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Introduction 
Education in the face of developments, in the field of communication and 

information, the issue of preserving the linguistic and cultural identity of 

ethnicities, and the emergence of theories such as pluralism, globalization 

and so on cannot act passively. Undoubtedly, monocultural education in a 

multicultural society will not work well. The need for a multicultural 

approach to education is that education must strengthen the areas of 

participation, emancipation from specific identity prejudices, good 

citizenship, thinking and rationality, new identity creation, socialization, 

development. Education justice and peaceful coexistence. An important step 

on the path to multicultural education is to transform school management. 

 

Method 
The present study was conducted using thematic analysis method. The 

statistical population consisted of written sources related to the subject in 

famous scientific databases and at the time of publication from 2000 to 2019, 

finally 50 cases were selected as sample. and experts in the field of 

educational sciences. Finally, 12 people were selected by purposeful method. 

 

Results 
The results led to the development of a conceptual model with three 

general components: multicultural school characteristics with 5 categories 

and 19 subcategories, school principal characteristics with 3 categories and 
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16 subcategories, and the role of stakeholders with 3 categories and 9 

subcategories. 

 

Discussion 
Generally in multicultural schools, policies, strategies and Programs 

should be based on cultural pluralism. The processes of planning, organizing 

material and human resources, teaching and learning, staff empowerment, 

and monitoring and evaluation with a multicultural approach should be done. 

The school should be in full contact with the diverse social and cultural 

environment around it; the physical environment of the school should be 

influenced by the diverse culture of the individuals and individuals act and 

behave on the basis of justice, non-prejudice and mutual respect. The leader 

of a multicultural school must have a transcendental personality, free from 

racial prejudice, with interactive psychological traits, and ethics and 

collectivistic behavior. Also he must have multicultural professional 

competencies such as awareness of other cultures, multicultural specialist 

knowledge and multicultural life experience, and multicultural leadership 

skills such as intercultural communication skills, managing a diverse 

environment, managing change for pluralism, and managing cultural 

conflicts. . In multicultural school, stakeholders include teachers, students, 

parents and the community have roles such as: facilitating multicultural 

education; participating in school management; tackling inequality, racism 

and cultural domination; modifying social behavior; transforming cultural 

values of individuals and ethnic groups; encouraging students, especially 

minority groups; social and cultural participation; social responsibility and 

sharing of cultural experiences; supporting school principals; extracurricular 

social education; enrichment of leisure time. 
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 ابتدایی ایران فرهنگی در مدارس چند مناسب مدیریت مدل ارائه
 

 سیداحمد پورموسوی

 الهیبیژن عبد

 عبدالرحیم نوه ابراهیم

 حسین عباسیان
 چکیده

ی مدل مديريت چندفرهنگی در مدارس ابتدايی ايران است  پژوهش حاضر کاربردی و هدف آن ارائه
انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کليـه منابع  مضمونپژوهش با رويکرد کيفی و روش تحليل 

اثر  3899های علمی معتبر، شامل  رورش چندفرهنگی در پايگاهوپ مکتوب مربـوط بـه مديريت و آموزش
عنوان نمونه انتخاب شد و خبرگان  اثر به 09و با اشباع نظری، درنهايت  CASPبود که بر مبنای شاخص 

نفـر به روش در دسترس و  98ی علوم تربيتی در مدارس و دانشگاه فرهنگيان بودند که در نهايت  حوزه
ی مضامين بود. نتايج  ها، تحليل مضمون و شبکه وتحليل داده روش تجزيه خاب شد.صورت هدفمند انت به

های چند فرهنگی،  مشی و استراتژی، برنامه های مدرسه چند فرهنگی شامل: خط پژوهش نشان داد، ويژگی
های مدير  افراد با فرهنگ متنوع، فرآيندها با رويکرد چندفرهنگی و محيط متنوع فرهنگی است. ويژگی

های رهبری  ای چندفرهنگی و مهارت های حرفه های شخصيتی فراقومی، صالحيت درسه شامل: ويژگیم
 چند فرهنگی است و نقش ذينفعان مدرسه شامل: نقش معلمان، نقش دانش آموزان و نقش اولياء و جامعه

ائه گرديد. با مقوله مرتبط با هر مؤلفه در قالب يک مدل ار 44ها همراه با  )پرسش سوم( است. اين مؤلفه
 03درصد( و درصد توافق بين دو کدگذار ) 70)باالی  CVR اعمال نظرات خبرگان، با توجه به مقادير

 ( اعتبار مدل مورد تأييد قرار گرفت.0/9ها )مساوی يا بيشتر از  درصد( مقدار ميانگين عددی قضاوت
 

درسه، نقش ذينفعان مدرسه، های م های مدير، ويژگی مديريت چندفرهنگی، ويژگی :ی کلیدیها واژه
 مدارس ابتدايی

                                                      
  نويسنده مسئول( ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ايراندانشجوی دکترای مديريت آموزشی( 
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 مقدمه
انتقال و اختراع  فراگيری،  گردد،  وپرورش افراد به فرهنگ مرتبط می هر چيزی در آموزش

ی  ای است که دربرگيرنده مجموعه پيچيده 9فرهنگ»ها به فرهنگ جامعه وابسته است.  پديده

دات و هرگونه توانايی ديگری است که ها، اعتقادات، هنرها، اخالقيات، قوانين، عا دانستنی

 (.Rouh al-Amini, 2003« )آورد عنوان عضوی از جامعه به دست می انسان به

های دينی، مذهبی و قومی سبب پديد آمدن جوامع چند  ها و گروه فرهنگ  وجود خرده

بلکه تنها وجود دارند  های فرهنگی نه فرهنگی شده است. اصل تنوع واقعيت انسانی است. تفاوت

(. تنوع Zahedi, 2001) گذارند ها و روش انجام کارها نيز تأثير می بر محيط جوامع و راه و روش

 ,Salehi Amiriهای گروهی در دستاوردهای مادی و غيرمادی داللت دارد ) فرهنگی به تفاوت

2010, 152.) 

در  های مختلف ، نظامی از باورها و رفتارهاست که وجود و حضور گروه8چند فرهنگی

دهد و ضمن  يک سازمان و يا يک جامعه انسانی را به رسميت شناخته، مورد احترام قرار می

های فرهنگی و اجتماعی موجود، بر تأثيرات سازنده و مثبت اين  گذاری تفاوت تائيد و ارزش

 ,Rosadoگذارد ) ها در توانمندسازی افراد در داخل يک بستر فرهنگی فراگير صحه می تفاوت

 حفظ و بهره برداری از تنوع و چند فرهنگی جوامع نياز به مديريتی صحيح دارد.(. 2003

های فرهنگی، درك کردن  گرايشی است که شامل ديدگاه 3مديريت و رهبری چندفرهنگی

های گوناگون و ترويج يادگيری از  فرد گروه  به های منحصر ها، ارزش مشارکت تفاوت

زمان با  شان و هم مردم را به حفظ هويت فرهنگیهای بسيار است. رهبری چندفرهنگی  جهت

 Bordas, 2009 cited inکند ) تر تشويق می ی بزرگ آن به شرکت کردن و کمک کردن به جامعه

Adineh, 2013.) 

وپرورش است.  ها مواجه است، آموزش جمله نهادهای مهم جامعه که با تنوع فرهنگ از

افت اجتماعی مدارس از تنوع قومی و مذهبی امروزه به داليل گوناگون از جمله مهاجرت ب

ی مدرسه به منظور هويت  زيادی برخوردار است. مديران مدارس نقش مهمی در رهبری جامعه

بخشی و نمود فرهنگ نسل آينده ساز اقوام و مذاهب دارند. مدرسه فضای بسيار مناسبی برای 

                                                      
1-  Culture 

2-  Multiculturalism 
3-  Multicultural Management and Leadershipe 
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با مديريت مناسب همراه متجلی شدن عناصر فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون است که اگر 

باشد باعث فراهم شدن بستری پرنشاط، پويا برای فعاليت های آموزشی و در کنار آن مشارکت 

هر چه بيشتر دانش آموزان در امور فرهنگی، هنری، ورزشی و ... می گردد. مهارت های 

ر مديريت تنوع فرهنگی از نيازهای اساسی مديريت سيستم آموزش و پرورش است که اگر د

کنار مهارت های مديريت آموزشی قرار گيرد، رشد و بالندگی آموزشی و پرورشی دانش 

 & Atafar, ohrabi-Rananiآموزان و ارتقای بهره وری در سيتم آموزشی را به دنبال دارد )

Sadeghzadeh-Tabrizi, 2012.) 

