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Abstract 

The purpose of this study was to design a 

multicultural curriculum model for the second 

year of secondary education in Iran. In terms of 

practical purpose, the implementation method is 

descriptive survey type. The statistical population 

includes the principals and teachers of the second 

secondary school in Tehran in 1399, about 2000 

people. Using cluster random sampling method, 

400 questionnaires were distributed among these 

individuals and 386 questionnaires were received 

and analyzed. The method of data collection was 

library and field and the measurement tool was a 

researcher-made questionnaire. The validity of the 

questionnaire approved by experts and the 

reliability of Cronbach's alpha coefficient for all 

variables was calculated above 0.70. Data analysis 

was used in both descriptive and inferential 

sections using Smart PLS and SPSS software. The 

results showed that the multicultural curriculum 

has the components of "basics; Ali's condition, 

"Multicultural curriculum; The central category is 

"activities as contextual factors", "objectives as 

strategies", "evaluation methods as intervening 

conditions" and finally "content as outcomes". 

Finally, the results showed that the validity and 

hypotheses of the model were confirmed. 
Keywords: Curriculum, Multicultural, Second 

Secondary, Education, Iran 
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 مقدمه 

ها ها و از مجموع آنهم قرار گرفتن آنشود که از کنار ی پژوهش حاضر به ذکر نکاتی پرداخته میجهت توضیح مساله

ای در ی اخیر در سراسر دنیا به شکل فزايندهی اول اينکه تنوع فرهنگی در دو دههکند. نکتهی پژوهش نمود پیدا میمسأله

شان را و فرهنگی های متنوع قومی و فرهنگی ساختار اجتماعیحال افزايش است. هم جوامعی که به صورت طبیعی، گروه

شان اند و هم کشورهای غربی به علت مهاجرپذير بودن ساختار اجتماعی و فرهنگیخوش تغییر شده؛ دستاندتشکیل داده

 ،اند )بنکسهای جامعه را تشکیل دادههای مذهبی متنوعی گرايشتغییر کرده و اکنون جمعیت قومی، نژادی، زبانی و گروه

ی چندفرهنگی ن دلیل مباحث مرتبط با آموزش چندفرهنگی که پاسخگوی نیازهای جامعهبه همی (.12015و گی، گرنت

باشد در نظام تعلیم و تربیت جهان بیشتر مورد توجه قرار گرفته و شواهد حاکی از آن است که برخی از جوامع 

ی رغم اينکه يک جامعهران، علیی اياند در پرداختن به اين نوع آموزش موفق عمل کنند. اما در جامعهچندفرهنگی توانسته

چندفرهنگی است، تحقیقات نشان داده است که در پرداختن به آموزش چندفرهنگی چندان موفق عمل نشده است. مردم 

گوناگون را  2هایدهند و در واقع، ايران از جمله کشورهايی است که در آن فرهنگکشور ما را اقوام گوناگونی تشکیل می

اسی، اندکی ی سیچندان مورد توجه واقع نشده است و در حوزه3های چندفرهنگید، با اين وجود بحثتوان مشاهده کرمی

 (. 1388، اند )عراقیهمطرح شده

دانند و عضويت در گروه قومی و تعريفی می ی دوم اينکه از يک سو افراد، هويت گروهی را مبنايی برای خودنکته

های گوناگون موجود در يک جامعه در کند و از سوی ديگر فرهنگها ايجاد مینفرهنگی حس تعلق و وابستگی متقابل در آ

های گوناگون واقع اجزای سازنده فرهنگ ملی آن جامعه هستند و هويت ملی افراد در گرو تعامل صحیح و مطلوب فرهنگ

توانند بدون شته باشد، افراد میهای قومی و فرهنگی داآمیز نسبت به تفاوتباشد. وقتی جامعه نگرشی احترامآن جامعه می

خواهد گذارد، میهای گروه قومی احترام میای که به تفاوتتناقض يا خجالت تعريفی قومیتی از خود ارائه کنند. جامعه

اين احترام قائل شدن به  (.1395بار محافظت کند )محمدی، های زيانآمیز و نگرشهای تبعیضشهروندان خود را از شیوه

آورد تا هر طور که دوست دارند ها به وجود میهای بیشتری را برای آنکند و فرصتها کمک میگونه گروه بقای اين

های قومی بايد به انسجام اجتماعی کمک کند؛ نه آن را نابود کند. چنین احترام به تفاوتزندگی خود را شکل دهند. هم

ها به بخش به شدت خواستار آن هستند که تاريخ و فرهنگ آنهای قومی خواهان جدايی نیستند؛ اما بیشتر اعضای گروه

های انسانی واقع، در فضايی که انواع ظرفیتدر  (.2015 4،تر تبديل شود )اسلیتری بزرگهای آموزشی و جامعهاصلی برنامه

آموزان بايد ياد دانششود. شوند، وحدت شکوفا میشوند؛ بلکه ارزشمند تلقی میشوند نه ناديده گرفته مینه سانسور می

های گروه قومی و فرهنگی لزوماً به ی تفاوتتر يا برتر بودن نیست و اينکه مطالعهها لزومًا به معنای پستبگیرند که تفاوت

گرا هستند، اختالف چنین بايد ياد بگیرند که در جوامعی که به لحاظ نژادی و قومی کثرتشود. همدودستگی منجر نمی

 (.2013 5انداز نیست )نیتو،است، اما اين اختالف لزومًا ويرانگر يا تفرقه ناپذيراجتناب

کنند، های گوناگون با هم تعامل پیدا میهايی هستند که وقتی افراد از گروهتعصبات و تبعیضات قومی از جمله چالش

های آموزش گرا. برنامهی کثرتآيد. اختالف اغلب بخش ذاتی شرايط انسانی است، به ويژه در جامعهبه وجود می

دهند، اختالف قومی را از ديدگاه مناسب بینانه و مثبت مورد بررسی قرار میچندفرهنگی، که تنوع قومی را به روش واقع

های قومی لزوماً مستلزم فهمانند که تنوع ارزشمند است و اين که همکاری میان گروهآموزان میکنند. به دانشآن ارائه می

                                                           
1. Banks, Garant  & Gay 

فرهنگ ویژه خود هستند که ریز فرهنگ یا خرده فرهنگ های مختلف جامعه نیز دارای عالوه بر فرهنگ کلی حاکم بر هر جامعه ، طبقات و قشرها و گروه . 2

