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چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای دروس فارسی و علوم اجتماعی دورۀ ابتدایی 
فارسی  و  اجتماعی  علوم  درسی  است. کلیۀ کتاب های  چندفرهنگی  آموزش  مؤلفه های  براساس 
)بخوانیم( دورۀ ابتدایی به عنوان جامعۀ آماری این تحقیق به کار رفته است. محتوای پژوهش حاضْر 
فعالیت ها  و  تصویرها  )پاراگراف(،  متن  تحلیْل  واحدهای  و  شده  تحلیل  آنتروپی شانون  روش  با 
آموزش  با  مرتبط  مؤلفه های  و  مقوله ها  شامل  بررسی  این  نظرِی  چارچوب  است.  بوده  )جمله( 
باالدستی  اسناد  این رویکرد و همچنین  با  نظریه های مرتبط  و  در پژوهش ها  پرتکرار  چندفرهنگِی 
بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از مجموع 3265 واحد ضبط شمارش شده 
در کتاب های درسی مذبور، در دورۀ ابتدایی، فراوانِی مفاهیم و مؤلفه های آموزش چندفرهنگی تنها 
436 مورد )کمتر از 7 درصد( است که مؤلفه هایی همچون انعکاِس تنوع قومی، مذهبی و محیطی 
و تنوع استفاده از روش های تدریس، ارزشیابی، مواد و محیط یادگیری است و بیشترین میزان بار 
و  اجتماعی  تعلیمات  واحد ضبط شمارش شدۀ کتاب های  همۀ  در  را  اهمیت  و ضریب  اطالعاتی 
بخوانیم دورۀ ابتدایی دارد. کمترین میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت به ُبعد آموزش ضدتبعیض 
و ضدتعصب نژادی مربوط است. با عنایت به این مهم و براساس یافته های پژوهش حاضر، بازنگری 
در برنامه های درسِی یادشده، برای توجه بیشتر به مؤلفه ها و شاخص های کمتر موردتوجه، ضرورتی 
محتوم است. نهاد آموزش وپرورش با اتکا به این نوع قالب ها )برنامۀ درسی چندفرهنگی( می تواند 
نقش برجسته اي در تقويت و ترويج هويت هر كشوري ايفا کند و حيات فرهنگي آن را تضمين كند.
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مقدمه

تربیت است؛  تعلیم و  آموزش وپرورِش چندفرهنگی یکی از موضوعات بسیار مهِم روز در حوزۀ 
حوزه ای از مطالعات آموزشی که در ایران تا حد زیادی مغفول مانده است )صادقی، 1392(. این 
رویکرد بر اصول و مؤلفه هایی بدین شرح استوار است: درک و فهم؛ برانگیختن حس احترام و تحمل 
اختالف و تفاوت های بین فرهنگیNgo, 2010: 475( 1(؛ به رسمیت شناختن تنوع های فرهنگی 
به ویژگی های  مثبت  ایجاد نگرش  57(؛  موجود در کشور و جهان )عزیزی و همکاران، 1389: 
فرهنگی، قومی، تمدنی و کاهش تبعیض2 و تعصب نژادی )Brown, 2013: 226(؛ توانمندسازی 
 Nethsinghe,( فرهنگ مدرسه و ساختارهای آن در ایجاد تساوی و برابری آموزشی برای همگان
 Moorehead,( 3؛ رفع نیازهای کودکان اقلیت و رهایی از سردرگمی هویتی آنان)384 :2012
147 :2011(؛ انعکاس تنوع قومی، نژادی، محیطی، دینی و مذهبی در برنامه های درسی )جوادی، 
1379: 18(؛ تنوع در استفاده از روش های متنوع تدریس، مواد آموزشی و روش های ارزشیابی و 

جز این ها. 

این رویکرد درصدد است با ایجاد تغییرات در آموزش وپرورش برای جلوگیری از نابرابری های 
آموزشی و نیز ارزش گذاری بر تفاوت های فرهنگی برای قرارگرفتن در متن و بطن فرایند تدریس 
و یادگیری، مهارت های زیستی بشر امروز را برای زندگی در جامعه ای چند فرهنگی ارتقا بخشد. 
باتوجه به اینکه جامعۀ ایران نیز رنگین کمانی است از فرهنگ های گوناگون، پیش بایسته ها و الزامات 
زندگی در این کشور نیز باید براساس اصول زیست چندفرهنگی تدبیر شود )صادقی، 1391: 37(. 
بنابراین ضرورت دارد آموزش رسمی نقش چندفرهنگی را ایفا کند و آن را به شیوه های مختلف، 
ازجمله گنجاندن در برنامه های درسی، فرهنگ سازی کند و اشاعه دهد. درواقع اصل مهم و اساسی 
در تعلیم و تربیِت چندفرهنگی به وجودآوردِن حساسیت نسبت به تکثر ذاتی موجود در جهان واقع 
مطالعات  از  چندفرهنگی گونه ای  تربیت  و  تعلیم  به عبارت دیگر،   .)Irvine, 2012: 270( است 
است که هدف عمدۀ آن برابری فرصت های تعلیمی و تربیتی برای نژادها، اقوام و گروه های مختلف 

فرهنگی است.