: نخست، به طورکلی در برخورد با تکثر فرهنگی، سـه رويکرد، قابل طرح و پيگيری است

شوند. اين گرا که در آن خرده فرهنگ ها به صورت هم عرض تکثير و تأييد میرويکرد کثرت

ها و اختالف نهادی و گسستن انسجام رويکرد در نهايت به تفکيک کامل خرده فرهنگ

ها در فرهنگ غالب هضم گرا که در آن خرده فرهنگانجامد. دوم، رويکرد وحدتاجتماعی می

انجامد. سوم، رويکرد وحدت در ها میشکل افراطی به حذف خرده فرهنگشود و در می

ها، هويت مشترك ميان های قومی و خرده فرهنگکثرت است که در آن، ضمن حفظ هويت

 (. Jenks, Lee & Kanpol, 2001) يابدآحاد جامعه تکوين و تعالی می

های  نظر از تفاوت رفآموزش چند فرهنگی، آموزشی است که در آن برای تمام افراد، ص

کند تا متناسب  شود و هر کودك اين فرصت را پيدا می ها شرايط يکسانی فراهم می فرهنگی آن

 (.Makruni, 2016های خود به شهروندی مفيد و مولد برای جامعه تبديل شود ) با توانايی

های شاخص کشور ما، تنوع قومی و فرهنگی است. وجود تنوع قومی و  جمله ويژگی از

ی اجتماعی و  عنوان يک فرصت و پتانسيل برای توسعه تواند به ی ايران می فرهنگی در جامعه

های  ها و مديريت ها گردد و در مقابل در اثر اعمال سياست فرهنگی و توسعه در ساير زمينه

لزوم روی آوردن  ،رو تواند زمينه را برای بروز تهديدهای جدی ايجاد نمايد. ازاين ناصحيح می

گردد تا زمينه را برای  ديريت تعليم و تربيت با رويکرد چند فرهنگی در کشور آشکار میبه م

پذيری عمومی، رهايی از تعصبات قومی و نژادی، گسترش عدالت آموزشی و تربيتی،  مشارکت

ی فرهنگی و اجتماعی فراهم سازد. نتايج  تحقق حقوق شهروندی و درنهايت انسجام و توسعه

حاکی از روندی در جهت خالف اين امر واقع است و بيشتر بر  Fakuhi (2003)پژوهش 

صدايی و يک فرهنگی کردن تعليم و تربيت توجه شده است. اين امر چندان با واقعيت  تک
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ی متکثر ايران انطباق و همخوانی ندارد. بدون ترديد تعليم و تربيت تک فرهنگی در  جامعه

 ;Sajjadi, 2005) آورد ی به وجود میناپذير های اجتناب کشوری چند فرهنگی زيان

Macroney, 2016 .) 

مندی از  پرورش چند فرهنگی در مدارس در جهت بهره و تحقق راهبرد آموزش

ی  های احتمالی اين تنوع در مسير توسعه های تنوع فرهنگی و پيشگيری از چالش فرصت

اين نوع مدارس  کيفيت و عدالت آموزشی، نيازمند اعمال فرايند مديريت چندفرهنگی در

های مدارس چند فرهنگی و خصوصيات مديران اين  بايست ويژگی است. در اين راستا می

شود  مدارس و نقش ذينفعان در اين مدارس تبيين گردد. اهميت موضوع از آنجا مشخص می

های  ی مشکالت آموزشی نظير افت تحصيلی و تکرار پايه و تعارضات و درگيری که عمده

آموزان و معلمان و يا بين اوليا، و معلمان مربوط به همين  ان و بين دانشآموز بين دانش

ی کوچک مدرسه با بافت متنوع فرهنگی زمينه  مدارس است و عدم مديريت صحيح جامعه

را برای گسست اجتماعی و فرهنگی در درازمدت ايجاد خواهد کرد. در حال حاضر در نظام 

ی انسانی جهت مديريت و رهبری مدارس آموزشی ما حساسيت الزم در تخصيص نيرو

چندفرهنگی وجود ندارد و يا حتی سرفصل خاصی مربوط به مديريت يا تدريس در مدارس 

شود. اين موضوع  های ضمن خدمت مديران و معلمان مشاهده نمی چندفرهنگی در برنامه

ه مکانی برای سازد بلکه مدرسه را ب تنها مدرسه را برای دستيابی به اهداف دچار مشکل می نه

شود تا ضمن  های قوميتی و نژادی تبديل خواهد کرد. لذا در اين تحقيق، تالش می کشمکش

ها و همچنين تبيين نقش ذينفعان در اين  های مدارس چند فرهنگی و مديران آن تبيين ويژگی

وپرورش در مدارس چند  های مديريت آموزش ی برخی عناصر و مؤلفه مدارس و ارائه

شده، الگويی  آوری های جمع های حاصل از داده اساس ادبيات پژوهش و يافته فرهنگی، بر

ی مديريت چند فرهنگی در مدارس ابتدايی، ارائه گردد. بر اين اساس، هدف  مديريتی بر پايه

است  "ی مدل مناسب مديريت چندفرهنگی در مدارس ابتدايی ارائه"اصلی پژوهش حاضر، 

( مديران 8  اند؟ های مدارس چند فرهنگی کدم ( ويژگی9 شده است.  ها مطرح و اين پرسش

آموزان و ساير ذينفعان  ( نقش معلمان، دانش3های دارند؟  مدارس چند فرهنگی چه ويژگی

شده برای مديريت چند فرهنگی مدارس  ( مدل تدوين4در مدارس چندفرهنگی چيست؟ 

 چه اعتباری برخوردار است؟ابتدايی از 



 7 ابتدایی ایران فرهنگی در مدارس چند مناسب مدیریت مدل ارائه

 پژوهش چارچوب نظری و پیشینه

ی مديريت سياسی مطرح گرديده  ی نظرات مرتبط با مديريت تنوع فرهنگی در حوزه عمده

ی مديريت نظام  است. به سبب ارتباط تنگاتنگ مديريت سياسی جوامع و کشورها با حوزه

های آموزشی نيز آشکار است. زيرا نظام  آموزشی، نگاه سياسی به تنوع فرهنگی در ساختار نظام

ای در دست مديران سياسی در جهت نيل به اهداف سياسی و  عنوان حربه ره بهآموزشی هموا

کنترل اجتماعی بوده است. در تحقيق حاضر، مدل مفهومی مديريت چند فرهنگی دربرگيرنده 

های مديران چند فرهنگی و  های مدارس چند فرهنگی، ويژگی ی اساسی: ويژگی سه مؤلفه

 ست.نقش ذينفعان در مدارس چند فرهنگی ا

عنوان  سادگی و بر اساس تنوع قومی موجود در ميان خود، خود را به  بسياری از مدارس به

شود که  کند عواملی که باعث می ( بيان میRosado, 2003گيرند. ) در نظر می« چند فرهنگی»

ها؛  ها؛ برنامه انداز؛ سياست اند از: چشم مشخص کنند يک مدرسه چندفرهنگی است يا نه؟ عبارت

است. مدارس چند فرهنگی دارای « اقدامات»تر از همه  کنان و اقدامات. از اين پنج مورد، مهمکار

های ذيل را برای  ( در پژوهش خود ويژگیAbington, 2015های خاص خود هستند. ) ويژگی

( مديران مدرسه و معلمان برای همه دانش آموزان دارای انتظارات 9اند:  اين نوع مدارس برشمرده

ها  دهنده تجربيات، فرهنگ ( برنامه درسی رسمی نشان8ها هستند  نگرش مثبت نسبت به آن باال و

های آموزشی مورداستفاده توسط  ( سبک3 .هاست های گوناگون فرهنگی و قومی گروه و ديدگاه

( معلمان و 4 .های فرهنگی و انگيزشی دانش آموزان مطابقت دارد معلمان با يادگيری، سبک

( مواد آموزشی مورداستفاده در مدرسه، 0 .گذارند اول دانش آموزان احترام می مديران به زبان

های فرهنگی، قومی و نژادی  ها و مفاهيم را از منظر طيف وسيعی از گروه رويدادها، موقعيت

لحاظ فرهنگی  های مورداستفاده در مدرسه از های ارزيابی و آزمون ( روش6 .دهد نشان می

رهنگی و قومی در فرهنگ مدرسه و برنامه درسی پنهان منعکس ( تنوع ف7 .حساس هستند

های مختلف نژادی، قومی و  ( مشاوران مدرسه انتظارات زيادی از دانش آموزان گروه2 .شود می

 زبانی دارند.

