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چکیده :هدف از پژوهش حاضر تأثیر موقعیتهای چندفرهنگی در فرایند یاددهی  -یادگیری؛ وا کاوی
تجربیات عوامل انسانی دانشکده نفت اهواز است .بهمنظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و روش
روایتپژوهی استفاده شده است .جامعه موردمطالعه عوامل انسانی شامل استاد ،دانشجو و دیگر کارکنان
مثل مشاور از دانشکده نفت اهواز است که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و برمبنای اشباع
نظری یافتهها ،تعداد  4نفر از آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه حضوری
و بدون ساختار و روش تحلیل پژوهش ،روش تحلیل محتوای کیفی است .یافتههای پژوهش با توجه به
 6درونمایه استخراجشده نشان میدهد که همه از عواملی هستند که باعث تبعیض نژادی در کالس درس
و به دنبال آن در جامعه میشوند .مدرسان قدرت باالیی در باال بردن ارزشها دارند و میتوانند جلوی
تعصبات قومیتی را بگیرند و باعث احترام به قومیتها ،آداب و رسوم ،زبان و فرهنگ شوند.
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1.1مقدمه
یکـی از بحثهـای مهـم در تعلیـم و تربیـت امـروزی در دنیـا بحـث چندفرهنگـی اسـت .دانشآمـوزان
بـا دیدگاههـای متفـاوت و متنـوع فرهنگـی و از نـژاد و اقـوام مختلـف وارد نظـام آموزشـی میشـوند؛ ولـی
نمیداننـد چگونـه بـا ایـن تنـوع فرهنگـی کـه میـان همنوعـان خـود اسـت ،برخـورد کننـد تـا بتواننـد در آینـده
جامعـهای ایـدهآل بـا نظـام آموزشـی متعـادل از لحـاظ فرهنگـی و بـه دور از اختالفـات قومیتـی ایجـاد کننـد.
عبدلـی و همـکاران ( )1394در پژوهـش خـود اشـاره میکننـد کـه دانشآمـوزان انتظـار دارنـد کـه نظـام
آموزشـی و تربیتـی برنامههایـی طراحـی کننـد کـه باعـث رشـد و گسـترش مهارتهایشـان بـرای درک جهـان
و جوامـع کثرتگـرا و متنـوع باشـد .او معتقـد اسـت بـرای اینکـه انسـانها بتواننـد جوامـع چندفرهنگـی را
تحمـل و در آن بـدون دغدغـه زندگـی کننـد ،بایـد آمـوزش و پرورش رسـمی و غیررسـمی و بهخصوص ازطریق
برنامههـای درسـی ،معلـم و سـایر کادر آموزشـی گامهایـی مؤثـر بردارنـد؛ لـذا توجـه به این تنـوع فرهنگی جزو
اولویتهـای پایـه و اساسـی نظامهـای آموزشـی متنـوع فرهنگـی اسـت.
در مـورد مفهـوم چندفرهنگـی بعضـی محققـان بـر نقـش تفاوتهـای فرهنگـی تأ کیـد میکننـد (جوادی،
 )1379و ( .)Rosado, 2008; Delors, 1996; Parekh, 1986عـدهای دیگـر از صاحبنظـران بـه نـژاد و
قومیتهـا در مفهومپـردازی خـود از چندفرهنگـی یـا تکثرگرایـی فرهنگـی اشـاره میکننـد و معتقدنـد ایـن
مفاهیم در یک بسـتر اجتماعی ایجاد میشـود (جوادی )1379 ،و (.)Ford & Harris, 2000; Nairn, 2004
تنـوع فرهنگـی از دیربـاز جزئـی از تجربـه بشـری بـوده اسـت .شـتاب و حجـم گسـترده ارتباطـات جهانـی منجر
بـه افزایـش آ گاهـی در زمینـه تنـوع فرهنگـی شـده اسـت )Nairn, 2004; Delors, 1996; Parekh, 2008(.
امـا بنکـس )2006( ،1و روسـادو )2008( 2چندفرهنگـی را یـک دیـدگاه پیشـرو میداننـد کـه در امـر بـه حدا کثـر
رسـاندن توانمنـدی یادگیرنـدگان اسـتوار اسـت.
بررسـی ادبیـات موجـود در ایـن زمینـه نشـان میدهـد کـه دو مفهـوم متفـاوت از تدریـس وجـود دارد:
در مفهـوم اول روش تدریـس بـه مفهـوم انتقـال دانـش از اعضـای هیأتعلمـی بـه دانشـجویان اسـت؛ و در
مفهـوم دوم تدریـس خلـق و نگهـداری محیطـی اسـت که یادگیـری اثربخش را افزایش میدهـد( .مور به نقل
از صفـری.)2006 ،
فراینـد یاددهـی  -یادگیـری تعاملـی اسـت کـه مبتنـی بـر ارتبـاط کالمـی و معطـوف بـه یادگیـری یـا تغییـر
روشهـای رفتـار کـردن یـک یـا چنـد فرا گیـر اسـت( .موسـی پـور 2004 ،بـه نقـل از امیـری و موسـوی .)1396
به طور کلی اهداف اساسی و مهم چندفرهنگی اغلب مشخص و معین است .اما میتوان به ایدههای
مشترکی در میان آنها دست یافت .چنانچه یکی از اهداف اساسی چندفرهنگی به برابری فرصتهای آموزشی
برای همگان محدود میشود(.)Davidman, 1997; Banks, 2006; Bennet, 1990; Nito, 1992; Green, 2004
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آمـوزش ضـد تبعیضنـژادی یکـی دیگـر از هدفهـای مهـم چندفرهنگـی اسـت کـه افـرادی چـون میشـل
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( ،)2003گـی ،)2006( 2بنکـس ( ،)2001بنـت ( )1990و نیتـو ( )1992بـه آن اشـاره کردهانـد.
مطالعـات متعـددی بـه بررسـی موقعیتهـای چندفرهنگـی مدرسـان و عواملـی کـه در محیطهـای
آموزشـی مدرسـان بـا آن برخـورد میکننـد ،انجـام شـده اسـت .ایـن بررسـیها نشـان میدهـد کـه بیتوجهـی
بـه موقعیتهـای چندفرهنگـی آموزشـی نتایـج ناخوشـایندی را بیـن دانشآمـوزان و به دنبـال آن در اجتماع
داشـته اسـت.
لیـن جینـگ ( )2007بـه احتـرام ،تنـوع قومـی و خردهقومهـا در پژوهـش خـود پرداخـت .در ایـن مطالعـه
3