 ز کاربرد این لغت امتناع شده استخوانده می شوند . در این پژوهش به علت بار معنایی منفی این واژه ا

3. Multi Cultural 

4. Sleeter 

5. Nieto 
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ی سوم اينکه عضويت فرد در يک قوم و فرهنگ خاص در تعیین نکتههای يکسان نیست. ت، باورها و ارزشوجود اعتقادا

شود، درکی ها برخوردار میگیرد، امتیازاتی که از آنکند، وظايفی که بر عهده میپايگاه اجتماعی وی، نقشی که فرد ايفا می

کند و حتی برداشتی که از جهان دارد تأثیر تحصیل پیدا می آورد، انگیزشی که برایکه از خود و ديگران به دست می

های فرهنگی وی قرار آموز در درون نظام آموزشی به مقدار زيادی تحت تأثیر ويژگیگذارد. میزان موفقیت هر دانشمی

یلی تمامی دارد. اين نکته نیز از اين جهت مورد توجه است که در نظام آموزشی ايران و قانون اساسی بر موفقیت تحص

آموزان از هر قوم و فرهنگ و نژاد و مذهبی که هستند؛ تأکید شده است و نظام آموزشی ايران خواهان اين است که دانش

 .به مدارج باالی آموزشی دست يابندآموزان تمامی دانش

موزشی اهداف مهم آی چندفرهنگی است، حفظ و گسترش وحدت ملی از بنابراين با توجه به اينکه ايران يک جامعه 

أکید شده تآموزان از هر نژاد و قوم و فرهنگی قیت تحصیلی تمامی دانششود و در اسناد آموزشی بر موفآن محسوب می

ه است؛ ی مهم که تحقیقات نشان داده است در آموزش مفاهیم چندفرهنگی موفق عمل نشداست و با توجه به اين نکته

های رشد همه جانبه و های درسی که قلب نظام آموزشی هستند و زمینهه برنامهی اصلی اين پژوهش اين است کمساله

هايی را بايست چه ويژگیا و نیازهای مطرح شده، میشده، خأله کنند؛ با توجه به نکات ذکرآموزان را مهیا میمتعادل دانش

و  ین فردیبتأثیرگذار بر تعامالت با رويکرد چندفرهنگی پوشش دهند. با کمک به دانش آموزان در تشخیص عوامل 

-گرايی را، دست کم تا حدی، برطرف کرد. دانشتوان مشکالت ناشی از قومچگونگی تأثیرگذاری اين عوامل بر رفتار می

هايی مانند: . مهارتها و مفاهیم الزم را برای غلبه بر عواملی که مانع تعامالت موثر است به دست آورندآموزان بايد مهارت

های ارتباطی میان های قومی و فرهنگی، پرورش مهارتها و نگرشهای قومی و فرهنگی، تشريح ارزشايی کلیشهشناس

ای که تا ونههای برنامه درسی با رويکرد چندفرهنگی پرداخته است. به گفرهنگی. بنابراين اين پژوهش به تبیین ويژگی

ی دوم انتخاب شده ی متوسطهين پژوهش، دورهارآورده نمايد. در ی چندفرهنگی ايران را بحدودی نیازها و خألهای جامعه

های واقعی زندگی ی دوم به موقعیتی متوسطهآموزان با جامعه است. آموزش در دورهی ارتباط دانشاست، زيرا مرحله

دهد )مصوبات می آموزان قرارای مشارکت و درک فرهنگ جامعه در اختیار دانشهای بیشتری را برتر بوده و فرصتنزديک

 (.1394، ی درسی جمهوری اسالمی ايراننامهبر

زش چندفرهنگی در نظام ارائه الگويی برای آمو»عنوان  ( در پژوهشی تحت1395فرد )، خرازی و کاظمیمحمدی

چندفرهنگی در نشان دادند که برای حاکم کردن رويکرد « های متخصصان اين حوزه در ايراناه: واکاوی ديدگآموزش عالی

های ، استراتژیندفرهنگیگذاری چهايی مانند سیاستشرطها و پیشنظام آموزش عالی ايران الزم است که زيرساخت

، های فرهنگیهای خاص برای اقلیتههايی نظیر طراحی رشت. استراتژیهای خرد فراهم باشدآموزشی کالن، استراتژی

طراحی و "( در پژوهشی تحت عنوان 1394قی )عبدلی و صادديگر. ها با يکطراحی دروسی برای آشنايی فرهنگ

اند. اين پژوهش با روش انجام داده "ی درسی چندفرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی ايراناعبتاربخشی الگوی برنامه

ی درسی مطلوب برنامهالمللی سعی در طراحی الگوی تحقیق ترکیبی و با استفاده از منابع و اسناد معتبر ملی و بین

گی، های مخاطبان و آموزش چندفرهن. الگوی طراحی شده با توجه به ويژگیی ابتدايی کرده استچندفرهنگی دوره

در . اندريزی درسی داشته. محققین در اين پژوهش نگاهی پويا و غیرخطی به برنامهطراحی و اعبتارسنجی شده است

ی درسی و آموزش مأموريت دارد ، برنامهی چندفرهنگیدارد که در يک جامعهاذعان می( 1392پور )موسی ،تحقیقی ديگر

موضوع دارای  . البته وی معتقد است اينهای متنوع، وحدت اجتماعی را تضمین نمايديق حفظ و اعتالی فرهنگتا از طر

 آمیز و وحدت يافته، زيست مسالمتهای عمل است ولی از طريق توانمندسازی افراد و گروههای اساسی در عرصهپیچیدگی

تبیین برنامه درسی چندفرهنگی و "( در پژوهش خود تحت عنوان 1391امینی ). شوددر جامعه، اين امر ممکن می

ی موجود سیطره و حاکمیت يک برنامه معتقد است که در شرايط "سی ايرانريزی درچگونگی اجرای آن در نظام برنامه

، با تفاوت است بیش از هر چیزثی و بیی ايران خنها و تنوعات ذاتی جامعهدرسی عام و همگانی که نسبت به تفاوت
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، رفت از تعارض فرهنگیراهکار برون . از اين رو به عنوان و تاريخی اين جامعه در تعارض استمقتضیات و واقعیات عینی 