های  های عام يک مدير مدرسه از ويژگی در مدارس چند فرهنگی، مديران عالوه بر ويژگی

دارد که  ( در پژوهش خود بيان میSimmons, 2016) که خاص خود برخوردارند. چنان

کند. دانش آموزان  گرا حمايت می مديريت مدرسه چند فرهنگی از کاربرد اصول رهبری تحول»
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کنند که با رهبری تحولی همسان است و با  هايی از مدير مدرسه را درك می و معلمان ويژگی

( در نتايج حاصل از پژوهش Mathew, 2016های چند فرهنگی سازگار است. همچنين ) محيط

نشان داد که توانايی مدير برای « بررسی رهبری در مدرسه چند فرهنگی»خود با موضوع 

ها در مدرسه مهارت مهمی است. مدير تأثير عميقی  گيری اشتراکی و ارتباط ديدگاه تصميم

حساس به بر فرهنگ مدرسه گذاشته و همچنين محيطی امن برای يادگيری و تربيت فعال و 

های  دانش آموزان چند فرهنگی را برای معلمان ايجاد کردند. مدير با استفاده از ويژگی

کند. سبک  سازمانی در يک مدرسه چند فرهنگی کمک می رهبری چندگانه، به ايجاد فرهنگ

رهبری برجسته مدير، کنترل نيست. مدير تمايل چندانی به کنترل ندارد و به کارکنان اعتماد 

کند و هميشه تمايل به کمک دارد.  تا کارشان را انجام دهند. او از کارکنان حمايت میکند  می

های  ها و مهارت مديران مدارس چند فرهنگی برای موفقيت در مدارس خود نيازمند آگاهی

در پژوهش خود بيان کرده که رهبران  (Malakolontho, 2010) ضروری چندفرهنگی هستند.

ی کافی و شايستگی در رهبری و حمايت از مدارس چندفرهنگی  هپاي مدارس نياز به دانش

سازی نژادها دارند. رهبران مدارس چند فرهنگی بايد ارزش تنوع را  برای يکپارچه

سازی  ی، مديريت پويای تغييرات از طريق فراهم کردن مهارت آموزشی و روشن وسيله به

درسه، سازگاری با گوناگونی و ها، نهادينه کردن دانش فرهنگی، نظارت در سطح م تعارض

عملکرد موفق آموزش چند فرهنگی مستلزم مديريت  .ارزيابی کردن امور روزمره حفظ کنند

(، در اشاره به محيط مدرسه بيان کرده Gorski, 2000مؤثر اين تنوع است. بر اساس تحقيق )

ای مربيان، دانش ه است که تنوع اداری يک فرآيند مداوم است که در آن استعدادها و توانايی

ها نيز در  های آن های معلمان و نقش آموزان، والدين و جامعه آزادشده است. ايجاد مهارت

( در تحقيق خود بر ضرورت همکاری Goniwe, 2004) مديريت مدرسه بسيار مهم است.

ها بايد باهم کار کنند و در  دارد که آن کند و بيان می مديريت مدرسه و معلمان تأکيد می

ری مدرسه شرکت کنند. اين امر به موفقيت اجرای يک برنامه آموزشی چند فرهنگی رهب

 کمک خواهد کرد.

 ,Banksدر مدارس چندفرهنگی نقش جامعه و والدين از اهميت خاصی برخوردار است. )

های آموزشی چندفرهنگی، اصوالً  کند، موفقيت اجرای برنامه ( در تحقيق خود بيان می2004

شناسد. مشکالت مدارس در کمک به  نواده و جامعه را به رسميت مینقش والدين، خا
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تواند  شدن به شهروندان مولد می های علمی و تبديل آموزان در دستيابی به مهارت دانش

ای دشوار شود، مگر اينکه حمايت والدين و جامعه را به دنبال باشد. موفقيت  طور فزاينده به

ی افراد وپرورش نياز به تالش مستمر همه وزشوپرورش چندفرهنگی در نظام آم آموزش

استثنای فراگيران که نياز به  گذاری مشترك است. به دارد. آموزش چندفرهنگی يک سرمايه

 ,Gay, 2003; Nieto, 2000) گذر از اين روند دارند، مشارکت والدين و جامعه حياتی است

cited in Arends, 2012.) 
 

 شناسی پژوهش روش
ها اسنادی و از  حيث هدف کاربردی، از حيث روش گردآوری داده پژوهش حاضر از

است. با توجه به  "مضمونکيفی با رويکرد تحليل "ها، کيفی و روش انجام آن  حيث نوع داده

گرديد.  گيری هدفمند برای اين پژوهش انتخاب  اهداف و سواالت پژوهش حاضر، روش نمونه

دار يا کيفی نيز می گويند به معنای  غيراحتمالی، هدفگيری  گيری هدفمند که به آن نمونه نمونه

 & Holloway) دار واحدهای پژوهش برای کسب دانش يا اطالعات است انتخاب هدف

Wheeler, 2010پژوهش بر  گيری شامل انتخاب واحدها يا موردهای مورد (. اين نوع از نمونه

(. در Tashakkori & Teddlie, 2003اساس هدف پژوهش و نه تنها به صورت تصادفی است )

توان  استفاده شد. زيرا از اين روش می 1ها از روش تحليل مضمون وتحليل داده ی تجزيه مرحله

ای کيفی استفاده کرد. در بخش کيفی تحليل مضمون از ه در شناخت الگوهای موجود در داده

های  دادهدهی و نمايش  ی مضامين استفاده شد. اين روش برای سازمان روش تحليل شبکه

 گيرد. پژوهش مورد استفاده قرار می

های  ی منابع مکتوب مرتبط با موضوع موجود در پايگاه جامعه آماری پژوهش، شامل کليه

 «Civilica»و « Scopus» ،«Elsevier» ،«Science Direct» ،«Noormags» ،«Irandoc»»علمی معتبر 

ی و اساتيد مجرب علوم تربيتی ميالد 8999 -8990های  ی زمانی انتشار سال و در دوره

گيری هدفمند و  دانشگاه فرهنگيان بود. با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش، روش نمونه

  اشباع نظری برای اين پژوهش انتخاب شد. 