نشـان داد احتـرام بـه خردهقومهـا سـبب افزایـش درک نـژادی و قومی و تعامل در کالسها میشـود .مطالعه
فیسـا و کریسـتین )2011( 4نیـز بـه احتـرام بـرای تنـوع اقـوام در نظام آموزش عالی اشـاره دارد که زمینه عملکرد
بهتری را فراهم میکند .همچنین آروین )2001( 5در پژوهش خود اشـاره کرد که برنامه درسـی چندفرهنگی
باعـث احتـرام میـان اقـوام و پذیـرش فرهنـگ خـود و دیگـران میشـود .ضمـن اینکـه عراقیه و فتحـی واجارگاه
( )1391وجـود زمینههـای خانوادگـی و اجتماعـی را نیـز در تمسـخر فرهنگهـا ،احسـاس برتـری و تعصبـات
فرهنگـی و قومـی در تحقیـق خـود متأثر میدانسـت.
جانسـون )2011( 6در پژوهـش خـود عنـوان میکنـد چنانچـه کالس درس چندفرهنگـی اجـرا شـود،
دانشآمـوزان در ایـن محیطهـا کمتـر بـه خاطـر اختالفـات و تفاوتهـای نـژادی آسـیب میبینـد و از هرگونـه
بیعدالتـی و نابرابـری تحصیلـی دور میشـوند .مطالعـه ونلینـن )2010(7نیـز نشـان داد کـه در محیطهـای
چندفرهنگـی کـه آمـوزش مبتنـی بـر فرهنـگ صـورت میگیـرد ،تأثیـرات مثبـت در دانشآمـوزان و بهخصـوص
افـت تحصیلـی تـا حـدودی برطـرف میشـود.
همچنیـن مطالعـات گـی ( )2006در توسـعه سـواد قومـی و فرهنگـی و بنکـس ( )2006بـه برابـری
فرصتهـای تحصیلـی بـرای فرا گیـران در محیطهـای چندفرهنگـی و بـرای رفـع نابرابریهـای تحصیلـی و
بهویـژه بیسـوادی بومیهـا اشـاره میکنـد .همچنیـن در رابطـه بـا نابرابـری تحصیلـی ،تحقیقـات آتشـک
( )1386و اسماعیلسـرخ ( )1386نشـان میدهـد کـه نابرابـری تحصیلـی و آمـوزش در بعضـی از مناطـق
آموزشـی اسـتانهای کشـور وجـود دارد .دهقـان ( )1386در مطالعـه خود بیان میکند کـه نابرابری تحصیلی
موجـب افزایـش افـت تحصیلـی میشـود.
کمـک بـه دانشآموزانـی کـه دچـار خودباختگـی فرهنگـی شـدهاند و اینکـه ا گـر ریشـه فرهنگـی
دانشآمـوزی ضعیـف و سـطحی باشـد ،رشـد فـردی و ملـی بـا مانـع مواجـه میشـود ،در مطالعـهای اسـت کـه
غریبـی و همـکاران ( )1388انجـام دادهانـد .سـجادی ( )1384در پژوهـش خـود اذعـان میکنـد کـه تعلیـم و
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تربیـت تکفرهنگـی در کشـور چندفرهنگـی بهتـر از خودبیگانگـی ،1خودپسـندی و تکبـر ذهنـی فرهنگهـای
غالـب ،تـرس از جـدا شـدن از ریشـه واقعـی خـود و ...میشـود و نتایـج زیانبـاری را در پـی خواهـد داشـت.
اسـپیندلر( 2بـه نقـل از صادقـی )1391 ،در مطالعـه خـود اذعـان مـیدارد از کـودکان اقلیـت خواسـته میشـود
ً
شـرط موفقیـت تحصیلـی کنـار گذاشـتن عـادات فرهنگـی اسـت ،آمـوزش مسئلهسـاز خواهـد بـود؛ ولـی نهایتا
بـه خودکمبینـی فـرد از خودبیگانگـی و انـزوا خواهنـد رسـید.
تـرس از نزدیـک شـدن و ارتبـاط بـا غیـر همزبانـان بهدلیـل تفـاوت فرهنگـی و زبـان از عوامـل ناخوشـایند
دیگـر در محیطهـای چندفرهنگـی اسـت .حسـینبر ( )1386در پژوهـش خـود نشـان میدهـد کـه ارتبـاط
میـان برخـی اقـوام کشـور بـا یکدیگر بسـیار ضعیف اسـت و چون اقوام اطلاع از هم ندارنـد ،نمیتوانند ارتباط
زیـادی بـا هـم برقـرار کننـد .همچنیـن تقیلو ( ،1386به نقـل از دکوئیار )1377 ،در مطالعه خود معتقد اسـت
بایـد از تفاوتهـای فرهنگـی بـه وجـد آییـم و از آنهـا چیـز یـاد بگیریـم ،نـه اینکـه آنهـا را بیگانـه ،ناپذیرفتنـی
و نفرتانگیـز در نظـر بگیریـم .در تحقیـق دیگـر علیپـور و علیپـور( )1395بـه ضـرورت تعامـل درسـی بـا
همکالسـیها کـه دارای تفـاوت قومـی و فرهنگـی هسـتند ،اشـاره کـرده اسـت.
محمـدی و همـکاران ( )1395ایـن موضـوع را بررسـی کردنـد کـه اسـتادان بهتـر اسـت دورههـای آموزشـی
چندفرهنگـی را بگذراننـد تـا شـناختی نسـبی از زمینههـای فرهنگـی ،مذهبـی و زیسـتبومی اقـوام مختلـف
بـه دسـت آورنـد و بـا اسـتفاده از آن نمونههـای محلـی و منطقـهای مثـل مشـاهیر ،ادیبـان هـر فرهنـگ را
مثـال بزننـد تـا دانشآمـوزان درس را بهتـر درک کننـد یـا اینکـه در کتابخانههـا هـم کتابهایـی درمـورد
فرهنگهـا موجـود باشـد تـا دانشآمـوزان بتواننـد بـه اطالعاتـی درخصـوص فرهنگهـای گونا گـون یـا حتـی
زبـان مادریشـان دسـت پیـدا کننـد .بهطـور مشـابه چیتـوم )2011(3در پژوهـش خـود در برنامـه درسـی
چندفرهنگـی دانشآمـوزان را درگیـر فهـم و شـناخت فرهنگهـای همدیگـر میکنـد و باعـث میشـود کـه
اطالعـات متفاوتـی دربـاره موسـیقی ،هنـر ،تاریـخ و پیشـینه و ابعـاد عاطفـی اقـوام دیگـر بـه دسـت آورد .او
میگویـد بـا اسـتفاده از اینهـا میتـوان نمونههایـی آورد.
امـا در تحقیـق علیپـور و علیپـور( )1395برنامـه درسـی چندفرهنگـی بایـد تصـورات تحریفشـده و
تعصبآمیـز دربـاره گروههـای قومـی اقلیتهـا را کـه در برنامـه درسـی پیشـین گنجانـده شـده اسـت ،تغییـر
بدهـد .بنکـس( )1999در بررسـی خـود میگویـد طراحـی مداخلات آموزشـی منطقـی میتواند تعصب نسـبت
بـه اعضـای همـه گروههـا را کاهـش دهـد.
عراقیـه و فتحـی واجـارگاه ( )1391در پژوهشـی بـا عنـوان «جایـگاه چندفرهنگـی در آمـوزش مدرسـهای
و آمـوزش عالـی در بررسـی چندفرهنگـی در آمـوزش مدرسـهای و بیـان آثـار آن در آمـوزش عالـی» احسـاس
برتـری ،تعصبـات فرهنگـی و ضعـف اطالعاتـی همـه دانشآمـوزان از شـخصیت و آثـار فرهنگـی برجسـته را
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نشـان میدهـد .همچنیـن قـادرزاده و شـفیعینیا ( )1391در مقالـهای بـا عنـوان «تأثیـر سـاختار اجتماعـی
بـر قومگرایـی دانشـجویان» وضعیـت قومگرایـی دانشـگاههای سـنندج را بررسـی کردنـد کـه نتایـج نشـان
داد متغیرهـای سـابقه دانشـجویی ،یادگیـری تعاملـی ،تعاملات اجتماعـی و روابـط انجمنـی اثـرات مؤثـر و
کاهشدهنـدهای بـر قومگرایـی داشـته اسـت و درصـد کمـی از قومگرایـی دانشـجویان را بیـان میکنـد.
ً
دانشـکده نفـت اهـواز یکـی از محیطهـای آمـوزش عالـی اسـت کـه ویژگیها و شـرایط کاملا چندفرهنگی
دارد و ا کنون براسـاس گزارش آموزش این دانشـکده ا کثریت دانشـجویان و اسـتادان ،غیربومی و متعلق به
فرهنگهـا و اقـوام مختلـف هسـتند .بنابرایـن مسـئله پژوهـش آن اسـت کـه محیـط چندفرهنگـی دانشـکده
نفـت اهـواز میتوانـد چـه تأثیراتـی در یادگیـری دانشـجویان بگـذارد .در همیـن راسـتا ،حضـور برخـی از
مدرسـان ،دانشـجویان و دیگـر کارکنـان مثـل مشـاور کـه در محیطهـای چندفرهنگـی رشـد کـرده ،مدرسـه
رفتـه و بهعنـوان معلـم و اسـتاد تدریـس کردهانـد ،بـه درس اشـتغال داشـته و مشـاوره کردهانـد و روایتهـای
متعـددی از محیطهـای چندفرهنگـی و تأثیـر آن بـر موقعیتهـای یادگیـری دارنـد ،فرصـت مناسـبی اسـت تا
بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده شـود کـه براسـاس تجربیـات عوامـل انسـانی دانشـکده نفـت اهـواز موقعیتهـای
چندفرهنگـی چـه تأثیـری در فراینـد یاددهـی  -یادگیـری دارد؟
2.2روششناسی پژوهش
ایـن پژوهـش از نـوع کیفـی و روش آن پژوهـش روایـی اسـت .پژوهـش روایـی مطالعـه چگونگـی تجربیـات
متفاوت انسـانها از جهان پیرامونشـان اسـت .پژوهشـگران روایی به مردم اجازه میدهند تا داسـتانهایی
از زیسـتروایی 1خـود تعریـف کننـد .پـس ایـن داسـتانها را جمـعآوری میکننـد و روایتهـای مربـوط بـه
تجربـه آنهـا را مینویسـند (نوریـان .)1396 ،تحلیلهـای روایـی بـه ما این امکان را میدهنـد که باز نمودهای
زندگـی اجتماعـی را در روایتهـا و حکایتهـا شناسـایی کنیـم و بخشـی از واقعیتهـای جهـان را کـه ازطریـق
روشهـای ّکمـی مقـدور نیسـت .مـورد بررسـی و شناسـایی قـرار دهیم.
برای جمعآوری دادهها از روش مصاحبه اسـتفاده شـد .به این ترتیب که به وسـیله مصاحبه روایتها
جمعآوری و سـپس به دستنوشـتههای متنی تبدیل شـد و سـرانجام مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
جامعـه آمـاری عوامـل انسـانی اسـت .منظـور از عوامـل انسـانی اسـتاد ،دانشـجو و دیگـر کارکنـان مثـل
مشـاور از دانشـکده نفـت اهـواز اسـت .نمونههـا شـامل دو مـدرس ،یـک مشـاور و یـک دانشـجو اسـت.
روش نمونهگیـری هدفمنـد در دسـترس بـوده کـه تـا حالـت اشـباع پیـش رفتـه اسـت .بدیـن معنـی کـه
نمونهگیـری تـا زمانـی ادامـه یافـت کـه دیدگاههـا و نظریههـای جدیدتـری توسـط گـروه نمونـه مطـرح شـد.
اما اطالعاتی درباره مشارکتکنندهها که بهتفصیل در زیر به آنها اشاره شده است:
1- Storied Lives
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مصاحبـه شـونده  52 :1سـاله و دارای  23سـال سـابقه کاری اسـت .مـدرک کارشناسـی ارشـد خـود را
در اهـواز اخـذ کـرده اسـت .در خانـوادهای سـنتی و مذهبـی کـه از اقـوام تـرک هسـتند ،بـزرگ شـده اسـت و
اجـدادش در سـالهای بسـیار دور بـه یکـی از شهرسـتانهای تاریخـی اسـتان خوزسـتان کـه لهجـه و گویـش
خاصـی داشـتهاند ،مهاجـرت کـرده و پـس از آن در شـهر چندفرهنگـی بـا اقـوام مختلـف اهـواز سـکنی گزیدند.
محیطهـای زندگـی متنـوع و محـل کار چندفرهنگـی کـه بـه لهجههـا و زبانهـای مختلـف تکلـم میکننـد و
ایشـان بینصیـب از ایـن لهجههـا نبودنـد .ایـن مـوارد نیـز از امتیازهـای مثبتـی بـود کـه مصاحبهشـونده برای
ایـن پژوهـش انتخـاب شـد.
مصاحبه شـونده  24 :2سـاله اسـت و سـابقه کاری  17سـاله دارد .دارای مدرک کارشناسـی ارشـد اسـت.
در خانـوادهای سـنتی و مذهبـی بـزرگ شـده اسـت .ایشـان جـز مهاجرینـی هسـتند کـه از یکـی از شـهرهای
شـمالی بـه شهرسـتان اهـواز کـوچ کردهانـد .دوران تحصیـل خـود را در اهـواز گذرانـده و آشـنایی کامـل بـا
فرهنـگ ایـن شـهر دارنـد و همـکاران ایشـان نیـز دانشـجویانی بـا اقـوام مختلـف از سراسـر کشـور هسـتند.
مصاحبـه شـونده  50 :3سـاله و بـا سـابقه کاری  10سـال و مـدرک تحصیلـی دکتـرا اسـت .ایشـان دوران
کودکـی خـود را در یکـی از شهرسـتان خوزسـتان گذرانـده اسـت و بـه زبـان عربـی و زبـان انگلیسـی نیـز آشـنایی
دارد .محیـط تحصیـل و کار چندفرهنگـی ایشـان دلیـل انتخـاب دیگـری بـرای ایـن مصاحبـه اسـت.
مصاحبـه شـونده  29 :4سـاله ،آقـا و دانشـجوی کارشناسـی ارشـد (در شـرف دانشآموختگـی) مهندسـی
ُ
برق دانشـکده نفت اهواز اسـت و ملیت کرد اسـت و سـنیمذهب که در منطقه ترکزبان بزرگ شـده اسـت؛
لـذا مجبـور بـوده بـه زبـان ترکـی نیـز تسـلط یابـد .محـل تحصیـل مقطـع کارشناسـی در یکـی از شهرسـتانها
بـا گویـش ترکی-کـردی و کارشناسـی ارشـد در شهرسـتان چندفرهنگـی اهـواز اسـت .مقطـع راهنمایـی و
ُ
دبیرسـتان را در مدرسـههای ترکزبـان تحصیـل کـرده و مجبـور بـوده هماننـد زبـان مـادری خـود کـه کـردی
اسـت ،ایـن زبـان را یـاد بگیـرد .محـل تحصیـل متنـوع در محیطهـای چندفرهنگـی از راهنمایـی تـا دوران
کارشناسـی ارشـد باعـث شـده ایشـان بهعنـوان یـک مصاحبهشـونده آ گاه بـه موقعیتهـای چندفرهنگـی
انتخـاب شـود.
بـرای تجزیهوتحلیـل دادههـا از روش تحلیـل محتـوای کیفـی از نـوع متعـارف 1اسـتفاده شـد .محقـق در
تحلیـل محتـوای کیفـی شـمردن واژههـا بهتنهایـی یـا اسـتخراج محتوای عینی فراتـر رفته و به سـوی دریافت
معانـی از متـون ،الگوهـا و مضامینـی کـه ممکـن اسـت در ظاهـر یـک متـن ،پیـدا باشـد یـا نباشـد ،حرکـت
میکنـد .ایـن بـه محقـق اجـازه میدهـد کـه واقعیتهـای اجتماعـی را بهطـور ذهنـی امـا علمـی درک کنـد
ً
(ایمـان و نوشـادی .)1390،تحلیـل محتـوای متعـارف معمـوال در طـرح مطالعاتـی بـه کار مـیرود کـه هـدف
آن شـرح یـک پدیـده اسـت .اطالعـات ازطریـق مصاحبـه جمـعآوری و ازطریـق تداعـی معنـا تحلیـل میشـود
1- Conventional
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و نظریههـای ازپیشموجـود جایگاهـی ندارنـد .محقـق براسـاس ادرا ک فهـم خـود از متـن موردمطالعـه ،بـا
نوشـتن تحلیـل اولیـه را آغـاز میکنـد و ایـن کار را ادامـه میدهـد تـا پیشزمینههایـی بـرای تشـکیل کدهـا
آغـاز شـود .پـس از ایـن مرحلـه کدهـا براسـاس شـباهتها و تفاوتهایشـان طبقهبنـدی میشـوند (عـادل
مهربـان .)1394 ،پـس از مرحلـه طبقهبنـدی نوبـت بـه مرحلـه پایانـی یعنـی اسـتنتاج درونمایـه میرسـد؛ در
ایـن مرحلـه میتوانیـم از دل طبقـات محتـوای پنهـان دادههـا را شناسـایی و اسـتخراج کنیـم.
بـرای قابلیـت اطمینـان از چهـار معیـار کوبـا و لینکلـن )1998( 1یعنـی قابلیـت اعتبـار ،2قابلیـت انتقـال ،
3