، مطالب و محتوای ، مفاهیمتلفیق و امتزاج عناصر ريزی درسی عام موجوداجتماعی و هويتی در جامعه با برنامه

را در "قومیت و برنامه درسی"( 2015اسلیتر ) .زان را مورد تأکید قرار داده استآموهای درسی دانشچندفرهنگی در برنامه

؛ اندازدا، نیوزلند نگاهی می، کانادی درسی قومیتی در سه کشور آمريکا. وی در اين مقاله به برنامهندکای مطرح میمقاله

. چهارچوبی که در کندارچوب مفهومی از آن معرفی میکند و يک چهها را بررسی میهای قوی و ضعیف اين برنامهديدگاه

. دهدی درسی قومیتی است که اسلیتر ارائه میواقع برنامه . اين چهارچوب درشودهای متنوع شنیده میآن صدای ديدگاه

ديدگاه معلمان نسبت به آموزش چندفرهنگی و تنوع قومیتی در "ای تحت عنوان در مقاله1الیور مارتین 2011در سال 

ی ی چند تن از معلمان سنگاپور را در حوزهتجربه Teaching and Teacher Educationدر ژورنال  "سنگاپور

. نتیجه ها بسنجد و مشخص کندهای تدريس عملی و فکری معلمآموزش چندفرهنگی بررسی کرده تا تأثیرات سیاست

هال . اقتصادی را امتحان کرده و بسنجندنشان داد که معلمان نیاز دارند تا میزان آگاهی خود از اصول سیاسی و فرهنگی و 

ی دی به برنامهکند که در آن تالش کرده است تا با نگاهی انتقائه میارا "آموزش چندفرهنگی"ای با عنوان ، مقاله(2010)

با درک بهتری از آموزش ، فراگیرانی که تمايل دارند در اين حیطه کار کنند را آماده کند تا بتوانند درسی چندفرهنگی

. او جهت افزايش اين کنند ، هويت اجتماعی و فرهنگی افراد را بهتر درکروابط بین فردی را مستحکم نمايند، چندفرهنگی

رک کند تا افراد از دهای عملی آموزش چندفرهنگی را نیز معرفی می، برنامهی مطالب به صورت تئوری، عالوه بر ارائهدرک

 . و آگاهی بیشتری برخوردار شوند

ی تالش نموده و ی چندفرهنگر جامعههای مشترک فرهنگی دبايست برای توسعه و گسترش ارزشنظام آموزشی ما می

ها، ايجااد تفااهم و تعامال میاان آنهاا در جهات همزيساتی های فرهنگی مناسب به منظور نزديکی فرهنگبر تبادل ارزش

اين در ها را تحت پوشاش خاود قارار دهاد. بناابری آنهای احتمالی اقوام اهمیت داده و همهآمیز و رفع سوءتفاهممسالمت

استخراج گشته و  ونگی مطلوب براساس تجارب موفق کشورهای چندفرهنگی کشف ی درسی چندفرهپژوهش حاضر برنامه

ی درسی چندفرهنگی موجود در ايران مورد سنجش قارار گرفات. براسااس ايان سانجش، باه تبیاین ی آن با برنامهفاصله

درسای یطلاوب برنامهد که با معیارهای می دوم با رويکرد چندفرهنگی پرداخته شی متوسطهدرسی دورههای برنامهويژگی

درسای چنادفرهنگی دوره چندفرهنگی بیشترين قرابت را دارد. و در نهايت سوال اصلی پژوهش آن است کاه الگاوی برنامه

 ؟گرددين میهايی است و چگونه تدومتوسطه دوم نظام آموزشی ايران دارای چه مولفه

 

 روش 

 رانیو دب رانيمد شاملجامعه آماری . باشدیم یشيمایپاز نوع  یفیتوص اجراروش  ،هدف کاربردی نظرحاضر از پژوهش 

 گیرینمونه روش باشند.نفر( می 2000 )حدود (پرورش شهر تهرانوگانه آموزش 22مناطق ) دوره متوسطه دوم شهر تهران

 تیاپرورش شهر تهران براساس موقعوگانه آموزش 22صورت که ابتدا مناطق  نيبه ا .شدانجام  یاخوشه یبه صورت تصادف

از هر ، منطقه 1از هر محدوده  یو سپس به روش تصادف میمحدوده مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب تقس 5به  يیایجغراف

پرسشنامه بین ايان افاراد  400. در کل، تعداد شدبه طور تصادفی انتخاب  ریو دب ريمد 8از هر مدرسه و  درسهم 10منطقه 

ای و میادانی روش کتابخاناه از هاادادهآوری بارای جماع قرار گرفات. لیمورد تحل دريافت و پرسشنامه 386تعداد و توزيع 

 کرتیل اسیاساس مق برسوال  60شامل که  پرسشنامه محقق ساخته گیری در اين پژوهش از. ابزار اندازهاستفاده شده است

ماورد  باه منظاور بررسای روايای پرسشانامه. شد استفادهخیلی زياد( و  زياد، متوسط، کم، کم)خیلی  5تا  1 یبندبا درجه

ها اطمیناان امهنظران در خصوص مطلوب بودن وضعیت روايی و صوری پرسشن، با استفاده از نظرات اساتید، صاحباستفاده

 يیاياپا بيکرونباخ و ضار یآلفا بيضر زانیم، دادترکیبی نشان  پايايی و کرونباخ آلفای آزمون طريق از پايايی حاصل کرد.

                                                           
1. Theresa Alviar Martin 
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و اين موضاوع نشاان دهناده همبساتگی درونای مناساب باین  بود 70/0ها بزرگتر از بدست آمده برای همه مؤلفه یبیترک

پژوهش حاضر از قابلیت اعتمااد  سنجش ابزار که گفت تواننظر است و بدين ترتیب میمتغیرها برای سنجش مفاهیم مورد 

 Smart یافزارهانرم يابی معادالت ساختاری وروش مدل از ها با استفادهداده لیو تحل هيتجز و يا پايايی الزم برخورد است.