  های اوليه بر اساس کليد وجوی کامل منابع مرتبط با موضوع، در بررسی براى جست
 

                                                      
1-  Thematic Analysis 
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سند براى  807ها،  شد که پس از بررسى عناوين آنسند يافت  3899های پژوهش تعداد  واژه

سند انتخاب شد. با توجه به  68بررسى انتخاب شد. پس از بررسى چکيده و محتواى اسناد، تعداد 

سند به دليل نقصان اطالعاتى و نامناسب بودن کيفيت موردنظر  98تأکيد بر غناى پژوهش، تعداد 

کامل و تحليل محتوا انتخاب شدند همچنين از ميان سند براى بررسى  09 مردود شده و درنهايت،

عنوان نمونه)گروه  نفر به 98ی تحصيلی و سوابق شغلی تعداد  گروه دوم جامعه، بر مبنای معيار رشته

افزار  ی تحليل اسناد، نرم خبرگان( انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در پژوهش حاضر در مرحله

"Nvivo 8" ،فرم نظرسنجی استاندارد  و در مرحله اعتبارسنجی"Lawshe" .بوده است 

ها از منابع مختلف، کدگذاری و گردآوری شد و فهرستی از کدهای  ی داده ازآنکه همه پس

های  مختلف شناسايی گرديد بر اساس درك پژوهشگر از فرايند موردبررسی، اهداف و پرسش

بندی شدند. اين  ضامين دستهپژوهش و با در نظر گرفتن وجه اشتراك، کدهای اوليه در قالب م

فرايند تا تخصيص هر کد به يکی از مضامين ادامه يافت. اين فرايند چندين بار مورد بازنگری 

ها  پوشانی وجود داشته باشد. مضمون گرفت، در اين فرايند تالش شده است کمترين هم قرار 

مضمون پايه،  مرحله در قالب سه نوع به های پژوهش و در روندی مرحله بر اساس پرسش

 بندی گرديد.  سازمان دهنده و فراگير دسته

 

 ها یافته
 اند؟ های یک مدرسه چند فرهنگی کدم ویژگی (3

های يک مدرسه چند فرهنگی، بر اساس نتايج استخراج شده از منابع  منظور تبيين ويژگی به

يک  ی هويت و ساختار منتخب و درك پژوهشگر، پنج مؤلفه و عنصر اساسی دربرگيرنده

 ها اشاره ( نيز در پژوهش خود به اين مؤلفهRosado, 2003) -عنوان مضامين فراگير مدرسه به

عنوان  به 9 و در ذيل هر يک از اين مضامين، نوزده مضمون به شرح جدول -کرده است 

ی مرتبط به هرکدام از مضامين سطوح  مضامين سازمان دهنده انتخاب گرديد و مضامين پايه

 ها قرار گرفت.  ل آنباالتر در ذي

 

 های دارند؟  فرهنگی چه ویژگی چند مدارس ( مدیران2
بر اساس نتايج حاصل از تحليل منابع منتخب و درك پژوهشگر، سه عنصر اساسی 

 مضامين عنوان بهی چندفرهنگی يک مدير مدرسه ا حرفههويت شخصی و  دهنده ليتشک
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 یفرهنگ دچنی مدارس ها یژگيوی مرتبط با ها مضمون. 9 جدول
Table 1. Themes related to the characteristics of multicultural schools 

 مضامین فراگیر
Inclusive themes 

 مضامیـن پایـه                              دهنده مضامین سازمان   
Organizing themes                          Basic themes 

مشی و استراتژی  خط
 سه چند فرهنگیمدر

Multicultural 
school policy 
and strategy 

 ها و سياست

رويکردهای 
 چند فرهنگی

گرايی و پذيرش تنوع فرهنگی؛ توجه به ميراث فرهنگی و رشد  کثرت
ها؛  های محلی؛ مراعات حقوق و کرامت انسانی قوميت فرهنگ خرده

های  شهای انضباطی مبتنی بر ارز پرهيز از تفتيش عقيده؛ سياست
های  های برابر تربيتی؛ نگرش مثبت به فرهنگ فرهنگی؛ ايجاد فرصت
 های آموزشی محيط داوری در پيش مختلف؛ نفی تعصب و

اهداف و 
های  مأموريت

 چند فرهنگی

های متنوع و پويا؛   های فراگيران در ايجاد فرصت مالحظه تفاوت
های  شی محلی؛ تقويت ارز های فرهنگی جامعه استفاده از ظرفيت

سازی فرهنگی و تربيت  اصيل اخالقی و بهبود نتايج آموزشی؛ آگاه
مداران؛ تعامل مثبت و  های قوم شهروند مفيد؛ رهاسازی محدوديت

 ی عادالنه کسـب مهارت آميز؛ ايجاد زمينه همزيستی مسالمت

 های برنامه
 چند فرهنگی

Multicultural 
programs 

 برنامه درسی
 چند فرهنگی

سازی پيوند اقوام و  مه درسی حساس بـه فرهنگ؛ زمينهتدوين برنا
ها؛ توجه به  نژادهای جامعه؛ دوری از خرافات و تعصبات در برنامه

داوری و تبعيض نسبت به  نيازهای ويژه دانش آموزان؛ عدم پيش
های قومی و مذهبی؛ ايجاد  ها؛ عدم تحقير دانش آموزان اقليت فرهنگ
شابه يادگيری؛ تبادل اطالعات ها و امکانات يکسان و  م فرصت
ی پيشينه  فرهنگی و تسهيل فهم ميان فرهنگی؛ شناخت توأم با  درباره

ی اديان؛ يادگيری زبان مادری فرهنگ  تفاهم و احترام به همه
های مشترك و مهارت  گيری هويت های قومی و نژادی؛ شکل گروه

قويت همزيستی؛ اختالط و امتزاج دانش آموزان با فرهنگ متنوع؛ ت
 ميراث فرهنگی؛ فرصت ابراز عقيده و انديشه برای همه

 برنامه درسی
 پنهان

 چند فرهنگی

های فرهنگی ضمنی؛ تقويت  توسعه و تعميق هنجارها و ارزش
های فرهنگی متنوع؛ برنامه درسی  نگرش مثبت نسبت به گروه

 عنوان بخشی قدرتمند از فرهنگ مدرسه پنهان به
های  برنامه

 مکمل و
برنامه  فوق

 فرهنگی

سازی فرآيند ياددهی و يادگيری؛  تعميق، گسترش و غنی
های تربيتی متناسب با نيازها و اقتضائات محل؛ تقويت بنيه  فرصت

علمی و کاهش ضعف زبانی و گفتاری فراگيران؛ کاهش مشکالت 
آموزان در مراسمت  آموزان؛  مشارکت آزادانه دانش رفتاری دانش

 ی همزيستی مبتنی بر احترام د شرايط تجربهاجتماعی، فرهنگی؛ ايجا

های  برنامه
 اوقات فراغت

سازی اوقات فراغت با توجه به اقتضائات محلی؛ هدايت  غنی
های مختلف زندگی  رفتاری و تعالی فرهنگ جامعه؛ تجربه سبک

دوستی و خدمت به همنوع؛  در معاشرت با همساالن؛ پرورش نوع
 حوالت اجتماعی و فرهنگیرشد و توسعه اجتماعی با توجه ت

 افراد با فرهنگ متنوع
People with 

diverse cultures 

 مدير مدرسه
 چند فرهنگی

های علمی و  شناخنی و اخالقی؛ صالحيت های روان ويژگی
 های رهبری در محيط چند فرهنگی تخصصی چند فرهنگی؛ مهارت

 معلمان
 چند فرهنگی

نگرش مثبت و های رويکرد چند فرهنگی؛  آگاهی به ارزش
های آموزشی و  های قومی و فرهنگی افراد؛ مهارت پذيرش تفاوت

های  های فرهنگی و تاريخی از گروه اثربخشی چند فرهنگی؛ دانش
های فرهنگی؛ تجارب  های ناشی از تفاوت قومی؛ مواجهه با چالش

 های فرهنگی معلمان در ارتباط با تفاوت
دانش آموزان 

 با
 فرهنگ متنوع

خانوادگی و فرهنگی متفاوت و متنوع؛ مشکالت آموزشی  ی پيشينه
های  و تربيتی؛ دوزبانه بودن و داشتن لهجه؛ مسائل و حساسيت

نفس و انزواطلبی؛  بينی، عدم اعتمادبه مذهبی دانش آموزان؛ خودکم
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های مختلف؛ تعارضات فرهنگی  ورسوم فرهنگ عدم آشنايی با آداب
 با ساير دانش آموزان و معلمان.