قابلیـت اتـکا 4قابلیـت تأییـد 5اسـتفاده میشـود (نوریـان .)1396 ،قابلیـت اعتبـار یـا قابلیـت اعتمـاد 6یعنـی
ً
اینکـه اطمینـان حاصـل شـود کـه مطالعـه دقیقا بیانگـر تجربههای مشـارکتکنندگان در تحقیق اسـت .برای
ایـن کار گزارشهـای پیـش از ارائـه نهایـی بـه مشـارکتکنندگان تحویـل داده شـد .صحـت آنهـا را تأییـد و در
بعضـی از بخشهـای مصاحبـه شـرکتکنندگان مطالبـی را تصحیـح ،حـذف یـا اضافـه کردنـد .بـرای قابلیـت
انتقـال پژوهشـگر تلاش میکنـد تـا توصیـف خـود را بـا اسـتفاده از عبارتهـای مرتبـط بـا بافـت 7انجـام دهـد؛
بـه گونـهای کـه وقتـی کسـی گـزارش تحقیـق را میشـنود یـا میخوانـد محیـط تحقیـق را بهدرسـتی درک کنـد
(نوریـان .)1396 ،بـرای ایـن کار در پیـاده کـردن مصاحبههـا تمـام جزئیـات بافـت بادقـت ذ کـر شـده تـا امـکان
مقایسـه و انتقـال بـه بافتهـای دیگـر مهیـا شـود .قابلیـت اتـکا یعنـی تحقیـق بایـد بهگونـهای انجـام شـود کـه
امـکان بررسـی آن توسـط یـک حسـابرس خارجـی وجـود داشـته باشـد .در ایـن صـورت افـراد دیگـر میتواننـد
فراینـد جمـعآوری ،تجزیهوتحلیـل دادههـا و تفسـیر آنهـا را بررسـی کننـد .بـرای ایـن کار میتـوان نوشـتههای
میدانـی ،دستسـازهها ،عکسهـا و دادههـای بایگانـی و  ...را در اختیار حسـابرس قـرار داد .برای این کار نیز
دستنوشـتهها و توصیفـات محقـق بـرای بررسـی در اختیـار یکـی از اسـتادان قـرار گرفـت.
قابلیـت تأییـد بـر ایـن نظـر تأ کیـد دارد کـه ا گـر گزارشهـا و دستنوشـتهها و یادداشـتهای پژوهـش
بـه پژوهشـگر دیگـری داده شـود ،هـردو نفـر یافتههـای مشـابهی را اسـتخراج کننـد و ایـن ویژگـی دادههـای
پژوهـش اسـت؛ هرچنـد نقـش بیطرفـی پژوهشـگر نیـز در ایـن موضوع تأثیرگذار اسـت (نوریـان .)1396 ،برای
قابلیـت تأییـد از راهـکار بازتابپذیـری اسـتفاده شـد کـه بـرای ایـن کار از یـک دفتـر یادداشـتهای روزانـه
اسـتفاده شـد و تفکـرات و نظریـات محقـق در آن بـرای رجـوع بـه ایـن مطالـب نوشـته شـد.
3.3تجزیهوتحلیل یافتهها
در پاسـخ بـه پرسـش پژوهـش بـر اسـاس تجربیـات عوامـل انسـانی موقعیتهـای چندفرهنگی چـه تأثیری در
فراینـد یاددهـی  -یادگیـری دارد؟ دادههـا مـورد تجزیهوتحلیـل قـرار گرفـت کـه پـس از آن 6 ،مـورد درونمایـه
3- Transfer Ability
6- Trustworthiness