PLS 1 وSPSS2 است. شده استفاده 

 

 یافته ها

  توصیفی بخش

همانگونه که  باشد.نفر( زن می 6درصد )7/66نفر( مرد و  3درصد )3/33، نتايج نشان داده است فیدر بخش توصی

نفر  5سال و  20تا  15کار درصد دارای سابقه 4/44معادل  نفر 4و  باشند.شود اکثريت پاسخگويان زن میمشاهده می

شود اکثريت پاسخگويان دارای ه که مشاهده میباشند. همانگونسال می 20کار  باالی درصد دارای سابقه 6/55معادل 

 باشند.سال می 20کار( باالی سنوات خدمتی )سابقه

 هانرمال بودن داده

ج نشان نتاي هکجهت بررسی نرمال بودن متغیرهای موجود در پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گرديد 

 ی(رهنگفچند  یدرس یزيربرنامه یابيارز یهاو روش هاتیفعال ،یتواهداف، مح ،یمبانهمه متغیرهای تحقیق )داده است 

رای تحلیل ب  PLS از نرم افزار پژوهش نيرو، در ا نياز اباشد.  ها نرمال نمی، بنابراين توزيع دادهباشدمی 05/0 از کمتر

  .شده استاستفاده ها داده

 یوجوه که از ریچند متغ بیدر نظر گرفت که از ترک یفرض ای يساختگ یریمتغ توانی: هر عامل را مبارهای عاملی

که  آوردیم فراهم يیهاوزن ،هاعامل یشده رو یریگاندازه یرهایمتغ ونیبه هم شباهت دارند ساخته شده است. رگرس

های شاخص مؤيد اين مطلب است که واريانس بین سازه و 4/0. بارهای عاملی برابر يا بیشتر از شودیم دهینام یعامل یبارها

، 3گیری قابل قبول است )هولنداندازه مورد آن مدل گیری آن سازه بیشتر است و پايايی درآن از واريانس خطای اندازه

 درج شده است. یعامل یبارها بيضرا (1)در جدول . (1999

 

ضرایب بارهای عاملی .1 جدول  

ف
دی

هامولفه ر سطح  بار عاملی 

 پذیرش

هنگیدرسی چند فر مبانی برنامه  

908/0 ینژاد ی وتنوع قوم رشيپذ 1  4/0  

828/0 یبودن آموزش چندفرهنگ یجنبش اجتماع 2  4/0  

875/0 مختلف یهانگرش مثبت به فرهنگ جادياحترام گذاشتن و ا 3  4/0  

770/0 گرانيو د خود یرهنگف یهارسوم، ارزش احترام به زبان، مذهب و آداب و 4  4/0  

770/0 یو فرهنگ یزبان ،یومق یهاتيبه هو يیپاسخگو 5  4/0  

862/0 هاارزش و شهياند تنوع نگرش، رشيپذ 6  4/0  

877/0 یاز آموزش با زبان مادر تيحما 7  4/0  

879/0 هاهافراد و گرو ستيتوجه به ز 8  4/0  

ر د ی ف
 

هامولفه سطح  بار عاملی 

                                                           
1. Smart Partial Least Squares  
2. Statistical Package for Social Science 
3. Hulland 
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 پذیرش

679/0 رعايت حقوق شهروندی 9  4/0  

832/0 يیبه سمت تمرکززدا یضرورت گذار نظام آموزش 10  4/0  

798/0 یو توجه به عدالت اجتماع دیتأک 11  4/0  

813/0 احترام و ارزش به حرمت انسان 12  4/0  

 درسی چند فرهنگی اهداف برنامه

741/0 رشياز پذ یکردن ناش تیاحساس امن 1  4/0  

729/0 تقويت ارتباطات فرهنگی 2  4/0  

937/0 هاها و گروهارتقا تعامل و تفاهم فرهنگ 3  4/0  

945/0 به افراد یچند فرهنگ یزندگ یاهآموزش مهارت 4  4/0  

855/0 رگيکديقبال  در تیاحساس مسئول 5  4/0  

844/0 و اقوام انيها، ادفرهنگ زیآممسالمت یستيآموزش همز 6  4/0  

796/0 یه فردعرشد و توس 7  4/0  

703/0 اهها و ارزشنگرش یبخش حوضو 8  4/0  

937/0 هيو پا یاصل یهادر مهارتص و تخص یخبرگ 9  4/0  

918/0 یاجتماع حاصال یبرا یفرد یتوانمندساز 10  4/0  

931/0 یپرورش چند فرهنگ مدرسه محور بودن آموزش و 11  4/0  

890/0 یتوجه و حفظ کرامت انسان 12  4/0  

799/0 هابودن فرهنگ ینسب رشيو پذ يیگرارد مطلقط 13  4/0  

820/0 هاهگرو یامتم یبرا یسودمند بودن آموزش وپرورش چند فرهنگ 14  4/0  

855/0 آموزش ضد تبیض نژادی و کاهش تعارضات نژادی و قومی 15  4/0  

 درسی چند فرهنگی محتوی برنامه

851/0 یدرس یمحتوا هیها در تهفرهنگ هتوجه به خرد 1  4/0  

815/0 طرح گفتمان و بستر نژادی در تعلیم و تربیت 2  4/0  

818/0 یلیها تحصهدور یتحت پوشش قرار دادن تمام 3  4/0  

752/0 آموزاندانش یتمامی و زبان یفرهنگ قيو عال ازهایکاس دهندة نعان 4  4/0  

689/0 یدرس یهادر برنامه یو مذهب ینيد ،یطیمح ،ینژاد ،یکاس تنوع قومعان 5  4/0  

792/0 یقیو تلف یاچندرشته یبر موضوعات درس دیتأک 6  4/0  

846/0 یو فرهنگ یرشد سواد قوم 7  4/0  

800/0 های زندگییوهها، جوامع و شآموزان از وجود ساير فرهنگسازی دانشآگاه 8  4/0  

821/0 آموزانشگو به تنوع فرهنگی دانحساس و پاسخ 9  4/0  

آماوزان پرهیز از کاربست کلمات، تعابیر و تصاويری که موجب تحقیار دانش 10

 گردد

827/0  4/0  

851/0 متنوع آموزشی، تدريس و ارزشیابی هایزمینه استفاده از روش 11  4/0  

815/0 هاايجاد فرصت برابر برای گنجاندن صدای همه فرهنگ 12  4/0  

 ریزی درسی چند فرهنگیادگیری( برنامهی-های یادهیهای )روشفعالیت

850/0 میاری و مشارکتیتدريس يادگیری ه استفاده از روش 1  4/0  

782/0 ی بر حل مسئله و يادگیری تفکر انتقادیاستفاده از روش تدريس مبتن 2  4/0  

790/0 استفاده از روش تدريس سقراطی )مذاکره، بحث و گفتگو( 3  4/0  

اسااتفاده از روش تاادريس اکتشااافی )درگیاار ساااختن مسااتقیم و فعاالنااه  4

 فراگیران(

875/0  4/0  

ر د ی ف
 

هامولفه سطح  بار عاملی 
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 پذیرش

