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تلفيق، راهبردی مناسب برای تدوين برنامة درسی چندفرهنگی1

علیرضا عراقیه2
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

کورش فتحی واجارگاه
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، 

احمدعلی فروغی ابری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

نعمت اهلل فاضلی
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

چكيده 
براس��اس نتایج این پژوهش، مشخص ش��د که برنامة درسی آموزش  عالی کشور به سبب 
مغفول  ب��ودن سیاس��ت قومی و چندفرهنگ��ی در ایران، الگو و راه��کاری در زمینة برنامة 
درس��ی چندفرهنگی ندارد. ازطرفی، به کاربستن نتایج پژوهش ها دربارة الگوی پیشنهادی 
چندفرهنگی و سیاست قومی مناسب ایران نیز در هاله  ای از ابهام و عدم قطعیت، گزارش 
شده است. این موضوعات، ضمن محروم کردن برنامه های درسی از صفاتی مثل چاالکی، 
تنوع و تکثّر، موانعی را نیز در برابر بین المللی کردن برنامة درسی آموزش  عالی ایران ایجاد 
کرده اس��ت. در روبه روش��دن با این  مسئله، متخّصصان این  حوزه از دانش، با چالش هایی 
مواجه ش��ده اند و سیاست گذاران آموزش  عالی نیز چاره ای جز ورود به این بحث ندارند. 
برای رهایی از این وضعیت، سکون و پاسخگویی به این نیاز معرفتی  و اجتماعی و پرهیز از 
یک سونگری به مفهوم چندفرهنگی، رویکرد میان رشته ای و تلفیق، به عنوان راهبرد مناسب، 
معرفی و اَشکال برنامه ریزی تلفیقی چندرشته ای متقاطع و برنامه ریزی چندرشته ای متکثّر، 

برای طراحی رشتة برنامة درسی چندفرهنگی پیشنهاد شده است. 
واژه هاي کليدي:  آموزش  عالی، اقوام، برنامة درسی، تلفیق، چندفرهنگی.

1. این مقاله برگرفته از رسالة آقای علیرضا عراقیه، دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی است. 
2. araghieh@iiau.ac.ir
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مقدمه 
نهاد آموزش  عالی با جریان های ضّدونقیضی در جهاِن امروز روبه روس��ت؛ چنان که به 
اعتقاد صاحب نظران این  حوزه، آموزش  عالی وضعیتی فوق پیچیدگی پیدا کرده اس��ت 
)فاضلی، 1387: 14(. این توصیف می تواند تحت تأثیر فضای حاکم بر جهان معاصر و 
پدیدة جهانی شدن باشد، به طوری که جهانی شدن های متعّددی1 می تواند در جریان باشد. 
با این نگاه است که بسیاری متفّکران معاصر، جهانی شدن را فرایندی می دانند که زلزلة 
ژئوپولیتیک، بحران فرهنگی و اجتماعی، پایان تاریخ، پایان جهان،2 جامعة ریسکی، جهان 
رهاشده، جامعة درحال بن بست )عاملی، 1382: 155(، گم شدن بنیادین جهت3 )ویرلیو،4 
2001: 24( و باالخره، اضطراب بزرگ )زوبوف،5 2001: 126( را پدید آورده است. این 
جریان ها ادراک ما از وضع فعلی دانشگاه و آیندة آن را با پیچیدگی و دوگانگی شدیدی 
روبه رو کرده و احس��اس بیم و امید دربرابر تحّوالت آموزش  عالی را در عرصة جهانی 
به وجود آورده است )فاضلی، 1387: 14(. در کشور ما نیز به استناد گزارش مّلی آموزش  
عالی )1382: 199(، اکنون مس��ئلة اصلی آموزش  عالی ایران این نیس��ت که 5/2میلیون 
دانشجوی فعلی به 8/3میلیون افزایش یابد و حدود 700هزارپذیرِش ساالنه به 900هزار، 
تبدیل ش��ود و 20درصد نرخ ثبت نام به 30درصد برس��د و تعداد 3570دانشجو، آن هم 
با دامنه ای بزرگ و پراکندگی زیادِ اس��تان های کش��ور، در ح��د 1840 تا ده هزارنفر در 
صدهزارنفر جمعیت، به 5300نفر دانش��جو برسد. حتی مسئلة اصلی ما از این هم فراتر 
است که در مقیاس مّلی آموزش  عالی و برای انبوهی دانشجو، مجموع اعضای هیئت علمِی 
تمام وقت ما 41 هزارنفر و کّل اعضای هیئت علمی تمام وقت و غیرتمام وقت، 79هزارنفر 
و نسبت دانشجو به یک  کارآموزِ تمام وقت، درحّد نگران کنندة 5/62نفر است. اصالح این 
شاخص ها از مسئولیت های ابتدایی سیاست گذاران و مدیران آموزش  عالی و اقتصادی 
است. اّما مسائل مّلی آموزش  عالِی ما بیش ازاین هاست. یکی از این مسائل، فقدان الگو 
و سیاست روشن درخصوص مباحث چندفرهنگی و اقوام است )حاجیانی، 1383(. این 
در حالی است که دانشگاه، محیطی فرهنگی محسوب می شود و در محیط فرهنگی، تنّوع 
1. many globalizations
2. The end of word
3. A fundamental loss of orientation
4. Virillio
5. Zuboff
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سلیقه و گرایش های سیاسی واجتماعی وجود دارد و بایستی تمام این مسائل، براساس 
الگوی س��نجیده یا مبانی نظری متقن، درخصوص مباحث چندفرهنگی مدیریت شود 
)رس��تمی، 1388: 3 (. فتحی واجارگاه )1387( در پژوهش��ی با عنوان »بین المللی کردن 
برنامه های درس��ی در نظام آموزش  عالی« با اشاره به موانع فرهنگی، انسانی و سیاسی، 
آن ها را از جملة مشکالت بین المللی کردن برنامه های درسی برشمرده است. در تحلیل 
عل��ل این موانع، فقدان مبانی نظری متقن درخصوص برنامه های درس��ی چندفرهنگی 
در آموزش  عالی مش��هود است. اَسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران، نظیر قانون 
اساس��ی و چش��م انداز ایران در افق 1404 ه�.ش،  صراحت��اً، به مباحث چندفرهنگی و 
جایگاه اقوام توجه کرده است. باوجوداین، برنامة درسی نظام آموزش عمومی و آموزش 
 عالی ایران، فاقد الگو و مبانی نظری روشن )مهرمحمدی، 1388: 14( دراین باب است. 
این موضوع باید توّجه اندیشمندان و سیاست گذاران حوزة آموزش  عالی و کسانی را به 
خود معطوف کند که دغدغة تلفیق یا علوم میان رش��ته ای را دارند. این مقاله برآن است 
تا با رویکردی میان رشته ای، به این مسئله نگاه کند و تلفیق را به عنوان راهبردی مناسب 