براین اساس، منظور از برنامۀ درسی چندفرهنگی، برنامه ای ست که پاسخ گوی فرهنگ ها4 است 
دانش آموزان  زندگی  و  نیازها  با  مرتبط  و  دارد، کودک محور  میان رشته ای  یا  تلفیقی  ویژگی های  و 
است )Mousseau, 2006: 3(، پیامش همکاری، تعاون، هم زیستی مسالمت آمیز، عدالت و جز 
این هاست و در پی تحقق بخشیدن به قدرت و هویت قومی بدون برتری طلبی است و می خواهد 
1 . tolerance of difference
2 . prejudice reduction
3 . identity confusion
4 . Culturally responsive curriculum



81تحلیلجایگاهآموزشوپرورش...

هویت ملی کسب کند و مهارت های الزم برای مشارکت کامل در امور اجتماعی برای دانش آموزان را 
فراهم کند. درواقع، پایه و اساس یک برنامۀ درسی چندفرهنگی درِک نقش نژاد، قومیت، و فرهنگ در 
ساخت وساز دانش علمی و اجتماعی است و اینکه دانش آموزان چگونه باید بیاموزند و چگونه ارتباط 
خود را با دیگران به صورت عادالنه گسترش دهند. درواقع، برنامه های درسِی چندفرهنگی بر تأمین 
و برقراری عدالت آموزشی متمرکز است و به دانش آموزانی توجه دارد که در نظام آموزشی به حاشیه 
رانده شده اند. این برنامه ها خواستار رشد دانش آموزان است. کرومل1 )2013( معتقد است آموزش 
چندفرهنگی، به عنوان یکی از مالک های استانداردسازی برنامۀ درسی، باید در دستور کار سیاست 
جهانی آموزش قرار گیرد. برخی از اندیشمندان معتقدند دانش چندفرهنگی باید در الیه های مختلف 
بین معلمان، دانش آموزان و  آموزشی، تعامل  برنامه های درسی، تدابیر  آموزش وپرورش ازجمله در 
 Domnwachukwu,( والدین نمود یابد، و به طورکلی جزء اصلی ماهیت تدریس و یادگیری باشد

.)2010: 71

دارند،  بیشتری  ارتباط  جهانی  مدنی  جامعۀ  با  كشورهایی كه  می دهد  نشان  پژوهشی  یافته های 
برای  درسی  برنامۀ  استانداردهای  و  ملی  سیاست های  دارد كه  احتمال  بیشتر  چشمگیری،  به طور 

باشند. داشته  چندفرهنگی  آموزش 

بنابراین می توان نتیجه گرفت تربیت انسان با توان زیستن در جامعه ای که دارای فرهنگ چندقومی 
است جز با ایفای نقش چندفرهنگی آموزش وپرورش )رسمی و غیررسمی( به طوراعم و برنامه های 
درسی، معلمان و جز این ها، به طوراخص، ممکن نیست؛ ازاین رو آموزش چندفرهنگی و ضرورت 
از  یکی  امروزی  اوضاع  در  آن  به  بی توجهی  پیامدهای  به  توجه  و  فلسفی  مبانی  با  افراد  آشنایی 
اولویت های اساسی نظام های آموزشی هر جامعه است، به ویژه جوامعی که در ماهیت خود از تنوع 
مهم ترین  از  دریکی  چندفرهنگی  آموزش  جایگاه  به  توجه  پس،  برخوردارند.  قابل توجهی  فرهنگی 

محمل های آن، یعنی برنامه های درسی، نیازی بسیار مهم و حیاتی است.

پژوهش های کمابیش متفاوتی دربارۀ این موضوع انجام شده است. برای مثال در پژوهش عبدلی 
رشته های  درسی  برنامۀ  محتوای  در  آموزش چندفرهنگی  رویکرد  جایگاه   )1394( سلطان احمدی 
است.  بررسی شده  دانشگاه های شمال غرب کشور  اعضای هیئت علمی  دیدگاه  از  پزشکی  علوم 
نتایج این بررسی نشان می دهد میزان توجه یا استقرار آموزه های این رویکرد در محتوای برنامه های 
درسی علوم پزشکی کشور در حد مطلوبی نیست. عراقیه و همکاران )1390: 57( جایگاه قومیت 
در برنامه های درسِى صریح دورة متوسطه در نظام آموزش وپرورش ایران در رشتۀ ادبیات و علوم 
انسانى را بررسى کرده اند که نتایج آن نیز نشان می دهد تمایلی به طرح مسائل اقوام در کتاب های 
درسی وجود ندارد، همچنین تأكید ضمنی بر تعارضات قومیت ها و مغفول بودن قومیت و مقوله های 
1 . Krummel
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با   )120  :1383( دیگر، شیخاوندی  پژوهشی  در  می خوَرد.  به چشم  درسى  کتاب های  در  قومى 
بررسی كتاب های درسی تعلیمات اجتماعی و جامعه شناسی دورۀ ابتدایی و راهنمایی نشان داده 
است که این کتاب ها به مقوالت فرهنگ و هویت قومی نپرداخته اند. هرچند به نظر می رسد این امر 
باتوجه به تقویت انسجام ملی انجام شده باشد، عدم توجه به مقوله های مرتبط با قومیت ها درنهایت 
به تضعیف جایگاه هویت ملی منجر خواهد شد. به همین سان، نوشادی و همکاران )1390: 139( 
در مطالعه ای نقش و کارکرد تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی را در شکل گیری 
هویت ملی بررسی کرده اند، یافته های پژوهش آن ها بر این امر داللت دارد که در کتاب های نام برده، 
نسبتًا  در حد  ملی،  پدیدۀ هویت  به  مربوط  اسالمیِت  به عنوان رکن  و سیاسی،  دینی  مقوله های  به 
مناسبی پرداخته شده، درحالی که دربارۀ برخی دیگر از ابعاد هویت ملی مربوط به ارکان ایرانیت و 
نمادهای  ملی،  اسطوره های  قومی،  ملی، خرده فرهنگ های  و هنجارهای  ارزش ها  تجدد )همچون 
ملی و تجدد( به شدت غفلت شده است. فیاض و ایمانی )1389: 29( در تحقیقی نماد های هویت 
ملی را در کتاب های درسی تاریخ و علوم اجتماعی دورۀ متوسطۀ رشته های علوم انسانی، تجربی و 
ریاضی فیزیک بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که نماد قومیت و مؤلفه های مربوط به فرهنْگ 
در کتاب های مذکور بروز و ظهور مناسبی نداشته است؛ یعنی نماد قومیت و مؤلفه های مربوط به 