2- Validity
5- Confirm Ability

1- Guba and Lincoln
4- Depend Ability
7- Context-relevant
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بهدسـت آمـد کـه عبارتانـد از:
دیـد کاهشگرایانـه ،نابرابـری تحصیلـی قومـی ،سـرخوردگی و خودباختگـی قومیتـی ،تفاوتگرایـی
فرهنگـی ،ارزشهـای قومیتـی و تعصبـات قومـی
در ادامه فرایند تجزیهوتحلیل هر درونمایه طبق جدول 1تا 6بهتفکیک ارائه میشود:
الف .دید کاهشگرایانه ،طبق جدول 1
جدول  :1نمونهای از کدها و طبقات استخراجشده مربوط به درونمایه دید کاهشگرایانه

واحدهای معنایی

کدها

من در مقطع دبیرستان بهدلیل خودکمبینیهای سالهای
گذشته مجبور شدم ترکی یاد بگیرم

یادگیری زبان قوم ا کثریت بهدلیل خودکمبینی

در کالس اول راهنمایی کمکم در ما خودکمبینی بهخاطر
بلد نبودن زبان غالب بهوجود آمد

احساس خودکمبینی بهدلیل بلد نبودن زبان
غالب

عزتنفسمان درمیان ترکهای غیرهمزبان پایین آمده بود

عزتنفسمان در میان ترکهای غیر همزبان
پایین آمده بود

این اهانت به زبان و قومیت دیگر عادی شده بود و یک
مسئله عادی برای ما شد

عادی بودن اهانت به زبان قوم اقلیت

گاهی احساس میکردیم ا گر در کالس خودی نشان بدهیم،
مورد تمسخر قرار میگیریم
ً
واقعا از پای تخته رفتن میترسیدیم مبادا مسخره شویم و
حقیقت امر هم همین بود؛ چون زبان ترکی نمیدانستیم
که درس را توضیح دهیم

احساس تمسخر بهدلیل بلد نبودن زبان قوم
غالب
ترس از تمسخر بهدلیل بلد نبودن زبان قوم
غالب

ما کردها 30درصد از مدرسه را تشکیل میدادیم .تحت
رفتارهای ناخوشایند معلمان و دانشآموزان ترک زبان بودیم