برای تدوین برنامة درسی چندفرهنگی پیشنهاد کند. 

يافته های پژوهش مؤکد بر توجه به چندفرهنگی و تنوع اقوام 
فتحی واجارگاه )1387( پژوهش��ی را اجرا کرده و بر ظرفیت بالقوة ایران برای میزبانی 
دانشجویان بین المللی به ویژه از قارة آسیا و منطقه تأکید کرده و معتقد است با توجه به 
چشم اندازهای اسناد باالدستی و نیز ظرفیت ها و توانمندی های موجود، بین المللی کردن 
برنامه های درس��ی، برای نظام آموزش  عالی ایران، بسیار ضروری است. براساس نتایج 

پژوهش فوق، موانع فرهنگی مرتبط با IOC 1 در ایران به شرح زیر است: 
•توجه نک��ردن به واقعیت وج��ود هویت ها، نژادها، عقای��د و به طورکلی، کثرت گرایی  	

فرهنگی در محیط های دانشگاهی؛
•بی توجهی به تجربة بین المللی یا بین فرهنگی؛  	

•ایجادنکردن زمینه های مناسب در برنامه های درسی برای آشنایی با فرهنگ های مختلف؛  	
•فراهم نکردن بستر هایی برای معرفی و شناسایی دیگر فرهنگ ها در محیط های دانشگاهی؛ 	

1. Internationalization of Curriculum )IOC(
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•ناکافی بودن بسترسازی  ها برای توسعة مراودات بین المللی، با توجه به سیاست فرهنگِی  	
شناساندن فرهنگ و ارزش های مّلی و دینی به جهان و شناخت فرهنگ های ملل دیگر. 

پژوهش��ی با عنوان »ش��کل گیری هویتی و الگوهای محلی، مل��ی و جهانی« )فکوهی، 
1381: 161-127( اجرا ش��ده اس��ت که با تحلیل یافته های آن می توان ضرورت توجه به 
اقوام و فرهنگ های متفاوت را برشمرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تعریف فرهنگ 
در سطح ملی که ارائة هویت و تعلق های فرهنگی را کنار گذاشته و خود را تحمیل نماید، 
چندان با واقعیت تطبیق ندارد. هویت ملی از  سویی، با هویت های محلی و قومی و از سوی 

دیگر، با هویت جهانی روبه روست. 
پژوهش دیگری با موضوع »مناسبات قومی و رابطة آن با تحّول جمعی« با مطالعة اقوام، 
اجتماعات و ُخرده فرهنگ های ایلی در محدودة اس��تان ایالم اجرا ش��ده اس��ت )توسلی و 
قاسمی، 1381: 3(. براساس این پژوهش، افزایش مناسبات متقابِل بین قومی )قرینگی روابط( 
در حوزه های تعاملی معیشتی، اقتداری، عاطفی و فکری، تعلق و همگرایی و وفاداری اقوام 
به هویت  جمعی فراقومی )هویت منطقه ای و ملی( را تقویت می کند. این پژوهش به استناد 
داده ه��ای تجربی، فرضیة مذکور را ارزیابی می کند. یافته های پژوهش، نش��ان می دهد که با 
افزایش مناس��بات و همکاری بین گروهی ]که از برآیند روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی حاصل می ش��ود[، تعلق و وفاداری اقوام به واحدهای جمعی بزرگ تر، از جمله 
هویت ه��ای جمعی منطق��ه ای و ملی، افزایش می یابد و در مقابل، کاهش این مناس��بات به 

