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چكيده 
ــد كه برنامة درسى آموزش  عالى كشور به سبب  ــاس نتايج اين پژوهش، مشخص ش براس
ــكارى در زمينة برنامة  ــى در ايران، الگو و راه ــت قومى و چندفرهنگ ــودن سياس مغفول  ب
ــى چندفرهنگى ندارد. ازطرفى، به كاربستن نتايج پژوهش ها دربارة الگوى پيشنهادى  درس
چندفرهنگى و سياست قومى مناسب ايران نيز در هاله  اى از ابهام و عدم قطعيت، گزارش 
شده است. اين موضوعات، ضمن محروم كردن برنامه هاى درسى از صفاتى مثل چاالكى، 
تنوع و تكثّر، موانعى را نيز در برابر بين المللى كردن برنامة درسى آموزش  عالى ايران ايجاد 
ــدن با اين  مسئله، متخّصصان اين  حوزه از دانش، با چالش هايى  ــت. در روبه روش كرده اس
ــده اند و سياست گذاران آموزش  عالى نيز چاره اى جز ورود به اين بحث ندارند.  مواجه ش
براى رهايى از اين وضعيت، سكون و پاسخگويى به اين نياز معرفتى  و اجتماعى و پرهيز از 
يك سونگرى به مفهوم چندفرهنگى، رويكرد ميان رشته اى و تلفيق، به عنوان راهبرد مناسب، 
معرفى و اَشكال برنامه ريزى تلفيقى چندرشته اى متقاطع و برنامه ريزى چندرشته اى متكثّر، 

براى طراحى رشتة برنامة درسى چندفرهنگى پيشنهاد شده است. 
واژه هاي كليدي:  آموزش  عالى، اقوام، برنامة درسى، تلفيق، چندفرهنگى.
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مقدمه 
ــت؛ چنان كه به  نهاد آموزش  عالى با جريان هاى ضّدونقيضى در جهاِن امروز روبه روس
ــت  اعتقاد صاحب نظران اين  حوزه، آموزش  عالى وضعيتى فوق پيچيدگى پيدا كرده اس
(فاضلى، 1387: 14). اين توصيف مى تواند تحت تأثير فضاى حاكم بر جهان معاصر و 
پديدة جهانى شدن باشد، به طورى كه جهانى شدن هاى متعّددى1 مى تواند در جريان باشد. 
با اين نگاه است كه بسيارى متفّكران معاصر، جهانى شدن را فرايندى مى دانند كه زلزلة 
ژئوپوليتيك، بحران فرهنگى و اجتماعى، پايان تاريخ، پايان جهان،2 جامعة ريسكى، جهان 
رهاشده، جامعة درحال بن بست (عاملى، 1382: 155)، گم شدن بنيادين جهت3 (ويرليو،4 
2001: 24) و باالخره، اضطراب بزرگ (زوبوف،5 2001: 126) را پديد آورده است. اين 
جريان ها ادراك ما از وضع فعلى دانشگاه و آيندة آن را با پيچيدگى و دوگانگى شديدى 
ــاس بيم و اميد دربرابر تحّوالت آموزش  عالى را در عرصة جهانى  روبه رو كرده و احس
به وجود آورده است (فاضلى، 1387: 14). در كشور ما نيز به استناد گزارش مّلى آموزش  
ــت كه 5/2ميليون  ــئلة اصلى آموزش  عالى ايران اين نيس عالى (1382: 199)، اكنون مس
دانشجوى فعلى به 8/3ميليون افزايش يابد و حدود 700هزارپذيرِش ساالنه به 900هزار، 
ــد و تعداد 3570دانشجو، آن هم  ــود و 20درصد نرخ ثبت نام به 30درصد برس تبديل ش
ــد 1840 تا ده هزارنفر در  ــور، در ح ــتان هاى كش با دامنه اى بزرگ و پراكندگى زيادِ اس
ــجو برسد. حتى مسئلة اصلى ما از اين هم فراتر  صدهزارنفر جمعيت، به 5300نفر دانش
است كه در مقياس مّلى آموزش  عالى و براى انبوهى دانشجو، مجموع اعضاى هيئت علمِى 
تمام وقت ما 41 هزارنفر و كّل اعضاى هيئت علمى تمام وقت و غيرتمام وقت، 79هزارنفر 
و نسبت دانشجو به يك  كارآموزِ تمام وقت، درحّد نگران كنندة 5/62نفر است. اصالح اين 
شاخص ها از مسئوليت هاى ابتدايى سياست گذاران و مديران آموزش  عالى و اقتصادى 
است. اّما مسائل مّلى آموزش  عالِى ما بيش ازاين هاست. يكى از اين مسائل، فقدان الگو 
و سياست روشن درخصوص مباحث چندفرهنگى و اقوام است (حاجيانى، 1383). اين 
در حالى است كه دانشگاه، محيطى فرهنگى محسوب مى شود و در محيط فرهنگى، تنّوع 
1. many globalizations
2. The end of word
3. A fundamental loss of orientation
4. Virillio
5. Zuboff
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سليقه و گرايش هاى سياسى واجتماعى وجود دارد و بايستى تمام اين مسائل، براساس 
ــنجيده يا مبانى نظرى متقن، درخصوص مباحث چندفرهنگى مديريت شود  الگوى س
ــى با عنوان «بين المللى كردن  ــتمى، 1388: 3 ). فتحى واجارگاه (1387) در پژوهش (رس
ــى در نظام آموزش  عالى» با اشاره به موانع فرهنگى، انسانى و سياسى،  برنامه هاى درس
آن ها را از جملة مشكالت بين المللى كردن برنامه هاى درسى برشمرده است. در تحليل 
ــى چندفرهنگى  ــل اين موانع، فقدان مبانى نظرى متقن درخصوص برنامه هاى درس عل
ــهود است. اَسناد باالدستى نظام جمهورى اسالمى ايران، نظير قانون  در آموزش  عالى مش
ــاً، به مباحث چندفرهنگى و  ــم انداز ايران در افق 1404 هـ.ش،  صراحت ــى و چش اساس
جايگاه اقوام توجه كرده است. باوجوداين، برنامة درسى نظام آموزش عمومى و آموزش 
 عالى ايران، فاقد الگو و مبانى نظرى روشن (مهرمحمدى، 1388: 14) دراين باب است. 
اين موضوع بايد توّجه انديشمندان و سياست گذاران حوزة آموزش  عالى و كسانى را به 
ــته اى را دارند. اين مقاله برآن است  خود معطوف كند كه دغدغة تلفيق يا علوم ميان رش
تا با رويكردى ميان رشته اى، به اين مسئله نگاه كند و تلفيق را به عنوان راهبردى مناسب 