الدين و
ی  جامعه

 چندفرهنگی

ايفای نقش منفعل در ارتباط با مدرسه و دخالت در آموزش معلمان؛ 
ها،  توجهی به وضعيت تحصيلی دانش آموزان؛ اعتقادات، ارزش کم

 اعتمادی و سرسختی والدين؛ رفتارها و انتظارات متنوع؛ بی

فرآيندهای اساسی 
 مدرسه چندفرهنگی

Basic 
Multicultural 

School 
Processes 

 ريزی برنامه
 تکثر محور

های  ريزی؛ مراسمات، اردوها و گردش سهم جامعه محلی در برنامه
علمی، آموزشی و فرهنگی؛ مسابقات فرهنگی و ورزشی بومی و محلی؛ 

 ريزی پذيری در برنامه توجه به اهداف آموزش چندفرهنگی و انعطاف

 دهی سازمان
 منابع مبتنی بر تنوع

های متنوع فرهنگی؛ لحاظ نمودن  آموزان در گروه دهی دانش سازمان
دهی نيروها؛  لحاظ نمودن  شرايط فرهنگی متنوع مدرسه در سازمان

دهی فضاهای مدرسه؛ تخصيص و  عناصر فرهنگ بومی در سازمان
 مصرف منابع بر مبنای عدالت

آموزش و يادگيری 
 چندفرهنگی

ی فرصت  هو حساس به فرهنگ؛ تجرب های يادگيری مشارکتی سبک
ورسوم  ی فرهنگ تنوع و تشريح آداب تربيت چندفرهنگی؛ اشاعه

های شناختی، نگرشی و مهارتی و  ی ظرفيت اقوام مختلف؛ توسعه
 رفتاری؛ محتواهای يادگيری سرشار از تنوع

توانمندسازی 
 ای کارکنان حرفه

ها برای تربيت چند فرهنگی؛  آگاهی کارکنان با اصول و مهارت
های زيست چند فرهنگی؛ تغيير در باورها و طرز  توسعه مهارت

 ها؛ خودآگاهی فرهنگی معلمان تلقی کارکنان نسبت به فرهنگ

نظارت و ارزيابی 
با رويکرد 
 چندفرهنگی

های فرهنگی؛ انتظارات باال برای  ايجاد انضباط مبتنی بر ارزش
های  های آموزشی با سبک های مختلف قومی؛ مطابقت سبک گروه

آموزان و فرهنگ خانوادگی؛  احترام به زبان اول دانشفرهنگی؛ 
های حساس به فرهنگ؛ توجه به نگرش و باورهای  ارزيابی و آزمون

 آموزان بين گروهی دانش

 محيط چندفرهنگی
Multicultural 
environment 

 ی جامعه
 چند فرهنگی

های متنوع؛  ها و چالش ها و ايجادکننده فرصت ی ارزش کننده ارائه
ها و نژادها با اختالف عقايد و انتظارات  متنوع از قوميتمحيط 

 متنوع؛ شرايط اقتصادی، سياسی و قوانين و مقررات

 فضای کالبدی
 متأثر از فرهنگ

تجسم فرهنگ افراد در شکل بناها؛ شرايط و اقتضائات زمانی و 
آموزان؛ ابزار و زمينه رشد شناختی و ايجاد امنيت  مکانی و نياز دانش

 آموزان انشبرای د
جو و فرهنگ 

 سازمانی
 متنوع مدرسه

های مشترك و تساوی گرايی؛ محيط امن و منظم و  گيری جهت
فرهنگ کنترل انسان گرايانه؛ صميميت، همکاری، احترام و تعامالت 

 ای؛ مأموريت روشن و متمرکز حرفه
 فضای

 ارتباطی مجازی
م به های فرهنگی در انتخاب وسايل ارتباطی؛ احترا حساسيت

 های فرهنگی در ارتباط با افراد ارزش

 
مضامين  عنوان به، 8ويژگی اساسی به شرح جدول  0در ذيل هر يک از اين مضامين، و  9فراگير

 از مضامين سطوح باالتر در هرکدامی مرتبط به  هيپاسازمان دهنده در نظر گرفته شد و مضامين 

اند،  ها استخراج شده منابع که مضامين پايه از آن قرار داده شد. )به دليل تعدد اسناد و ها آنذيل 

 شود(. از ذکر منابع اجتناب می

                                                      
 . Gorski (2000) و  Zachos & Matziouri(2015) و  Hajisoteriou & Angelides(2014) های وهش. مطابق با پژ 9
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 های مديران مدارس چند فرهنگی های مرتبط با ويژگی . مضمون8 جدول

Table 2. Themes related to the characteristics of multicultural school principals 

 مضامین فراگیر
Inclusive themes 

ن سازمان مضامی
 دهنده

Organizing 
themes 

 مضامیـن پایـه

Basic themes 

های شخصيتی  ويژگی
 فراقومی

Extracurricular 
personality traits 

 خصوصيات
شناختی  روان

 تعاملی

ها،  عدم تعصب و نژادپرستی و نگرش فراقومی؛ پذيرش تفاوت
ل به کار آوری در محيط متنوع؛ تماي ها و عاليق گوناگون؛ تاب انگيزه

 با افراد با فرهنگ متفاوت؛ درك افراد متفاوت از فرهنگ خود

خصوصيات 
 اخالقی و رفتاری

پذيری در رفتار و تطابق با شرايط محيط فرهنگی؛ احترام به  انعطاف
های فرهنگی؛ اعتماد به افراد از ساير  نظر از تفاوت افراد صرف

 ها؛ قابليت دسترسی و رفتار منصفانه فرهنگ

ای  های حرفه حيتصال
 چند فرهنگی

Multicultural 
professional 

qualifications 

دانش و آگاهی 
 فرهنگی

دانش اجتماعی، زبانی و فرهنگی جامعه؛ شناخت مسائل افراد از 
 های مبادله فرهنگی های مختلف؛ شناخت پيچيدگی فرهنگ

 دانش تخصصی

 چند فرهنگی
گی؛ شناخت مبانی آموزش آگاهی از اصول مديريت در محيط چند فرهن

 چند فرهنگی
ی زيستی  تجربه

 چند فرهنگی
 ی زندگی در محيط چند فرهنگی بلوغ و شايستگی فرهنگی؛ تجربه

های رهبری چند  مهارت
 فرهنگی

Multicultural 
leadership skills 

روابط  مهارت
 بين فرهنگی

ی؛ زنی برای کسب حمايت اجتماع های ارتباطی فراقومی؛ چانه مهارت
توانمندسازی اجتماعی افـراد فرهنگ متنوع مدرسه؛ ايجاد تفاهم، 

های  همکاری و اعتماد بين افراد از فرهنگ متنوع؛ جذب افراد از فرهنگ
 مختلف؛ توجه به نيازهای شخصی و مشروع افراد

مديريت  مهارت
 تنوع

طراحی مجدد پويايی سازمانی برای مقابله مؤثر با مسائل تنوع؛ مديريت 
اسب منابع انسانی در موقعيت متنوع فرهنگی؛ مديريت تنوع در مدارس من

توسعه؛ توجه به نقش سازمان و افراد درروند  های درحال با توجه استراتژی
 مديريت تنوع؛ ايجاد تنوع در ساختارها و تعهد به مديريت تنوع

مديريت و 
 رهبری تحول
در جهت 
 تکثرگرايی

های نوين و  و حمايت و پشتيبانی از افراد؛ پذيرش ايده مالحظه فردی
ها  تغييرات؛ توجه به تحوالت جامعه با تنوع فرهنگی؛ ايجاد تحول در برنامه

و تدريس معلمان در محيط چند فرهنگی؛ نظارت بر رفتارهای متنوع 
های تدريس بر مبنای اصول  کارکنان در بافت متنوع فرهنگی؛ ارزيابی روش

ی  فرهنگی؛ نظارت بر اجرای قوانين حاکميتی در حوزه آموزش چند
گذاری؛ توسعه کادر  فرهنگی؛ قرار دادن عدالت در دستور کار سياست

مدرسه برای پرورش همه دانش آموزان؛ ايجاد پيوندهای محکم بين 
های آموزش بين فرهنگی و  مدرسه، والدين و جامعه؛ ارتباط روش

 ان و اعطای مسئوليت و تفويض اختيارهای رهبری؛ احترام به زيردست سبک
 مهارت مديريت

تعارضات 
 فرهنگی

پذيری، عدالت، انصاف در  های تربيتی؛ انعطاف سازی ارزش هماهنگ
گری برای کاهش تعارضات رفتاری ميان افراد؛ آگاهی  ها؛ ميانجی قضاوت

 آفرين؛ عدم کنترل شديد و ايجاد جو انسان گرايانه از مسائل تنش
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 چندفرهنگی چیست؟ مدارس در ذینفعان سایر و آموزان معلمان، دانش ( نقش1

 ها آنی اساسی ها نقشمضامين فراگير،  عنوان بهبرای بررسی نقش ذينفعان، ذينفعان مدرسه 

مضامين سازمان دهنده انتخاب گرديد و مضامين  عنوان بهبر اساس نتايج استخراجی از منابع 

در ذيل هر يک از مضامين سطوح باالتر  3 به شرح جدول -پايه حاصل از تحليل منابع مرتبط 

 قرار داده شد. 