تقویت واحدهای جمعی ُخرد و تضعیف واحدهای جمعی کالن تر می انجامد. 
براس��اس نتایج پژوهش��ی با عنوان »جایگاه فرهنگ های قومی در تربیت ش��هروند« در 
جوامع چندقومیتی مانند ایران، به کارگیری فرهنگ های قومی در آموزش رس��می و اش��اعة 
آن از طری��ق برنامة درس��ی، زمین��ة پیوند اق��وام و نژادهای جامعه را به وج��ود می آورد و 
وحدت بخشی فرهنگی و وحدت ملی را ایجاد می کند )عسکریان، 159: 1385(.  همچنین 
براساس یافته های پژوهش دیگری با عنوان »آموزش چندفرهنگی، الزامی برای جهانی شدن« 
مش��خص ش��د که اصطالح »چندفرهنگی« مفهومی است که در سال های اخیر، بر آن تأکید 
شده و منظور از آن، این است که با وجود گسترش ارتباطات بین کشورها و حرکت آن ها 
به  س��وی نظامی جهانی یا حداقل منطقه ای، مس��ئلة اقوام و تفاوت ه��ای فرهنگی بین آن ها 

همچنان اهمیّت خاّصی دارد )خسروی، 50: 1387(. 
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پژوهش های خارجی 
ش��لدون،1 بریتون،2 دویر3و کریم4 در پژوهش های خود نش��ان دادند که برنامة درس��ی 
میان رش��ته ای راهبرد مؤثّری برای مقابله و س��ازگاری با بحران ها و تغییرات اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی، به ویژه در آستانة ورود به قرن بیست و یکم است. ازجمله بحران هایی 
که این پژوهش��گران از آن ها نام می برند، عبارت اس��ت از مسئلة رشد روزافزون پدیدة 

مهاجرت و افزایش گوناگونی )کثرت( فرهنگی )به نقل از: احمدی، 1388: 108(.
دانش��کدة علوم تربیتی دانش��گاه ماساچوس��ت5 در دوره ای تخّصصی با عنوان »توسعة 
برنامة درس��ی در تعلیم وتربیت چندفرهنگی«6 که پرفسور س��ونیانیتو7 آن را برگزار کرد، بر 

موارد زیر تأکید کرده است: 
1 . ضرورت بسط و توسعة مفهوم تعلیم وتربیت چندفرهنگی؛8

2 . آگاهی از روش های سازمان دادن و طراحی برنامة درسی چندفرهنگی؛
3 . کاوش انواع رویکردها برای طراحی و پی ریزی فعالیت های یادگیری چندفرهنگی؛

4 . آشنایی وسیع با انواع منابع، در برنامة درسی چندفرهنگی؛
5 . کاربرد انواع رویکردهای چندفرهنگی در تدریس؛

6 . توس��عة برنامة درس��ی چندفرهنگی که می توان در محیط های واقعِی آموزش از آن 
استفاده شود. 

برادفورد9 ) 2006( در مقاله ای که توس��ط دفتر آمارهای ملی انگلس��تان 10 منتشرش��ده 
با عنوان »چه کس��انی در گروه قومی مخلوط هس��تند«11 به این موض��وع می پردازد که در 
پنجاه س��ال گذش��ته، در بریتانیا، افرادی از قومیت ها و فرهنگ های متنوع متولد ش��ده اند و 
حدود 79 درصد مردم متولدش��ده در انگلس��تان، هویت و قومیّت ترکیبی دارند. بنابراین، 

1. Sheldon
2. Britton
3. Dwyer
4. Karim
5. University of Massachusetts 
6. Spring 2002 Semester
7. Sonia Nieto
8. Multicultural education
9. Ben Bradford
10. Office for National Statistics
11. who are the Mixed ethnic group
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ضرورِت توجه به برنامة درسی چند فرهنگی به نحو بارزی در این کشور، مشخص است. 
همچنین براس��اس یک پژوهش )جان، تام و وال، 2008(1 با عنوان »درِک نژاد، قومیت 
و فرهنگ در دو دانش��کدة پزشکی انگلستان« که با استفاده از روش کیفی اجرا شده است، 
مش��خص شد که با وجود پدیدة جهانی ش��دن و ضرورت مراقبت های پزشکی متخصصان 
بالین��ی از بیم��اراِن دارای قومیت ه��ا و نژادهای مختل��ف و همچنین، نتایج هش��داردهندة 

پژوهش ها در این خصوص، کم توجهی در این زمینه وجود دارد. 

مفهوم تعليم   وتربيت چندفرهنگی 
تعلیم وتربیت چندفرهنگی حوزه ای مطالعاتی است که هدف عمدة آن برابری فرصت های 
تعلیم وتربیتی برای نژادها، اقوام وگروه های مختلف فرهنگی است )بنک و بنکز، 1995(2 
و یک��ی از اه��داف عمدة آن، کمک به همة فراگی��ران در بهره گیری عادالنه از دانش و 
مهارت ها و داشتن عملکرد مؤثّر در جامعه ای متکثّر و دارای گروه های قومی در زمینة 

تعامالت و ارتباطات با دیگر افراد جامعه است. 

