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 2یفاطمه هواس بیگدکتر ، 1دکتر علیرضا صادقی
هدف پژوهش حاضر سنجش سواد چندفرهنگی  چکیده:

آن  تقایاستادان دانشگاه عالمه طباطبائی و ارائه راهکارهایی برای ار

ه جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه استادان دانشگاه عالماست. 

فر است. ن 538طباطبائی و تعداد آنها در دانشکده های مختلف برابر با 

 شد. ر این تحقیق از فرمول کوکران استفادهبرای تعیین حجم نمونه د

ر نف 224بعد از اجرای فرمول کوکران، تعداد کل نمونه در مجموع 

 مه انجامحقق ساخت حاضر با استفاده از پرسشنامهمشخص شد. پژوهش

و   شد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی

ین اکرونباخ استفاده شد. به برای سنجش پایایی نیز از روش آلفای 

 ونتخاب نفر از اعضای جامعه) استادان( را به صورت تصادفی ا 20منظور 

  spss فزاراپرسشنامه در اختیار آنها قرار داده شد و با استفاده از نرم 

ها و با آوری داده( برآورد شد. پس از جمع83/0میزان آلفای کرونباخ، )

تنظیم، تلخیص و  شدهیبندبقهطاطالعات  SPSSافزار کمک نرم

های آمار توصیفی تحلیل شدند و با توجه به ماهیت تحقیق از روش

نند طی ماتنبامیانگین، فراوانی، درصد، انحراف استاندارد و...( و آمار اس)

یره(، ی، آزمون مانوا ) تحلیل واریانس چندمتغانمونهآزمون تی تک 

د ن دااده شد. یافته ها نشاآزمون تعقیبی توکی و آزمون فریدمن استف

گی سواد چندفرهنگی استادان در بعد نگرش و مهارت و دانش چندفرهن

رای بدر سطح مطلوبی قرار دارد. اولین و مهمترین پیشنهاد استادان 

ن بدو ارتقاء سواد چندفرهنگی، در واقع احترام به فرهنگ های ایرانی

از  نظر استادان هرگونه سلسله مراتب است و آخرین پیشنهادی که از

درجه اهمیت کمتری برخوردار است، شنیده شدن صدای تمامی 

 فرهنگ ها در برنامه درسی است.

سواد چندفرهنگی، دانش چندفرهنگی ، نگرش : کلمات کلیدی

 چندفرهنگی، مهارت چندفرهنگی، اعضای هیئت علمی

Dr. Alireza Sadeghi, Fatemeh Havas 

Beigi 
Abstract: Assessing the level of multicultural literacy 

of Allameh Tabatabai’ University (ATU) faculties and 

provide solutions to improve them. 
The purpose of this investigation is to assess the 

multicultural literacy level of Allameh Tabatabai 
University faculties and provide solutions to improve 

them.  The statistical population of the study includes 

all faculties at ATU, there are 538. Cochran's formula 
was used to determine the sample size in this 

investigation and the total number of samples was 

224. The present study was conducted using a 
researcher-made questionnaire. In order to evaluate 

the validity of the questionnaire, face and content 

validity and to measure the reliability, Cronbach's 
alpha method was used. After collecting data, SPSS 

software was used to classify, summarize and analyze 

the data.  And according to the nature of the research, 
descriptive statistical methods; Mean, frequency, 

percentage, standard deviation and inferential 

statistics such as one-sample t-test, Mauna test and 
multivariate analysis of variance were used. The most 

important findings of this study were: Multicultural 

literacy of faculties in terms of multicultural attitude, 

skills and knowledge is at a desirable level. The most 

important findings of this study were: Multicultural 

literacy of faculties in terms of multicultural attitude, 
skills and knowledge is at a desirable level. The first 

and most important suggestion of professors to 

promote multicultural literacy is in fact respect for 
Iranian cultures without any hierarchy and also the 

least importance is; Hearing the voices of all cultures 

in the programs. 
Keywords: multicultural literacy, multicultural 

knowledge, multicultural attitude, multicultural skills, 

faculty members. 
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 مقدمه

؛ ازاین اندشدها آن مواجه ی است که جوامع معاصر باعمدهتنوع فرهنگـی از جملـه مسائل 

ی مـورد نیاز قرن بیست و یکم، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از هامهارترو، در میان 

ی مختلف و توانـایی برقـراری ارتباطات بین فرهنگی با آنها حائز اهمیت فراوان است. هافرهنگ

است، به طوری که به فرهنگی جزئی از رویکرد آموزش مبتنی بر آموزش چندفرهنگی  سوادچند

ی هاتیهوایجاد یـک جامعه دموکراتیک یکپارچه که در آن افراد در عین حفظ فرهنگ و 

شخـصی، سعی در درک و احترام به فرهنگ دیگران هستند. هدف این رویکرد، داشتن افـرادی 

احترام  "دیگری" فرهنگاسـت کـه بتواننـد در محـیط متنوع امروزی فعالیت کرده و به 

گذارند؛ به عبارت دیگر، هـدف این رویکرد شکل دهی به درک و دریافت افراد از تنوع ب

ی موجود در جهان و ایجاد نگاه مثبت نسبت به ویژگی های فرهنگی، تمدنی و قومی هافرهنگ

(. زیست در یک جامعه چندفرهنگی، مهارت 1389عزیزی ؛ باندهمتان و سلطانی،)مختلف است

دانش  حائزدارد و برای کسب مهارت های چندفرهنگی بایستی زیست چندفرهنگی الزم 

چندفرهنگی بود. دانشی که فقر آن کم و بیش در میان عموم افراد و حتی در میان تحصیل 

(. برخی از معلمان و استادان به 1392صادقی،شود)یمکردگان و روشنفکران جامعه نیز مشاهده 

ی زیست چندفرهنگی آگاهی کافی هامهارتسعه ی رویکرد چندفرهنگی و نقش آن در توهاارزش

و یا ممکن است درباره  رندیپذینمی قومی و فرهنگی را هاتفاوتنداشته و یا برخی از آنها حتی 

ی فرهنگی متفاوت، پیش از این که آنان را دیده یا هانهیزمتوانایی و خصوصیات افراد دارای 

(. در اینجا 1392به نقل از صادقی، 1،2000نویلکنند)شناخته باشند، قضاوت شتاب زده منفی 

منظور از سواد فقط خواندن و نوشتن نیست و یکی از مهمترین سوادهای چندگانه که همه 

 و مربیان بایستی آن را کسب کنند، سواد چندفرهنگی است. استادان

سواد چندفرهنگی افراد شامل درک هویت و فرهنگ خود، شناخت و حمایت از دیگر 

شان  (.4،2010و یو 3، لو2و دیدگاه فرهنگی آنها بدون تعصب و کلیشه است) تان فرهنگ ها،

چند  یآگاه شیدر افزاافراد  یینشان دهنده توانا یکه سواد چند فرهنگ بیان می کند( 1993)

( 2002وراوس ) دهند. شیفرهنگ ها افزا گریاست تا درک خود را از د یو تحمل فرهنگ یفرهنگ

 ییاز فرهنگ، توانامعلمان و آموزگاران  یشامل ادراک کل یند فرهنگمعتقد است که سواد چ

و  یچند فرهنگ یبرنامه درس یطراح یمتنوع، داشتن دانش الزم برا یاز فرهنگ ها تیحما
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( اشاره می کند که معلمان 1993. بنکس)کالس است تیریدر مد کیدموکرات یرهبر ییتوانا

، ادراکات متنوع، و سواد چندفرهنگی را به منظور یک باید مفاهیم تمایز، دانش زبانی و فرهنگی

( نیز بیان می کند که معلمان باید 2000فرا چارچوب برای برنامه درسی جامع درک کنند. چن)

سواد چندفرهنگی مشتمل بر فهم تنوع فرهنگی، توانایی مداوم فراهم آوری توجه و مراقبت 

ایی درک نیازهای فرهنگی دانش آموزان دانش آموزان، داشتن مهارت در میدان آموزش،توان

خاص، و تجربه با فرهنگ های متنوع به منظور ارائه راهنمایی به دانش آموزان با پس زمینه های 

 (.3،2017ویانگ 2،چنگ1فرهنگی متفاوت را داشته باشند)هانگ

معلمان اغلب در موقعیتی هستند که بایستی هر روز برای صدها یادگیرنده تصمیم گیری 

ی گوناگون فرهنگی هانهیشیپد. برای اجرای درست این مهم، بر معلمان فرض است با کنن

با وجود این واقعیت که جمعیت یادگیرندگانی که از  ژهیبو آشنا باشند. شان رندگانیادگی

( و انتظارات و 4،2008کلیراست )ی گوناگون هستند در حال افزایش هافرهنگو خرده  هافرهنگ

و زمانی که  ردیگیمفرهنگ خاص خودشان قرار  ریتأثرفتار مناسب، تحت تعاریف افراد از 

و  زیاد تعارضات ی فرهنگی متفاوتی هستند به احتمالهانهیشیپمعلمان و یادگیرندگان دارای 

ی غلط از الگوهای هابرداشت(. 7،2008وگالی 6تاتچر ؛5اسرایتشود )یمایجاد  هاقهیسلاختالف 

ی زبانی یا فرهنگی مختلف هستند ممکن هانهیشیپدگیرندگانی که دارای ارتباطی و یا رفتاری یا

را به صورت یک ناتوانی  هاآناست موجب شود معلمانی که برای مواجهه با آنها آمادگی ندارند، 

ی خاص منتقل هاآموزشقلمداد کنند و درخواست کنند که این یادگیرندگان را به مدارس با 

 (.1389لکی،صادقی، مهرمحمدی و مکنند)

معلمان باید نقش کلیدی در  توانا ساختن یادگیرندگان  برای مواجه شدن با  چالش های  

نگرش و ادراک معلمان در فهم قومیت، نژاد و پس زمینه های دانش آموزان مختلف بازی کنند. 

 د.ردا آموزان دانشآنها از  در انتظارات یگوناگون نقش مهم یمورد دانش آموزان از فرهنگ ها

در نتیجه برای اینکه معلم موثر باشد، آموزش باید به گونه ای باشد که دانش آموزان تنوع انسانی 

را بفهمند و مورد قدردانی قرار دهند. قدردانی و فهم از ارتباط مستقیم بین فردی و از شناخت 

یقی و تاریخ و فرهنگ گروه ها، مشتمل بر ارزش ها، داستان ها، اسطوره ها، اختراعات، موس

                                                 
1 . Huang 
2 . Cheng 
3 . Yang 
4. Clare 
5. Srite 
6. Thatcher 
7. Galy 



یگیکتر فاطمه هواس ب، د یصادق رضایدکتر عل  

 1399بهار و تابستان ، 21، شماره 11دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      34

 

 

؛ و 5،1999وبچتول 4؛فیو3،1997اسمیت-؛کوچران2،2000و تروبا 1هنرحاصل می شود ) بارتولوم

 (.6،1994بیلینگ -الدسون 

و یکی از انواع آن  ی چندگانه آنانسوادهابا توجه به نقش و تکالیف معلمان، توجه به  

ی فرهنگی در هایداور. از طرفی اگر معلم با پیش ابدییمهمچون سواد چندفرهنگی اهمیت 

با عقاید قالبی رفتار خواهد کرد. برای مثال انتظارچندانی از  هاتیاقلکالس حاضر شود، نسبت به 

کرد ی خود تشویق نخواهد هاییتواناآنها نخواهد داشت و آنها را در جهت بهره برداری کامل از 

ی پاسخگو به فرهنگ بیان می کند استادانی که در فعالیت ها  (1998)7پوبان (.1379جوادی،)

دخیل هستند قادر به تشویق دانش آموزان برای مشارکت در غوطه ور شدن در تجارب در ایاالت 

متحده یا خارج از آن هستند.آنها همچنین می توانند در تجارب متنوع دردانشگاه شرکت کنند) 

نش آموزان در (. تدریس پاسخگو به فرهنگ نه تنها فرصت هایی را برای یادگیری دا1998پوبان،

مورد فرهنگ خود فراهم می کند بلکه به آنها کمک می کند در مورد دیگر فرهنگ ها یاد بگیرند 

به طوری که آنها می توانند حساسیت ها و قدردانی فرهنگی را به عنوان شهروند جهانی توسعه 

ی علمی (. معلمان باید تدریس پاسخگو به فرهنگ را برای حمایت از یادگیر2015دهند) گی ،

دانش آموزان با دستورالعمل های گسترده ) همچون: تنوع فرهنگی، اجتماعی و زبانی ( انجام 

 یبرا ییفرصت ها ازمندیو مهمتر از همه، معلمان ن(. 10،2015و پروتاسیو 9؛ راو8دهند) پیازا