779/0 های انفرادی و گروهیارائه کارها و پروژه 5  4/0  

842/0 (ICTآموزشی مبتنی بر فاوا )های روش 6  4/0  

708/0 های استقرايی و تکوين مفهومروش آموزش 7  4/0  

702/0 روش ايفای نقش 8  4/0  

760/0  یریادگيمتفاوت  یهاتوجه به سبک 9  4/0  

780/0 یقوم نگارانه و مردم شناس اتقیاز تح هاستفاد 10  4/0  

823/0 يسآموزش و تدر یهاتنوع در روش 11  4/0  

762/0 تفکر یرشد و پرورش مهارت ها 12  4/0  

681/0 ی تعاملی در بین اقوام و نژادهاهامهارت شيافزا 13  4/0  

636/0 در افراد یپرسشگر ةیو روح یادقانت ديد جاديا 14  4/0  

 درسی چند فرهنگی های ارزیابی برنامهروش

832/0 های عملکردیکارگیری آزمونبه 1  4/0  

691/0 باز پاسخ در ارزشیابیتکالیف  2  4/0  

836/0 ارزشیابی توصیفی و کیفی )مشاهده و مصاحبه( 3  4/0  

849/0 ارزشیابی فرآيند يادگیری 4  4/0  

های متقابل باین فاردی در طاول ساال ارزشیابی مستمر )تعامالت و کنش 5

 تحصیلی(

776/0  4/0  

697/0 نفع( ارزيابی مشارکتی )امکان مشارکت تمامی افراد ذی 6  4/0  

851/0 چک لیست سیاهه رفتارهای فردی و اجتماعی 7  4/0  

 

 بيبه ضرا اعداد مربوط ی. در جدول فوق تمامباشدیم 4/0ی عامل یبارها بيمناسب بودن ضرا یمقدار مالک برا

 دارد. اریمع نين از مناسب بودن ااست که نشا شتریب 4/0از  سؤاالت،ی عامل یبارها

و  شودیداده م نشان AVEهمگرا است که با  يیروا ،یریگاندازه یهابرازش مدل یاز بررس بعدی اریمع: روایی همگرا

د برازش باش شتریب یهمبستگ نيا زانی. هرچه قدر مپردازدیخود م با سؤاالت )متغیر( هرسازه یهمبستگ زانیم یبه بررس

 آمده است.( 2) در جدول رهایهمگرا متغ يیمحاسبه روا جي. نتاشتراستیب زین

 

نتایج روایی همگرا . 2جدول   

 سطح پذیرش میانگین واریانس استخراجی متغیرها

681/0 مبانی  5/0  

723/0 اهداف  5/0  

660/0 محتوی  5/0  

هافعالیت  596/0  5/0  

های ارزيابیروش  628/0  5/0  

 

های جدول فوق اين معیار در مورد متغیرها است و مطابق با يافته 5/0برابر  AVEبرای  باتوجه به اينکه مقدار مناسب

 .شوداند، در نتیجه مناسب بودن روايی همگرای پژوهش تأيید میمقدار مناسبی را اتخاذ نموده

مقادير ضرايب  با )متغیر( هر سازه AVE ی جذر( برای بررسی روايی واگرا، مقايسه1981فورنل و الرکر ) روایی واگرا:

، مقادير قطر اصلی ماتريس )جذر گرددمشاهده می( 3)جدول طور که در اند. همانها را پیشنهاد کردههمبستگی بین سازه
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اين مطلب نشان  های ديگر( بیشتر بوده وهرسازه( از مقادير پايین )ضرايب همبستگی بین هر سازه با سازه AVE ضرايب

 است. هواگرای سازوايی ی قابل قبول بودن ردهنده

 

  متغیرهاضرایب همبستگی و  AVE ماتریس مقایسه جذر .3جدول
هافعالیت محتوی اهداف مبانی متغیرها  هایروش 

 ارزیابی

825/0 مبانی      

715/0 اهداف  850/0     

717/0 محتوی  755/0  812/0    

هافعالیت  754/0  713/0  737/0  772/0   

های ارزيابیروش  711/0  717/0  729/0  721/0  792/0  

 

 Q2که مقدار یو در صورت سازدیمدل را مشخص م ینیبشیقدرت پ اریمع نيا بینی مدل(:)قدرت پیش Q2اریمع

 ف،یضع ینیبشینشان از قدرت پ بیبه ترت د،يرا کسب نما 35/0و  15/0، 02/0 زا سه مقدارسازه درون کيدر مورد 

مدل در  قوی ینیبشینشان از قدرت پ (4) جدول جيآن را دارد. نتا مربوط به ینزابرو یهاسازه ايسازه  یمتوسط و قو

 .سازدیم ديیرا تأ یساختار مدلپژوهش دارد و برازش  یدرونزا یهاخصوص سازه
 

  2Qنتابج معیار  .4جدول 

 SSO SSE Q2=1- SSE/SSO متغیر

000/4632 محتوی  204/1584  657/0  

برنامه درسی چند 

 فرهنگی

000/23160  035/9496  589/0  

000/5790 اهداف  855/1662  712/0  

 

 کلیبرازش مدل 

ستفاده ا Gof اریاز مع یکل ازش مدلبر یبررس یبرابر حداقل مجذورات جزئی(: )برازش مدل مبتنی Gofمعیار 

ش رازش بخبهش، مدل پژو یو بخش ساختار یریگبرازش بخش اندازهی پژوهشگر پس از بررس ار،یمع ني. توسط اشودیم

 یمعرف Gofی راب یمتوسط و قو ف،یضع ريبه عنوان مقاد 36/0و  25/0، 01/0 که سه مقدار دينمایکنترل م زیرا ن یکل

 گردد.اين معیار مطابق فرمول زير محاسبه می شده است.