جايگاه برنامة درسی در آموزش  عالی 
آموزش  عالی ازجملة مهم ترین مراحل آموزش رسمی و یادگیری مداوم تلقی می شود 
که وظایف و رسالت های متعددی را در طول تاریِخ خود، بر عهده گرفته است. تحقق 
این وظایف یا رسالت ها به ابزارهای الزم، ازجمله برنامه های درسی مناسب با شرایط و 
نیازها منوط است. عنصر برنامة درسی، از عوامل اصلی آماده سازی و پرورش متخصصان، 
پژوهش��گران و متفّکران آینده به شمار می آید. در دنیای کنونی، آموزش  عالی ایران در 
وضعیتی قرار دارد که ویژگی هایی همچون عصر دانش، عصر بحران های زیست محیطی، 
عصر تضادها و تناقض ها، عصر توس��عة پدیدة جهانی ش��دن، همراه با تحواّلت خاّص 
دنیای کار را دارد )عارفی، 1383: 17(. طبیعتاً، ایفای نقِش مؤثِّر آن در این محیط، منوط 
به ایجاد تغییرات الزم در عناصر خود، ازجمله در برنامه های درس��ی است، به طوری که 
هم بتواند منعکس کنندة روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محیط باشد هم 

1. Roberts,jane H-sanders,Tom-wass,val
2. Bank and Banks
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از طریق توس��عه و ارائة خدمات، تعیین کنندة روابط مذکور تلقی شود. محیط آموزش  
عالی در عصر حاضر، شرایط و نیازها و مسائِل خاّصی دارد و به طور اجتناب ناپذیری، 
این مسائل نظام آموزش  عالی را تحت  تأثیر قرار می دهد. براین اساس، درکنفرانس های 
جهان��ی، ازجمله »کنفرانس  جهانی  آموزش  عالی« در اکتب��ر 1998 در پاریس، وظایف 
آموزش  عالی را به ش��کل گسترده ای، این چنین مطرح کرده اند: آموزش، پژوهش، ایجاد 
فضای آزاد برای فراگیری در طول عمر، کمک به توسعة پایدار و دموکراسی و صلح و 
عدالت و نش��ر فرهنِگ مّلی  و منطقه ای و حفظ و ارتقای ارزش های اجتماعی )دهقان، 
1380(. به زع��م بازرگان )1374( هدف های عمدة نظام آموزش عالی در هر کش��ور را 

می توان در چهار محور تصور کرد: 
الف. کمک ب��ه تحّقق اهداف  اجتماعی، از طریق فراه��م آوردن برابری در فرصت های 

آموزش  عالی؛ 
ب. ب��رآوردن تقاضای اجتماعی برای آموزش  عالی، متناس��ب ب��ا ویژگی ها، انگیزه ها، 
انتظارات و تحصیالت افراد، پرورش توانایی های بالقّوة شهروندان و تسهیل فرایند یادگیری 

مستمر )مادام العمر(؛ 
ج. پرورش نیروی انس��انی متخصص مورد نیاز توس��عة کش��ور و کمک به حّل مسائل 

جامعه؛
د. پیشبرد مرزهای دانش و تولید دانش نو.

س��ازمان علمی فرهنگی  ملل  متّحد )یونسکو(1 نیز سه کارکرد اصلِی دانشگاه ها را »تولید 
دانش« )پژوهش(، »انتقال دانش« )آموزش( و»اش��اعه  و نشر دانش« )ارائة خدمات( می داند 
)معروفی و دیگران، 1386: 83(. هریک از این کارکردها و مأموریت ها اهمیّتی خاّص دارد 
و بی توّجهی به هریک از آن ها ممکن اس��ت زیان ه��ای جبران ناپذیری برای جامعه به دنبال 
داش��ته  باش��د. برای مثال، تأکیدنکردن بر تولید دانش، موجب می شود کشور، مصرف کنندة 
تولیدات علمی دیگر کش��ورهای جهان باش��د و دانش نظری یا بنیادی تولیدشده در خارج 
را وارد و در کالس های درس، تدریس کند. تأکیدنکردن بر آموزش، به عنوان یکی دیگر از 
کارکردهای مهّم نظام آموزش  عالی، ممکن است به تربیت نیروی انسانی ناکارآمد و ناتوان 
از کاربرد آموخته های خود، در دنیای کاروتولیِد صحنة اجتماع بینجامد. همچنین بی توجهی 

1. UNESCO
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به اش��اعه  و نش��ِر دانش، به عنوان کارکرد مهّم دیگِر دانش��گاه، ممکن است بی ارتباط بودِن 
آموخته ه��ای دانش آموختگان دانش��گاهی با نیازهای جامعه در بخ��ش صنعت، خدمات و 
کش��اورزی را به دنبال داشته باشد )معروفی، کیامنش و دیگران، 1386: 83(. درواقع، برنامة 
درسی قلب مراکز دانشگاهی و مهم ترین عنصر نظام آموزش  عالی است و نقشی تعیین کننده 
و انکارناپذی��ر در تحّقق اهداف و رس��الت های آموزش  عال��ی از نظر کّمی  و کیفی برعهده 
دارد. تمرکز بر برنامة درس��ی، ش��ناخت و تجزیه  و تحلیل هرچه  بیشتر و بهتِر تأثیِر عوامل 
مختلف )درون  و برون س��ازمان( بر کیفیت آن و درنتیجه، کیفیت دانش��گاه را س��بب شده 
است )حسینی، شریف و نصر، 1387: 20(. درنتیجه، نقش مؤثر و ارزنده ای در پرداختن به 

چالش های حوزة آموزش  عالی ایفا می  کند. 