براى تدوين برنامة درسى چندفرهنگى پيشنهاد كند. 

يافته هاى پژوهش مؤكد بر توجه به چندفرهنگى و تنوع اقوام 
ــى را اجرا كرده و بر ظرفيت بالقوة ايران براى ميزبانى  فتحى واجارگاه (1387) پژوهش
دانشجويان بين المللى به ويژه از قارة آسيا و منطقه تأكيد كرده و معتقد است با توجه به 
چشم اندازهاى اسناد باالدستى و نيز ظرفيت ها و توانمندى هاى موجود، بين المللى كردن 
ــى، براى نظام آموزش  عالى ايران، بسيار ضرورى است. براساس نتايج  برنامه هاى درس

پژوهش فوق، موانع فرهنگى مرتبط با IOC 1 در ايران به شرح زير است: 
ــد و به طوركلى، كثرت گرايى  ــود هويت ها، نژادها، عقاي ــردن به واقعيت وج • توجه نك

فرهنگى در محيط هاى دانشگاهى؛
• بى توجهى به تجربة بين المللى يا بين فرهنگى؛ 

• ايجادنكردن زمينه هاى مناسب در برنامه هاى درسى براى آشنايى با فرهنگ هاى مختلف؛ 

• فراهم نكردن بستر هايى براى معرفى و شناسايى ديگر فرهنگ ها در محيط هاى دانشگاهى؛

1. Internationalization of Curriculum (IOC)
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• ناكافى بودن بسترسازى  ها براى توسعة مراودات بين المللى، با توجه به سياست فرهنگِى 

شناساندن فرهنگ و ارزش هاى مّلى و دينى به جهان و شناخت فرهنگ هاى ملل ديگر. 
ــى و جهانى» (فكوهى،  ــكل گيرى هويتى و الگوهاى محلى، مل ــى با عنوان «ش پژوهش
ــت كه با تحليل يافته هاى آن مى توان ضرورت توجه به  ــده اس 1381: 161-127) اجرا ش
اقوام و فرهنگ هاى متفاوت را برشمرد. نتايج اين پژوهش نشان مى دهد كه تعريف فرهنگ 
در سطح ملى كه ارائة هويت و تعلق هاى فرهنگى را كنار گذاشته و خود را تحميل نمايد، 
چندان با واقعيت تطبيق ندارد. هويت ملى از  سويى، با هويت هاى محلى و قومى و از سوى 