فرهنگ به ترتیب دارای کمترین فراوانی گزارش شده است.

ابتدایی  دورۀ  از  چندفرهنگی(  درسی  )برنامۀ  برنامه هایی  چنین  ارائۀ  و  طراحی  ازسویی دیگر، 
ضرورت تام دارد؛ زیرا متخصصان اتفاق نظر دارند که مسائل فرهنگی از دوره های پایه باید آموزش 
داده شود )یارمحمدیان، 1384: 97( و آموزش رسمی در دورۀ ابتدایی باید براساس فرهنگ های 
تركیبی باشد )عسکریان، 1385: 142(؛ همچنین معتقدند که معلم و برنامه های درسی می توانند 
از اوان کودکی دانش آموزان را نسبت به تفاوت های فرهنگی و غنای فرهنگی همدیگر آشنا کنند، 
چگونگی احترام و همدلی را به آن ها آموزش دهند، و زیستن در کنار همدیگر را بدون هیچ گونه 
مشکلی به آن ها تعلیم دهند. تحقیقات مختلفی نیز ثابت کرده اند هراندازه بچه ها در سال های نخستین 
زندگی بیشتر در معرض چنین برنامه ها و آموزش هایی قرار بگیرند، پذیرفتن چنین تفاوت هایی در 
آن ها نهادینه تر می شود و در آینده نیز شانس بهتری برای موفقیت در امور مختلفی، چون تحصیل 
و جز این ها خواهند داشت )Mousseau, 2006: 2(. بنابر موارد یادشده، تحقیق حاضر درصدد 
ابتدایی را براساس مؤلفه های آموزش  آن است که محتوای دروس فارسی و علوم اجتماعی دورۀ 
چندفرهنگی تحلیل و بررسی کند تا از این رهگذر بتواند به دیدگاه واقع بینانه ای دربارۀ میزان تناسب 
آموزه های این رویکرد با برنامه های درسی مذبور، که انتظار طرح چنین مؤلفه هایی در آن زیاد است، 

دست یابد.
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پرسش پژوهش

این پژوهش بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که در محتوای کتاب های تعلیماتاجتماعی 
و بخوانیمدورۀ ابتدایی به چه میزان به مؤلفه های آموزش  و پرورش چندفرهنگی )احترام متقابل و 
توجه به ارزش و کرامت همۀ انسان ها، انعکاس تنوع قومی، مذهبی، محیطی، آموزش ضدتبعیض 
و تعصب نژادی، تنوع استفاده از روش های تدریس، ارزشیابی، مواد و محیط یادگیری، توزیع برابر 

منابع و فرصت های تعلیمی و تربیتی، پذیرش تفاوت و تکثر( توجه شده است.

روش  تحقیق

باتوجه به هدف پژوهش حاضر که بررسی محتوای برنامۀ درسی)کتاب های درسی فارسی )بخوانیم( 
و تعلیمات اجتماعی( است، نگارنده از روش تحلیل محتوا استفاده کرده است؛ بنابراین، پژوهش 
حاضر براساس روش تحلیل محتواست و اجزا و مؤلفه های آموزش چندفرهنگی را بر پایۀ موارد 
مطرح شده در چارچوِب نظرْی الگو قرار داده است. باتوجه به هدف، تحقیق حاضر کاربردی به شمار 

می رود.