رفتارهای ناخوشایند معلم و دانشآموزان

عادت به آزار و اذیت از سوی یک قوم دیگر و بیاحترامی و
بیعدالتی جز وجودمان شد

پذیرفتن بیاحترامی و بیعدالتی قوم ا کثریت

ترکها از باال به پایین به کردها که زبان ترکی بلد نبودند
نگاه میکردند

از باال به پایین نگاه کردن قوم ا کثریت

گروهی از بچههای ترک ما را اذیت میکردند چون ما کردها
در اقلیت بودیم و ترکی نمیدانستیم

آزار و اذیت قوم اقلیت بهدلیل بلد نبودن زبان
ترکی

آنها ما را اذیت میکردند فقط چون ترکی بلد نبودیم ،حرف
بزنیم

آزار اذیت بهدلیل بلد نبودن زبان قوم ا کثریت

طبقات

خودکمبینی
فرهنگی

تمسخر
لهجههای
بومی

بیحرمتی به
خردهقومها
نگاه مغرورانه
قوم ا کثریت
آزار قوم
اقلیت

طبقات استخراجشده که منتج به درونمایه دید کاهشگرایانه شدهاند عبارتاند از:
خودکمبینـی فرهنگـی ،تمسـخر لهجههـای بومـی ،بیحرمتـی بـه خردهقومهـا ،نـگاه مغرورانـه بـه قـوم
اقلیـت ،آزار اقلیتهـا
نمونههایی از روایتهای مربوط به مصاحبهشوندهها در رابطه با این طبقات به شرح زیر است:
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روایـت مصاحبهشـونده  4مربـوط بـه طبقـه تمسـخر لهجههـای بومـی« :یکسـری از بچههـای تـرک مـا را
اذیـت میکردنـد چـون مـا کردهـا در اقلیـت بودیم و ترکی نمیدانسـتیم ،و یک وقتهایی احسـاس میکردیم
ا گـر در کالس خـودی نشـان بدهیـم ،مـورد تمسـخر قـرار میگیریم».
روایـت مصاحبهشـونده  4مربـوط بـه خردهطبقـه بیحرمتـی بـه خردهقومهـا« :همیـن معلـم روزی
ُ
در کالس هنـر کـه مـا بیشـتر بـه اوقـات فراغـت میپرداختیـم ،وقتـی بـا دوسـتان کردمـان مثـل بقیـه ترکهـا
ُ
سـروصدا و شـوخی و سـرگرمی میکردیـم ،مـا را فقـط کـه کـرد بودیـم ،مـورد خطـاب و توهیـن قـرار مـیداد و
ُ
میگفـت مگـر در کـرد بـازار هسـتید ایـن جملـه از همـان جمعـه بـازار گرفتـه شـده اسـت».
روایـت مصاحبهشـونده  4مربـوط بـه نـگاه مغرورانـه قـوم ا کثریت« :ماهـا ترکی بلد نبودیـم و ترکها از باال
بـه پاییـن بـه کردهـا که زبان ترکـی بلد نبودند ،نـگاه میکردند».
روایـت مصاحبـه شـونده  4مربـوط بـه آزار قـوم اقلیـت« :یکسـری از بچههـای تـرک مـا را اذیـت میکردنـد
چـون مـا کردهـا در اقلیـت بودیـم و ترکـی نمیدانسـتیم و فقـط فارسـی و کـردی بلـد بودیـم و نمیتوانسـتیم با
آنهـا ارتبـاط برقـرار کنیم».
ب .نابرابری تحصیلی قومی ،جدول 2

جدول  :2نمونهای از کدها و طبقات استخراجشده مربوط به درونمایه نابرابری تحصیلی قومی

واحدهای معنایی

کدها

بیشتر مردم کرد در این شهر بیسواد و مشخص بودند

بیسوادی مردم کردزبان

در میان اقلیت کرد دانشآموز باسواد نبود

بیسوادی دانشآموزان اقلیت زبان

چون خانوادههای شهرنشین ترکها باسواد و به بچههای خود
کمک میکردند ولی ما کردها نه

بیسوادی کردها برای کمک به بچهها

این تفاوتها جلوی پیشرفت تحصیلی مرا نیز گرفت

نداشتن پیشرفت تحصیلی بهدلیل تفاوت
زبان

در این سال معدل من تنزل پیدا کرد و  15شد چون معلم و
شا گردان من و بقیه دوستان کردم را که غیرهمزبانشان بودیم،
مثل بچههای تنبل نگاه میکردند

افت تحصیلی بهدلیل دید تنبلگونه معلم
و شا گردان

عادت به آزار و اذیت از سوی یک قوم دیگر و بیاحترامی و
بیعدالتی جز وجودمان شد

پذیرفتن بیحرمتی و بیعدالتی قوم غالب

با یاد گرفتن زبان ترکی آنها زبان عدالت ایجاد شد

ایجاد عدالت با یادگیری زبان ترکی

بداند که عدالت از کودکی اجرا میشود و معلم به کسی که به زبان
محلی صحبت میکند ،توجه میکند

توجه تحصیلی معلم به دانشآموز بومی

تنها بهدلیل آن معلم همزبان ریاضی را خواندم و در امتحانات
نهایی کل کشور از این درس  20گرفتم
ُ
دوران ابتدایی چون همه همکالسیها کرد و همزبانم بودن با
نمرههای خوب قبول شدم
همین معلم ریاضی همزبان سالهای بعد انگیزهای شد که به
رشته ریاضی رفتم و در کنکور با رتبه خوب چه کارشناسی و چه
کارشناسی ارشد در دوتا از دانشگاههای مطرح کشور قبول شدم

طبقات
بیسوادی
بومیها

افت
تحصیلی
قوم اقلیت

بیعدالتی
فرهنگی

موفقیت تحصیلی با داشتن معلم همزبان
موفقیت تحصیلی با همکالسیهای
همزبان
ایجاد انگیزه تحصیلی با داشتن معلم
همزبان

موفقیت
تحصیلی
خردهقومها
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طبقات استخراجشده که منتج به درونمایه نابرابری تحصیلی قومی شدهاند عبارتاند از:
بیسوادی بومیها ،افت تحصیلی قوم اقلیت ،بیعدالتی فرهنگی ،موفقیت تحصیلی خردهقومها.
نمونههایی از روایتهای مربوط به مصاحبهشوندهها در رابطه با این طبقات به شرح زیر است:
روایـت مصاحبهشـونده  4مربـوط بـه طبقـه افـت تحصیلـی قـوم اقلیـت« :عـادت بـه آزار و اذیـت از سـوی
یـک قـوم دیگـر و بیاحترامـی و بیعدالتـی جـزو وجودمـان شـد .در ایـن سـال معـدل مـن تنـزل پیـدا کـرد و
ُ
 15شـد؛ چـون معلـم و شـا گردان مـن و بقیـه دوسـتان کـردم را مثـل بچههـای تنبـل نـگاه میکردنـد و مـا نیـز
پذیرفتـه بودیـم».
روایـت مصاحبهشـونده  4مربـوط بـه طبقـه موفقیـت تحصیلـی خردهقومهـا« :در مقطع سـوم راهنمایی
ُ
ُ
ُ
معلمـی کـرد داشـتم کـه ریاضـی درس مـیداد و فقـط میدانسـتم کـرد اسـت؛ ولـی هیچـگاه کـردی صحبـت
نمیکـرد؛ شـاید او هـم درگیـر ایـن مسـئله بـود و تنهـا بهدلیـل آن معلـم همزبـان ریاضـی را خوانـدم و در
امتحانـات نهایـی کل کشـور از ایـن درس  20گرفتـم».
پ .سرخوردگی و خودباختگی قومیتی ،جدول 3