 

 یفرهنگ چند. مضامين مرتبط با نقش ذينفعان در مدارس 3 جدول

Table 3.  Themes related to the role of stakeholders in multicultural schools 

 مضامین فراگیر
Inclusive themes 

مضامین 
 دهنده سازمان

Organizing 
themes 

 Basic themesمضامیـن پایـه 

نقش معلمان چند 
 فرهنگی

The role of 
multicultural 

teachers 

تسهيلگر آموزش 
 فرهنگی چند

ی اصول چند فرهنگی؛ تسهيلگر يادگيری  آموزش بر پايه
 آموزان دوزبانه دانش

مشارکت در مديريت 
 مدرسه

ه چند فرهنگی؛ مشارکت معلمان و تغييرات در مديريت مدرس
 های معلمان و موفقيت آموزش چند فرهنگی مهارت

مقابله با نابرابری و 
 نژادپرستی

های موجود در جامعه؛ عدم سازش در  زير سؤال بردن نابرابری
 برابر نژادپرستی آشکار؛ مقابله با نژادپرستی پنهانی

 مربی تربيتی
گر رفتار  و اصالح

 اجتماعی

ی  تارهای نژادپرستی؛ ايجاد زمينهگيری رف جلوگيری از شکل
های  ها؛ توجه به زمينه ی فرهنگ مثبت انديشی نسبت به همه

تربيت خانوادگی در ايجاد الگوی رفتاری؛ مشاوره برای رشد 
 های فرهنگی ی گروه آموزان همه شخصيتی دانش

ی  دهنده انتقال
 های فرهنگی ارزش

فرهنگی؛ های فرهنگی و انتقال ميراث  کمک به کسب ارزش
 های فرهنگی متفاوت کودکان ی هنجارهای و ارزش توسعه

مديريت و رهبری 
 کالس چند فرهنگی

برابری و تنوع فرهنگی در فرآيندهای کالس؛ افزايش درك 
های فرهنگی  آموزان؛ بهبود حساسيت نژادی و قومی دانش

 ی عدالت فراگيران، قضاوت و ارزيابی بر پايه
تشويق و ترغيب 

 وزان اقليتآم دانش

گرايی؛   محبت نسبت به افراد در فضای عاطفی عاری از قوميت
 های اقليت ايجاد انگيزه و روحيه تالش و کوشش فراگير در گروه

آموزان با  نقش دانش
 فرهنگ متنوع

The role of 
students with 

diverse cultures 

مشارکت اجتماعی و 
 فرهنگی

های فرهنگی و هنری؛  وارهها و جشن مشارکت در مراسمات، رقابت
مشارکت در امور مدرسه در فضايی دوستانه و آميخته با احترام 

 های علمی، هنری و فرهنگی متقابل؛ مشارکت در تشکيل انجمن

پذيری  مسئوليت
 اجتماعی

های اجتماعی؛  خودباوری، افزايش خالقيت ذهنی و تقويت مهارت
فرهنگی؛ پذيرش مسئوليت در بازديدهای گروهی، علمی و 
 پاسخگويی در مقابل رفتار در ارتباطات اجتماعی در مدرسه؛

گذاری  اشتراك
 تجربيات فرهنگی

گذاری تجربيات  ورسوم خانوادگی خود؛ اشتراك معرفی آداب
 های زندگی ساير اقوام زيستی خود؛ آشنايی با آداب و رسوم و شيوه
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 نقش اولياء و جامعه

The role of 
parents and 

society 

حمايت از مديران 
 مدرسه چند فرهنگی

دسترس   زيست مدارس چندفرهنگی؛ قابل تأثيرگذاری مثبت بر محيط
 بودن والدين برای مدرسه

 پرورش
 اجتماعی فراقومی

ايجاد فرهنگ مناسب برای زندگی در محيط چندفرهنگی؛ پرورش 
ی هنجارها و  ی شهروندی و انسجام و تعـادل اجتماعی؛ توسعه روحيه

 شده و هماهنگ باوجدان جمعی فتارهای پذيرفتهر
ی  مقابله با سلطه

 فرهنگی

ی فرهنگی؛  ها، هنجارها و جلوگيری از سلطه پيشگيری از تحميل ارزش
 سازی کودکان و نوجوانان درزمينه های تربيتی و فرهنگی مقاوم

سازی اوقات  غنی
 فراغت

اجتماعی؛ رشد  ايجاد موقعيتی برای تبلور رفتارهای مطلوب فردی و
ی زبان؛ اردوهای  های ارتباطی و اجتماعی از طريق توسعه مهارت

 آموزی های زبان آموزشی و فرهنگی و کالس

مشارکت در 
 مديريت مدرسه

گيری در مسائل  انجمن اوليا و مربيان از افراد مختلف؛ کمک به تصميم
م فرهنگی و تربيتی؛ همکاری با مديران در جذب دانش آموزان و عد

 تبعيض جنسيتی

 ايجاد انگيزه در
 دانش آموزان 

ی کافی برای ادامه تحصيل؛ تغيير  نفس و انگيزه ايجاد اعتمادبه
ها و باورهای خانواده به پيشرفت تحصيلی؛ نگرش بهتر  نگرش
 آموزان به معلم و مدرسه و تحصيل دانش

 

اعتباری  از چه ابتدایی فرهنگی مدارس چند شده برای مدیریت ( مدل تدوین4

 برخوردار است؟

( است. 9دو کدگذار نيتوافق بمنظور تعيين اعتبار، روش هولستی) شده به روش اول استفاده

کدگذار ثانويه در پژوهش  عنوان بهدرخواست شد تا به موضوع  آشناهمکاران از  یاز يک

 یاز کدگذار شينمايد. پ یکدگذارعنوان نمونه،  پنج سند را به مشارکت کند و تعداد

فرمول روش  شد. ارائهبه ايشان  پژوهش  سؤاالتدر خصوص مسئله، اهداف،  یحاتيتوض

 صورت زير است. مذکور به

 

PAO = 2M ÷ (n1+ n2) × 100= (2×153) ÷ (141+ 189) × 100 = %93 
 

تعداد  n1ی کدگذاری،  تعداد توافق در دو مرحله Mضريب پايايی، PAO در اين فرمول 

ی دوم است. با توجه به فرمول فوق، مقدار  تعداد کدهای مرحله n2 ی اول و کدهای مرحله

دهنده آن است که نتايج کدگذاری از قابليت اعتماد  درصد شد.که نشان 03ضريب پايايی 

 بسياری برخوردار است.