(. ایران کشوری چند فرهنگی 2002)گی،در هر موضوع هستند یفرهنگ ییدادن پاسخگو نیتمر

و قدمت تاریخی چند فرهنگی بودن جامعه ایران قابل نفی و انکار نیست ولی به نظر می است 

شود و نظام آموزشی تک فرهنگی است و رسد نهاد آموزشی همچنان به شیوه متمرکز اداره می

های فردی، قومی، فرهنگی، زبانی، دینی ومذهبی و... در نظام ها و تفاوتها، و تواناییظرفیت

های فرهنگی و ای که این عدم توجه به زمینهگونهشده است. بهمورد غفلت واقع آموزش رسمی

هایی روبرو شوند. پیش نیاز سواد قومی باعث می شود که هم یادگیرندگان و هم معلمان با چالش

چندفرهنگی ارائه آموزش های چندفرهنگی است که می تواند در افزایش دانش چندفرهنگی، 
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نگی و تقویت بینش مثبت چندفرهنگی نقش کلیدی بازی کند. از طرف ارتقا مهارت چندفره

که افراد از زاویه تنگ  شودیمباعث  گفت عدم برخورداری ازسواد چندفرهنگی، توانیمدیگر 

یی را که در چارچوب طبقه هادگاهیدفرهنگ خود به جهان نگاه کنند و مجبور شوند همه 

 (.1397ی،، طرد کنند)هواس بیگگنجدینم شانیبند

ی م انسانه علوبا توجه به اینکه دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان دانشگاه مادر در حوز 

رش پذی شناخته شده است و از نقاط مختلف کشور دانشجویانی با پیشنیه های فرهنگی مختلف

. رسدیم، ضرورت داشتن سواد چندفرهنگی در میان استادان امری ضروری به نظر کندیم

وهش ین پژاپژوهشی در باب سواد چندفرهنگی در ایران انجام نشده است و از این حیث تاکنون 

المه طباطبائی ( تا چه میزان استادان دانشگاه ع1به دنبال پاسخگویی به این سواالت است که : 

انشگاه عالمه د( راه های ارتقای سواد چندفرهنگی استادان 2از سواد چندفرهنگی برخوردارند؟ ، 

 ؟کدامند

 مبانی نظری پژوهش

 تنوع فرهنگی در ایران 

یش را پ وسعت کشور ایران همراه با تنوع اقلیم و اختالط نژادی و قومی، شرایط خاصی

ناسب را مقدام ایاستمداران و برنامه ریزان قرار داده است. این امر، مطالعه و واکاوی و سروی 

تنوع،  اشتن و نپرداختن به اینپوش گذطلبد و نباید با سریمجهت همگرایی و انسجام اجتماعی 

تواند به یم(. تنوع 1391به نقل از امینی،  1386های اجتماعی فاصله گرفت)رشیدی، یتواقعبا 

 اشکال گوناگونی ظاهر شود:

 مذهبی -الف( تنوع دینی

 ب( تنوع زبانی

 ج( تنوع قومی 

 مذهبی -تنوع دینی

 هاآنادیان مختلف بوده است که پیروان ایران در طول سه هزار سال گذشته همواره موطن 

کردند. تا پیش از ظهور اسالم، دین زرتشت دین رسمی و غالب بود و یمدر کنار هم زندگی 

پس از اند. داشتهادیان دیگر چون یهود، مسیحی، مانوی، مندایی و مزدکی نیز در کنار آن وجود 

هجری در نهاوند  21وح که در سال فتح الفت سازسرنوشت درنبردظهور اسالم و تسخیر ایران 

دین غالب جایگزین دین زرتشت شد و از آن زمان به بعد دین مزدکی  عنوانبهاتفاق افتاد، اسالم 

یج به دو شعبه اصلی یعنی سنی و شیعه تقسیم گردید تدربهو مانوی منقرض گردید. اسالم نیز 
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 مؤثردر گوناگونی قومی و فرهنگی  زمان انشعاباتی در هر یک از دو صورت گرفته که باگذشتکه 

 (.1380)امان اللهی بهاروند، اند. بوده

 
 (1380: تقسیمات دینی در ایران)امان اللهی بهاروند، 1شکل 

 تنوع زبانی

رو، نیازاا جامعه مشترک است و یی بین اعضاء هر قوم و قراردادای وضعی و یدهپد عنوانبهزبان 

ارد. اول دکند. زبان از دو طریق در گونه گونی قومی دخالت یم اقوام و جوامع را از هم متمایز

یج تدربهزبان کند و ممکن است از یکیمزمان تغییر  باگذشتای است که یدهپداینکه زبان 

یری گشکلهای تازه، زمینه یشگوردند. انشعاب زبان و های متعددی منشعب گیشگوو  هازبان

ان آورد. برای مثال زبان پارسی باستان از زمیمفراهم قوم و یا مردمی را با هویت جدید 

ردید. گنشعب میجه زبان پارسی میانه در عصر ساسانیان از آن درنتهخامنشیان دچار تغییر شد و 

ونه گتواند منجر به یمی از آن به سرزمین قوم دیگر اشعبهدوم اینکه، مهاجرت یک قوم و یا 

ریخی ایران ی جالب یادکرد. بررسی تاانمونه عنوانبهایران  توان ازیمشود. در اینجا گونی قومی

نی حدود یالد، یعدر هزاره اول پیش از م هاپارسحاکی از آن است که، پیش از استقرار مادها و 

ها زندگی ها و کویتها، لولوبیسه هزار سال پیش، اقوام دیگری چون ایالمیان)عیالمیان(، کاسی

 هاآنگزین و ادیان دیگری جای هازباناز بین رفته، و  هاآنن و دین اند که اکنون زباکردهیم

ه یله اقوام مختلف بوسبهها و ادیان کنونی در ایران از جاهای دیگر و یشگو، هازبانتمام اند. شده

 ) همان(.اندشدهاین سرزمین آورده 
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 (1380ی زبانی در ایران)امان اللهی بهاروند، هاخانواده: 1جدول

 زبان و گویش کنونی تاریخ ورود خانواده زبانی فردی

 سه هزار سال پیش آریایی 1

فارسی، لری، الری، بلوچی، گیلکی، 

مازندرانی، ارمنی، بهدینی )دری(، طالشی، 

کردی، لکی، براهویی، تاتی، شهمیرزادی و 

 گویش دیگر هاده

 سامی 2

 سال به بعد 2500

سال  1400بیشتر از 

 پیش

 آسوری، عربیعبری، مندایی، 

 ترکی آذری، خلجی، ترکمنی سال پیش 900 لتایآ -اورال 3

 

برخورد  ا آنببرای اینکه عاملی فرهنگی همچون زبان به یک عنصر ناسازگار تبدیل نشود، نباید 

 رفته است.ی قومی، مورد تهدید قرار نگهازبانزبان فارسی از سوی  چراکهیزی کرد: قهرآم

ی قومی نیز توجه هازبانهای یتظرفر چه بیشتر وحدت ملی، به ضرورت دارد برای تحکیم ه

یجه نیز ن نتشود. در عصر جدید، تالش عمده بر این بوده که زبان ملی گسترش یابد، اما به ای

ز ی نیچند زبانهای مختلف، و در مواردی یشگوهای قومی و رسید ه اند که ضروری است زبان

 هبامر معقولی  ا منحصر به زبان کردن در یک کشور چندزبانه،پذیرفته شود؛ بنابراین هویت ملی ر

 (.1393رسد)رضاپورقوشچی و نادری، ینمنظر 

 تنوع قومی

ادی و ی و فرهنگی است که همواره باعث تنوع نژانطقهم -ای جغرافیایییهناحفالت ایران 

به نحوی است که  ی جامعه ایراندهندهیلتشکقومی شده است. در این میان تنوع و تکثر اقوام 

 قعیتییتی به ترکیب جمعیتی آن، از ترکیب و واچند قوماطالق واژه کثیرالقوم و جامعه 

، لرها، ردها، کهاترک، هافارسهای مختلف چون، یتقومی زندگ ودهد. حضور یمانکارناپذیر خبر 

، بیانگر ی واحددر کنار یکدیگر و در چارچوب جغرافیای سیاس هاعربو  هاترکمن، هابلوچ

و تمدن ایرانی است)احمدی پور؛ حیدری موصلو و حیدری  فرهنگی هویت -موزاییک قومی

 (.1389موصلو، 

 از:  اندعبارتکه  اندکردهی قومی ایران را به سه دسته تقسیم هاگروهبسیاری از متخصصان  

ها، یطالشها، یذرآ، هافارسها، یاریبخت، هابلوچ، هاهزاره، هاافغانها )یاییآرالف( گروه 

 ها(یکتاجکردها، لرها و 
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ها و ، یهودیهاعربها)یسامها(، یارمنو  هاترکمن، هاترکب(گروه ایرانیان غیر آریایی)

 ها(؛ یآشور

 (. 63: 1387به نقل از محرابی و یونسی، 1374ی مختلط)یوسفی زاده ،هاگروهج(سایر 

مختلف قومی و نژادی و زبانی و مذهبی و... های کشور ایران، در طول تاریخ زیستگاه گروه

ای که در آن چندین فرهنگ امکان توان گفت جامعه( می2008) 1بوده و برمبنای تعریف پارخ

 فرهنگی است، بر این اساس ایران یک جامعه چند ای چندیابند جامعههمزیستی در کنار هم می

را سراغ داریم که از یک قوم واحد در جهان امروز کمتر کشوری  (.1391فرهنگی است)صادقی، 

یا در  اندشدهساختهشده باشد. کشورهای ملی امروز یا از ابتدا از ترکیب چند گروه قومی یلتشک

دویست  حدوداًاند. از بین ترکیب چند قومی یافته هاآنی قومی به هاگروهاثر مهاجرت اعضای 

عی یکپارچگی یا خلوص کشور جهان شاید دوازده کشور باشد که بتواند مدعی نو

(. با اشاره به کشوری مثل کانادا به عنوان 1387به نقل از سید امامی، 1992، 2باشد)اریکقومی

به غیر از دو اکثریت انگلیسی زبان و فرانسوی زبان، اقلیت کشوری چندفرهنگی می توان گفت 

سیاه پوستان بخش  های زبان سومی نیز در آن زندگی می کنند. اقلیت های ملی، مردمان بومی،

آتالنتیک، فر انسوی ها و... در کناریکدیگر نشانگر چهره متنوع فرهنگ در کاناداست و لذا زندگی 

مردم کانادا بر پایه همزیستی دو دنیای فرهنگی متفاوت یعنی فرانسوی و انگلیسی استوار 

ه عنوان میالدی سیاست چندفرهنگی را ب 1971است.کانادا اولین کشوری بود که در سال 

سیاست رسمی خود ) در تمام حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و رسانه ای( 

صرف نظر از منشا قومی، نژادی، زبانی و آموزه  –برگزید و ارزش و منزلت شهروندان این کشور را 

 75تصدیق کرد. استرالیا نیز به کشوری برخوردار از تنوع فرهنگی، حدود  –های مذهبی آنان 

درصد جمعیتش را انگلیسی ها و درصد باالیی از جمعیت کشور را سایر ملیت های اروپایی و غیر 

اروپایی تشکیل می دهند. از این رو وجود ملیت های گوناگون سبب ایجاد نژادهای زنده، پویا، 

خالق و متنوع فرهنگی در کشور استرالیا شده است. از آنجایی که به رسمیت شناختن حقوق 

های فرهنگی و قومی ساکن کشور در سال های اخیر مورد تاکید قرار گرفته، سیاست ملی اقلیت 

 (.1389بر حفاظت از تنوع فرهنگی و قومی تاکید دارد)صالحی امیری،

سابقه اجرای سیاست چندفرهنگی در کشورهایی همچون کانادا، استرالیا، سوئیس و ایاالت 

ر کشورهایی همچون هند به مثابه جامعه ای در حال متحده به عنوان کشورهایی توسعه یافته و د

فرهنگی و  -توسعه، نشان از موفقیت نسبی این سیاست ها در برآوردن مطلوبات گروه های قومی

                                                 
1. Parekh 

2. Eric 
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(. تفاوتی که بین ایران به عنوان کشوری 1386حکومت ها به صورت همزمان داشته است)تقی لو،

ه با سایر کشورهای چندفرهنگی دیگر که در طول تاریخ گذرگاه مهاجرت های تاریخی بود

همچون کشورهای که پیش از این به آنها اشاره شد و گفته شد که بخشی از جمعیت شان را 

تشکیل می دهد که دارای زبان، مذهب و نژاد و ریشه قومی متفاوتی با کشورهای  مهاجرانی

ان تفاوت دارد. به قومی ایران با آن -در این است که شکل سیاست های فرهنگی مقصد هستند،

این معنا که الگوی سیاست فرهنگی در ایران مبتنی بر سیاست همسان سازی فرهنگی است ولی 

در کشورهای مطرح شده الگوی سیاست فرهنگی مبتنی بر چندفرهنگ گرایی است. در الگوی 

ش سیاست فرهنگی مبتنی بر همسان سازی، هدف از بین بردن و به حاشیه راندن تفاوت ها و تال

در جهت گسترش فرهنگ عمومی و مرکزی است. به عبارتی همگونی فرهنگی یک نوع  انفعال و 

 استحاله است که بر یکچارچگی فرهنگی و کاهش تنوع فرهنگی تاکید می کند.