جدول  :3منونهای از کدها و طبقات استخراجشده مربوط به درونمایه رسخوردگی و خودباختگی قومیتی
واحدهای معنایی

کدها

ّ
جو ترکی مدرسه ترکی و ما کردها غریبه در میان مدرسه و کالس
بودیم

اقلیت کرد غریبه درمیان مدرسه و کالس

وقتی با لهجه محلی که خانواده و منطقهاش صحبت میکردند،
از همان کودکی در مدرسه احساس غریبی و بیگانگی میکند
چون زبان فارسی بلد نیست

احساس غریبی و بیگانگی با زبان بومی

از پایه ابتدایی بهدلیل زبان محلی و زبان بومی دچار بیگانگی
نشود

بیگانگی بهدلیل داشتن زبان محلی و
بومی

چرا که حساس شده بود و از لهجهاش در میان غیر همزبانان
خجالت میکشید

خجالت از داشتن لهجه

این دانشجو عرب زبان آنقدر سا کت و آرام بود که سعی میکرد
مؤدب باشد و چیزی نگوید که زبان و فرهنگش را مورد تمسخر
قرار دهند

طبقات

از
خودبیگانگی
قوم اقلیت

امتناع از صحبت کردن به دلیل تمسخر حقارت لهجه
فرهنگ و زبان
داشتن

اما بهخاطر لهجهاش در میان همکالسیها احساس حقارت و
کوچکی میکرد

احساس خودکم بینی

ترس مسخره شدن لهجهاش درخصوص سایر همکالسیها در
کالس

ترس از مسخره کردن لهجه

ا گر ابهامی درمورد موضوع مطر حشده در کالس از طرف استاد
درس داشته ،میگفت به خاطر لهجهام میترسم بیان کنم

ترس از لهجه داشتن در بیان درس

باتوجهبه عالقهای که به فوتبال داشته میترسید که بازی کند و
ضمن صحبت با آنها لهجه و زبان او را مسخره کنند

ترس از بازی به خاطر لهجه و زبان

ترس از لهجه
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طبقات استخراجشده که منتج به درونمایه سرخوردگی و خودباختگی قومیتی شدهاند عبارتاند از:
ازخودبیگانگی قوم اقلیت ،حقارت لهجه داشتن ،ترس از لهجه
نمونههایی از روایتهای مربوط به مصاحبهشوندهها در رابطه با این طبقات به شرح زیر است:
روایـت مصاحبـه شـونده  3مربـوط بـه طبقـه ازخودبیگانگـی قـوم اقلیـت« :چـون وقتـی بـا لهجـه محلـی
کـه خانـواده و منطقـهاش صحبـت میکنـد ،از همـان کودکـی در مدرسـه احسـاس غریبـی و بیگانگـی میکنـد
چون زبان فارسـی را بلد نیسـت و احسـاس میکند بهخاطر زبان متفاوت متعلق به این کشـور نیسـت و ا گر
ُ
بـرای کـودک مقطـع ابتدایـی مـدرس تـرک یـا عـرب یـا کـرد بیـاورد ،متناسـب بـا لهجـه آن منطقه بهتر اسـت».
روایـت مصاحبـه شـونده  3مربـوط بـه طبقـه تـرس از لهجـه« :این مسـئله که همان تمسـخر لهجه بسـیار
غلیـظ ترکـی بـود ،تأثیـر منفـی بـر روی وضعیـت درسـی داشـته؛ چرا کـه از تـرس مسـخره شـدن لهجـهاش در
خصـوص سـایر همکالسـیها در کالس ا گـر ابهامـی در پرسشـی در مـورد موضـوع تدریسشـده در کالس از
طـرف اسـتاد درس داشـته ،میگفـت بـه خاطـر لهجـهام میترسـم بیـان کنـم».
ت .تفاوتگرایی فرهنگی ،جدول 4
جدول  :4نمونهای از کدها و طبقات استخراجشده مربوط به درونمایه تفاوتگرایی فرهنگی

واحدهای معنایی

کدها

چون نمیتوانستیم بهدلیل تفاوت زبان و فرهنگ با آنها
ً
صمیمی شویم و مثال ترکی صحبت کنیم ،یک زمانهایی
مورد اذیت آنها قرار میگرفتیم

آزار و اذیت بهدلیل زبان و فرهنگ متفاوت
با قوم غالب

اختالف زبان ما را از آنها جدا کرد

جدایی دو قوم بهدلیل اختالف زبان

در مقطع راهنمایی وارد حاشیههای زبان و فرهنگ
متفاوت در میان غیرهمزبانان شدم

اختالف فرهنگی و زبان اقوام

این دانشجو در جمع دانشجویان غیرهمزبانان میترسید
حضور پیدا کند

ترس از حضور در میان دانشجویان
غیرهمزبان

از نزدیک شدن به بچههای غیرهمزبانم میترسم

ترس از رابطه با غیرهمزبانان

نمیتوانستم با آنها بهدلیل زبان متفاوت ارتباط برقرار کنم
و حتی با هم درس بخوانیم

عدم ارتباط با همکالسیهای غیرهمزبان

طبقات

تفاوت فرهنگی
 -زبانی

نداشتن روابط
بینقومی

طبقات استخراجشده که منتج به درونمایه تفاوتگرایی فرهنگی شدهاند عبارتاند از:
تفاوت فرهنگی ،تفاوت زبانی ،عدم ارتباط بینقومی
نمونههایی از روایتهای مربوط به مصاحبهشوندهها در رابطه با این طبقات به شرح زیر است:
روایـت مصاحبـه شـونده  4مربـوط بـه طبقـه تفـاوت فرهنگـی  -زبانـی« :و مـن عالقـه شـدید بـه درس
خوانـدن داشـتم و در دوران ابتدایـی چـون همکالسـیها کـرد و همزبانـم بودنـد مـن بـا نمرههـای خـوب
قبـول شـدم؛ ولـی در مقطـع راهنمایـی وارد حاشـیههای زبـان و فرهنـگ متفـاوت در میـان غیرهمزبانـان
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شـدم و مثـل یـک غریبـه بـودم کـه نمیتوانسـتم بهخاطـر زبـان مـادری متفـاوت بـا همکالسـیهایم ارتبـاط
برقـرار کنـم».
روایـت مصاحبهشـونده  4مربـوط بـه طبقـه تفـاوت فرهنگـی  -زبانـی« :و نمیتوانسـتم بـا آنهـا بهدلیـل
زبـان متفـاوت ارتبـاط برقـرار کنیـم و حتـی درس بـا هم بخوانیم و ایـن تفاوتها جلوی پیشـرفت مرا گرفت».
ث :ارزشهای قومیتی ،جدول5
جدول  :5نمونهای از کدها و طبقات استخراجشده مربوط به درونمایه ارزشهای قومیتی

واحدهای معنایی

کدها

برای اینکه حساسیت لهجه داشتن را برطرف یا کم کنم از
مشاهیر ترکزبان برایش مثالهایی آوردم

رفع حساسیت لهجه داشتن با مثال از
مشاهیر همزبان

به ایشان گفتم با افتخار بگوید ترک است و به لهجه و زبان
شیرین ترکی صحبت کند و افتخار کند به قومش

افتخار به قوم ،لهجه و زبان

به قومیتها و زبانهای متفاوت عشق میورزم

عشق به اقوام و زبانها

زبان برایم حرمت و احترام شد

زبان بهعنوان حرمت و احترام

با احترام از زبانهای دیگر یاد میکنم

احترام به زبانها

تنها حضور این معلم همزبان مرا خوشحال و به من امید
میداد

احساس امیدواری از معلم همنوع و
همفرهنگ

ا گر معلم کرد و همزبان داشتیم خیلی خوشحال میشدیم

خوشحالی به جهت معلم همزبان

گویا همین دیروز بود که با معلم همزبانم کالس داشتیم و
گویی در روی کالسش از قفس آزاد شدم