واحدهای تحلیل شده در پژوهش حاضر شامل متن، تصویرها و فعالیت ها اعم از پرسش ها و 
تمرین ها بودند که به ترتیب واحد ضبِط متْن پاراگراف، واحد ضبط فعالیت ها جمله و واحد ضبط 
تصاویر فراوانی های مربوط به هر تصویر در کتاب های مذکور بودند. جامعه و نمونۀ آماری در پژوهش 
حاضر یکسان اند؛ به عبارتی جامعه با نمونه برابر است، یعنی جامعه و نمونه شامل تمام کتاب های 
در  است که  تحصیلی 92-91  سال  در  ابتدایی چاپ شده  دورۀ  فارسی  و  اجتماعی  علوم  درسی 
حال حاضر در این دوره برای دانش آموزان ابتدایی تدریس می شود. به عبارت دیگر، نمونه گیری ما 
به صورت سرشماری و هدفمند و در جهت سؤال های تحقیق بود. در این پژوهش مجموعه کتاب هایی 
مدنظر قرار گرفته است که براساس مطالعۀ اکتشافِی مقدماتی و نیز توقع پژوهشگر، انتظار طرح 
ماهیت  این کتاب ها  دلیل گزینش  بهتر،  عبارت  به  داشت.  آن ها وجود  در  مؤلفه های چندفرهنگی 
محتوای موضوعی آن ها بود و نیز اهدافی که بر آن ها مترتب شده بود. بدین صورت که پژوهشگر با 
بررسی اولیۀ محتوا و اهداف کتاب های موجود در دورۀ ابتدایی، این کتاب ها را برای تحلیل عمیق تر 

و متناسب باهدف پژوهش برگزید.

مقوله ها و مؤلفه های مرتبط با آموزش  و پرورش چندفرهنگی که در این پژوهش مدنظر قرارگرفته 
است با استناد به چارچوب نظری و ادبیات پژوهش بدین شرح شناسایی شدند: 

الف( پژوهش ها و نظریه های مرتبط چون بنکس و بنکس1)2010 ;2004(، اسلیتر و گرانت2 
1 . Banks & Banks
2 . Sleeter & Grant
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سلطان احمدی  عبدلی   ،)2008( پارخ3  و   )2008( )2006(، گورسکی2  )2008 ;2005(، گی1 
)1394(، صادقی )1391(، عراقیه و همکاران )1391(؛ 

ب( اسناد باالدستی: قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله، فلسفه تربیت رسمی و عمومی، 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجم  برنامه ی  و  فرهنگی،  انقالب  عالی  مصوبات شورای 

ایران.  اسالمی  جمهوری 

مؤلفه های پرتکرار مرتبط با این رویکرد در منابع فوق بدین شرح است: احترام متقابل و توجه 
و  ضدتبعیض  آموزش  محیطی،  مذهبی،  قومی،  تنوع  انعکاس  انسان ها،  همۀ  و کرامت  ارزش  به 
یادگیری، توزیع  ارزشیابی، مواد و محیط  از روش های تدریس،  تنوع استفاده  نژادی،  ضدتعصب 
با مسالمت زندگی کردن.  تربیتی و پذیرش تفاوت و تکثر، و  برابر منابع و فرصت های تعلیمی و 
پس از شناسایی این مؤلفه ها، اطالعات براساس الگوی آنتروپی شانون تجزیه  و تحلیل شدند. و 
براساس همین الگو، میزان توجه به هریك از مؤلفه های آموزش چندفرهنگی در کتاب های درسی 
دورۀ ابتدایی بررسی شد. شمار مؤلفه های مرتبط با آموزش چندفرهنگی با استناد به موارد فوق زیاد 
بودند که بخشی از آن ها به پیوست آمده است؛ ولی در این پژوهش آن مؤلفه هایی برگزیده شدند 
که هم در اسناد باالدستی کشور ایران و هم در ادبیات نظری پژوهش، جزو مؤلفه های پرتکرار و 

بودند. قابل توجه 

برای اینکه تحلیل روایی باشد، مؤلفه های شناسایی شده در جدولی مرتب شد و سپس در اختیار 
چندتن از برنامه ریزان و معلمان آشنا به مباحث چندفرهنگی قرار گرفت تا آن را از منظر سازه ها برای 
به دست آمده،  تحلیل های  پایایی  از  اطمینان  به منظور حصول  ازطرف دیگر،  ارزشیابی کنند.  تحلیل 
علوم  با تخصص  )پژوهشگری  پژوهشگر  دو  اختیار  در  را  تحلیل  واحدهای  پژوهشگر کدگذاری 
ادبیات( قرارداد و درصد توافق آن ها را محاسبه کرد که 81  با تخصص  اجتماعی و پژوهشگری 
درصد برآورد شد. در مرحلۀ بعدی سعی شد که بین همۀ کدگذاری ها توافق حاصل آید. تعیین پایایِی 
کدگذارها و محاسبۀ ضریب پایایی به این روش انجام شد )دالور، 1383(: تعداد واحدهایی که در 

یک طبقه کدگزاری شده اند تقسیم بر مجموع کل تعداد واحدهای کدگزاری شده.