 مفهوم سواد چندفرهنگی 

چندفرهنگ گرایی و پذیرش تنوع فرهنگی از زمانی که جهان به عنوان یک دهکده جهانی 

است به عنوان بزرگترین مساله مطرح شده است. تحرک افراد در بین فرهنگ ها و  معرفی شده

(.یکی از اهداف آموزش عالی، آماده  2005، 1کشورها دلیل افزایش همگرایی شده است)جانسون

(. بسیاری 3،2010و جیمز 2کردن یادگیرندگان برای مشارکت در زندگی اجتماعی است)ایورسون

زمینه های تک فرهنگی، تجربه بسیار کمی در زمینه ساخت دانش با از یادگیرندگان با پس 

شاگردانی با پس زمینه های فرهنگی و زبانی دیگری دارند. سواد چندفرهنگی که با چالش 

تبعیض و عدم تحمل مواجه می شود، به طور فزاینده ای برای ارتقاء عدالت آموزشی و عدالت 

 یک در با سواد (. شهروندان4،2008ست) اکپوکدواجتماعی برای همه یادگیرندگان ضروری ا

جهان بهم پیوسته  یک در فعال و اخالقی منعطف، شهروندانی باید متنوع دموکراتیک جامعه

 زندگی برای تر ایمن و بهتر جهان ایجاد برای را حیاتی های مهارت و دانش الزم  باید آنها. باشند

  .باشند داشته اختیار در

 ندفرهنگیمولفه های صالحیت چ

افراد حرفه ای و از جمله مدرسان دانشگاه در حرفه و محیط کاری با مسائلی رو به رو می 

شوند که نیازمند باز اندیشی بر داشته های خود هستند. این امر صرفا با نگاه جزء نگری و 

تخصصی امکان پذیر نیست؛ زیرا مسائل حرفه ای ماهیت چند وجهی دارند که ذهن باز را طلب 

                                                 
1 . Jhnson 
2 . Iverson 
3 . James 
4 . Ukpokodu 
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کنند. به همین دلیل دانش میان رشته ای به عنوان یک اصل وارد دنیای علم و حرفه شده  می

است. مدرسان دانشگاه برای عمل حرفه ای به دانشی فراتر از دانش تخصصی خود نیاز دارند تا 

تلفیقی همگون از نیازها، مهارت ها و نگرش ها را شکل دهند.کسب قابلیت های مربوط به ابعاد 

مذکور سواد مدرسی دانشگاهی تلقی می شود زیرا مدرسان را توانا در انجام تکلیف  سه گانه

 (.1392مدرسی می کند)عباباف؛ فتحی واجارگاه، فراستخواه و مهر علی زاده،

 کشور هر فرهنگی و اجتماعی های ویژگی به فرهنگی نیز چند های صالحیت های مدل

 مهارت های از سه بعدی مدل اقتباس نیستند. یک است، بنابراین آنها به طور کامل قابل مرتبط

 مورد متحده ایاالت در روانشناسی مشاوره در بیستم قرن هشتاد دهه در که فرهنگی چند

 مولفه یک. فرهنگی چند های مهارت و دانش آگاهی،: است جزء سه شامل گرفت، قرار استفاده

(. 2013) هالدیک و جورتیکوا،نیز به آن اضافه شد فرهنگی چند آموزشی های مهارت چهارم،

نیز بر چهار مولفه صالحیت چندفرهنگی تاکید می کند که عبارتند از : آگاهی، دانش،  1پدرسن

(  درباره این حقیقت صحبت می کند که صالحیت های 2007(. فانتینی) 2007مهارت و نگرش)

ا افراد متمایز از نظر چند فرهنگی مجموعه از مهارت های مورد نیاز برای تعامل موثر و مناسب ب

(.اکنون مولفه های  صالحیت 2،2016فرهنگی و زبانی است) هالدیک و مصطفی جدما

 چندفرهنگی به اختصار مطرح می شوند.

 دانش چندفرهنگی

ر بدانش چندفرهنگی شامل دانش فردی در مورد فرهنگ های مختلف است. فرض اولیه 

اشد. مل بست که ممکن است اشتباه و یا ناکااساس اصالح دانش در مورد تفاوت های فرهنگی ا

 های وهگر مورد در دانش شامل فرهنگی چند دانش" ،(2004) پاپ؛ رینولدز و مولر گفته طبق

 مین تدریس سازی آماده های برنامه از بسیاری در معمول طور به که است فرهنگی مختلف

 ز یکاز یادگیرندگان اباشند تشخیص دهند که هر یک  قادر باید متخصصان (.15ص ) "شود

 نمتخصصی. کند می کمک فرد شخصی هویت به که هستند غیره و کالس جنسی، گرایش نژاد،

هایشان  تسن و فرهنگ شان تاریخ شان، کشف برای متنوع یادگیرندگان باید به دانشجویی امور

 درک به زنیا یکدیگر، به احترام و پذیرش برای بنابراین، کنند. کمک خود شناختن منظور به

 های هنگفر دیگر مورد در برخورداری از دانش. فرهنگی هست درک اساس بر قدردانی و متقابل

، کمک دیگر های فرهنگ مورد در مردم غلط تصورات برخی بردن برای از بین از خود متفاوت

 (.1994می کند) گی ،

                                                 
1 . Pedersen 
2 . Mustafa Jadama 
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محیط  در ناسبم و موثر تغییر به نسبت آگاهی از فراتر الزم واقعی اطالعات و اسناد دانش،

 براساس که اطالعاتی و شده انباشته های داده طریق فرهنگی را فراهم می کند. از چند های

 و مارآ کرد. آنها درک خود دیدگاه از را دیگر های فرهنگ توان می است، مناسب مفروضات

 سطح در فرهنگ هر محصوالت و ادبیات مردم، در خصوص دیگر های فرهنگ به مربوط اطالعات

 این به افراد دسترسی موجب دانش کسب دوم مرحله .است دسترس در ملی و ای منطقه محلی،

 و یت می کندهدا شود، پیدا تواند می دانش که جایی در را مردم اطالعات، این و شود می حقایق

 آموزش لهمرح اگر کند. می مشخص آشنا نا های فرهنگ بهتر درک برای را اطمینان قابل منابع

 در ،(وثرم و مناسب حال این با) فرهنگی مهارت و آگاهی شود، گرفته نادیده دیده آموزش در

 غییراتت و شود نمی گذاری پایه فرهنگی چند زمینه مورد در ضروری اطالعات و حقایق زمینه

 (.2004باشد) پدرسن، نامناسب است ممکن

 مهارت چندفرهنگی

 را رهنگیف چند های محیط در موثر تغییر به دانش اعمال و آگاهی ایجاد توانایی مهارت

 که فرهنگی ندچ های زمینه ارزیابی و هدایت ریزی، برنامه در دیده آموزش افراد. کند می فراهم

 خواهند یابیارز دقت با را دیگر های فرهنگ نیازهای آنها .شوند می ماهر کنند، می کار آن در

 و رفتار هاآن. کرد خواهند همکاری ردیگ فرهنگ از فرهنگی خبرنگاران و مفسران با آنها. کرد

 مدیریت و یارزیاب مشاوره، تعامل، آنها. گرفت خواهند نظر در را فرهنگی مختلف افراد رفتار

 کرد)همان(. خواهند برقرار فرهنگی چند های محیط در موثر طور به را خود وظایف

 شایستگی که دکنن می نشان خاطر( 1998) 3شوفورد و 2ریچاردسون ،1هامیلتون -هاوارد 

 از ای مجموعه که کنند می استدالل آنها دارد. اهمیت دانشجویان نیز برای فرهنگی چند های

 ها دانشگاه در فرهنگی چند حساسیت افزایش به تا یابد توسعه دانشجویان باید برای ها صالحیت

 در باره یدانش . باشند داشته آگاهی خود باید دانشجویان که دهند می نشان آنها. شود منجر

این  .کنند برقرار ارتباط دیگر فرهنگی های هویت با تا کرد خواهد کمک ، به دانشجویان خود

صالحیت ممکن است به آنها کمک کند تا مسایل ستم و تاثیر آن بر گروه های فرهنگی را درک 

( بر اهمیت خود در 1998هامیلتون و همکاران) -کنند. همانند دیگر محققان، هاوارد 

یرندگان تاکید می کنند. فهم خود به افراد کمک می کند تا خودشان را بپذیرند و همچنین یادگ

 ارزش و احترام به دیگران که متفاوت از خودشان هستند را بپذیرند. 

 

                                                 
1 . Howard-Hamilton 
2 . Richardson 
3 . Shuford 
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 نگرش چندفرهنگی

 چیزی به طور معمول یا شخص مورد در احساس یا تفکر برای شده حل روش یک" نگرش

 که حالی (.در2005شود) دیکشنری آمریکایی آکسفورد، می نعکسم فرد رفتار در است و این

) '' است مطلوب یا ارزشمند ذاتا گرفته نظر در کیفیت یا استاندارد اصل، یک ارزش یک

. دارد اجزایی نگرش که اند کرده گزارش محققان از (. بسیاری1983دیکشنری میراث آمریکا،

 یک به نسبت عاطفی گیری جهت یک رش،نگ که دادند نشان( 1957)1برخی همچون ادواردز

 کنند می پیشنهاد( 1959 ) 3و استوتلند 2کاتز دیگرانی همچون که حالی در است، خاص شیء

 نگرش مهم های ویژگی از یکی .دارد( رفتاری و شناختی عاطفی،) متعدد های مولفه نگرش که

 عنوان به را نگرش (1993) 5و چیکن 4ایلی .دارد ارزیابی هسته که رسد می نظر به که است این

 عنصر یک[ شده اضافه عالمت یک] ارزیابی با که کنند می بیان «روانشناختی گرایش» یک

 می (بیان2001)6آجزن این، بر عالوه (.1 ص)شود می بیان ناسازگاری یا نفع از ای درجه با خاص

 ناخوشایند دلپذیر، ر،مض مفید، بد، خوب، قبیل از متعددی اشکال توانند می ارزیابی ابعاد که کند

 است این نگرش، های ویژگی مهمترین از یکی .باشند داشته تحمل قابل غیر و داشتنی دوست و

 این مورد در شده انجام های بررسی. شود فعال فرد آگاهی بدون خودکار طور به تواند می که

 و ضمنی رشنگ دو هر تواند می نفر، یک نگرش نشان می هد  اتوماتیک سازی فعال از موضوع

 به را ها باور/  ها نگرش نیز (2013) و سو 8(. سو2009، 7باشد))  به نقل از مینامی داشته صریح

فرهنگی  های تفاوت به مربوط احساسات و معیارها بررسی خود به نیاز که اجتماعی تهویه عنوان

 دارد، مفهوم سازی کرد.

 آموزش عالی در  ایران  

وسعه مراکز آموزش عالی در ایران به سه دوره تقسیم می شود از نظر تاریخی، روند رشد و ت

که مشتمل بر آموزش عالی در عصر باستان، آموزش عالی در عصر میانه و آموزش عالی در عصر 

جدید است. در اینجا برای دوری از اطاله کالم، صرفا آموزش عالی در عصر جدید که خود بر دوره 

                                                 
1. Edwards 
2. Katz  
3. Stotland 
4. Eagly  
5. Chaiken 
6. Ajzen 
7. Minami 
8. Sue 
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بل تقسیم است، مورد مداقه قرار می گیرد و آنگاه سیاست قاجار، پهلوی و  جمهوری اسالمی قا

 فرهنگی که نظام آموزشی ایران از آن تبیعت می کند مورد تفسیر قرار می گیرد.