ديگر، با هويت جهانى روبه روست. 
پژوهش ديگرى با موضوع «مناسبات قومى و رابطة آن با تحّول جمعى» با مطالعة اقوام، 
ــت (توسلى و  ــده اس ــتان ايالم اجرا ش اجتماعات و ُخرده فرهنگ هاى ايلى در محدودة اس
قاسمى، 1381: 3). براساس اين پژوهش، افزايش مناسبات متقابِل بين قومى (قرينگى روابط) 
در حوزه هاى تعاملى معيشتى، اقتدارى، عاطفى و فكرى، تعلق و همگرايى و وفادارى اقوام 
به هويت  جمعى فراقومى (هويت منطقه اى و ملى) را تقويت مى كند. اين پژوهش به استناد 
ــان مى دهد كه با  ــاى تجربى، فرضية مذكور را ارزيابى مى كند. يافته هاى پژوهش، نش داده ه
ــبات و همكارى بين گروهى [كه از برآيند روابط اقتصادى، سياسى، اجتماعى  افزايش مناس
ــود]، تعلق و وفادارى اقوام به واحدهاى جمعى بزرگ تر، از جمله  و فرهنگى حاصل مى ش
ــبات به  ــه اى و ملى، افزايش مى يابد و در مقابل، كاهش اين مناس ــاى جمعى منطق هويت ه

تقويت واحدهاى جمعى ُخرد و تضعيف واحدهاى جمعى كالن تر مى انجامد. 
ــهروند» در  ــى با عنوان «جايگاه فرهنگ هاى قومى در تربيت ش ــاس نتايج پژوهش براس
ــاعة  ــمى و اش جوامع چندقوميتى مانند ايران، به كارگيرى فرهنگ هاى قومى در آموزش رس
ــود مى آورد و  ــوام و نژادهاى جامعه را به وج ــة پيوند اق ــى، زمين ــق برنامة درس آن از طري
وحدت بخشى فرهنگى و وحدت ملى را ايجاد مى كند (عسكريان، 159: 1385).  همچنين 
براساس يافته هاى پژوهش ديگرى با عنوان «آموزش چندفرهنگى، الزامى براى جهانى شدن» 
ــد كه اصطالح «چندفرهنگى» مفهومى است كه در سال هاى اخير، بر آن تأكيد  ــخص ش مش
شده و منظور از آن، اين است كه با وجود گسترش ارتباطات بين كشورها و حركت آن ها 
ــاى فرهنگى بين آن ها  ــئلة اقوام و تفاوت ه ــوى نظامى جهانى يا حداقل منطقه اى، مس به  س

همچنان اهميّت خاّصى دارد (خسروى، 50: 1387). 
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پژوهش هاى خارجى 
ــى  ــان دادند كه برنامة درس ــلدون،1 بريتون،2 دوير3و كريم4 در پژوهش هاى خود نش ش
ــازگارى با بحران ها و تغييرات اجتماعى،  ــته اى راهبرد مؤثّرى براى مقابله و س ميان رش
فرهنگى و اقتصادى، به ويژه در آستانة ورود به قرن بيست و يكم است. ازجمله بحران هايى 
ــت از مسئلة رشد روزافزون پديدة  ــگران از آن ها نام مى برند، عبارت اس كه اين پژوهش

مهاجرت و افزايش گوناگونى (كثرت) فرهنگى (به نقل از: احمدى، 1388: 108).
ــت5 در دوره اى تخّصصى با عنوان «توسعة  ــگاه ماساچوس ــكدة علوم تربيتى دانش دانش
ــونيانيتو7 آن را برگزار كرد، بر  ــى در تعليم وتربيت چندفرهنگى»6 كه پرفسور س برنامة درس

موارد زير تأكيد كرده است: 
1 . ضرورت بسط و توسعة مفهوم تعليم وتربيت چندفرهنگى؛8

2 . آگاهى از روش هاى سازمان دادن و طراحى برنامة درسى چندفرهنگى؛
3 . كاوش انواع رويكردها براى طراحى و پى ريزى فعاليت هاى يادگيرى چندفرهنگى؛

4 . آشنايى وسيع با انواع منابع، در برنامة درسى چندفرهنگى؛
5 . كاربرد انواع رويكردهاى چندفرهنگى در تدريس؛

ــى چندفرهنگى كه مى توان در محيط هاى واقعِى آموزش از آن  ــعة برنامة درس 6 . توس
استفاده شود. 