 
Communality ديآیبه دست م پنهان پژوهش یرهایمتغ یاشتراک ريمقاد نیانگیاز مگیری( )کیفیت مدل اندازه .

 )قوی( زش مناسببرا 775/0 زانیبه م GOFی با توجه به مقدار بدست آمده برا .دهدیم نشان را ريمقاد نيا( 5) جدول

 وردار است.از اعتبار الزم برخگردد. يعنی الگوی طراحی شده می ديیتأ یمدل کل
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نتایج برازش مدل کلی .5جدول   

 R2 Communalities متغیرها

681/0 - مبانی  

926/0 اهداف  723/0  

914/0 محتوی  660/0  

هافعالیت  - 562/0  

های ارزيابیروش  - 628/0  

 یدرسبرنامه

یچندفرهنگ  

979/0  595/0  

939/0 میانگین  641/0  
GOF 775/0  

 

نشان ورش پرودوم آموزش وره متوسطهد یچندفرهنگ یدرسبرنامهتی را در الگوی مقادير ضرايب مسیر و آماره( 1) شکل

 بیشتر باشد. 96/1مسیر الزم است مقدار تی هرمسیر از عدد برای معناداربودن ضريبدهد. می

 
 ضرایب مسیر و آماره تی :1 شکل
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ی هاها و روشیتمبانی، اهداف، محتوی، فعال یبر مبنا فرهنگیچند یآن است که برنامه درس انگریها بافتهي لیتحل

 .باشدیم ( 2) به صورت شکل یچندفرهنگ یدرسبرنامه یالگو یارائه شده برا یمیمدل ترس .ردیگیشکل مارزيابی 

 
 برنامه درسی چند فرهنگی : الگوی2 شکل

 

 و نتیجه گیریبحث 

 چگونه است؟ رانیپرورش اودوم آموزشدوره متوسطه یچندفرهنگ یدرسبرنامه یطراح -1

منبعاث  یهاهیضبرخوردار است و روابط ارائه شده در قالب فر ینشان داد که مدل از برازش مطلوبنتايج پژوهش  نيدر ا

شته دا یزش مطلوبمدل مفروض برا اي یکم هاینشان از آن داشت که داده جينتا تاًيشد. نها دیتأئ یفیک هایافتهي لیاز تحل

 یزيرهبرناما و یگذارتاسایس ازمنادیخاود ن یچنادفرهنگ یهاایژگياز و یوردارباا برخا رانيجامعة ا نکه،ينظر به ا است.

اهم کناد، بادان فار توجاهی الزم را بارا یبشناسد و بساترها تیاست تا تنوع و تکثر را به رسم یو درس یتر آموزشمناسب

عناوان  باا (1391) ینایباه پاژوهش ام ديبا صورت گرفته است که از جمله يیهادغدغه پژوهش نيا یخوشبختانه، بر مبنا

لنادهمتان و ب ی، پاژوهش مکرونا«رانيا یدرس یزيرآن در نظام برنامه یاجرا یو چگونگی چندفرهنگ یبرنامة درس نییتب»

 .اشاره نمود «يیدورة ابتدا یدرس یهادر کتاب یچندفرهنگ آموزش» با عنوان (1393)

 کدام است؟ رانیپرورش اودوم آموزشدوره متوسطه یچند فرهنگ یدرس برنامه یطراح یعل طیشرا -2

جنابش  ،یژادناو  یتنوع قاوم رشيشامل پذ توانیرا مچند فرهنگی  یبرنامه درس مبانیاز آن است که  یحاک هاافتهي

بان، مذهب و زمختلف، احترام به  یهانگرش مثبت به فرهنگ جادياحترام گذاشتن و ا ،یبودن آموزش چندفرهنگ یاجتماع

تناوع نگارش،  رشيپاذ ،یو فرهنگا یزبان ،یقوم یهاتيبه هو يیپاسخگو گران،يخود و د یفرهنگ یهازشرسوم، ار آداب و

ار گاذضارورت ،یحقوق شاهروند تيها، رعاافراد و گروه ستيتوجه به ز ؛یاز آموزش با زبان مادر تيماها، حو ارزش شهياند

 نکهيضمن ات. ، دانساحترام و ارزش به حرمت انسان ،یو توجه به عدالت اجتماع دیتأک ،يیبه سمت تمرکززدا ینظام آموزش

و  یهاا، احسااس برتاردر تمساخر فرهنگ زیارا ن یو اجتمااع یخانوادگ یهانهیوجود زم( 1391) واجارگاه یو فتح هیعراق

 .دانستیخود متأثر م قیدر تحق یو قوم یفرهنگ تعصبات
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 کدام است؟ رانیپرورش اودوم آموزشدوره متوسطه یفرهنگچند یبرنامه درس یطراح یراهبردها -3

 اهاداف ه، مقولاچند فرهنگای یبرنامه درس یطراح یعل طيشرا یمطالعه در راستا نيپژوهش، در ا یهاافتهي یبر مبنا

 یراب ديکه با یدافبرنامه و اه نيو ضرورت ا تیتوجه به اهم. ديبه شمار آچندفرهنگی  یبر وجود برنامه درس یلیدل تواندیم

چناد  یرسادبرناماه  اهادافاز آن است کاه  یحاک هاافتهي شد.یم دهيد یمتون پژوهش ها ور بود در اکثر مصاحبهآن متصو

ها و تفاهم فرهنگ وارتقا تعامل  ،یارتباطات فرهنگ تيتقو رش،ياز پذ یکردن ناش تیشامل احساس امن توانیرا مفرهنگی 

 یساتيآماوزش همز گر،يکاديدر قباال  تیاد، احسااس مسائولباه افار یچناد فرهنگا یزنادگ یهاها، آموزش مهارتگروه

 و تخصاص در یهاا، خبرگاهاا و ارزشنگرش یوضاوح بخشا ،یو اقوام، رشد و توساعه فارد انيها، ادفرهنگ زیآممسالمت

 ،یفرهنگدرسه محاور باودن آماوزش و پارورش چنامد ،یاصالح اجتماع یبرا یفرد یتوانمندساز ه،يو پا یاصل یهامهارت

هاا، ساودمند باودن آماوزش وپارورش چناد باودن فرهنگ ینسب رشيو پذ يیگراطرد مطلق ،یحفظ کرامت انسانتوجه و 