ضا ی تقادر خصوص آموزش عالی در دوره قاجار می توان گفت در دوره اول اصالحات دولت

 انشجو بهام دنوسازی ارتش و اعز برای اعزام مستشاران و مدرسانی از انگلستان و فرانسه برای

آن به  ن ازروسیه و انگلیس، تاسیس چاپخانه،ترجمه کتب علمی، فنی و...صورت گرفت که می توا

 میر کبیراوره اقدامی نهادینه برای ثبات علم و آموزش عالی یاد کرد.در دوره اصالحات که به د

ه بیاز نده ی درک فزاینده نمشهور است، دارالفنون تاسیس شد. تاسیس دارالفنون نشان ده

هشی گر جاصالحات آموزش به منزله جزئی از اصالحات گسترده تر در ایران بود و از سوی دی

ش  1304کمی و کیفی به سبک اروپایی در عرصه آموزش در ایران به شمار می رفت. در سال 

هره ا باه بحکومت پهلوی به جای حکومت قاجار در نظام سیاسی ایران به سلطنت رسید. رضاش

 خت وگیری از الگوهای کشورهای غربی به ایجاد اصالحات در عرصه های مختلف کشور پردا

دانشجو  عزامامدارس و مراکز آموزشی را به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء بخشید. وی با وضع قانون 

شی، به خارج از کشور، تاسیس دانش سرای عالی، استخدام مدرسان خارجی در مراکز آموز

ال سدر  ان کردن آموزش در سطوح اولیه تحصیلی و در اوج آن با تاسیس دانشگاه تهرانرایگ

دوره  ر اینش تالشی هدفمند برای استقرار و توسعه آموزش عالی در ایران انجام داد. د 1313

شی کشور و به تبعیت آن  آموزش عالی وابستگی شدید به قدرت های خارجی داشت و خط م

ر کشو ایی ها طراحی و تبیین می کردند و سازمان اطالعات و امنیتعمومی کشور را امریک

رد و... وا ه ها)ساواک( در همه امور مداخله داشت و بر کار چاپ کتب، مطبوعات، ادارات، دانشگا

الی و عش با تغییر نظام حاکمیتی، تغییرات اساسی در نظام آموزش  1357می شد. در بهمن 

ه وقوع بانقالب فرهنگی  1359یران به وجود آمد. در بهار بنیان های فرهنگی و اجتماعی ا

ا، هگاه پیوست و دانشگاه ها تعطیل و ستاد انقالب فرهنگی تشکیل شد.هدف از تعطیلی دانش

پاک  ایجاد اصالحات در زمینه محتوای آموزشی منابع و کتب درسی و سرفصل های آموزشی،

وردهای دستا هدایت و پیشبرد اهداف انقالب وسازی نیروی آموزشی دانشگاه ها و... در راستای 

 (.1392پیام انقالب بود)باقری و کریم اف،

از الگوی  رضاشاهسیستم دولت ملی که در زمان کنند، بیان می (1392و سجودی) فکوهی

متناسب با جامعه متکثر ایران نیست. ایران باستان یک ایران  اخذشدهکشورهایی مانند فرانسه 

الگوی کنونی سیاست فرهنگی کشور  بانی، فرهنگی و سبک زندگی بوده است.متکثر به لحاظ ز

در اسناد مبتنی بر الگوی همسان سازی فرهنگی با تاکید بر کمرنگ نمودن تفاوت هاست. 

باالدستی کشور در رابطه با تنوع فرهنگی یکسری مصوبات وجود دارد ولی جامعه ایران شاهد 

ل چهل سال گذشته بوده است. در این راستا فاضلی و قلیچ عدم اجرایی شدن این مصوبات در طو
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ترین چالش سیاست فرهنگی در ایران وجود گسیختگی بین سطوح کنند مهم( بیان می1392)

اند از: سیاست فرهنگی مصوب، سیاست فرهنگی است )سه سطح سیاست فرهنگی عبارت

ها و دیگر آرمان سیاست فرهنگی محقق و سیاست فرهنگی دریافت شده(. و از طرفی

های واقعی و موجود در های موجود در جامعه ایران بر اساس نیازها، امکانات و موقعیتایدئولوژی

 اند.نظام اجتماعی و جامعه شکل نگرفته

اهیتی مرسد روایت برتر موجود، نافی تکثر و تنوع فرهنگی موجود در ایران با به نظر می

یین ست و سعی بر تبای، زبانی، ارزشی و تاریخی، بوده سازی فرهنگیگانه در راستای یکسان

های ارزشی و ایدئولوژیکی، فرهنگی و زبانی و همچنین تساهل و ها و نگرشها، گرایشتفاوت

قعیت ه واتسامح در برابر موازییک موجود در ایران نکرده است. بهتر آن است که با توجه ب

و  هنگی پذیرای سیاست چندفرهنگی بودهفرهنگی در بطن جامعه ایران چندفر –اجتماعی 

ن برای بع آآموزش چندفرهنگی در اسناد باالدستی به صورت آشکار و رسمی نهادینه شود و به ت

ه ریزی رنامافزایش سواد چندفرهنگی گروه های مختلف انسانی در  نظام آموزش عمومی و عالی ب

 های اصولی صورت گیرد.

 پیشینه تجربی پژوهش

کالس، عالوه  در فرهنگی متنوع یادگیرندگان با رابطه در آنها روند و آموزشیمربیان  ادراک

 در تفاوت ایجاد و انگیزه آموزش است، یک عنصر مهم در ایجاد در مهم عنصر بر اینکه یک

مذهب  و زبان قومیت، جنسیت، سن، از نظر صرف یادگیرندگان، میان در جریان تعلیم و تربیت

گذارد) لی  می تأثیر یادگیرندگان این آموزگاران رفتار و انتظارات بر نگرش و درک این. است

بیشتر درحوزه سواد  شدهانجامسواد یی که در رابطه با انواع هاپژوهشدر ایران (. 1،2001روکس

؛قاسمی؛دیانی،داور پناه و 1383؛ عصاره،1383؛بردستانی،1381ی)بختیار زاده،اطالعات

؛ پندپذیر و چشمه 1392، آقاجانی و کاظم پور،؛ اشرفی ریزی؛ رمضانی1386شعبانی،

( و سواد کامپیوتری) ارشاد سهرابی 1385؛ و طیب نیا،1383؛ نظری و علیدوستی،1389سهرابی،

اما تاکنون پژوهشی در ایران  و...( بوده است. 1392، زارعی؛ رخ افروز و دیانت،1383و بهاالدینی،

چند فرهنگی استادان به طور خاص صورت ی به طور عام و سواد چند فرهنگدر خصوص سواد 

پژوهش هایی هم که در خارج از کشور صورت گرفته است بیشتر جامعه معلمان را  نگرفته است.

 در ادامه به چند پژوهش مرتبط اشاره می شود.  مد نظر قرار داده است.

( در پژوهشی بیان می کند، هم معلمان پیش از خدمت و هم 1994بیلینگ) -الدسون

مان کهنه کار نگران تصدیق تفاوت های دانش آموزان مخصوصا تفاوت های نژادی هستند. معل

                                                 
1 . Le Roux 



...استادان دانشگاه یسواد چندفرهنگ زانیسنجش م  

 45 

بنابراین او معتقد است که برنامه درسی آموزش معلمان باید ارتباط بین نظریه و عمل موفقیت 

های دانشگاهی و فرهنگ شان را توسعه دهد. برای این هدف او توصیه می کند آموزش تنوع 

و  1به ای از برنامه درسی آموزش معلمان باید گنجانده شود. فیوفرهنگی در هر جن

(  بیان می کنند که ، معلمانی که دوزبانگی را ارزش نمی دانند نه تنها انتظارات 1999)2بچتول

کمتری از دانش آموزان متنوع زبانی از نظر دستاورد دارند، بلکه دانش آموزان را از کاربرد زبان 

گاهی دلسرد می کنند. تحقیقات بیشتر  بیان می کنند معلمانی که اقلیت اصلی برای اهداف دانش

های قومی را به صورت منفی درک می کنند، رفتار افتراق آمیز و همراه با غرض ورزی بر مبنای 

 این بر مطالعه کلیشه های تفاوت های جنسیتی و نام خانوادگی دانش آموزان نشان داده اند.

 یادگیری بر که ادراکاتی و ها فرهنگی، پیش داوری حساسیت از باید انمعلم که دارد تاکید نکته

( به این نتیجه دست 2002) 3بارکسدل و همکارانباشند.  آگاه گذارند، می تاثیر آموزان دانش

ی فرهنگی و هانهیزمیافتند که معلمان پیش از خدمت برای تدریس به دانش آموزان با 

، همچنین معلمان پیش از خدمت دانش اساسی کنندینمی متنوع احساس آمادگی شناختزبان

موضوعات  هاآنی را توسعه ندادند برخالف اینکه به همه چند فرهنگقوی درباره تعلیم و تربیت 

 بود. شدهیمعرف معلمتیتربی هادورهی در چند فرهنگ

 دیآموزش معلمان با یکه برنامه ها( در مطالعه ای به این نتیجه رسید 2005) 4تریسا

ا به منظور افزایش متنوع ر یها نهیشیپ باکودکان  ایتنوع و /  باحثبا م داریتعامالت پازمینه 

( در خصوص بررسی آگاهی، دانش، 2012)5نگرش چندفرهنگی در عمل، فراهم کند. پرکینز

 احساس معلمان مهارت و نگرش چندفرهنگی معلمان شهر کانزانس به این نتیجه دست یافت که

دارند.با این حال زمانی که  متنوع فرهنگی آموزان به دانش تدریس برای ادگیآم کنند می

تدریس به  برای خود سازی آماده مصاحبه رو در رو صورت گرفت، محقق دریافت که معلمان در

 اعتماد بود شده تایید نظرسنجی این در که آنچه عنوان به مختلف جمعیت دانش آموزان

 آگاهی، کسب برای بیشتری های فرصت نیازمند معلمان که دهد می نشان امر این .نداشتند

است و در این زمینه ضعف وجود دارد.  عملی لحاظ به فرهنگی چند آموزش در مهارت و دانش

( پژوهشی در مورد آگاهی  معلمان از آموزش چندفرهنگی و تنوع در 2013) 7وآیدین6اسالن

                                                 
1. Fueyo 
2. Bechtol 
3 . Barksdale & et al 
4 . Teresa 
5 . Perkins 
6 . Aslan 
7 . Aydin 
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 با رابطه در معلمان واقعی دانش که داد محیط مدرسه در استانبول انجام دادند. نتایج نشان

 بسیار فرهنگی، چند آموزش به نسبت آنها نظرات و است کافی تنوع، و فرهنگی چند آموزش

با این وجود، سردرگمی و تعصبات جدی در ارتباط با مفاهیم مربوط به آموزش  .است مثبت

فرهنگی از نابسندگی چندفرهنگی وجود داشت و در این زمینه معلمان در زمینه آموزش چند

های خاصی رنج می برند. برای اینکه معلمان اهمیت و ضرورت آموزش چندفرهنگی را درک 

کنند و قادر به انتقال آن به محیط آموزشی خود باشند، اجرای اصالحات آموزشی که فرصت 

های برابر برای یادگیری را به رسمیت می شناسد یک اولویت فوری است. به همین دلیل 

نهاد شده است که معلمان نیاز به اتخاذ اصول آموزش چندفرهنگی داشته و اینها در برنامه پیش

های آموزشی آنها قرار داده شود، در حالی که فرصت های آموزشی موجود برای معلمان و 

( در پژوهشی 2013) 1مطالعات علمی که در این موضوع انجام می شود ، باید افزایش یابد. گیال

 -آموزان متنوع ازنظر فرهنگیگاه معلمان ابتدایی درباره تدریس علوم به دانشدر مورد دید

آموزان اجتماعی دانش -از وضعیت فرهنگی اجتماعی به این نتیجه رسید که معلمان ابتدایی

تر و مختلف و متنوع در کالس علوم آگاهی دارند، ولی معلمان ابتدایی نیاز به فهم پیچیده

اجتماعی آموزش علوم و کاربردش  -رسمی نسبت به محتواهای فرهنگیتری از گفتمان وسیع

آموزی( و مثال: کارگاه و مهارتعنوانای )بهبرای توسعه سواد دارند هرچند توسعه حرفه

عنوان استراتژی مؤثری برای حمایت از معلمان ابتدایی در فضای های همکاری معلم بهفرصت

 شده است. شخصهای علوم دارای تنوع فرهنگی مکالس

مهارت های چندفرهنگی برای تدریس به دانش "( در پژوهشی در باب2016)2لیمن 

به این نتیجه دست یافت که معلمان پیش دبستانی نیاز به  "آموزان متنوع به وسیله معلمان 

مهارت های چندفرهنگی اضافی شامل افزایش آگاهی، دانش و مهارت در کار با دانش آموزان 

 یمهارت ها تیو تقو جادیبه ا ازینشان داد که ن یش دبستانیمعلمان پ اتیتجربند. مختلف داشت

اقلیت دانش آموزان  یبرا یلیتحص جیبهبود نتا از طریق یاجتماع رییتغ جادیا یبرا یچند فرهنگ

چند  صالحیت های تدریس یبررس "( در پژوهشی 2016)3کوچکتاس های فرهنگی دارند.