روش شناسی پژوهش
از نظر روش شناس��ی، این بررسی مطالعه ای توصیفی و بر مبنای تحلیل اَسناد است؛ که 
از جمله روش های محسوس تولید داده برای مقاصد عملی در میدان مورد مطالعه است 
)فلی��ک، 1387: 282(. در این پژوهش، از منابع علمی  و پژوهش��ی مرتبط با قومیت و 
چندفرهنگی در حوزة برنامة درسی و جامعه شناسی استفاده شده است. ضمناً با توجه به 
اینکه پ  ژوهش تاریخی به دست اندرکاران تعلیم وتربیت کمک می کند تا با روشن ساختن 
گذش��ته به درک اوضاع کنونی نائل شوند )گال و دیگران، 1383: 1128(، از این  روش 

نیز برای جستجو و تهیة منابع تاریخی استفاده شده است. 

ضرورت توجه به چندفرهنگی و اقوام در جهان معاصر
برای آنکه بتوانیم ضرورت توجه به مس��ائل چندفرهنگی و قومیت ها را در دوران کنونی 
به طورکامل تحلیل کنیم، باید دیدگاهی تاریخی داش��ته باش��یم. درک تقسیم بندی اقوام و 
فرهنگ ها در دوران نوین، بدون درنظرگرفتن اهمیّت درجة اّول تأثیر توس��عه طلبی غرب 
در چند قرن گذشته، به ویژه تأثیر استعمار غرب بر بقیة دنیا، کاماًل غیرممکن است. از قرن 
پانزدهم به بعد، اروپاییان به سوی دریاهای ناشناخته و توده های خشکِی کشف نشده رهسپار 
شدند و درعین حال که اهداف اکتشاف و دادوستد را دنبال می کردند، در بسیاری نواحی نیز 
بر اقوام بومی غلبه یافتند. میلیون ها نفر از اروپا برای سکونت به این نواحی روی  آوردند. 
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آن ها همچنین از راه تجارِت بَرده، انتقال وسیع جمعیت از آفریقا به آمریکا را موجب شدند. 
تغییرات عمدة جمعیت که در طول تقریباً 350 ساِل گذشته رخ داده  به قرار زیر است: 

میلی��ون نفر از اروپا به  • ــمالی: از قرن هفدهم تاکنون، حدود 45	 ــا به امریکای ش اروپ
سرزمینی مهاجرت کرده اند که اکنون ایاالت متحده و کاناداست. بسیاری از آن ها دوباره به اروپا 
بازگش��تند، اما اکثراً به طور دائم، س��کونت اختیار کردند و حدود 150میلیون نفر در آمریکای 

شمالی امروز می توانند نیاکان خود را در مهاجرت بجویند. 
در حدود بیس��ت میلیون نفر از اروپا، که بیش��تر  • اروپا به امریکای مرکزی و جنوبی: 	
آن ها اسپانیایی، پرتقالی و ایتالیایی بودند، به امریکای مرکزی و جنوبی مهاجرت کردند. تقریبا 

پنجاه میلیون نفر در این نواحی، امروز اجداد اروپایی دارند. 
نزدیک به هفده میلیون نفر در این کش��ورها، اصل و نسب  • ــترالیا: 	 اروپا به افریقا و اس
اروپایی دارند. در افریقا، اکثر مردم در کشور آفریقای جنوبی، که اساساً مستعمرة بریتانیا و هلند 

بود، ساکن هستند. 
از قرن ش��انزدهم، حدود ده میلیون سیاه پوس��ت به عنوان بَرده به قاّرة  • آفریقا به آمریکا: 	
آمریکا منتقل شدند. کمتر از یک میلیون نفر، در قرن شانزدهم، حدود دومیلیون نفر در قرن هفدهم 

و حدود شش میلیون نفر در قرن هیجدهم و تقریباً دومیلیون نفر در قرن نوزدهم وارد شدند. 
ای��ن تحرک های جمعیتی، پای��ة اصلی ترکیب قومی ایاالت متحده، کانادا، کش��ورهای 
آمریکای مرکزی و جنوبی، آفریقای جنوبی، اس��ترالیا و نیوزلند بوده اس��ت )گیدنز، 1383: 
288(. در عصر حاضر نیز ُخرده فرهنگ ها و فرهنگ ها در مقایس��ه  با همة گذش��تة تاریخ، با 
س��رعت بیشتری از یک نقطة جهان به نقطة دیگر در حال  حرکت و انتقال هستند )عاملی، 
1382: 153(. درواق��ع، ملل متش��ّکل  از اقوام مختلف، به لح��اظ تفاوت های زبانی، جهت 
ایجاد وحدت  ملی، به برنامه های درسِی ترکیبی یا تلفیقی برگرفته  از فرهنگ های قومی نیاز 
دارند. تعلیم وتربیت چندفرهنگی نیز مفهومی انسان گرایانه است که بر ارزش، هویت متنوع، 

حقوق و عدالت اجتماعی پایه ریزی می شود )عسگریان، 1385: 143(. 