ــده  ــتان 10 منتشرش ــط دفتر آمارهاى ملى انگلس برادفورد9 ( 2006) در مقاله اى كه توس
ــوع مى پردازد كه در  ــتند»11 به اين موض ــانى در گروه قومى مخلوط هس با عنوان «چه كس
ــده اند و  ــته، در بريتانيا، افرادى از قوميت ها و فرهنگ هاى متنوع متولد ش ــال گذش پنجاه س
ــتان، هويت و قوميّت تركيبى دارند. بنابراين،  ــده در انگلس حدود 79 درصد مردم متولدش

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 درسى چند فرهنگى به نحو بارزى در اين كشور، مشخص است. 
ــاس يك پژوهش (جان، تام و وال، 2008)1 با عنوان «درِك نژاد، قوميت  همچنين براس
ــكدة پزشكى انگلستان» كه با استفاده از روش كيفى اجرا شده است،  و فرهنگ در دو دانش
ــدن و ضرورت مراقبت هاى پزشكى متخصصان  ــخص شد كه با وجود پديدة جهانى ش مش
ــداردهندة  ــف و همچنين، نتايج هش ــا و نژادهاى مختل ــاراِن داراى قوميت ه ــى از بيم بالين

پژوهش ها در اين خصوص، كم توجهى در اين زمينه وجود دارد. 

مفهوم تعليم   وتربيت چندفرهنگى 
تعليم وتربيت چندفرهنگى حوزه اى مطالعاتى است كه هدف عمدة آن برابرى فرصت هاى 
تعليم وتربيتى براى نژادها، اقوام وگروه هاى مختلف فرهنگى است (بنك و بنكز، 1995)2 
ــران در بهره گيرى عادالنه از دانش و  ــداف عمدة آن، كمك به همة فراگي ــى از اه و يك
مهارت ها و داشتن عملكرد مؤثّر در جامعه اى متكثّر و داراى گروه هاى قومى در زمينة 

تعامالت و ارتباطات با ديگر افراد جامعه است. 

جايگاه برنامة درسى در آموزش  عالى 
آموزش  عالى ازجملة مهم ترين مراحل آموزش رسمى و يادگيرى مداوم تلقى مى شود 
كه وظايف و رسالت هاى متعددى را در طول تاريِخ خود، بر عهده گرفته است. تحقق 
اين وظايف يا رسالت ها به ابزارهاى الزم، ازجمله برنامه هاى درسى مناسب با شرايط و 
نيازها منوط است. عنصر برنامة درسى، از عوامل اصلى آماده سازى و پرورش متخصصان، 
ــگران و متفّكران آينده به شمار مى آيد. در دنياى كنونى، آموزش  عالى ايران در  پژوهش
وضعيتى قرار دارد كه ويژگى هايى همچون عصر دانش، عصر بحران هاى زيست محيطى، 
ــدن، همراه با تحوّالت خاّص  ــعة پديدة جهانى ش عصر تضادها و تناقض ها، عصر توس
دنياى كار را دارد (عارفى، 1383: 17). طبيعتاً، ايفاى نقِش مؤثِّر آن در اين محيط، منوط 
ــى است، به طورى كه  به ايجاد تغييرات الزم در عناصر خود، ازجمله در برنامه هاى درس
هم بتواند منعكس كنندة روابط اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى محيط باشد هم 

1. Roberts,jane H- sanders,Tom-wass,val
2. Bank and Banks
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ــعه و ارائة خدمات، تعيين كنندة روابط مذكور تلقى شود. محيط آموزش   از طريق توس
عالى در عصر حاضر، شرايط و نيازها و مسائِل خاّصى دارد و به طور اجتناب ناپذيرى، 
اين مسائل نظام آموزش  عالى را تحت  تأثير قرار مى دهد. براين اساس، دركنفرانس هاى 
ــر 1998 در پاريس، وظايف  ــى، ازجمله «كنفرانس  جهانى  آموزش  عالى» در اكتب جهان
ــكل گسترده اى، اين چنين مطرح كرده اند: آموزش، پژوهش، ايجاد  آموزش  عالى را به ش
فضاى آزاد براى فراگيرى در طول عمر، كمك به توسعة پايدار و دموكراسى و صلح و 
ــر فرهنِگ مّلى  و منطقه اى و حفظ و ارتقاى ارزش هاى اجتماعى (دهقان،  عدالت و نش
ــور را  ــم بازرگان (1374) هدف هاى عمدة نظام آموزش عالى در هر كش 1380). به زع

مى توان در چهار محور تصور كرد: 
ــم آوردن برابرى در فرصت هاى  ــه تحّقق اهداف  اجتماعى، از طريق فراه الف. كمك ب

آموزش  عالى؛ 
ــا ويژگى ها، انگيزه ها،  ــب ب ــرآوردن تقاضاى اجتماعى براى آموزش  عالى، متناس ب. ب
انتظارات و تحصيالت افراد، پرورش توانايى هاى بالقّوة شهروندان و تسهيل فرايند يادگيرى 

مستمر (مادام العمر)؛ 
ــور و كمك به حّل مسائل  ــعة كش ــانى متخصص مورد نياز توس ج. پرورش نيروى انس

جامعه؛
د. پيشبرد مرزهاى دانش و توليد دانش نو.