از  آماده باه دسات جينتاای، دانست. و قوم یو کاهش تعارضات نژاد ینژاد ضیضد تب شها، آموزگروه یتمام یبرا یفرهنگ

 خوانی دارد.هم( 2015اسلیتر ) قیتحق جيبا نتا اهداف هاییژگيپژوهش در ارتباط با و نيا

 ت؟کدام اس رانیپرورش اودوم آموزشدوره متوسطه یچند فرهنگ یبرنامه درس یطراح یانهیعوامل زم -4

 هاافعالیت ه، مقولچند فرهنگی یبرنامه درس یطراح یعل طيشرا یمطالعه در راستا نيپژوهش، در ا یهاافتهي یبر مبنا

 یراب ديکه با یدافبرنامه و اه نيو ضرورت ا تیتوجه به اهم. ديبه شمار آندفرهنگی چ یبر وجود برنامه درس یلیدل تواندیم

چناد  یبرناماه درسا هافعالیتاز آن است که  یحاک هاافتهي شد.یم دهيد یها ومتون پژوهشآن متصور بود در اکثر مصاحبه

بار حال  یمبتنا سيدرتاستفاده از روش  ،یو مشارکت یاریهم یریادگي سيتدر شامل استفاده از روش توانیرا مفرهنگی 

 سيش تادر)ماذاکره، بحاث و گفتگاو(، اساتفاده از رو یساقراط سياستفاده از روش تادر ،یتفکر انتقاد یریادگيمسئله و 

 یتنامب یآموزشا یهاروش ،یو گروه یانفراد یها(، ارائه کارها و پروژهرانیو فعاالنه فراگ میساختن مستق ری)درگ یاکتشاف

، یریادگيامتفااوت  یهانقاش، توجاه باه سابک یفاايمفهاوم، روش ا نيو تکو يیاستقرا یها، روش آموزش(ICTبر فاوا )

تفکار،  یهاارشاد و پارورش مهاارت س،يآماوزش و تادر یهاتنوع در روش ،یشناسقوم نگارانه و مردم اتیاستفاده از تحق

 -یاددهيا ناديفرات. ، دانسدر افراد یپرسشگر ةیو روح یادانتق ديد جادياقوام و نژادها، ا نیدر ب یتعامل یهامهارت شيافزا

 ریاچناد فراگ اي کيرفتار کردن  یهاروش رییتغ اي یریادگيو معطوف به  یبر ارتباط کالم یاست که مبتن یتعامل یریادگي

 هااییژگيو اباپاژوهش در ارتبااط  نيبه دست آمده از ا جينتا(. 1396 ی،و موسو یریام، به نقل از 2004پور، )موسی است

 دارد.خوانی هم(  2010هال ) قیتحق جيبا نتا هافعالیت

 ست؟کدام ا رانیپرورش اودوم آموزشدوره متوسطه یچند فرهنگ یبرنامه درس یگر طراحعوامل مداخله -5

هاای روش ، مقولهفرهنگیچند یبرنامه درس یطراح یعل طيشرا یمطالعه در راستا نيپژوهش، در ا یهاافتهي یبر مبنا

کاه  یامه و اهادافبرن نيو ضرورت ا تیتوجه به اهم. ديبه شمار آچندفرهنگی  یبر وجود برنامه درس یلیدل تواندیم ارزيابی

 هاای ارزياابیروشاز آن است کاه  یحاک هاافتهي شد.یم دهيد یمتون پژوهش ها وآن متصور بود در اکثر مصاحبه یبرا ديبا

 یابیارزشا ،یابیارزشا بااز پاساخ در فیتکاال ،یعملکرد یهاآزمون یریکارگشامل به انتویرا مچند فرهنگی  یبرنامه درس

 یمشاارکت یابيا(، ارزیلیدر طاول ساال تحصا یفارد نیمتقابل ب یهامستمر )تعامالت و کنش یابیارزش ،یریادگي نديفرآ

ناماه درسای برت. بنابر ماهیات ی، دانسو اجتماع یفرد یرفتارها اههیس ستی(، چک لنفعیافراد ذ ی)امکان مشارکت تمام

هاای ارزياابی چنادان های ارزيابی اساتفاده گاردد. صارف اساتفاده از روشفرهنگی، بهتر است به تناسب از انواع روشچند

هاای کمای و جای تاکیاد صارف بار نمرهقادر، ساعی کانن باهشود معلمان و محققان گرانهذا توصیه میکارايی ندارد. مع

آموزان پیادا تری نیز برای سنجش موفقیت، توانايی و استعداد دانشهای بهتر و مناسبده، جايگزينهای استاندارد شآزمون

( 2011ماارتین ) الیور قاتیتحق جيبا نتا های ارزيابیروش هاییژگيپژوهش در ارتباط با و نيبه دست آمده از ا جينتاکنند. 

 دارد.خوانی هم( 1392پور )و موسی
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 کدام است؟ رانیپرورش اودوم آموزشدوره متوسطه یفرهنگچند ینامه درسبر یطراح یامدهایپ -6

 محتاوی ، مقولاهفرهنگیچناد یدرسابرنامه یطراح یعل طيشرا یمطالعه در راستا نيپژوهش، در ا یهاافتهي یبر مبنا

 یراب ديکه با یدافه و اهبرنام نيو ضرورت ا تیتوجه به اهم. ديبه شمار آچندفرهنگی  یبر وجود برنامه درس یلیدل تواندیم

 یرسادبرناماه  محتاویاز آن اسات کاه  یحااک هاافتاهي شاد.یم دهيد یمتون پژوهش ها وآن متصور بود در اکثر مصاحبه

و  میدر تعلا یساتر ناژادبطرح گفتماان و  ،یدرس یمحتوا هیها در تهشامل توجه به خرده فرهنگ توانیرا مفرهنگی چند

 آموزان،دانش یتمام یو زبان یفرهنگ قيو عال ازهایانعکاس دهندة ن ،یلیها تحصدوره یتمامتحت پوشش قرار دادن  ت،یترب

و  یاهچندرشات یبار موضاوعات درسا دیاتأک ،یدرسا یهادر برناماه یو ماذهب ینيد ،یطیمح ،ینژاد ،یانعکاس تنوع قوم

و  حسااس ،یزنادگ یهاوهیها، جوامع و شفرهنگ ريآموزان از وجود سادانش یسازآگاه ،یو فرهنگ یرشد سواد قوم ،یقیتلف

آماوزان گاردد، دانش ریاکه موجاب تحق یريصاوتو  ریاز کاربست کلمات، تعاب زیآموزان، پرهدانش یگو به تنوع فرهنگپاسخ

، هااماه فرهنگه یگنجاندن صادا یفرصت برابر برا جاديا ،یابیو ارزش سيتدر ،یمتنوع آموزش یهااز روش ادهاستف نهیزم

 فردکاظمی و یخراز محمدی، قاتیتحق جيبا نتا محتوی هاییژگيپژوهش در ارتباط با و نيبه دست آمده از ا جينتا دانست.