                                                      
1-  Inter coder reliability (ICR) 
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 شنهادىياز مدل پاستفاده  ،ىيمحتوا ىيروا نييتعمنظور اعتبارسنجی و  روش ديگر به

Lawshe (Norouzi et al., 2014; Bazi. Hassanzadeh & Mo'ini, 2017) حالتی سه فيبا ط، 

با اعداد  «رضرورىيغ» و «ستين ها آنبوده ولى ضرورتى به وجود  ديمف»، «ضرورى هستند»

 ني)مضام ها ، مؤلفه(هيپا ني)مضام ميمفاه( بود. بدين منظور فهرستی حاوی 9و  9، 8) متناظر

نيز در اختيار خبرگان قرار گرفت تا قضاوت خود در  (ريفراگ ني)مضام مقوالتو  سازمان دهنده(

 که اينبا توجه به در مقابل مفاهيم اعالم نمايند.  9يا  9، 8مورد هر آيتم را با قرار دادن اعداد 

مرجع،  ازنظرو  شده استخراجمنابع مختلف  از(، همگى 3و 8، 9ول ا)جد آمده دست مضامين به

در  ها اختالف شتريخبرگان وجود نداشت و ب نياختالفى بها  آنوجود  دييتأ موردمعتبر بودند، در 

بوده ولى ضرورتى به وجود  ديمف» که اين اي« ضرورى هستند»ها  عامل نيا ايبود که آ زمينه نيا

( CVR) 9روايی محتوانسبت  )مضامين فراگير(، از عوامل کيدر ارتباط با هر  .«ستين ها آن

 8محتوا ىي( شاخص روامضامين سازمان دهنده) ها مقولهبراى  و« ها قضاوتعددى  نيانگيم»

(CVI)  طبق فرمول . گرديدمحاسبهLawshe ،CVR  وCVI آيد. های زير به دست می از طريق فرمول 

CVR = (ne – (N/2)) / (N/2) 
ne  اند و  داده« ضروری بودن»= تعداد خبرگانی که رأی بهNتعداد کل خبرگان = 

CVI = ∑CVR/Retained numbers 

Retained numbers ييدشدهتأهای  يتمآ= تعداد 

 که مقدار هايی يتمبدون شرط آ رشيپذ (3 ها به کار گرفته شد: يتمآدو معيار برای پذيرش 

CVR که مقدار هايی يتمآ رشيپذ (2بيشتر است؛  70/9از  ها آن CVR بين صفر و يک  ها آن

 است.  5/3 يا بيشتر از مساوی ها قضاوتبوده و مقدار ميانگين عددی 

در پژوهش حاضر اين وضعيت نشان داده شد. همچنين اين موضوع  که بيشتر از نيمی از 

 ,Chadwick، مشخص گرديد. همچنين نظر )اند بودهموافق  موردنظرخبرگان با ضرورت آيتم 

Bahr & Albrecht, 1984 cited in Bazi, Hassanzadeh & Mo'ini, 2017ر ( که حداقل مقدا

در پژوهش حاضر اين ) ، محقق شده استاند کردهدرصد را برای قابليت اطمينان اعالم  69

(. پس از دريافت نظرات اصالحی گروه خبرگان مدل نهايی درصد بود 70مقدار بيش از 

 شود. یم( ارائه 4) شکلی مدرسه تدوين گرديد که در چند فرهنگمديريت 

                                                      
1-  Content validity ratio 
2-  Content validity index 
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 نگی مدرسهفره مدل نهايی مديريت چند  .4 شکل
Figure 4. The ultimate model of multicultural school management 

 

 گیری نتیجه و بحث
فرهنگی در مدارس ابتدايی بود.  ی مدل مناسب مديريت چند هدف از پژوهش حاضر ارائه

 چندمدارس  های به اين منظور بر اساس پيشينه پژوهش و تحليل اسناد منتخب به تبيين ويژگی

فرهنگی  فرهنگی و نقش ذينفعان در مدارس چند های مديران مدارس چند ی، ويژگیفرهنگ

 ،جنسيتی غيرو  نژادی غير کيتوسط اصول دموکرات ديمدرسه با های پرداخته شد. سياست

. سياست و رويکرد کلی نظام آموزشی به موضوع تنوع فرهنگی در کشور ايران شود تيهدا

(، در Arends, 2012( و )Orfield, 2004است. ) «کثرت در وحدت»مبتنی بر اصل کلی 
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 جادياچندفرهنگی شامل:  اهداف مدرسهاند.  کرده ها اشاره پژوهش خود به اين اصول و سياست

 های ظرفيتاز  گيری بهرهمذهب؛  ت؛ياز قوم نظر صرف رانيبرای فراگ ايمتنوع و پو های فرصت

برابر برای  های فرصت جاديا ؛یتيترب های فرصتدر تدارك  یمحل ی جامعهبالقوه خانواده و 

و  یتياصل عدالت ترب تيمنابع با رعا تأمين ؛مدرسه تيريمد انيمشارکت معلمان در جر

 وپرورش ها و ... است. اين اهداف در سند تحول بنيادين آموزش آنمداوم بر  یابينظارت و ارز

و ضمنی، مکمل، های درسی رسمی  موردتوجه قرارگرفته است. طراحی و اجرای برنامه

فرهنگی است و  مبتنی بر اصول تعليم و تربيت چند فرهنگی برنامه و اوقات فراغت چند فوق

 ,Larsonهست. )درسی حساس بـه فرهنگ و تنوع فرهنگی  های برنامههدف اصلی طراحی 

 اند. کرده ( نيز در پژوهش خود به اين موارد فوق اشاره2000

فرهنگی برخوردار باشند.  چند های بايد از شايستگی فرهنگی، مدير و معلمان مدرسه چند

( همسويی دارد. دانش آموزان به دليل داشتن فرهنگ Moor, 2004اين نتيجه با نتايج پژوهش )

ی تحصيلی و  های خود دارای مشکالت خاصی در حوزه و زبان متفاوت از ساير همکالسی

های فرهنگی  های زيادی در ارزش اوتفرهنگی دارای تف ی چند تربيتی هستند. اولياء و جامعه

 و اجتماعی نسبت به کارکنان مدرسه و با ساير والدين هستند. 

هايی باشد  فرهنگی بايد معطوف به طراحی برنامه ريزی در مدرسه چند رويکرد کلی برنامه

ی دانش آموزان را تضمين کنند.  شده در شخصيت همه بينی که تحقق اهداف تربيتی پيش

 برخوردار کافی تنوع مبتنی بر اصل عدالت و از مدرسه بايد منابع دهی سازمان بر محاک رويکرد

دهی دانش آموزان شرايط الزم برای تعامل سازنده ميان دانش آموزان از  باشد. در سازمان

متنوع  اقليمی و فرهنگی دهی فضای مدرسه، عوامل های مختلف فراهم شود. در سازمان گروه

فرصت مناسب و منعطفی  يادگيری -ياددهی ه قرار گيرد. راهبردهایدانش آموزان موردتوج

برنامه آموزش معلمان فرهنگی را فراهم نمايد.  وپرورش چند های آموزش برای اجرای سياست

نژاد، عدالت و قدرت را  شامل  ت،يتنوع، جنس ،شناسی زبانمربوط به فرهنگ،  های دوره ديبا

و ارزيابی بر عملکرد کارکنان و دانش آموزان را با ی نظارت  مديريت مدرسه برنامه .شود

 & Vafaie)رعايت اصل عدالت تدوين و اجرا نمايد. اين بخش از نتايج با نتايج پژوهش 

Sobhanninejad, 2015) ( وBlackwell, Futrell & Imig, 2003.همسو است ) 

  وجه شود. مدرسهی افراد ت در ايجاد فضای کالبدی مدارس بايد به نمادهای فرهنگی همه
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 ,Arends) شکل دهد. سازماناز تنوع در کل  تيحما یخود را براسازمانی  فرهنگ  ديبا

 ( در پژوهش خود به موارد فوق اشاره داشته است.2012

قوميتی  فرهنگی بايد ازنظر روانی و عاطفی، شخصيتی متعادل و فرا مدير مدرسه چند

نژادپرستی باشد. او بايد دانش کافی در  می و ضدداشته باشد. او بايستی دارای نگرش فراقو

 فرهنگی داشته باشد. خصوص مسائل جاری اجتماعی، سياسی، فرهنگی جوامع چند

(Hajisoteriou & Angelides, 2014در پژوهش خود به ويژگی )  های فوق اشاره کردند. او

های متنوع  حيطفرهنگی و مديريت در م بايد از دانش تخصصی الزم درزمينه ی آموزش چند

ی کار  ی کافی در مديريت مدرسه و تجربه فرهنگی برخوردار باشد. همچنين او بايد از تجربه

با توجه به  فرهنگی مدرسه چند فرهنگی برخوردار باشد. مدير های چند وزندگی در محيط

 و مشروع کارکنان شخصی نيازهای برآوردن جهت در محيط سرشار از تنوع و تفاوت، بايد

نقش و تعهد مهارت،  .نمايد تالش ها آن ميان همکاری روابط ايجاد و ه و دانش آموزانمدرس

