان »آموزش 
چندفرهنگي« و يا عنوان مش��ابه ديگر در اختيار دانشجومعلمان تربيت معلم قرار گيرد، 
نيل به اهداف برنامه درسي چندفرهنگي، كم هزينه و سهل تر خواهد بود. با توجه به اينكه 
فارغ التحصيالن اين مراكز در جاي جاي كش��ور پراكنده مي شوند به راحتي مي توانند، اين 

نوع نگاه را در وجود دانش آموزان نهادينه سازند. 
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3. بسترسازي آموزش زبان مادري براي مناطق دوزبانه كشور در جهت اجراي اصل پانزدهم 
قانون اساسي

زبان به عنوان عامل مهم فرهنگ و فرهنگ سازي نقش مهمي در برنامه درسي چندفرهنگي 
ب��ازي مي كند. درك حقايق يك زب��ان با درك فرهنگ متكلمان آن ارتباط نزديكي دارد 
)دوستي زاده، 1387: 68(. به همين جهت، زبان به عنوان يك رفتار اجتماعي، بايد در بافت 
فرهنگي � اجتماعي خود مورد تجزيه و تحليل علمي قرار گيرد )پارسا، 1391(. زبان هاي 
مادري با توجه به پررنگ بودن بعد احساسي � عاطفي شان براي دارنده آن زبان، در فهم 
ي��ك موضوع، عملكرد بهتري از خود نش��ان مي دهد. از اي��ن جهت توجه به زبان مادري 
نه تنها پيش��رفت تحصيلي دانش آموز را تس��هيل خواهد ساخت، حس خودارزشمندي به 
صاحبان فرهنگ ها اعطا خواهد نمود. بدين جهت بسترس��ازي براي آموزش زبان مادري 
ضمن اينكه پاس��خگويي به يك الزام قانوني در كش��ور را تضمين خواهد س��اخت، سبب 

خودارزشمندي فرهنگ هاي مختلف خواهد شد. 

ج. راهبرد بلندمدت:
تجديد س�اختار برنامه هاي درس�ي با رويكرد چندفرهنگي هم در سطح آموزش عمومي و 

هم در سطح آموزش عالي
ايده آل برنامه درسي چندفرهنگي، تجديد ساختار همه برنامه هاي درسي و در همه سطوح 
آموزشي بر اساس رويكرد چندفرهنگي است. با توجه به اينكه اين امر نيازمند بسترسازي 
مناسب؛ از جمله فهم ضرورت رويكرد چندفرهنگي از سوي مسئولين ذيربط، برنامه ريزان 
درسي، مديران آموزشي، معلمان مدارس و مدرسان دانشگاه هاست، بدين جهت مي توان 
اين امر را يك راهبرد نس��بتاً بلندمدت قلمداد نمود كه فراهم ش��دن اين زمينه، نيازمند 

صرف زمان و انرژي بيشتري است. 
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