به این نتایج دست یافت که صالحیت های  "در موسسه چهار ساله یعلم اتیه یاعضا یفرهنگ

تدریس چندفرهنگی از طریق فعالیت های چندفرهنگی آموخته می شود. تعداد مشارکت در 

                                                 
1. Gayla 
2 . Lehman 
3 . Kucuktas 
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فعالیت های چندفرهنگی و نوع فعالیت های چندفرهنگی، صالحیت های تدریس چندفرهنگی را 

 در بین اعضای هیات علمی افزایش می دهد. 

ر ایی دهه به آنچه که آمد می توان اذعان کرد که اغلب پژوهشگران دسته بندی با توج

د که ه انخصوص ابعاد سواد چندفرهنگی و یا به عبارتی شایستگی های چندفرهنگی  انجام داد

است.  شده در این پژوهش مبنای کار بر سه مولفه دانش، مهارت و نگرش چندفرهنگی پایه ریزی

 در خصوص سواد چندفرهنگی استادان دانشگاه ها پژوهشی صورتدر داخل کشور تاکنون 

د د، دو بعک بعنگرفته است و اغلب پژوهش های خارجی که در اینجا به آنها اشاره شد بیشتر بر ی

رد ا مورو در مواردی هر سه بعد سواد چندفرهنگی و در برخی دیگر از پژوهش ها چهار بعد 

ان دانشجوی ولمان معلمان، و در پاره ای از موارد دانشجو معبررسی قرار داده و جامعه هدف غالبا 

 شور وجودین کابوده اند.با توجه به اینکه ایران یک جامعه چندفرهنگی است و اقوام مختلفی در 

 ختلفمدارد که دارای تمایزات زبانی، مذهبی، قومی و ... است  و ساالنه دانشگاه های 

ستادان  اند، لف جامعه را به عنوان دانشجو پذیرش می کندانشجویانی از اقوام و گروه های مخت

ک کالم دری ودانشگاه ها  برای برقراری ارتباط و تعامل اثربخش و داشتن روابط مسالمت آمیز 

زمینه  این احترام به تفاوت ها، سنجش سواد چندفرهنگی آنها می تواند اطالعات وسیعی را در

ایی هقدم  در جهت طراحی برنامه های عملی و کاربردیفراهم آورده تا با شناسایی نقاط ضعف 

 مثمر ثمر برداشته شود.  

 روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی از 

نوع پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه استادان دانشگاه عالمه طباطبائی است 

نفر است. برای تعیین حجم نمونه در این  538استادان دانشکده های مختلف برابر  با  که تعداد

تحقیق از فرمول کوکران استفاده شد. بعد از اجرای فرمول کوکران، تعداد کل نمونه برای استادان 

 ه انجاممحقق ساخت های حاضر با استفاده از پرسشنامهنفر مشخص شد. پژوهش 224در مجموع 

ای سنجش سواد چندفرهنگی استادان پرسشنامه ای طراحی شده است. برای ساخت شد. بر

پرسشنامه در ابتدا ادبیات سازه سواد چندفرهنگی مورد مطالعه قرار گرفت که مشتمل بر سه 

مولفه ی دانش چندفرهنگی، نگرش چندفرهنگی و مهارت چندفرهنگی است. با مطالعه ادبیات 

مولفه ها کسب شد ، سپس پرسشنامه هایی به زبان انگلیسی موجود اطالعاتی در خصوص این 

 که در این زمینه تدوین شده بود مورد مطالعه قرار گرفت از جمله می توان به پرسشنامه
1)MASQUE اشاره کرد. همچنین از کارهای پژوهشی که در خصوص سواد چندفرهنگی )

                                                 
1 . Munroe Multicultural Attitude Scale Questionnaire 
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( اشاره کرد که به عنوان 2016)2( و گورسوی2004)1صورت گرفته می توان به پژوهش تاراسکا

از طرفی دیگر، با توجه به بوم و  مبناهایی برای طراحی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفتند.

پهنه های فرهنگی موجود در ایران، و همچنین ادبیات جامعه شناسی در خصوص اقوام ایرانی؛ 

( 1380امان اللهی بهاروند)فرهنگ و مولفه های فرهنگی اقوام مورد بررسی قرار گرفت. به زعم 

که بر بخش مادی و غیر مادی فرهنگ تاکید داشته است،  این دو بخش نیز در پرسشنامه مورد 

 بررسی قرار گرفته است. 

جمعیت که بخش اول مربوط به اطالعات  شده استدر دو بخش تنظیم  پرسشنامه

ز کی ایلعاتی و حداقل شناختی استادان ) جنسیت/ نام دانشکده / رتبه علمی/ذکر سفر مطا

ویه و گ مقاطع تحصیلی در خارج از کشور( است و بخش دوم مشتمل بر مجموعه ای از  سواالت

گرش نها برای سنجش هر یک از ابعاد سواد چندفرهنگی مشتمل بر سه بعد دانش، مهارت و 

 ورش است. برای سنجش سواد چندفرهنگی استادان، پرسشنامه مشتمل بر سه بعد دانش،  نگ

عاد  اب  مهارت بوده که در قالب طیف چهارگرینه ای لیکرت طراحی شده است. برای هر یک از

وایی ررسی پرسشنامه سواد چندفرهنگی استادان نیز  گویه هایی طراحی شده است. به منظور بر

ری ردآوپرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. بدین صورت که در خصوص ابزار گ

ت تا نظراشد  و از آنها درخواستنفر از صاحب نظران و خبرگان استفاده شد  7ز منظر اطالعات ا

 وش آلفایراز  به منظور سنجش پایایی نیز اصالحی خود را در ارتباط با پرسشنامه بیان نمایند.

صورت تصادفی  نفر از اعضای  جامعه) استادان(  را به 20کرونباخ استفاده  شد. به این منظور 

میزان آلفای   SPSS و پرسش نامه در اختیار آنها قرار داده شد و  با استفاده از نرم افزار انتخاب

اطالعات  SPSSافزار مها و با کمک نرآوری داده( برآورد شد.پس از جمع83/0کرونباخ، )

های آمار شتنظیم، تلخیص و تحلیل شدند و با توجه به ماهیت تحقیق از رو شدهیبندطبقه

ک تزمون تی نند آمیانگین، فراوانی، درصد، انحراف استاندارد و...( و آمار استنباطی ما)توصیفی 

یدمن مون فری، آزمون مانوا ) تحلیل واریانس چندمتغیره(، آزمون تعقیبی توکی و آزانمونه

 استفاده شد. 

 یافته های پژوهش

 اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش

درصد( بوده  5/20درصد( و تعداد کمتر آنان زن ) 5/79العه مرد )بیشتر اساتید مورد مط

 7/30های خارجی )اند. بیشتر اساتید مورد مطالعه مربوط به دانشکده الهیات و ادبیات و زبان

                                                 
1 . Taraska 
2 . Gorsoy 
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درصد( بوده اند. بیشتر اساتید مورد  6/0درصد( و تعداد کمتر آنان مربوط به دانشکده بیمه اکو )

درصد( بوده  3درصد( و تعداد کمتر آنان دارای رتبه مربی ) 8/51دیاری )مطالعه دارای رتبه استا

درصد( و  6/50اند. بیشتر اساتید مورد مطالعه تجربه گذراندن فرصت مطالعاتی را داشته اند )

درصد(. بیشتر اساتید مورد  6/46اند)تعداد کمتر آنان  تجربه گذراندن فرصت مطالعاتی را نداشته

درصد( و تعداد کمتر  5/67اند )اندن یک مقطع در خارج از کشور را نداشتهمطالعه تجربه گذر

 درصد(.  5/32اند )آنان تجربه گذراندن یک مقطع در خارج از کشور را داشته

 های توصیفی یافته
 . وضعیت سواد چند فرهنگی در بین اساتید مورد مطالعه2جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 استاندارد

 کشیدگی کجی

 خطا آماره خطا آماره

 37/0 44/0 18/0 -01/1 70/6 13/75 نگرش چند فرهنگی

 37/0 -71/0 18/0 02/0 14/6 94/54 مهارت چندفرهنگی

 37/0 36/0 18/0 07/0 97/3 43/27 دانش چند فرهنگی

 

ی در میانگین و انحراف استاندارد نگرش چند فرهنگ 1های جدول شمارهبا توجه به یافته

 ب برابر با،  میانگین و انحراف استاندارد مهارت چند فرهنگی به ترتی70/6و  13/75د اساتی

است.  97/3و  43/27و در متغیر دانش چند فرهنگی اساتید به ترتیب برابر با  14/6و  94/54

ن شود میزان کجی و کشیدگی در متغیر های پژوهش بیهمانطور که در جدول فوق مشاهده می

 ا رعایت شده است.ابراین فرض نرمال بودن متغیرهاست، بن-2+ تا 2

 پاسخگویی به سواالت پژوهش 

 واد چند فرهنگی استادان دانشگاه عالمه طباطبائی به چه میزان است؟ س-1
 . وضعیت سواد چند فرهنگی در بین اساتید3جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 استاندارد

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

طیف 

 پایین

طیف 

 طمتوس
 طیف باال

نگرش به سواد چند 

 فرهنگی
13/75 70/6 21 84 42-21 63-42 84-63 

 51-68 34-51 17-34 68 17 14/6 94/54 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 36 9 97/3 43/27 دانش چند فرهنگی
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(، میزان M=13/75میزان نگرش چند فرهنگی ) 2های جدول شمارهبا توجه به یافته

و  ( در حد باالM=43/27( و میزان دانش فرهنگی اساتید )M=94/54مهارت چند فرهنگی )

 مطلوب است. 

نگی استادان دانشگاه عالمه طباطبایی به تفکیک جنسیت به چه سواد چند فره-1-1

 میزان است؟
 تهای توصیفی مربوط به متغیر سواد چند فرهنگی اساتید به تفکیک جنسی. شاخص4جدول 

 میانگین متغیرها جنسیت
انحراف 

 استاندارد

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

طیف 

 پایین

طیف 

 متوسط
 طیف باال

 زنان

 63-84 42-63 21-42 84 21 85/6 89/74 نگرش چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 68 17 01/6 05/55 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 36 9 35/3 37/26 دانش چند فرهنگی

 ردانم

 63-84 42-63 21-42 84 21 69/6 19/75 نگرش چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 68 17 19/6 91/54 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 36 9 08/4 70/27 دانش چند فرهنگی

 

 و( M=89/74در اساتید زن میزان نگرش چند فرهنگی ) 3های جدول شمارهبا توجه به یافته

رهنگی ( در حد باال و مطلوب است، اما میزان دانش فM=05/55د فرهنگی )میزان مهارت چن

نگی ( در حد متوسط است. در اساتید مرد نیز میزان نگرش چند فرهM=37/26اساتید زن )

(19/75=M( میزان مهارت چند فرهنگی ،)91/54=M و میزان دانش فرهنگی اساتید )

(70/27=M.در حد باال و مطلوب است ) 

ل زیر جدو وط به آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت بین اساتید زن و مرد درنتایج مرب

 آمده است.