ارتباط برنامة درسی با آموزش چندفرهنگی
فرانس��یس کالین )2003(1 معتقد اس��ت پژوهشگراِن برنامة درس��ی باید یاد بگیرند تا 
1. Klein Frances
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مفاهیم جدید را عملیاتی کنند، سؤاالت مختلف بپرسند و به برنامة درسی از نظرگاه ها 
و دیدگاه های مختلف بنگرند. به گمان فتحی واجارگاه )1386( در دوران کنونی، برنامة 
درسی به عنوان رشته ای است که در آن، زبان و گفتمان های متفاوتی به کار برده می شود. 
منظور از گفتمان، متن و بستری است که در آن، به یک موضوع یا رشته توجه می شود. 
در دوران معاصر، گفتمان های متعددی به منصة ظهور رس��یده که برنامة درس��ی را در 
بسترهای مختلفی بررسی کرده است. یکی از این بسترها، مباحث نژادی است که حاوی 
تالش های جدی گروهی از پژوهشگران در حوزة »چندفرهنگ گرایی«1 و رفع تبعیض 
در عرصة تعلیم وتربیت و برنامة درس��ی اس��ت )فتحی واج��ارگاه، 1386: 34(. برخی 
متخصصاِن برنامة درس��ی نیز مباحثی همچون فرهنگ، قومیت، نژاد و چندفرهنگی را 
زیرمجموعة مبانی جامعه شناختِی برنامة درسی مطرح کرده اند )موسی پور، 1385؛ سیلور 
و الکس��اندر، 1380؛ یارمحمدیان، 1381(؛ یا در مباحث تخصصی برنامة درسی به آن 
پرداخته ان��د )طالب زاده و فتحی واج��ارگاه، 1382(. نومفهوم گرایان نیز که در مجموع، 
معّرف نگرش��ی نوین به برنامه های درسی و آموزش هس��تند، بنیاد نظریه های خود را 
تفاوت ه��ای دانش آموزان از نظر پیش��ینة فرهنگی، تاریخی، سیاس��ی و نژادی می دانند 
)مهرمحمدی، 1381: 616(. از نظر پاینار )1993(2، طبقه بندی عقاید مارکسیستی قدیم 
 و جدید، که شامل مباحث برتری اقتصادی بوده است، به سرعت، جای خود را با عقاید 
جدید قومی )نژادی( عوض کرده است. از نظر مک الرن3 نیز سؤال اصلی و عمده که 
باید در پژوهش های معاصِر برنامة درس��ی به  آن پاس��خ داد، نقش محیط های آموزشی 
در شکل گیری هویت فراگیران است. وی معتقد است فرهنگ می تواند به عنوان عرصة 
رقابت و صداهای گوناگون تلقی  ش��ود. تلقی فرهنگ به عنوان یک حوزة گفتمانی باید 
دربردارندة صداهای مختلف باش��د )مک الرن، به نقل از: فتحی واجارگاه، 1386: 79(. 
هنری ژیرو4 نیز با تأکید بر گروه های جانبِی به حاش��یه رانده ش��ده، ضرورت توجه به 
تعلیم  و تربیت آن ها را پیش��نهاد می کند )ژیرو، به نقل از: فتحی واجارگاه، 1386: 71(. 
انسان شناسان و جامعه شناس��ان نیز بر بازنمایِی موضوعاتی نظیر هویت، نژاد و قومیت 

1. Multiculturalism
2. Pinar
3. Mclaren
4. Henry Giroux
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ومرتبط ک��ردن آن با تعلیم وتربیت، تأکید دارند )مک کارتی1، 1993: 112(. فتحی نیز بر 
ضرورت یادگیری و احترام به تنوع قومی و فرهنگی توسط فراگیران تأکید کرده و معتقد 
اس��ت که آنان می باید صالحیت های ضروری برای زیس��ِت مؤثّر را بیاموزند )فتحی، 
1385: 8(. موسس��ة بین المللی برنامه ریزی آموزشی2 )IIEP( نیز بر اهمیِّت توجه برنامة 

درسی به مباحث فرهنگی و قومیتی، تأکید کرده است. 