ندارد،  وجود  پایایی  ضریب  دربارۀ  قضاوت  برای  مطلقی  مالک  محتوا  تحلیل  در  ازآنجاکه 
صاحب نظران مالک  60 درصد را پذیرفته اند. پایایی این پژوهش براساس فرمول فوق 81 درصد 

آمد. به دست 

1. Gay
2. Gorski
3. Parekh
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تحلیل داده ها

برای تحلیل محتوا مراحل مختلفی طی می شود. مهم ترین آن ها مرحلۀ قبل از تحلیل )آماده سازی 
و  برد )سرمد  نام  می توان  را  نتایج  پردازش  مرحلۀ  و  )پیام(  مواد  بررسی  مرحلۀ  و سازمان دهی(، 
دیگران، 1384(. کانون توجه این پژوهش بر مرحلۀ سوم تحلیل محتوا، یعنی پردازش داده های پیام، 
متمرکز بود. بدین صورت که پس از رمزگذاری پیام و مقوله بندی آن، اطالعات به دست آمده تحلیل 
شدند. امروزه، برای تحلیل داده ها روش های بسیاری ارائه شده که اساس آن ها درصدگیری از فراوانی 
مقوله هاست. این روش ها مشکالت ریاضیاتی خاص خود دارند که از اعتبار نتایج آن ها می کاهد. 
نگارنده در این پژوهش کوشیده است تا نتایج با روش جدیدی که برگرفته از نظریۀ سیستم هاست، 
به  نگاه جدیدی  دارد که در بحث تحلیل محتوا  نام   » »آنتروپی شانون  این روش  پردازش شوند. 
پردازش داده ها دارد. براساس این روش، تحلیل داده ها بسیار دقیق تر و معتبرتر انجام خواهند شد. 
درواقع، آنتروپی شانون دیدگاهی جدید دربارۀ مبحث پردازش داده ها در تحلیل محتوا به پژوهشگر 
می دهد. آنتروپی نشان دهندۀ مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام است. به عبارت دیگر، 
آنتروپی در تئوری اطالعات شاخصی است برای اندازه گیری عدم اطمینان که به وسیلۀ یک توزیع 
احتمال بیان می شود. این عدم اطمینان به صورت ذیل نوشته می شود )الوانی و همکاران، 1388(:

.O>E>1 یک ثابت مثبت است به منظور تأمین K به طوری که

رابطۀ ریاضی فوق با این فرض که محتوای یک پیاْم از نظِر mپاسخگو در nمقوله طبقه بندی شده 
است، مورد بحث قرار می گیرد. برای تشریح الگوریتِم روش آنتروپی شانون الزم است که درابتدا 
پیام  برحسب مقوله ها به تناسب هر پاسخگو در قالب فراوانی شمارش شود. نتیجه در جدول کلِی 

فراوانی ها )جدول 1( آمده است.

جدول 1: فراوانی مقوله ها برحسب پاسخگو

X1X2...Xnپاسخگو/مقوله

1F11F12...F1n
2F21F22...F2n

...............

MFm1Fm2...Fmn

بیان  زیر  به شرح  الگوریتم  مراحل  آمد(  بعدتر خواهد  )که   2 داده های جدول شماره  براساس 
می شود: 
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در مرحلۀ اول، ماتریس فراوانی های جدول فراوانی باید بهنجار شوند که برای این کار از رابطۀ 1 
می شود: استفاده 

 
رابطۀ 1

 

در مرحلۀ دوم، بار اطالعاتی مقولۀ j باید محاسبه شود. بدین منظور از رابطۀ 2 استفاده می شود:

رابطۀ 2

در مرحلۀ سوم نیز با استفاده از بار اطالعاتی مقوله ها )j=1, 2, …, n( ضریب اهمیت هریک از 
 )wj( مقوله ها محاسبه می شود. هر مقوله ای که بار اطالعاتی بیشتری داشته باشد از درجۀ اهمیت

بیشتری برخوردار است. برای محاسبۀ ضریب اهمیِت مقولۀ jام از رابطۀ 3 استفاده می شود:

رابطۀ 3

Wj شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقولۀ jام را در یک پیام باتوجه به  کل پاسخ دهندگان 
مشخص می کند. باتوجه به ُبردار W مقوله های حاصل از پیام را می توان رتبه بندی کرد )الوانی آذر و 

دانایی فرد، 1388(.

یافته های پژوهش

مؤلفۀ  شش  براساس  ابتدایی  دورۀ  بخوانیم و  اجتماعی  تعلیمات پژوهش، کتاب های  این  در 
به ارزش و  آموزش پرورش چندفرهنگی تحلیل شدند، مؤلفه هایی همچون احترام متقابل و توجه 
ضدتعصب  و  ضدتبعیض  آموزش  محیطی،  مذهبی،  قومی،  تنوع  انعکاس  انسان ها،  همۀ  کرامت 
نژادی، تنوع استفاده از روش های تدریس، ارزشیابی، مواد و محیط یادگیری، توزیع برابر منابع و 
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فرصت های تعلیمی و تربیتی، پذیرش تفاوت و تکثر. برای انجام این کار، درابتدا مجموع فراوانی ها 
بخوانیم تهیه شدند )جدول شماره 2(. سپس  تعلیماتاجتماعی و  برحسب هر مؤلفه در کتاب 
داده های این جدول براساس مرحلۀ اول روش آنتروپی شانون به صورت داده های بهنجارشده درآمدند 
)جدول شماره 3(. درادامه، براساس مرحلۀ دوم روش آنتروپی شانون، مقدار بار اطالعاتی داده های 
جدول 3 به دست آمد و سپس براساس مرحلۀ سوم روش آنتروپی شانون، ضریب اهمیت به دست آمده 
از جداول فوق نشان داده شد )جدول شماره 4( تا مشخص شود به طورکلی بیشترین میزان توجه و 

اهمیت به کدام مؤلفه اختصاص دارد.