ررسی بورد مقبل از استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مفروضه همگنی واریانس ها 

باکس  Mوواریانس از طریق آزمون ک-های واریانسقرار گرفت. بررسی مفروضه همگنی ماتریس

حلیل چند ( . نتایج مربوط به تP ،48/0 =F>05/0که این مفروضه رعایت شده است ) نشان داد

 متغیره  در جدول زیر آمده است. 
 .نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره بین میانگین متغیرهای پژوهش در اساتید زن و مرد5جدول

 سطح معناداری خطاDf فرضیه F df مقدار آزمون

 175/0 162 3 67/1 03/0 پیالیی تریس

 175/0 162 3 67/1 97/0 المبدای ویلکز
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 175/0 162 3 67/1 03/0 تی هاتلینگ

 175/0 162 3 67/1 03/0 بزرگترین ریشه روی

 

ائه شده ار 5اینکه بین کدام متغیرها در دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد، در جدول شماره

بی تغیر ترکیه بین اساتید زن و مرد در مک های چند متغیره نشان داداست. نتایج مربوط به آماره

. (p ،67/1 = (162 ،3 )F > 05/0داری وجود ندارد )حاصل از متغیرهای پژوهش تفاوت معنی

ا غیرهاطالعات مربوط به تحلیل واریانس چند متغیری جهت مشخص کردن اینکه بین کدام مت

 ده است.( ارائه ش5در دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد، در جدول )
سواد  . نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری در بررسی تفاوت بین اساتید زن و مرد در مولفه های6جدول 

 چندفرهنگی

متغیرهای 

 پژوهش

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F داریسطح معنی 

نگرش چند 

 فرهنگی

 818/0 05/0 41/2 1 41/2 گروه

   27/45 164 90/7424 خطا

    166 20/944499 کل

مهارت 

 چندفرهنگی

 908/0 04/0 51/0 1 51/0 گروه

   97/37 164 12/6228 خطا

     29/507400 کل

دانش 

 چندفرهنگی

 082/0 06/3 80/47 1 80/47 گروه

   61/15 164 05/2560 خطا

    166 66/127573 کل

 

دهد که بین دو گروه اساتید زن و نشان می 5رهنتایج تحلیل واریانس چند متغیری جدول شما

(. P>05/0دار وجود ندارد )های سواد چندفرهنگی تفاوت معنیاساتید مرد در هیچ کدام از مؤلفه

 ت.  به عبارت دیگر میزان سواد چند فرهنگی اساتید زن و اساتید مرد تفاوت یکسان اس

تفکیک دانشکده به چه میزان  یی بهالمه طباطباسواد چند فرهنگی استادان دانشگاه ع-1-2

 است؟
 های توصیفی مربوط به متغیر سواد چند فرهنگی اساتید به تفکیک دانشکده. شاخص7جدول 

 میانگین متغیرها دانشکده
انحراف 

 استاندارد

حداقل 

 نمره

ثر حداک

 نمره

طیف 

 پایین

طیف 

 متوسط

طیف 

 باال

 63-84 42-63 21-42 83 55 01/8 74/75 نگرش  چند فرهنگیروانشناسی 
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 میانگین متغیرها دانشکده
انحراف 

 استاندارد

حداقل 

 نمره

ثر حداک

 نمره

طیف 

 پایین

طیف 

 متوسط

طیف 

 باال

و علوم 

 تربیتی
 51-68 34-51 17-34 67 44 80/6 28/56 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 35 18 22/4 75/27 دانش چند فرهنگی

حسابداری 

 و مدیریت

 63-84 42-63 21-42 80 61 92/5 24/72 نگرش  چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 67 42 09/6 64/51 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 34 15 35/4 03/26 دانش چند فرهنگی

علوم 

 ارتباطات

 63-84 42-63 21-42 82 71 40/4 74/78 نگرش  چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 63 50 94/4 57 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 31 25 23/2 28 دانش چند فرهنگی

علوم 

سیاسی و 

 حقوق

 63-84 42-63 21-42 82 58 44/6 63/73 نگرش  چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 67 41 72/5 84/51 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 36 20 72/3 24/26 دانش چند فرهنگی

علوم 

 اجتماعی

 63-84 42-63 21-42 82 65 16/4 09/78 نگرش  چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 66 49 17/5 03/58 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 36 22 53/3 72/27 دانش چند فرهنگی

 اقتصاد

 63-84 42-63 21-42 82 56 63/7 80/73 نگرش به سواد چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 66 48 80/5 84/54 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 34 20 31/4 97/26 دانش چند فرهنگی

تربیت 

 بدنی

 63-84 42-63 21-42 79 60 12/7 10/72 نگرش  چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 60 44 45/5 77/51 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 33 22 3 90/26 دانش چند فرهنگی

الهیات، 

ادبیات و 

زبان های 

 خارجی

 63-84 42-63 21-42 84 52 77/6 03/76 نگرش  چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 66 42 58/5 19/56 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 36 22 92/3 65/28 دانش چند فرهنگی

 

میزان  روانشناسی و علوم تربیتی در بین اساتید دانشکده 6های جدول شمارهبا توجه به یافته

( و دانش چند M=28/56( و میزان مهارت چند فرهنگی )M=74/75نگرش چند فرهنگی )

ال و مطلوب است. در بین اساتید دانشکده حسابداری و مدیریت ( در حد باM=75/27فرهنگی )

( در حد M=64/51( و میزان مهارت چند فرهنگی )M=24/72نیز میزان نگرش چند فرهنگی )

( در حد متوسط است. در بین M=03/26باال و مطلوب است و و میزان دانش فرهنگی اساتید )
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( و میزان M=63/73ش چند فرهنگی )، میزان نگرعلوم سیاسی و حقوقاساتید دانشکده 

( در حد باال و مطلوب است و و میزان دانش فرهنگی اساتید M=84/51مهارت چند فرهنگی )

(03/26=M.در حد متوسط است )  میزان نگرش چند علوم اجتماعیدر بین اساتید دانشکده ،

گی اساتید ( و میزان دانش فرهنM=03/58(، میزان مهارت چند فرهنگی )M=09/78فرهنگی )

(72/27=M در حد باال و مطلوب است. در بین اساتید دانشکده )میزان نگرش چند اقتصاد ،

( در حد باال و مطلوب است و M=84/54( و  میزان مهارت چند فرهنگی )M=80/73فرهنگی )

تربیت ( در حد متوسط است. در بین اساتید دانشکده M=97/26میزان دانش فرهنگی اساتید )

( در M=77/51( و میزان مهارت چند فرهنگی )M=10/72ان نگرش چند فرهنگی )، میزبدنی

( در حد متوسط است. در بین M=90/26حد باال و مطلوب است و میزان دانش فرهنگی اساتید )

، میزان نگرش چند فرهنگی الهیات، ادبیات و زبان های خارجیاساتید دانشکده 

(03/76=M( میزان مهارت چند فرهنگی ،)19/56=M و میزان دانش فرهنگی اساتید )

(65/28=M.در حد باال و مطلوب است ) 

ف در های مختلنتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت بین اساتید دانشکده

 جدول زیر آمده است.

ررسی بورد مقبل از استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مفروضه همگنی واریانس ها 

باکس  Mر گرفت. بررسی مفروضه همگنی ماتریس های واریانس کوواریانس از طریق آزمون قرا

حلیل چند ( . نتایج مربوط به تP ،93/0 =F>05/0نشان داد که این مفروضه رعایت شده است )

 متغیره  در جدول زیر آمده است. 
های اساتید دانشکده . نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره بین میانگین متغیرهای پژوهش در8جدول

 مختلف

 سطح معناداری خطاDf فرضیه F df مقدار آزمون

 068/0 465 21 51/1 19/0 پیالیی تریس

 059/0 88/439 21 54/1 81/0 المبدای ویلکز

 051/0 455 21 57/1 21/0 تی هاتلینگ

 **001/0 155 7 80/3 17/0 بزرگترین ریشه روی

01/0>p ** 

رکیبی ها در متغیر تن ریشه روی نشان داد که بین اساتید دانشکدهنتایج مربوط به بزرگتری

. (p ،80/3 = (155 ،7) F < 01/0داری وجود دارد )حاصل از متغیرهای پژوهش تفاوت معنی

ا غیرهاطالعات مربوط به تحلیل واریانس چند متغیری جهت مشخص کردن اینکه بین کدام مت

 ارائه شده است.  8، در جدول شمارهدر دو  گروه تفاوت معنی دار وجود دارد
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های مختلف در سواد . نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری در بررسی تفاوت بین اساتید دانشکده9جدول 

 چند فرهنگی

متغیرهای 

 پژوهش
 مجموع مجذورات منبع تغییرات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریمعنی

نگرش چند 

 فرهنگی

 *049/0 07/2 85/88 7 97/621 گروه

   84/42 155 73/6640 خطا

    163 20/928662 کل

مهارت 

 چندفرهنگی

 **001/0 74/3 25/125 7 78/876 گروه

   47/33 155 57/5188 خطا

    163 93/498468 کل

دانش 

 چندفرهنگی

 176/0 48/1 60/22 7 22/158 گروه

   21/15 155 53/2357 خطا

    163 66/125844 کل

05/0>p                 *01/0>p ** 

دهد که بین اساتید ( نشان می8نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )جدول شماره

( و مهارت فرهنگی p ،07/2=F<05/0گرش چند فرهنگی )نهای مختلف در متغیرهای دانشکده

(01/0>p ،74/3=Fتفاوت معنی دار وجود دارد ولی بین اساتید دانشکده )ظ تلف از لحاهای مخ

رت دیگر میزان دانش فرهنگی (. به عباP>05/0دار وجود ندارد )دانش فرهنگی تفاوت معنی

 های مختلف یکسان است. اساتید دانشکده

 ها از لحاظ میزان نگرش چند فرهنگی و مهارتبرای بررسی اینکه بین کدام دانشکده

تایج د. نشتعقیبی توکی استفاده  چندفرهنگی به صورت دو به دو تفاوت وجود دارد، از آزمون

ها نشکدهبین هیچ کدام از دا نگرش چند فرهنگیآزمون تعقیبی توکی نشان داد که در متغیر 

نیز  مهارت چند فرهنگیر متغیر د(.  P>05/0دار وجود ندارد )به صورت دو به دو تفاوت معنی

تفاوت  (M=03/58تماعی )(  و دانشکده علوم اجM= 64/51بین دانشکده مدیریت و حسابداری )

 ن دانشکده علوم اجتماعی در متغیر(. با توجه به اینکه میانگیP<05/0داری وجود دارد )معنی

ان توان گفت میزمهارت چندفرهنگی از میانگین دانشکده مدیریت و حسابداری بیشتر است می

ری بداو حسا مهارت چندفرهنگی اساتید دانشکده علوم اجتماعی از اساتید دانشکده مدیریت

 بیشتر است.
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عی ( و دانشکده علوم اجتماM= 84/51همچنین بین دانشکده حقوق و علوم سیاسی ) 

(03/58=Mتفاوت معنی )( 01/0داری وجود دارد>P با توجه .)ه اینکه میانگین دانشکده علوم ب

ست تر ااجتماعی در متغیر مهارت چندفرهنگی از میانگین دانشکده حقوق و علوم سیاسی بیش

ده انشکمی توان گفت میزان مهارت چندفرهنگی اساتید دانشکده علوم اجتماعی از اساتید د

 حقوق و علوم سیاسی بیشتر است.

ه چنگی استادان دانشگاه عالمه طباطبایی به تفکیک رتبه علمی به سواد چند فره-1-3

 میزان است؟
 ساتید به تفکیک رتبه علمیر سواد چند فرهنگی اهای توصیفی مربوط به متغی. شاخص10جدول 

 میانگین متغیرها دانشکده
انحراف 

 استاندارد

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

طیف 

 پایین

طیف 

 متوسط
 طیف باال

 مربی

 63-84 42-63 21-42 83 63 60/9 60/73 نگرش به سواد چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 60 47 35/5 79/52 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 28 22 29/2 45/25 دانش چند فرهنگی

 استادیار

 63-84 42-63 21-42 84 56 75/6 15/75 نگرش به سواد چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 67 42 34/6 33/55 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 36 15 09/4 32/27 دانش چند فرهنگی

 دانشیار

 63-84 42-63 21-42 83 52 02/7 37/75 نگرش به سواد چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 67 41 43/6 38/54 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 36 18 4 30/27 دانش چند فرهنگی

 استاد

 63-84 42-63 21-42 82 69 81/3 46/76 نگرش به سواد چند فرهنگی

 51-68 34-51 17-34 63 48 68/4 85/55 مهارت چندفرهنگی

 27-36 18-27 9-18 36 22 66/3 48/28 دانش چند فرهنگی

 

در بین اساتید دارای رتبه مربی، میزان نگرش چند فرهنگی  9های جدول شمارهبا توجه به یافته

(60/73=M( و میزان مهارت چند فرهنگی )79/52=M در حد باال و مطلوب است و میزان )

د متوسط است.در بین ( در اساتید دارای رتبه مربی در حM=45/25دانش چند فرهنگی  )

(، میزان مهارت چند M=15/75اساتید دارای مرتبه استادیاری، میزان نگرش چند فرهنگی )

( در حد باال و مطلوب است. در M=32/27( و میزان دانش فرهنگی اساتید )M=33/55فرهنگی )

چند  (، میزان مهارتM=37/75بین اساتید دارای مرتبه دانشیاری، میزان نگرش چند فرهنگی )

( در حد باال و مطلوب است. در M=30/27( و میزان دانش فرهنگی اساتید )M=38/54فرهنگی )
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(، میزان مهارت چند M=46/76بین اساتید دارای مرتبه استادی، میزان نگرش چند فرهنگی )

 ( در حد باال و مطلوب است. M=48/28( و میزان دانش فرهنگی اساتید )M=85/55فرهنگی )

لمی های عبه آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت بین اساتید دارای رتبه نتایج مربوط

 مختلف در جدول زیر آمده است.