رضایت بیاندازه از معلم همزبان

طبقات
افتخار به قوم و
فرهنگ خود

احترام به زبان
اقوام

رضایت از
همفرهنگی
بودن

طبقات استخراجشده که منتج به درونمایه ارزشهای قومیتی شدهاند عبارتاند از:
افتخار به قوم و فرهنگ خود ،احترام به زبان اقوام ،رضایت از همفرهنگی بودن
نمونههایی از روایتهای مربوط به مصاحبهشوندهها در رابطه با این طبقات به شرح زیر است:
روایـت مصاحبهشـونده  4مربـوط بـه طبقـه احتـرام بـه اقـوام« :ا کنـون سـالهای ترقـی را گذرانـدم بـا
بهتریـن رتبههـا ،چـه در اسـتخدامهای کشـوری و چـه در رشـتههای دیگـر ،و میشـود گفـت مـن از لحـاظ
علمـی در میـان شـهر و روسـتای محـل اقامتـم نفـر اول هسـتم».
روایـت مصاحبـه شـونده  4مربـوط بـه طبقـه رضایـت از همفرهنگـی بـودن« :در مقطـع سـوم راهنمایـی
ُ
ُ
معلمـی کـرد داشـتم کـه ریاضـی درس مـیداد و فقـط میدانسـتم کـرد اسـت؛ ولـی هیچـگاه صحبـت نمیکـرد
شـاید او هـم درگیـر ایـن مسـئله بـود و تنهـا بهدلیـل آن معلم همزبـان ریاضی را خوانـدم و در امتحانات نهایی
کل کشـور از ایـن درس  20گرفتـم».
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ج .تعصبات قومی ،جدول6
ُ
جدول  :6نمونهای از کدها و طبقات استخراجشده مربوط به درونمایه تعصبات قومی

واحدهای معنایی

کدها

کل روستا تا زمانی که یادم است به ترکی صحبت میکردند

صحبت به زبان بومی

پدر و مادرم فارسی بلد نبودند و فقط ترکی صحبت میکردند

زبان بومی صحبت کردن

از ظاهرش هم پیدا بود که از خانواده فقیری از روستاهای
بومی عربنشین اطراف شهرستان اهواز است که عربی را
غلیظ و لهجهدار صحبت میکرد

لهجه غلیظ و بومی عربی داشتن

چون مردم روستایی به زبان عربی که زبان اصلی و
مادریشان بود ،صحبت میکردند

گویش بومی زبان مادری

فکر میکردیم از راه علمی و فرهنگی و بقیه موارد به ترکها
نمیرسیم و آنها برتر هستند

برتری علمی  -فرهنگی قوم ترک

چون آنها را باالتر و حتی داناتر از خود ،بهخاطر زبان
غالبشان ،میدیدیم

تصور دانا بودن ترکها

چون حس میکردم که ا گر زبان ترکی را که زبان ا کثریت بود،
یاد بگیرم میتوانم با دانشآموزان دیگر ارتباط داشته باشم

ارتباط بین قومی با یادگیری زبان ا کثریت

ما کردها در مدرسه قبول کردیم که ترکها یک سر و گردن
از ما باالترند

پذیرفتن باال بودن ترکها نسبت به کردها

دانشجویان احساس میکنند که مدرس تعصب قومی در
کالس به خرج میدهد

تعصب قومی مدرسه در کالس

وقتی میگفتم من ترکی بلد نیستم معلم هنر با یک نگاه بد و
کینهای که نشان از تعصب قومی بود ،به من نگاه میکرد

نگاه کینهتوزانه به اقلیتها بهدلیل بلد
نبودن زبان قوم ا کثریت

طبقات

زبان و لهجه
بومی

برتری قوم
ا کثریت

قومگرایی

طبقات استخراجشده که منتج به درونمایه تعصبات قومی شدهاند عبارتاند از:
زبان و لهجه بومی ،برتری قوم ا کثریت ،قومگرایی
نمونههایی از روایتهای مربوط به مصاحبه شوندهها در رابطه با این طبقات به شرح زیر است:
روایـت مصاحبهشـونده  2از طبقـه زبـان و لهجـه بومـی« :قیافـه ناراحتـی داشـت و بهخاطـر لهجـهاش
احسـاس حقارت و کوچکی میکرد .از ظاهرش هم پیدا بود که از خانواده فقیری از روسـتاهای بومینشـین
یکـرد و بیـن دانشـجویان سـمنانی،
اطـراف شهرسـتان اهـواز اسـت کـه عربـی را بـا لهجـه غلیـظ صحبـت م 
یکـرد».
اصفهانـی ،تهرانـی و شـیرازی غیرهمزبـان احسـاس سـرخوردگی م 
روایـت مصاحبهشـونده  4از طبقـه برتـری قـوم ا کثریـت« :و مـن هـم درمقطـع دبیرسـتان بهدلیـل
خودکمبینیهـای سـالهای گذشـته مجبـور شـدم ترکـی یـاد بگیـرم و بـا یـاد گرفتـن زبـان ترکـی مقبولیـت و
پذیـرش غیرهمزبانانـم را بهدسـت آوردم چـون حـس میکـردم کـه ا گـر زبـان ترکـی کـه زبـان ا کثریـت بـود را یـاد
بگیـرم میتوانـم بـا دانشآمـوزان دیگـر ارتبـاط داشـته و دوسـت شـوم».
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در مـدل مفهومـی پژوهـش فراینـد یاددهـی  -یادگیـری موقعیتهـای چندفرهنگـی تحـت تأثیـر شـش
درونمایـه و طبقـات مربـوط طبـق شـکل  1هسـتند:

شکل  :1مدل مفهومی تأثیر موقعیتهای چندفرهنگی بر فرایند یاددهی-یادگیری تجربیات عوامل انسانی