جدول 2: توزیع فراوانی توجه به مؤلفه های آموزش پرورش چندفرهنگی در کتاب های تعلیمات اجتماعی و بخوانیم دورۀ ابتدایی

مؤلفه ها/ کتاب ها

ی
اع
تم
اج
ت

ما
علی
ت

وم
س

ی
اع
تم
اج
ت

ما
علی
ت

رم
چها

ی 
اع
تم
اج
ت

ما
علی
ت

جم
پن

ی
اع
تم
اج
ت

ما
علی
ت

شم
ش

ول
ما
انی
خو
ب

وم
م د

انی
خو
ب

وم
 س
یم
وان
بخ

رم
چها

م
انی
خو
ب

جم
پن
یم
وان
بخ

شم
 ش
یم
وان
بخ

کل
ع 

جم

احترام متقابل و توجه 
به ارزش و کرامت همۀ 

انسان ها 

907077110121366

انعکاس تنوع قومی، 
مذهبی، محیطی

202521292051192116187

آموزش ضدتبعیض و 
ضدتعصب نژادی

003030064925

تنوع استفاده از روش های 
تدریس، ارزشیابی، مواد و 

محیط یادگیری

1994108388767

توزیع برابر منابع و 
فرصت های تعلیمی و 

تربیتی

000010240814

پذیرش تفاوت و تکثر 
)بامسالمت زندگی کردن(

711808491261277

3265  کل واحدهای ضبط شمارش شده در کتاب های درسی فارسی  و علوم اجتماعی دورۀ ابتدایی

3265 واحد ضبط شمارش شده در کل کتاب های تعلیماتاجتماعی و بخوانیم دورۀ ابتدایی در 
جدول شمارۀ 2 مرتب شده است. نتیجه نشان می دهد که به مؤلفۀ احترام متقابل و توجه به ارزش 
و کرامت همۀ انسان ها به اندازۀ 66 واحد پرداخته شده است؛ همچنین تنوع قومی، مذهبی، محیطی 
187 واحد و آموزش ضدتبعیض و ضدتعصب نژادی 25 واحد را به خود اختصاص داده است. 
افزون براین ها، 67 واحد به تنوع استفاده از روش های تدریس، ارزشیابی، مواد و محیط یادگیری 
مربوط بود، و توزیع برابر منابع و فرصت های تعلیمی و تربیتی 14 واحد و مؤلفۀ پذیرش تفاوت و 
تکثر 77 واحد مشاهده شد. به طورکلی، ُبعد انعکاس تنوع قومی، مذهبی، محیطی بیشترین میزان 
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توجه را به دست آورده و ُبعد آموزش ضدتبعیض و تعصب نژادی کمترین میزان توجه را از آِن خود 
کرده است.

جدول 3: داده های بهنجارشدۀ جدول 2 در کتاب های تعلیمات اجتماعی و بخوانیم دورۀ ابتدایی

مؤلفه ها/ کتاب ها

ی
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ت
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ت
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چها
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انی
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ب

جم
پن
یم
وان
بخ

شم
ش
یم
وان
بخ

احترام متقابل و 
توجه به ارزش 
و کرامت همۀ 

انسان ها 

0/1400/1100/110/110/020/150/180/20

انعکاس تنوع 
قومی، مذهبی، 

محیطی

0/110/130/110/160/110/030/080/050/140/09

آموزش ضدتبعیض 
و ضدتعصب 

نژادی

000/1200/12000/240/160/36

تنوع استفاده از 
روش های تدریس، 
ارزشیابی، مواد و 

محیط یادگیری

0/010/130/130/060/150/120/040/120/120/10

توزیع برابر منابع و 
فرصت  های تعلیمی 

و تربیتی

0000000/140/2900/57

پذیرش تفاوت و 
تکثر )بامسالمت 

زندگی کردن(

0/090/140/1000/100/050/120/160/080/16

جدول 4: مقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه های آموزش وپرورش چندفرهنگی در کتاب های تعلیمات اجتماعی و بخوانیم 

دورۀ ابتدایی

احترام متقابل و 
توجه به ارزش 
و کرامت همۀ 

انسان ها

انعکاس 
تنوع 

قومی، 
مذهبی، 
محیطی

آموزش 
ضدتبعیض 

و 
ضدتعصب 

نژادی

تنوع استفاده 
از روش های 

تدریس، 
ارزشیابی، 

مواد و محیط 
یادگیری

توزیع برابر 
منابع و 

فرصت های 
تعلیمی و 

تربیتی

پذیرش 
تفاوت و 

تکثر

 Ej
مقدار بار 
اطالعاتی

0/850/960/660/950/420/85

 Wj
ضریب 
0/180/210/140/200/090/18اهمیت
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جدول 4 نشان می دهد بیشترین میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت در همۀ واحِد ضبِط شمارش شدۀ 
کتاب های تعلیماتاجتماعی و بخوانیم دورۀ ابتدایی به مؤلفه های انعکاس تنوع قومی، مذهبی و 
محیطی و تنوع استفاده از روش های تدریس، ارزشیابی، مواد و محیط یادگیری و کمترین میزان بار 

اطالعاتی و ضریب اهمیت به ُبعد آموزش ضدتبعیض و ضدتعصب نژادی مربوط است.