ررسی بها مورد قبل از استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مفروضه همگنی واریانس

س باک Mهای واریانس کوواریانس از طریق آزمون قرار گرفت. بررسی مفروضه همگنی ماتریس

حلیل چند ( . نتایج مربوط به تP ،32/1 =F>05/0نشان داد که این مفروضه رعایت شده است )

 متغیره  در جدول زیر آمده است. 
. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره بین میانگین متغیرهای پژوهش در اساتید دارای 11جدول

 های علمی مختلفرتبه

 ناداریسطح مع خطاDf فرضیه df مقدار F آزمون

 839/0 486 9 548 03/0 پیالیی تریس

 842/0 96/374 9 54/0 96/0 المبدای ویلکز

 846/0 458 9 54/0 03/0 تی هاتلینگ

 401/0 156 3 98/0 01/0 بزرگترین ریشه روی

 

های مختلف های چند متغیره نشان داد که بین اساتید دارای رتبهنتایج مربوط به آماره

، p > 05/0داری وجود ندارد )بی حاصل از متغیرهای پژوهش تفاوت معنیعلمی در متغیر ترکی

98/0 = (486 ،9) F)اینکه  . اطالعات مربوط به تحلیل واریانس چند متغیری جهت مشخص کردن

 ده است.شارائه   11دار وجود دارد، در جدول شمارهبین کدام متغیرها در دو گروه تفاوت معنی
یانس چندمتغیری در بررسی تفاوت سواد چند فرهنگی بین اساتید . نتایج تحلیل وار12جدول 

 های علمی مختلفدارای رتبه

 منبع تغییرات متغیرهای پژوهش
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریمعنی

نگرش چند 

 فرهنگی

 829/0 29/0 20/13 3 61/39 گروه

   85/44 156 78/6996 خطا

    160 21/914620 کل

مهارت 

 چندفرهنگی

 635/0 57/0 99/21 3 96/65 گروه

   48/38 156 68/6003 خطا

    160 48/490132 کل
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دانش 

 چندفرهنگی

 477/0 83/0 24/13 3 73/39 گروه

   89/15 156 46/2479 خطا

    160 18/122515 کل

 

که بین اساتید دارای دهد ( نشان می11نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )جدول شماره

(، مهارت چند p ،29/0=F>05/0غیرهای نگرش چند فرهنگی )های علمی مختلف در مترتبه

داری ( تفاوت معنیp ،83/0=F>05/0( و دانش چند فرهنگی )p ،57/0=F>05/0فرهنگی )

 وجود ندارد. 

 توان ارتقاء داد؟واد چند فرهنگی استادان دانشگاه عالمه را چگونه میس-2

زمون ایج آپاسخ به این سوال پژوهش به اولویت بندی نظرات اساتید پرداخته شد. نت جهت

نگی در فره فریدمن جهت تعیین مهمترین پیشنهادات ارائه شده توسط اساتید برای ارتقاء سواد

 ا از نظرآنه جدول زیر آمده است. رتبه میانگین هر یک از پیشنهادات  نشان دهنده درجه اهمیت

 . اساتید است
 . رتبه میانگین پیشنهادات جهت ارتقای سواد چند فرهنگی توسط اساتید13جدول 

 رتبه میانگین پیشنهادات ارتقای سواد چند فرهنگی
Mean Rank 

 68/6 لسله مراتبهای ایرانی بدون هر گونه سفرهنگ احترام به

 67/6 برداشته شدن تعصبات و تنگ نظری ها از آموزش عالی

 41/6 سوگیرانه و جانب دارانه به خرده فرهنگ هادر کتب درسی عدم نگاه منفی،

ای هالعاده )گردهمایی، نشست توجه به آموزش چند فرهنگی در برنامهه های غیر رسمی و فوق

 علمی، شب شعر، اردوها و ...(
29/6 

 14/6 ها جهت تعهد و پاسخگویی به نیازهای منطقه ای و محلی خاصاستقالل دانشگاه

 04/6 گیفرهن زی منابع علمی و کتابخانه های دانشگاه ها جهت مرتفع نمودن نیازهای چندغنی سا

 90/5 طراحی دروسی جهت آشنا کردن فرهنگ ها  با یکدیگر و جلوگیری از پیش داوری

 80/5 شهایی جهت پاسخگویی به تنوع فرهنگی در برنامه رسمی دانشگاهها و آموزگنجانده شدن برنامه

 52/5 های آمورشیقرار دادن تمام فرهنگ ها به دور از تعصب و تنگ نظری در برنامه تحت پوشش

 32/5 های مذهبی، فرهنگی و قومی در دروس عمومی و اختیاریهایی برای اقلیتدر نظر گرفتن درس

 05/5 شنیده شدن صدای تمامی فرهنگ ها در برنامه درسی

 

ت، ده اسشهمیت و رتبه میانگین آنها آورده در جدول فوق، پیشنهادات اساتید بر حسب ا

های ایرانی بدون هر فرهنگ احترام بهشود، مهمترین پیشنهاد، همانطور که مشاهده می

 است.  گونه سلسله مراتب
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 .نتایج آزمون معنی داری فریدمن14جدول 

 مقدار به دست آمده های آماریشاخصه

 166 (Nتعداد )

مجذور کای )
2x) 74/123 

 10 (d.fدرجه آزادی )

 0001/0 (Sigداری )سطح معنی

 

ی دهد، نتایج بدست آمده حاکنتایج معناداری آزمون فریدمن را نشان می 13جدول شماره 

، p<0001/0از این است  که تفاوت معناداری بین پیشنهادات ارائه شده اساتید وجود دارد )

74/123 =
2x  های ایرانی بدون هر گونه سلسله احترام به فرهنگ( و مهمترین پیشنهاد

 سیشنیده شدن صدای تمامی فرهنگ ها در برنامه درو کم اهمیت ترین پیشنهاد،  مراتب

 است. 

 بحث و نتیجه گیری

ی های فرهنگی و قومی متفاوتایران، سرزمین مردمانی است که هرکدام متعلق به گروه

های گوناگونی بوده که ها و گرایشورسوم، زبان، مذهب، طرز فکر، نگرشآدابهستند و دارای 

 گ در کنارای که در آن چند فرهنریشه در پیشینه و زمینه اجتماعی و فرهنگی آنان دارد. جامعه

 کنند، را جامعه چند فرهنگی تعریف نمودند که ایران مصداق این تعریف است. زیست میهم

بر  بان وزجود در ایران عمدتا از منظر فرهنگی و در قالب مذهب و تنوع و گوناگونی مو

 -ییجغرافیا ناطقبنیاد جغرافیا نمود یافته است. به بیان دیگر، در ایران با گروه های قومی و م

ات شترکفرهنگی روبه رو هستیم که از سنت های فرهنگی و احساسات هویتی خاص ) بر پایه م

جامعه  ا  ازحداقل محل سکونت یا سرزمین( برخوردارند که آنها رنژادی، زبانی، ادبیات و یا 

اساس  ه برکبزرگتر متمایز می کند. بنابراین وجود گروه ها و مناطق فرهنگی مختلف در کشور 

 . (1380نی،اجیاتمایزات مذهبی و زبانی قابل بازشناسی هستند، غیر قابل انکار به نظر می رسد)ح

فرهنگی استادان  دنبال می کند: یکی بررسی سواد چند این پژوهش دو هدف اصلی را 

فرهنگی استادان دانشگاه عالمه  دانشگاه عالمه طباطبائی و دیگری، چگونگی ارتقا سواد چند

طباطبائی. جامعه آماری این پژوهش استادان دانشگاه عالمه طباطبائی در دانشکده های مختلف 
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ده ) ادبیات فارسی و زبان های خارجی، علوم بوده است.دانشگاه عالمه دارای چندین دانشک

اجتماعی، روان شناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم سیاسی، مدیریت و حسابداری، اقتصاد، بیمه 

اکو، تربیت بدنی و علوم ورزشی، ادبیات فارسی و زبانهای خارجی)پژوهشکده زبان و ادبیات( 

وم ارتباطات( است. در این پژوهش اساتید الهیات و معارف اسالمی، علوم ریاضی و رایانه و عل

حوزه ریاست نیز جزو جامعه آماری بوده اند. جامعه آماری برای استادان دانشگاه عالمه طباطبائی 

نفر برآورد شده است و نمونه پژوهش برای استادان برابر با  538در دانشکده های مختلف برابر با 

طالعات که در قالب پرسشنامه طراحی شده بود در نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری ا 224

نفر به پرسشنامه  166اختیار نمونه پژوهش قرار گرفت ولی پاسخگویان در نمونه آماری استادان 

 ها پاسخ دادند. 

وان می ت از جمعیت استادانی که در فرایند گردآوری اطالعات پژوهش مشارکت داشته اند

( تشکیل 5/20( و تقریبا درصد کمتری را زنان)5/79ن )گفت بخش اعظم جامعه آماری را مردا

لهیات ای اهدادند. از نظر توزیع جمعیت آماری بیشترین تعداد اعضای هیئت علمی در دانشکده 

ه ا نیز مربوط ب( مشغول به خدمت بوده اند و  تعداد کمتر  آنه7/30و ادبیات و زبان های خارجی)

 ( است.6/0دانشکده بیمه اکو)

( دارای رتبه 8/51تغیر رتبه علمی استادان می توان گفت تقریبا  )از نظر م

نی که تجربه ( دارای رتبه مربی)کمترین( بوده اند و استادا3/0استادیاری)بیشترین( و حدود )

( 6/46نها ) ( و بخشی از آ6/50گذراندن فرصت مطالعاتی در خارج از کشور را داشته اند حدود)

یل ) تحص تی در خارج از کشور را نداشته اند و در خصوص تجربهتجربه گذراندن فرصت مطالعا

حصیل در ت( از آنان تجربه ی 5/32یک مقطع( در خارج از کشور نیز می توان گفت درصد کمی )

ک مقطع ( تجربه گذراندن تحصیل در حد ی5/67حد یک مقطع تحصیلی را داشته اند و مابقی )

   تحصیلی در خارج از کشور را نداشته اند.

ه صلی باکنون به پاسخگویی به سواالت اصلی پژوهش پرداخته می شود. در دل سواالت ا

 سواالت ویژه نیز پاسخ داده می شود. 

 واد چندفرهنگی استادن دانشگاه عالمه طباطبائی به چه میزان است؟س-1

نگی در این پژوهش سواد چندفرهنگی دارای سه بعد نگرش چندفرهنگی، مهارت چندفره

در  ادانش چندفرهنگی است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که سواد چندفرهنگی استو دان

 بعد نگرش و مهارت و دانش چندفرهنگی در سطح مطلوبی قرار دارد.

با توجه به متغیر جنسیت استادان می توان گفت که وضعیت نگرش و مهارت چندفرهنگی  

ا وضعیت دانش چندفرهنگی استادان زن استادان زن و مرد در وضعیت مطلوبی قرار دارد ام
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نسبت به استادان مرد در وضعیتی پایین تر از حد مطلوب قرار دارد. البته باید گفت این تفاوت 

 در حد معنی داری نیست و بسیار ناچیز است.

هستند  عالیتفنتایج یافته های مربوط به متغیر نوع دانشکده که استادان در آن مشغول به 

شکده دان ر بین دانشکده های مورد بررسی وضعیت سواد چندفرهنگی استادان درنشان داد که د

ه بدان های مختلف از این قرار است که در کلیه دانشکده های ذکر شده، وضعیت سواد استا

د ر بعدتفکیک دانشکده در بعد نگرش و مهارت چندفرهنگی در سطح مطلوبی قرار دارد. اما 

ن دانشکده های مدیریت و حسابداری، حقوق و علوم دانش چندفرهنگی وضعیت استادا

ان ) روسیاسی،اقتصاد،تربیت بدنی در سطح متوسط قرار دارد و استادان دانشکده های دیگر

طات( در رتباشناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی،الهیات؛ادبیات و زبان های خارجی و علوم ا

 ونگی ای مختلف در بعد نگرش چندفرهسطح مطلوب تری قرار دارد. بین استادان دانشکده ه

 فاوتمهارت چندفرهنگی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی از نظر بعد دانش چندفرهنگی ت

هنگی به ندفرمعنی داری وجود ندارد. به این معنا که بین استادان دانشکده ها در بعد نگرش چ

کده دانش چندفرهنگی بینصورت دو به دو هیچ تفاوت معناداری وجود ندارد. در متغیر مهارت 

عد ین بمدیریت و حسابداری و دانشکده علوم اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد و میانگ

ری ابدامهارت چندفرهنگی استادان دانشکده علوم اجتماعی بیشتر از دانشکده مدیریت و حس

ماعی اجت است. همچنین بین استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی با استادان دانشکده علوم

ده انشکددر بعد مهارت چندفرهنگی تفاوت وجود دارد و میانگین مهارت چندفرهنگی استادان 

 علوم اجتماعی از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی بیشتر است.