ضرورت تدوين برنامة درسی چندفرهنگی با رويكرد ميان رشته ای3 
در جامع��ة مدرِن امروز، مجموعه ای از فرهنگ ه��ا و هنجارهای گوناگون، در کنار هم 
قرار گرفته اند که غالباً همسو و تقویت کنندة یکدیگر نیستند، بلکه درکنار یا در تضاد با 
هم قرار می گیرند. نتیجة این وضعیت، شرایطی است که در آن کنترل اجتماعی، بسیار 
ضعیف است )رفیع پور، 1385: 388(. بنابراین، جوامع مختلف برای پاسخگویی به این 
دل مش��غولی، به دنبال مبانی نظری و الگوی راهبردی درخصوص سیاست چندفرهنگی 
و قومی هس��تند. در ارائة الگوی مناس��ب و مبانی نظرِیِ سیاست قومی و چندفرهنگی 
برای جامعة ایران، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. از  س��ویی، برخی معتقدند که پس 
از انقالب، در وجود چیزی که بتوان به آن دقیقا »سیاست فرهنگی« اطالق کرد، تردید 
وجود دارد )صدیق  سروس��تانی و زائری، 1388: 132(. از سوی  دیگر، با وجود تالش 
محّققان )حاجیانی، 1383؛ صالحی امیری، 1385؛ عراقیه و دیگران، 1388؛ سروستانی و 
زائری، 1388(، نتایج، با فقدان قطعیت و تردید و توصیه به به کارنبستن نتایج در گسترة 
وسیع، گزارش شده است. این مسئله ضمن آنکه موانع متعّددی را در مسیر برنامة درسی 
چندفرهنگی و به ویژه، بین المللی کردن برنامه های درسی در آموزش  عالی ایجاد می کند، 
دالیل متعّددی دارد که پرداختِن کامل به  آن، در حوصلة این نوش��تار نمی گنجد؛ لکن 
به گمان نویسندگان این مقاله، عامل مهّمی که در احتیاط علمی صاحب  نظران و محققان 
حوزة سیاست چندفرهنگی و قومی در جامعة ایران به صورت تلویحی مشهود است و 
می توان از نتایج پژوهش های آن ها برشمرد، ضرورت پرداختن به این موضوع، از نگاه 
رشته های مختلف است. درواقع، نگاه میان رشته ای و تلفیق، به دلیل توجه به ابعاد مختلِف 
1. Cameron Mccarthy
2. International Institute for Educational Planning
3. Interdisciplinary
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وجودی یا زیست جهان های متفاوت، رودررویی های گوناگونی با مسئله خواهد داشت 
که در تحلیل نهایی باید به آن ها اعتنا و اس��تناد کرد. اکنون برای آش��نایی با گونه شناسِی 
تلفیق در برنامة درس��ی آموزش  عالی، اَش��کال مختلِف شناسایی ش��دة آن به شرح زیر 
معرفی و اَشکال مناسب آن، برای تدویِن برنامة درسِی چندفرهنگی، پیشنهاد خواهد شد. 
مهرمحمدی )1388: 13- 16( با ارائة یک گونه شناسِی تلفیق برنامة درسی آموزش  عالی ، 

شش نوع از اَشکال شناسایی شده را به شرح زیر معرفی می کند: 

اشكال شناسايی    شدة تلفيق 
1. برنامه ريزی تلفيقی درون رشته ای موازی1 

از آن به جمع جبری رشته ها نیز یاد می شود. در این  روش »هریک از رشته ها، مفاهیم، 
س��اختار،  اصول، مبادی و روش های خود و همچنین ترتیب ارائة آن ها را به طور کامل 
حفظ می کند و در عمل، فقط شاهد اجرای متوازی دو یا چند رشته با برنامه های مجّزا 
و البته، منطبق بر نظم منطقی در هر رشته هستیم«. رشته ای با عنوان »فلسفه، سیاست و 
اقتصاد« که در دانشگاه آکسفورد اجرا می شود، نمونة برنامه تلفیقی منطبق بر این رویکرد 

است. 
2. برنامه ريزی تلفيقی ميان رشته ای2 

در این  روش، به مفاهیم، مبادی یا موضوعات کلی و اصول مش��ترک یا نس��بتاً مشترِک 
بین دو یا چند رش��ته توجه می کنند و آگاهانه، روش، زبان و دانش س��ازمان یافته چند 
حیطه از دانش را برای بررسی موضوعات و مبادی مشترکی به کار می گیرند. دانشجویان 
ب��ه موضوعات مهم و واح��د از ابعاد مختلف و در چارچوب ه��ای تحلیلی و از منظر 
روش شناس��ِی چند علم توجه و آن ها را مطالع��ه می کنند. این رهیافت، ظرفیت خوبی 
ب��رای مطالعة همه جانبة ی��ک موضوِع چندبعدی و تربیت سیاس��ت گذاران متخصِص 

چندحرفه ای دارد. 
3. برنامه ريزی تلفيقی چندرشته ای3 

این رویکرد با یک موضوع یا مسئلة کّلی آغاز می شود که همزمان، از طریق چند نظام 
1. Parallel Intra -disciplinarity
2. Inter – disciplinarity
3. Multi Disciplinarity
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رش��ته ای و اصول سازمان دهندة رش��ته های مختلف، یک پدیده یا موضوع یا مسئله را 
بررس��ی می کند. به عّلت ش��دت و میزان تلفیق، رویکردی میان درون رشته ای موازی و 
میان رشته ای محسوب می شود. رشته یا درسی با عنوان »جامع شناسی سیاسی کشورهای 

در حال توسعه« از نمونه های منطبق بر این رویکرد تلفیقی معرفی شده است. 
4. برنامه ريزی تلفيقی چندرشته ای متقاطع1 