 و دانش واجد مدارس بايد مديران است. یدر مدارس ضرورنيز تنوع  تيريدر مد مديران

 تحول تثبيت و اجرا ريزی، برنامه درك، در تغيير های مديريت مهارت و فنون از کاملی معرفت

 .استتعارضات مديريت  فرهنگی، مدرسه چند ديگر و مهم مدير های تمهار از باشند. يکی

 ( همسو است.Gorski, 2000( و )Zachos & Matziouri, 2015 نتايج فوق با نتايج پژوهش )

خود  سيمختلف در تدر های فرهنگاز  ها نمونهاستفاده از  وادغام محتوا  معلمان با

 تسهيل نمايند. معلم در کالس درس با رويکردفرهنگی را  توانند آموزش و يادگيری چند می

 ها، آن قومی و نژادی درك افزايش فراگيران، شناختی رشد بهبود سبب فرهنگی، تنوع به احترام

 افزايش کيفيت فرهنگی، های حساسيت بهبود ها، آن مدنی مشارکت و اجتماعی حس تقويت

 ی چند ر مديريت مدرسهشود. معلم د می درس س ها درك تعامل بهبود و ها آن عملکرد

 ني، از بدرسهمعنوان حاميان  افراد به جلب در یسهم وتواند منفعالنه عمل کند.  فرهنگی نمی

. معلم نبايد در مقابل تعصبات مهم است اري، بسو مدرسه جامعه نيب یو نگران سوءظنبردن 

های  ی ارزش هندهد قومی و نژادپرستی سکوت کند و يا منفعالنه عمل نمايد. معلم بايد انتقال

ی کافی و ميل و رغبت در دانش  او بايد در ايجاد انگيزه های قومی و نژادی باشد. ی گروه همه

( در پژوهش Kostis & Efthymia 2009) ( وFernandez, 2004) ها کوشش کند. آموزان اقليت

 اند. کرده خود به موارد فوق اشاره
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 شکوفايی برای الزم های فرصت از بايد آموزی دانش فرهنگی هر در مدرسه چند

 های فعاليت در مشارکت به قادر بايد همچنين و باشد برخوردار خود درونی های قابليت

 تواند میاست که  یمهم دانش آموزان عامل پذيری باشد. مسئوليت تکثرگرا جامعه يک مختلف

دانش . باشد داشته یمثبت یدانش آموزان همبستگ یليتحصهای  موفقيتو  ها فعاليتبا اکثر 

صحبت  اند داشتهاشغال  ها آن بهکه  هايی فعاليت، خانوادگی یدر مورد نحوه زندگ بايد آموزان

 و (Gorski, 2000شود. ) شته میمختلف به اشتراك گذا یفرهنگهای  کنند، از اين طريق پيشينه

(Fraser, Côté & Deakin, 2005در پژوهش ) ند.ا کرده های فوق اشاره های خود به نقش 

 ن،ينقش والدمبتنی بر ايفای ، فرهنگی چند یآموزش های برنامه یاجرا تيموفقاساساً 

( در پژوهش خود بر موضوع فوق تأکيد نمود. حمايت Banks, 2004است. )خانواده و جامعه 

 چندمدارس  و موفقيت طيبر مح یرگذاريدر تأث یه عامل مهممدرس مديران از جامعه و والدين

رفتارهای  هنجارها، ها، ارزش است که جامعه نهادهای از يکی ود. خـانوادهخواهد ب فرهنگی

سازی کودکان و  کند. مقاوم منتقل می افراد به را جمعی وجدان با هماهنگ و شده پذيرفته

پذير  ها و با تربيت صحيح فرزندان امکان نوجوانان در مقابل تهاجم فرهنگی در درون خانواده

 های آموزشی و فرهنگی، کالس ـ تفريحی اردوهای امعه در تداركاست. همکاری والدين و ج

ارتباطی و اجتماعی  های مهارت رشد به خصوص برای دانش آموزان دوزبانه در کمک به زبان

سازی اوقات فراغت دانش آموزان بسيار ثمربخش و مفيد خواهد بود. اولياء و جامعه در  و غنی

(، Matthew, 2016توانند بسيار مؤثر عمل نمايند. ) نيز می ی ايجاد انگيزه در دانش آموزان زمينه

(Saeedi, 2003( ،)Tabatabai-Amiri & Mohammadian, 2012( و )Rezaei, 2007 در )

 اند. های خود به موارد فوق اشاره کرده پژوهش

به افراد کامالً مطلع و مسلط بر  ی: عدم دسترسرينظ هايی محدوديت یپژوهش حاضر دارا

مشکل به منابع دست اول و کامالً مرتبط با موضوع پژوهش، مشکل  یپژوهش، دسترسموضوع 

 بوده است. یاعتبارسنجمدل و  رامونيپ اظهارنظرجلسه جهت  ليافراد جهت تشک عيتجم

 های فرهنگ های ارزش: توسعه گردد می شنهاديپژوهش، پ های پرسشو  ها يافتهاساس  بر

 فرهنگی چنددر مدارس  یرانيگنجانده شود؛ مد مدرسههای  و سياستمختلف در اهداف 

باشد؛ در  فرهنگی چند یستيز ی تجربه یو دارا یتعامل فراقوم هيروح یگمارده شوند که دارا

 رد؛يقرار گ مدنظرافراد  یو فرهنگ یمعلمان در مدارس، تنوع قوم کارگيری بهانتخاب و 
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است  یمحل های فرهنگ خرده یفرهنگ های ارزش ی دربرگيرندهمکمل که  یريادگي یمحتواها

خود، نسبت  سيتدر های شيوهکالس و  تيريشود؛ معلمان در مد دهيتوسط مدرسه تدارك د

دانش آموزان،  دهی سازمانالزم را داشته باشند؛ در  تيبه فرهنگ متنوع دانش آموزان حساس

 یآموزش های دورهمشهود باشد؛  آموزی دانش یريادگي های گروهو  ها کالس بيتنوع در ترک

 ارکنانک ريمعلمان و سا ران،يمد یبرا فرهنگی چند وپرورش آموزشضمن خدمت مرتبط با 

در برخورد با  نيو آموزش والد هيتوج منظور بهشود؛ جلسات آموزش خانواده  دهيتدارك د

مدارس از  یکيزيف یفضا یدر مدارس برگزار گردد؛ در شاداب ساز ها فرهنگمتنوع از  طيمح

 ،یو مذهب یمل مراسمات یاستفاده شود؛ در برگزار ها فرهنگ ی همه یهنر های سبکنمادها و 

اقوام استفاده  ی همه یفرهنگ های ظرفيتاز  یو هنر ی، مسابقات فرهنگها جشنوارهو  ها جشن

 یو فرهنگ یاجتماع های ارزش ی دربرگيرندهسرشار از تنوع و  ديبا های برنامه ی همهگردد؛ 

 یدر برخ المقدور حتی فرهنگی چند یبر مبنا یآموزش یبت به محتواهااقوام باشد؛ نس ی همه

 شود. ینگراز مناطق کشور باز

 

 
بيژن عبدالهی، دکتر عبدالرحيم نوه ابراهيم، دکتر حسين عباسيان  دکتر:  نویسندگان مشارکت سهم

 رعهدهب را پژوهش کلی روند هدايت و نظری چارچوب تدوين و داده قرار بررسی مورد را موضوع
 را مقاله نگارش و هايافته گزارش ها،داده تحليل ها،داده آوری جمع سيد احمد پورموسوی. داشتند

 نظر تبادل و بحث با و مشترك صورت به تفسير و بسط و هايافته از گيرینتيجه. داشت عهده بر
 .شد انجام نويسندگان

 اين تکميل در مشورت و نقد با هک کسانی همه از را خود تشکر مراتب نويسندگان :سپاسگزاری
 .دارندمی اعالم اندبوده موثر پژوهش

 .ندارد وجود منافعی تعارض نوع هيچ مقاله اين در که کنند می اذعان نويسندگان :منافع تضاد

 مالی حمايت گونههيچ آن انجام برای و است شده انجام پژوهشگران هزينه با پژوهش اين :مالی منابع
 .تاس نشده دريافت
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