تادانی فت اسرتبه علمی استادان به عنوان متغیر دیگر در این پژوهش مورد بررسی قرار گر

در بعد  ولی نگرش و مهارت چندفرهنگی در حد مطلوبی قرار داشتند با مرتبه علمی مربی در بعد

دانش چندفرهنگی در حد متوسط ارزیابی شدند. استادانی که دارای رتبه علمی 

قرار  طلوباستادیار/دانشیار/استاد بودند در بعد نگرش و مهارت و دانش چندفرهنگی در حد م

هنگی در سه بعد مطرح شده سواد چندفرداشتند. بین استادان با درجه های علمی متفاوت 

 تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 

 اد؟گی استادان دانشگاه عالمه طباطبائی را چگونه می توان ارتقاء دسواد چندفرهن-2

در خصوص راهکارهای ارتقاء سواد چندفرهنگی استادان دانشگاه عالمه طباطبائی یکسری 

رتبه بندی شد. راهکارهایی که استادان مطرح  راهکارها از سوی مشارکت کنندگان در پژوهش

نمودند به ترتیب اهمیت عبارتنداز: احترام به فرهنگ های ایرانی بدون هرگونه سلسله مراتب، 

برداشته شدن تعصبات و تنگ نظری ها از آموزش عالی، عدم نگاه منفی، سوگیرانه و جانب دارانه 
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چندفرهنگی در برنامه های غیر رسمی و به خرده فرهنگ ها در کتب درسی،توجه به آموزش 

فوق العاده) گردهمایی، نشست ها های علمی، شب شعر، اردوه ها و...(، استقالل دانشگاه ها جهت 

تعهد و پاسخگویی به نیازهای منطقه ای و محلی خاص، غنی سازی منابع علمی و کتابخانه های 

روسی جهت آشنا کردن فرهنگ دانشگاه ها جهت مرتفع شدن نیازهای چندفرهنگی، طراحی د

ها  با یکدیگر و جلوگیری از پیش داوری، گنجانده شدن برنامه ها و آموزش هایی جهت 

پاسخگویی به تنوع فرهنگی در برنامه رسمی دانشگاه، تحت پوشش قرار دادن تمام فرهنگ ها به 

ی اقلیت های دور از تعصب و تنگ نظری در برنامه های آموزشی، در نظر گرفتن درس هایی برا

مذهبی، فرهنگی و قومی در دروس عمومی و اختیاری و شنیده شدن صدای تمام فرهنگ ها در 

 برنامه درسی. 

، در دی شداولین و مهمترین پیشنهاد استادان برای ارتقاء سواد چندفرهنگی که رتبه بن

ه از کدی هاواقع احترام به فرهنگ های ایرانی بدون هرگونه سلسله مراتب است و آخرین پیشن

ر دها  نظر استادان از درجه اهمیت کم تری برخوردار است، شنیده شدن صدای تمامی فرهنگ

ه رگونهبرنامه درسی است. در خصوص سیاست و پیشنهاد احترام به فرهنگ های ایرانی بدون 

یران اقانون اساسی جمهوری اسالمی  19سلسله مراتب می توان گفت همان گونه که در بند 

ارد این دورت روه های قومی و زبانی و فرهنگی در ایران به رسمیت شناخته شده اند ، ضرتمام گ

 د یکسیاست مصوب به منصه ظهور برسد تا برابری قومی در عمل اتفاق بیفتد و فقط در ح

کی یوان حرف و شعار باقی نماند! برداشته شدن تعصبات و تنگ نظری ها از آموزش عالی بعن

ا یمدی در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفت. بخشی از این تعصبات ع دیگر از پیشنهادات

رش سهوی مربوط به محتوای کتاب های آموزشی و دانشگاهی است. بخشی نیز مربوط به نگ

وط به مرب کوتاه بینانه و نامناسب اساتید و سایر اعضای نظام آموزش عالی است و بخشی نیز

ر بما آنچه که مشخص است این است که با تکیه سیاست گذاری های های دانشگاهی است ا

ا هسیاست گذاری های چندفرهنگی می توان از دامنه و گستره این تعصبات و تنگ نظری 

ی در (.توجه به آموزش چندفرهنگ1395کاست)محمدی، کمال خرازی، کاظمی فرد و پور کریم،

..( از ا و.هب شعر، اردوه برنامه های غیر رسمی و فوق العاده) گردهمایی، نشست های علمی، ش

 د. ی شوجمله مواردی است که می تواند منجر به افزایش سواد چندفرهنگی اعضای آموزش عال

استقالل دانشگاه ها جهت تعهد و پاسخگویی به نیازهای منطقه ای و محلی خاص بیانگر 

در حوزه فرهنگ واگذاری اختیارات به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر مبنای نیاز های ویژه 

همچون برگزاری همایش های قومی و فرهنگی، دعوت از بزرگان علم و فرهنگ و هنر و موسیقی 

در بزرگداشت ها ، کنفرانس ها  و تجلیل از شخصیت های شامخ در حوزه فرهنگ و هنر و ادب 

خاذ است. همچنین می توان به جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام اشاره کرد که می توان با ات
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سیاستی بدون حاشیه و سوگیری در شهرها و استان های مختلف با همکاری واحد آموزشی عالی 

منطقه برای برپایی آن برنامه ریزی کرد. این جشنواره ساالنه به کرات فقط در استان گلستان 

برگزار شده است! اگر این جشنواره با کمک واحد آمورش عالی و سایر نهادهای ذیربط در استان 

ای مختلف برگزار شود، زمینه برای توسعه سواد قومی و فرهنگی ، افزایش آگاهی چندفرهنگی ه

را فراهم خواهد آورد. غنی سازی منابع علمی و کتابخانه های دانشگاه ها جهت مرتفع شدن 

نیازهای چندفرهنگی می تواند زمینه را برای شناسایی فرهنگ های موجود در جامعه مهیا سازد. 

به اینکه ساالنه دانشجویانی از فرهنگ های مختلف به آموزش عالی راه می یابند ، غنی با توجه 

سازی منابع کتابخانه ای می تواند این فرصت را در اختیار دانشجویان و اساتید قرار دهد تا با 

برای توسعه سواد چندفرهنگی افراد در گروه های مختلف انسانی و قومی در ایران آشنا شوند.  

امعه چندقومی و چندفرهنگی همچون ایران الزم است در دوره  های مختلف تحصیلی یک ج

برنامه ریزی صورت گیرد؛ به این معنا ارایه آموزش های چندفرهنگی در دوره های مختلف منجر 

به شناخت فرهنگ های ایرانی، و شکل گیری بینش مبتنی بر قضاوت صحیح خواهد شد.بنابراین 

رسیدن به شرایطی که در آن افراد از سواد چندفرهنگی باالتری برخوردار  شاید بتوان گفت برای

باشند،  اولین و مهم ترین مساله در جامعه ایران، بازنگری درسیاست گذاری های فرهنگی در 

اسناد باالدستی است. همان گونه که قبال نیز گفته شد ایران کشوری کثیر القوم و متنوع از 

وخوهای و رسوم و خلق غرافیایی است که باعث تنوع فرهنگی، آدابها، دارای تنوع جفرهنگ

( 1389خورد. صالحی امیری)مذهبی نیز در آن به چشم می –متفاوت شده است، و تنوع دینی 

دارد چه در سطح ملی و چه محلی اقوام و مذاهب مختلف باید احساس کنند که یمبیان 

ی برابر برای خدمت به کشور هافرصتو از  شودمساوی در قدرت مشارکت داده می صورتبه

ها داشته یتقومها و برخوردارند، در عرصه فرهنگی، مدیران کشور باید شناخت کافی از فرهنگ

باشند و در راستای سیاست کالن اداره تنوع فرهنگی از یک الگوی واحد تبعیت نمایند. از طرف 

هنگی مشترک ایرانیان در دستور کار همه دیگر تبیین، تبلیغ و تأکید بر پیشینه تاریخی و فر

ی قرار گیرد و در حوزه اقتصادی نیز توسعه متوازن و توزیع عادالنه ارسانهی تبلیغی و هادستگاه

یافته و محروم باید در توسعهیژه مناطق قومی کمتر وبهثروت در میان مناطق مختلف کشور، 

 ی اقتصادی کشور قرار گیرد. هابرنامه رأس

های مختلف باید از حقوق برابر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ها و فرهنگقومیت

برخوردار باشند. پذیرش تنوع فرهنگی، احترام به سنن و فرهنگ همه اقوام کشور و حفظ میراث 

رود. بنابراین ها و... ازجمله خصوصیات فرهنگی و حقوقی در این کشور به شمار میفرهنگی آن

ها و اقوام گوناگون است باید به دنبال حمایت ای که دارای فرهنگیک جامعه گذاری درسیاست
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ها و باورهای مشترک باشد، تا بتواند اقوام گوناگون را به یکدیگر پیوند دهد و وحدت در از ارزش

 کثرت را پدید آورد. 

ه کبرای زیست در یک جامعه چندفرهنگی همچون ایران ضرورت دارد از طرف دیگر ، 

م نظا تنوع فرهنگی در اسناد باالدستی به صورت رسمی پذیرفته شود و بازتاب آن در بحث

گی فرهنآموزشی به طور اعم و نظام برنامه ریزی درسی به طور اخص مشاهده شود. سواد چند

رگان اا و منوط و مشروط به ارایه آموزش های چندفرهنگی در جامعه است. نهادها و سازمان ه

ا ته باشند داشت وجود دارد می توانند در  این امر بسیار مهم و حیاتی فعالیتهایی که در جامعه 

، مهارت هنگیزمینه برای آشنایی با اقوام مختلف و مولفه های فرهنگی آنان، کسب دانش چند فر

ان م به ادیحترابرخورد با تفاوت ها و تنوعات، ایجاد نگرش مثبت نسبت به پدیده ها تفاوت ها، ا

 ر  اقوامشاهیمتکثر دینی و مذهبی، قومی، فرهنگی و زبانی، بازخوانی و بازشناسی  الهی، پذیرش

آشنایی  ران،در حوزه های مختلف و آشنایی با خدمات علمی و ادبی و فرهنگی آنان به جامعه ای

ه بین اهش فاصلی، کبا آثار باستانی و تاریخی اقوام، آشنایی با مکان های تاریخی، احترام به دیگر

 ود.هم ش، ترویج مدارا، شکل گیری حس همبستگی ملی، تقویت انسجام اجتماعی و... فراقومی

ر یست ددر ایران پژوهشی در باب سواد چندفرهنگی به عنوان یکی از ضروریات برای ز 

است.  رفتهگجامعه چندفرهنگی انجام نشده است و می توان گفت دیگر ابعاد سواد مد نظر قرار 

سیستم  ی درظام آموزشی ایران حلقه ای مفقوده است که نیاز به بازنمایسواد چندفرهنگی در ن

برو ف روهای آموزشی دارد چرا که نظام های آموزشی با تنوع جمعیت دانشجویان اقوام مختل

اهی انشگاست و ضرورت دارد تمهیدات مناسبی برای برخورد با پدیده چندفرهنگی در جامعه د

 را مورد لمانر خارج از کشور انجام شده است بیشتر دیدگاه معاندیشیده شود. پژوهش هایی که د

 ریساتسنجش قرار داده است و می توان گفت نتایج این پژوهش در مجموع با نتایج پژوهش 

ه بث تنوع مباح ( مبنی بر اینکه برنامه های آموزش معلمان باید زمینه تعامالت پایدار با2005)

وهش مل پدید آورد ، همخوانی دارد. همچنین با پژمنظور افزایش نگرش چندفرهنگی در ع

 وندفرهنگی ( که بر کافی بودن دانش واقعی معلمان در رابطه با آموزش چ2013اسالن و آیدین)

نجانده ها گتنوع تاکید دارد و ضرورت دارد اصول آموزش چندفرهنگی در برنامه های آموزشی آن

ت به بر آگاهی چندفرهنگی معلمان نسب ( مبنی2013شود، همخوانی دارد. با پژوهش گیال)

سمی رورت فهم پیچیده تر گفتمان راجتماعی و ض -یادگیرندگان کالس از منظر تنوع فرهنگی

( که 2016نتایج پژوهش کوچکتاس )اجتماعی  نیز همسو است.  –نسبت به محتواهای فرهنگی 

ر داضر و با پژوهش حبر مشارکت  اعضای هیات علمی در فعالیت های چندفرهنگی تاکید دارد 

وق قسمت پیشنهادات مبنی بر توجه به آموزش چندفرهنگی در برنامه های غیر رسمی و ف

 العاده) گردهمایی، نشست ها های علمی، شب شعر، اردوه ها و...( همخوانی دارد.
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