بحث و نتیجه گیری

برنامۀ درسی چندفرهنگی سازوکاری است که برای توانمندسازی افراد و گروه ها ازمنظر برخورداری 
مؤثر  بسیار  چندفرهنگی  جامعۀ  یک  در  مسالمت آمیز  همزیستی  برای  مهارت  و  نگرش  دانش،  از 
است. جامعۀ ایران به دلیل داشتن قومیت های مختلف با زبان ها و آداب و سنن متفاوْت جامعه ای 
چندفرهنگی است. بنابراین، ایران نیازمند کسب دانش چندفرهنگی )صادقی، 1392( و درنتیجه 
تدوین برنامه های درسی چندفرهنگی )عبدلی سلطان احمدی، 1394( است. با عنایت به این مهم، 
یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که از مجموع 3265 واحد ضبط شمارش شده در کتاب های 
درسی فارسی و علوم اجتماعی دورۀ ابتدایی، تنها 436 مورد فراوانی دربارۀ مفاهیم و مؤلفه های 
آموزش پرورش چندفرهنگی مشاهده شده است. به عبارت دیگر، کمتر از 7 درصد محتوای کتاب های 

درسی فارسی و علوم اجتماعی، به مؤلفه های آموزش  پرورش چندفرهنگی توجه کرده است.

نتایج پژوهش نشان می دهد میزان توجه به طراحی و تدوین آموزه های این رویکرد در محتواهای 
نوع  این  مثبتی که  بسیار  مزایای  به رغم  به عبارتی دیگر،  نیست.  مطلوب  به هیچ وجه  درسی  برنامۀ 
برنامه های درسی برای یادگیرندگان به ارمغان می آورد، استقرار برنامۀ درسِی چنین رویکردی در نظام 
آموزش وپرورش ما جایگاه خوبی ندارد. این یافته با نتایج پژوهش هایی چون عبدلی سلطان احمدی 
)1394(، عسکریان )1385: 142(، بابلی و دیگران ) 1392: 245(، حکیم زاده و دیگران )1386: 
52(، فیاض و ایمانی )1389: 29(، عراقیه و دیگران )1388: 149(، عراقیه و دیگران )1391: 
ناکافی بودن کوشش های  از  پژوهش ها  این  همۀ  دارد.  همخوانی   )96  :1391( صادقی  و   )201
صورت گرفته در برنامه های درسی برای پرداختن به آموزش چندفرهنگی و از وجود ضعف عمده 
در این زمینه حکایت می کنند. باتوجه به نتایج این پژوهش و پژوهش های مرتبِط دیگر می توان حکم 
به مغفول بودن سیاست قومی و چندفرهنگی در ایران داد؛ ازاین رو، باید نگرانی های بومی و محلْی 
هستۀ مرکزی نظام های آموزشِی متمرکز باشد. نتایج تحقیق سلطانی )1388( که با نتایج پژوهش 
حاضر همسوست نشان داد با وجود اهمیت فراواِن این موضوع و نیز باتوجه به اینکه ایران جمعیت 
دانش آموزی متنوع و متکثر دارد، میزان توجه به مفاهیم آموزش چندفرهنگی در محتوای آموزشی 
نمادهای هویت  پژوهشی  در   )29 ایمانی )1389:  و  فیاض  است.  اندک  بسیار  تربیت معلم  دورۀ 
ملی را در کتاب های درسی تاریخ و علوم اجتماعی دورۀ متوسطۀ رشته های علوم انسانی، تجربی و 
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ریاضی فیزیک بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که نماد قومیت و مؤلفه های مربوط به فرهنْگ 
در کتب موردبررسی بروز و ظهور مناسبی نداشته است.

راهبردی  و  مدون  درسی  برنامۀ  فقدان  به شدت  ما  آموزشِی  نظام  است که  همین  نیز  واقعیت 
در طراحی چنین  بی توجهی  و  و غفلت  دارد  قومی  و  فرهنگی  به جایگاه هویت های  احترام  برای 
موضوعات و برنامه هایی را می توان نماد بارز برنامۀ درسی پوچ در نظام آموزشی کشورمان دانست 
بگذارد.  جای  بر  دانش آموزان  ارزش های  و  نگرش   بر  مهم  بسیار  اثراتی  می تواند  خود  به سهِم  که 
با آن  تربیِت چندفرهنگی  نیز چالش هایی که تعلیم و  یا کم توجهی ها و  از علل چنین بی توجهی ها 
درسِی  برنامه های  تدوین  چگونگی  دربارۀ  سیاست گذاران  آگاهی  عدم  به  می توان  است  روبه رو 
برای  مناسب  آموزشی  الگو های  اشاره کرد؛ همچنین، کمبود  ویژگی های چندفرهنگی  از  برخوردار 
کاربسِت یافته های تئوریک در عرصۀ عمل، مقاومت معلمان و دانش آموزان در یادگیرِی فرهنگ های 
گوناگون، وجود نظام آموزشی متمرکز، ترس از خدشه دارشدن هویت ملی و نیز نوع نگاه افراد به 
مقولۀ آموزش چندفرهنگی، مبنی بر اینکه آن را همچون کاالی تجملی می دانند، از دیگر چالش های 
است.  آن  به  بی توجهی  یا  دالیل کم توجی  مهم ترین  از  و  فرهنگی  چند  آموزش وپرورش  پیِش روی 
اندیشمندان در پاسخ گویی به این دغدغه که توجه به فرهنگ های قومی، رّدِ نژادپرستی و دیگر اشکال 
تبعیض و پذیرش کثرت گرایی، فرهنگ و هویت ملی را خدشه دار می کند، معتقدند که پیدایش وجه 
مشترك زندگی اجتماعی میان جوامع مختلْف نه تنها باعث ازبین رفتن هویت فرهنگی آن ها نمی شود، 
بلکه آشنایی و پیوند هرچه بیشتر آن ها با یکدیگر بر غنای فرهنگی آن ها می افزاید و موجبات تضمین 