چنانچـه فعالیتهـای یاددهـی  -یادگیـری متناسـب بـا بافـت و زمینـه مناسـب از جملـه توجـه بـه
درونمایـه ایـن پژوهـش صـورت گیـرد ،آمـوزش مهندسـی مؤثرتـر خواهـد بـود.
4.4بحث و بررسی
تعلیـم و تربیـت چندفرهنگـی باعـث میشـود میـراث فرهنگـی کشـور و آداب و رسـوم قومیتهـا حفـظ شـود.
یافتهها حا کی از آن است که برنامه درسی باید چندفرهنگیگرایی و توجه و احترام به تنوع و تکثر فرهنگی
سـنن و فرهنـگ قومیتهـا و نژادهـای مختلـف را نشـان بدهـد .لـذا بهتر اسـت کـه برنامهریزان درسـی ،مرا کز
تربیـت معلـم و بهخصـوص معلمـان در تدریـس خـود به این مسـئله توجه فراوان داشـته باشـند.
مـروری بـر ادبیـات موضـوع در تجربیـات مدرسـان در موقعیتهـای چندفرهنگـی مؤیـد ایـن اسـت
کـه موقعیتهـای چندفرهنگـی در فراینـد یاددهـی  -یادگیـری بـا عواملـی روبـهرو اسـت .همـان گونـه کـه
در قسـمت تجزیهوتحلیـل دادههـا بـه آنهـا اشـاره شـد ،شـامل دیـد کاهشگرایانـه ،نابرابـری تحصیلـی،
تفاوتگرایـی فرهنگـی ،سـرخوردگی و خودباختگـی فرهنگـی ،ارزشهـای قومیتـی و تعصبـات قومـی.
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بررسـی مطالعـات سـایر محققـان درمـورد «دیـد کاهشگرایانـه» کـه یکـی از درونمایههـای ایـن پژوهـش
اسـت ،نشـان میدهـد کـه ایـن بخـش پژوهشـی بـا نتیجـه یافتههـای لیـن جینـگ ( )2007کـه احتـرام بـه
خردهقومها باعث افزایش درک نژادی میشـود و با نتایج بررسـیهای فیسـا و کریسـتین ( )2011در خصوص
احتـرام بـه خردهقومهـا همسـویی دارد ،همچنیـن بـا نتایـج پژوهـش آرویـن ( )2011کـه احتـرام میـان اقـوام و
پذیـرش فرهنـگ دیگـران اسـت و بـا یافتههای پژوهش عراقیه و فتحی واجـارگاه ( )1391که وجود زمینههای
خانوادگـی و اجتماعـی را در تمسـخر فرهنگهـا مؤثـر میدانـد ،همراسـتا میدانـد.
یافتـه دیگـر پژوهـش «نابرابـری تحصیلـی قومـی» کـه چنانچـه آمـوزش و پـرورش برنامهریـزی صحیـح
داشـته باشـد ،میتوانـد ایـن مقولـه را در محیطهـای آموزشـی حـذف کنـد .نتیجـه ایـن پژوهش بـا مطالعات
ونلینـن ( )2001یعنـی آمـوزش مبتنـی بـر فرهنـگ ،و جانسـون ( )2011کـه بـا ایجـاد کالس درسـی چندفرهنگـی
بیعدالتـی و نابرابـری از میـان مـیرود ،بـا تحقیـق بنکـس ( ،)2006آتشـک ( )1386و اسماعیلسـرخ ()1386
کـه نشـان میدهنـد نابرابریهـای تحصیلـی قومـی در بسـیاری از نقـاط کشـور ایـران وجـود دارد و همچنیـن
بـا مطالعـه دهقـان ( )1386کـه نابرابـری تحصیلـی از یـک طـرف باعـث افت تحصیلـی میشـود و از طرف دیگر
نظـام اجتماعـی را دچـار بحـران میکنـد ،همخـوان اسـت.
از یافتههـای مهـم دیگـر ایـن تحقیـق «سـرخوردگی و خودباختگـی» اسـت .ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهـش
سـجادی ( )1384کـه دانشآمـوز را وادار بـه پذیـرش تعلیـم و تربیـت تکفرهنگـی میکنـد و بـا غریبـی و
همـکاران ( )1388کـه بـه ضعـف فرهنـگ بومیهـا اشـاره میکنـد و باعـث ازخودبیگانگـی آنهـا میشـود،
همراسـتا اسـت .از طـرف دیگـر ،بـا تحقیقـات اسـپیندلر ( )1987کـه کـودک فرهنـگ بومـی خـود را بـه انـزوا
میکشـاند تـا بـه موفقیـت تحصیلـی برسـد ،در یـک راسـتا قـرار دارد .یافتـه دیگـر ایـن تحقیـق کـه مطالعـات
کمـی در خصـوص آن در داخـل کشـور انجـام شـده« ،تفاوتگرایـی فرهنگـی» اسـت .نتایج پژوهش حسـینبر
( )1386بـه عـدم ارتبـاط میـان اقـوام اشـاره دارد و علیپـور و علیپـور( )1395تعامـل درسـی را یکـی از عوامـل
رفـع اختالفـات فرهنگـی و زبانـی میدانـد و بـا یافتههـای ایـن پژوهـش در یـک راسـتا اسـت.
یافتـه دیگـر ایـن پژوهـش کـه ماننـد درونمایـه قبلـی ،مطالعـات اندکـی در خصـوص آن توسـط محقـق
یافـت شـده «ارزشهـای قومیتـی» اسـت .نتایـج این مطالعه بـا چیتوم ( ،)2011محمـدی و همکاران ()1395
کـه بـرای ارزشگـذاری بـه فرهنگهـا و درک بهتـر درسهـا از مـواد ،منابـع و مشـاهیر اسـتفاده میکننـد،
هماهنگـی دارد.
یکـی دیگـر از یافتههـای پژوهـش کـه از مهمتریـن عوامـل ایجـاد اخلال در راه رسـیدن بـه هـدف ایـدهآل
دانشـگاه یـا مدرسـه اسـت« ،تعصبـات قومـی» اسـت؛ لـذا نتیجـه ایـن پژوهـش بـا یافتههـای عراقیـه و فتحـی
واجـارگاه ( )1391کـه فرا گیـران احسـاس برتـری ،تعصبـات فرهنگـی دارنـد و حتـی در محیطهـای آموزشـی بـه
زبـان و لهجـه مـادری صحبـت میکننـد ،همخـوان اسـت .همچنیـن بـا نتایـج قـادرزاده و شـفیعینیا ()1391
کـه معتقدنـد تعامـل میـان دانشـجویان قومگرایـی را کاهـش میدهـد ،همراسـتا اسـت.
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5.5نتیجهگیری
یکـی از عمدهتریـن چالشهایـی کـه امـروزه مرا کـز آموزشـی بـا آن روبـهرو هسـتند ،بیاطلاع معلمـان و
مدرسـان بـا مفاهیـم ،اصـول و اهـداف آمـوزش چندفرهنگـی اسـت و همچنیـن عوامـل و مـواردی کـه مانـع
صلـح و زیسـت مسـالمتآمیز اقـدام در محیـط آموزشـی اسـت .برخـی از معلمـان و مدرسـان بـه ارزشهـای
رویکـرد چندفرهنگـی و نقـش آن در توسـعه مهارتهـای زیسـت چندفرهنگـی آ گاهـی کافـی ندارنـد یـا برخـی
از آنهـا حتـی تفاوتهـای قومـی و فرهنگـی را نمیپذیرنـد و ممکـن اسـت دربـاره توانایـی و خصوصیـات افـراد
دارای زمینـهای فرهنگـی متفـاوت ،پیـش از اینکـه آنـان را دیـده یـا شـنیده باشـند ،شـتابزده و منفـی قضـاوت
کننـد .در همیـن راسـتا اعمـال رفتارهایـی همچـون تحقیـر دانشآمـوزان و دانشـجویانی بـا فرهنـگ یـا اقـوام
متفـاوت نمونـه بـارزی اسـت کـه در برخـی از کالسهـا شـاهد آن هسـتیم .نقطـه شـروع ارتقـای سـبک زندگـی
چندفرهنگـی ،آمـوزش معلمـان و مدرسـانی اسـت کـه میتواننـد بـا اتخـاذ نقـش چندفرهنگـی مناسـب ایـن
امـر را در میـان قشـر عظیـم مخاطبـان خـود نهادینـه سـازند .ایجـاد محیـط آموزشـی کـه مظهـر احتـرام بـه
همـه اشـکال تنـوع فرهنگـی باشـد ،مؤثـر اسـت .نامگـذاری برخـی از روزهـا بـه نـام یـک قـوم و فرهنـگ خاص،
اجرای نمایشـگاه محصوالت فرهنگی و هنری و ...میتواند هم سـطح سـواد چندفرهنگی افراد و هم حس
قدردانـی نسـبت بـه فرهنگهـا را بـاال ببـرد.
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 عالیـق پژوهشـی ایشـان در حوزههـای برنامهریـزی،آزاد واحـد تهـران جنـوب
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