طراحی براس��اس گذر از رش��ته ها نیز نامیده ش��ده اس��ت. در این  گزینه، یک رشته یا 
رویکرد روش ش��ناختی یا حیطة موضوعی را از دیدگاه تحلیلی و روش ش��ناختی و در 
قالب الفاظ رشته ای دیگر مطالعه می کنند. رشته های منطبق بر این رویکردِ تلفیقی، شامل 
رشته های فلسفة علم و فلس��فة اقتصاد است. در این  رویکرد تلفیقی، به وضوح، شاهد 
تلفیق به معنای خلق حوزة معرفتی جدید هستیم. به طور دقیق تر، این  رویکرد تلفیقی، از 

نوع »هم جوشی« است که ناظر به درآمیختگی و وحدت رشته های متجانس است. 
5. برنامه ريزی چندرشته ای متكثّر2 

این رویکرد از طریق طراحی مابین رش��ته هایی ایجاد می ش��ود که ارتباط بیشتری باهم 
دارند و وجود یک ادبیات مشترک یا روش شناسی مشترک که همراه با همگونی مفاهیم، 

در دو عرصة علمی باشد، الزمه چنین طرحی است. 
6. برنامه ريزی تلفيقی فرارشته ای3 

این رویکرد، خود به س��ه رویکرد فرعی با نام های فرارش��ته ای افقی،4 فرارشته ای قائم5 و 
فرارشته ای مورَّب6 تقسیم شده است. این رویکرد به مقوله هایی می پردازد که بیشتر با منطِق 
تلفیق، در برنامه های درسِی پیش  از دانشگاه، هماهنگ است. کاربرد این رویکرد و اَشکال 

فرعی آن، از جمله در آموزش های عمومی است که در آموزش  عالی تعقیب می شود. 

بحث و نتيجه گيری 
ُخرده فرهنگ ها و فرهنگ ها در مقایسه با همة گذشتة تاریخ، با سرعت بیشتری از یک 

1. Cross disciplinarity
2. Pluri disciplinarity
3. Supra disciplinarity /trans disciplinarity 
4. Horizontal supra disciplinarity
5. Vertical supra disciplinarity 
6. Oblique supra disciplinarity
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نقطة جهان به نقطة دیگر در حرکت  و انتقال هس��تند. در این  میان، بسیاری از کشورها 
مانند ایران، به طور مس��تقیم، درگیِر تنّوع اقوام و فرهنگ های مختلف هستند. از طرفی، 
دانشگاه ها نیز به عنوان محیط های فرهنگی، با واقعیت وجود هویت ها، اقوام و فرهنگ ها 
و عقاید متفاوت روبه رو هستند. ازجملة وظایف آموزش  عالی نیز ایجاد فضای آزاد برای 
یادگیری، کمک به توسعة پایدار، دموکراسی، برابری در فرصت های آموزشی، صلح  و 
عدالت است. آموزش  عالی برای تحقق بخشیدن به وظایف خود، نیازمند ابزارهای الزم 
از جمله برنامه های درس��ی متناسب با شرایط و نیازهاست. برنامة درسی نیز، در دوران 
کنونی، رشته ای است که در آن، زبان و گفتمان های متفاوتی به کار می رود و ازجملة این 
گفتمان ه��ا، مباحث نژادی و چندفرهنگی گرایی و رفع تبعیض در عرصة تعلیم وتربیت 
و برنامة درس��ی اس��ت. یکی از نیازهای آموزش  عالی ایران، درحال  حاضر، ضرورت 
فراهم کردن بسترهای مناسب در برنامه های درسی، برای آشنایی با فرهنگ های مختلف 
و نیز ایجاد زمینه هایی برای توسعة مراودات بین المللی و بالفعل کردن استعدادهای بالقّوة 
آموزش  عالی ایران، برای بین المللی کردِن برنامه های درس��ی آموزش  عالی است. برای 
تدوین برنامة درسی چندفرهنگی در آموزش  عالی ایران پیشنهاد می کنیم که تعلیم وتربیت 
چندفرهنگی با دیدگاه تحلیلی و روش شناختی و در قالب الفاظ رشته یا رشته هایی نظیر 
جامعه شناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و تاریخ و علوم سیاسی مطالعه شود یا اینکه 
از طریق طراحی رش��ته هایی که ارتباط بیشتری با هم دارند، تعلیم وتربیِت چندفرهنگی 
ایجاد شود که این مورد، به وسیلة ادبیات مشترک یا روش شناسی مشترکی ممکن است 
که با همگونی مفاهیم در دو عرصة علمی همراه باشد. بنابراین، برای تدوین برنامة درسِی 
چندفرهنگی در آموزش  عالی ایران، اَش��کال برنامه ریزی تلفیقی چندرشته ای متقاطع یا 
برنامه ریزی چندرشته ای متکثّر را پیشنهاد می کنیم. با این دیدگاه تلفیقی، تعلیم وتربیِت 
چندفرهنگی و ارائة سیاس��ت مدّون در این زمینه که الزمة توسعة آموزش  عالی است، 
از حالت نگاهی تک بعدی خارج می  ش��ود و به دلیل توجه به ابعاد مختلِف وجودی یا 
زیست جهان های متفاوت و روَدررویی  های گوناگون با مسئلة تعلیم وتربیِت چندفرهنگی 

می توان در تحلیل نهایی، به نتایج آن اعتنا و استنادِ محکم  تری کرد. 
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