مردم ساالری و اصول دموکراتیک عدالت اجتماعی را فراهم می آورد.

ایران اسالمی هویت رنگین کمانی و تنوع قومیتی دارد؛ درعین حال، برنامۀ درسی تک فرهنگی و 
یکسان، که اصواًل دربرابِر تفاوت های فردی و فرهنگی بالقوۀ جامعۀ ایراْن خنثی و بی اعتناست، تسلط 
و حاکمیت دارد. این امر به  سهِم خود باعث ازمیان  رفتِن ارزش های بومی می شود و بر معضالت 
کرده  ایجاد  آموزش وپرورش  برای  بزرگ  چالشی  اکنون  و  می افزاید  قومیتی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
است. برای رفع این مشکل به مطالعه، واکاوی و اقدام مناسب برای همگرایی و انسجام اجتماعی 
نیاز است و نباید با سرپوش گذاشتن و نپرداختن به این تنوع با واقعیت های اجتماعی فاصله گرفت. 
از بسیاری از ویژگی های چندفرهنگی  با برخورداری  ایران  به بیان دیگر، می توان گفت جامعۀ امروز 
نیازمند نوعی سیاست گذاری و برنامه ریزی است که این نوْع تنوع و تکثر را در عرصه های مختلف 
به رسمیت بشناسد و بسترهای الزم را برای توجه بدان فراهم کند. بدیهی ست که این بسترسازی 
نیازمند فراهم کردن مقدمات و زمینه های فرهنگی و آموزشی الزم ازطریق نظام آموزشی و برنامه های 
درسی آن است که موجبات وحدت و شکوفایی ایران اسالمی، به عنوان جامعه ای چندفرهنگی، را در 
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ابعاد مختلف دینی، قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی فراهم آوَرد. درهمین باره، محمدی و همکاران 
)1392( معتقدند برنامۀ درسی چندفرهنگْی بایدی گمشده در نظام آموزش متمرکز ایران است و 
مهم ترین عامِل اقتدار، انسجام و وحدت ملی ایران چندفرهنگی و متکثر به شمار می رود و ضرورت 
این نوع برنامۀ درسی به دلیِل پرورش و شکوفایی خالقیت در تمام افراد جامعه و تعالی یکسان تمام 
مشارکت پذیری،  همچون  زمینه هایی  تقویت  اسالمی،  و  ملی  انسجام  و  وحدت  فرهنگ ها، حفظ 
این ها الزم و حیاتی است. درواقع،  از تعصبات هویتی خاص، شهروند خوب بودن و جز  رهایی 
برنامه درسی نقشی اساسی برای توسعه و گسترش ارزش های مشترک فرهنگی دارد. این نوع برنامه 
درسی می تواند ازطریق تبادل ارزش های فرهنگی اقوام مختلْف دگرآگاهی فرهنگی را افزایش دهد و 

اهمیت دیگری )توجه به غیر( را شکل دهد.

بنابراین یکی از مهم ترین مواردی که باید در محتوای کتاب های درسی مدنظر قرار گیرد، توجه به 
مسئلۀ قومیت ها و فرهنگ ها در كشور چندقومی و چندفرهنگِی ایران و ارائۀ الگوی مطلوب برنامه 
با استفاده  به ویژه  نتیجه گرفت نهاد آموزش وپرورش در قالب های مختلف،  درسی است. می توان 
از کتب درسی مناسب و پاسخ گو به ویژگی های چندفرهنگی جامعه، می تواند نقش برجسته ای در 
امینی  براین اساس،  را تضمین كند.  آن  ایفا و حیات فرهنگی  تقویت و ترویج هویت هر كشوری 
)1391( معتقد است اگر این موضوع پذیرفته شود که برنامه های درسی و آموزشی در هر کشوری 
باید بازتاب و منعکس کنندۀ ویژگی ها، اقتضائات و واقعیات اجتماعی و فرهنگی همان کشور باشد 
در آن صورت باید بر این نکته تأکید شود که در جامعۀ چندفرهنگی باید به نحو مقتضی به برنامه های 
درسی نظام آموزشی توجه جدی و عملی شود. با عنایت به این مهم و براساس یافته های پژوهش 
حاضر بازنگری در برنامۀ درسی علوم اجتماعی و فارسی دورۀ ابتدایی، برای توجه بیشتر به مؤلفه ها 

و شاخص های کمتر موردتوجه، ضرورتی محتوم است.
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