 خوانی دارد. هم( 2010و هال ) (1395)

 از اعتبار الزم برخوردار است؟ رانیپرورش اودوم آموزشدوره متوسطه یچندفرهنگ یدرسبرنامه یالگو ایآ -7

رازش مادل از با یبرازنادگ هایشااخص یو اعتبارسانج يیروا یبررس یبرا یمعادالت ساختار يابیمدل قياز طر جينتا

گفت کاه  توانیم افتهي نيا نییداشته است. در تب یکه مدل مفروض برازش مطلوب دادنشان  جينتا. برخوردار است یمطلوب

باوده  یدرس یزيربرنامه ی. اهداف، عناصر اصلباشدیاهداف م نییتع ،یدرس یزيربرنامه نديعناصر در فرا نيتریاتیاز ح یکي

وش رمحتاوا،  نییعت ،یازسنجیاعم از ن في. تمام کارها و وظاشوندیاجرا م پسو س ین، طراحآبه  یابيدست یها براو برنامه

 .شوندیم یو عمل رندیگیبه اهداف شکل م یابيبه منظور دست یابیاجرا و ارزش س،يتدر

ه باه فرهنگی و باا توجادر خصوص آموزش و برنامه درسی چنداز توضیح برخی از مبانی نظری در پژوهش حاضر، پس 

ت و درسی است که اشارادرسی چندفرهنگی آن نوع برنامهتوان اذعان نمود که برنامهبندی مباحث و سوابق مرتبط، میجمع

، مذهب و حتی جنسایت و نژادهاای مختلاف م و تربیت افرادی که دارای ملیت، طبقههايی صريح و ضمنی برای تعلیداللت

گیرد که عالوه بر طراحی های افراد در جوامع چندفرهنگی صورت میها و قابلیتهستند، دارد و قصد رشد و پرورش توانايی

هاای مختلاف، قابلیات های برابر آموزشی، در نظر گرفتن عدالت آموزشی و توجه باه نیازهاای خااص فرهنگای گروهفرصت

ری ه عنوان يک نیاز ضروری در جوامع چندفرهنگی، امبفرهنگی نمايد. تعلیم و تربیت چنداهم میآمیز را فرمتزندگی مسال

 حیاتی است.

وم دوره متوساطه د یچنادفرهنگ یدرسابرنامه ی الگاویبررسا جاهینت ،پژوهش حاصال شاده اسات نيآن چه که در ا

 هادف باا هااز عوامال و مؤلفاه کيار و نقش ه تیاهم زانینامه، مابزار و پرسش بوده که با استفاده از رانيپرورش اوآموزش

 یدرسابرنامه یاحاپاژوهش نشاان داد کاه در طر یهاافتهيقرار گرفت.  یمورد بررس یچندفرهنگ یدرسبرنامه یالگو جاداي

در  یموزشاآام نظا نیاقدامات الزم توسط مسائول ديداشته که با یو عوامل، نقش اساس هالفهاز مؤ ای؛ مجموعهیچندفرهنگ

 ،«یقوله محور؛ مبرنامه درسی چندفرهنگی» ،یعل طي؛ شرامبانی»ی هانشان داد که مؤلفه چنینهم. ردیرابطه صورت گ نيا

و در « گرمداخلاه طيبه عناوان شارا های ارزيابیروش»، «به عنوان راهبردها اهداف» ،«یانهیعنوان عوامل زمه ب هافعالیت»

 نیبا يایاجرا شد و ضمن سانجش روا شيمایپ کيمدل در  نيشدند. سپس ا يیشناسا «امدهایپبه عنوان  محتوی» تينها

قارار  دیائمدل مورد تأ اتیو فرض يیانشان داد که رو جينتا تيپرداخته شد که در نها هاهمؤلف نیروابط ب یها، به بررسمؤلفه

 گرفته است.

. 
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 منابع فارسی

فصالنامه  .انريزی درسای ايارو چگونگی اجرای آن در نظام برنامه(. تبیین برنامه درسی چندفرهنگی 1391امینی محمد. )
 . 11-32 ص:، ص26، شماره 7، سال مطالعات برنامه درسی

ی برای دوره درسی چندفرهنگ(. طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه1394صادقی، علیرضا. ) و عبدلی سلطان احمدی، جواد

 . 71-108 :، صص39، شماره 10، سال درسیعات برنامهفصلنامه مطال .تعلیم و تربیت عمومی در ايران

ماايش انجمان . نهمین ههای درسی در آموزش عالیدرسی چندفرهنگی نکته مغفول برنامهبرنامه(. 1388عراقیه، علیرضا. )

 مطالعات برنامه درسی. 

 آيیژ. نشر . تهران: های جدیدبرنامه درسی به سوی هویت(. 1388فتحی واجارگاه، کورش. )

 (. 1394) مجموعه مصوبات برنامه درسی جمهوری اسالمی ايران

هنگی در نظام (. ارائه الگويی برای آموزش چندفر1395) فرد، محمد.نقی و کاظمیعلیخرازی، سیدکمال ؛محمدی، شیرکوه

-91 صاص: ،1، شماره 4، سال فصلنامه تدريس پژوهی .های متخصصان اين حوزه در ايرانآموزش عالی: واکاوی ديدگاه

64. 

 .اياران های برنامه درسی چندفرهنگی در نظام آموزش و پارورش جمهاوری اساالمیضرورت(. 2931. )هللاپور، نعمتموسی

 همايش ملی آموزش و پرورش چندفرهنگی، ارومیه، دوم اسفند ماه. 
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