ــازمان علمى فرهنگى  ملل  متّحد (يونسكو)1 نيز سه كاركرد اصلِى دانشگاه ها را «توليد  س
ــاعه  و نشر دانش» (ارائة خدمات) مى داند  دانش» (پژوهش)، «انتقال دانش» (آموزش) و«اش
(معروفى و ديگران، 1386: 83). هريك از اين كاركردها و مأموريت ها اهميّتى خاّص دارد 
ــاى جبران ناپذيرى براى جامعه به دنبال  ــت زيان ه و بى توّجهى به هريك از آن ها ممكن اس
ــد. براى مثال، تأكيدنكردن بر توليد دانش، موجب مى شود كشور، مصرف كنندة  ــته  باش داش
ــد و دانش نظرى يا بنيادى توليدشده در خارج  ــورهاى جهان باش توليدات علمى ديگر كش
را وارد و در كالس هاى درس، تدريس كند. تأكيدنكردن بر آموزش، به عنوان يكى ديگر از 
كاركردهاى مهّم نظام آموزش  عالى، ممكن است به تربيت نيروى انسانى ناكارآمد و ناتوان 
از كاربرد آموخته هاى خود، در دنياى كاروتوليِد صحنة اجتماع بينجامد. همچنين بى توجهى 

1. UNESCO
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ــگاه، ممكن است بى ارتباط بودِن  ــِر دانش، به عنوان كاركرد مهّم ديگِر دانش ــاعه  و نش به اش
ــش صنعت، خدمات و  ــگاهى با نيازهاى جامعه در بخ ــاى دانش آموختگان دانش آموخته ه
ــاورزى را به دنبال داشته باشد (معروفى، كيامنش و ديگران، 1386: 83). درواقع، برنامة  كش
درسى قلب مراكز دانشگاهى و مهم ترين عنصر نظام آموزش  عالى است و نقشى تعيين كننده 
ــى از نظر كّمى  و كيفى برعهده  ــالت هاى آموزش  عال ــر در تحّقق اهداف و رس و انكارناپذي
ــناخت و تجزيه  و تحليل هرچه  بيشتر و بهتِر تأثيِر عوامل  ــى، ش دارد. تمركز بر برنامة درس
ــبب شده  ــگاه را س ــازمان) بر كيفيت آن و درنتيجه، كيفيت دانش مختلف (درون  و برون س
است (حسينى، شريف و نصر، 1387: 20). درنتيجه، نقش مؤثر و ارزنده اى در پرداختن به 

چالش هاى حوزة آموزش  عالى ايفا مى  كند. 

روش شناسى پژوهش
ــى، اين بررسى مطالعه اى توصيفى و بر مبناى تحليل اَسناد است؛ كه  از نظر روش شناس
از جمله روش هاى محسوس توليد داده براى مقاصد عملى در ميدان مورد مطالعه است 
ــى مرتبط با قوميت و  ــك، 1387: 282). در اين پژوهش، از منابع علمى  و پژوهش (فلي
چندفرهنگى در حوزة برنامة درسى و جامعه شناسى استفاده شده است. ضمناً با توجه به 
اينكه پ  ژوهش تاريخى به دست اندركاران تعليم وتربيت كمك مى كند تا با روشن ساختن 
ــته به درك اوضاع كنونى نائل شوند (گال و ديگران، 1383: 1128)، از اين  روش  گذش

نيز براى جستجو و تهية منابع تاريخى استفاده شده است. 

ضرورت توجه به چندفرهنگى و اقوام در جهان معاصر
ــائل چندفرهنگى و قوميت ها را در دوران كنونى  براى آنكه بتوانيم ضرورت توجه به مس
ــيم. درك تقسيم بندى اقوام و  ــته باش به طوركامل تحليل كنيم، بايد ديدگاهى تاريخى داش
ــعه طلبى غرب  فرهنگ ها در دوران نوين، بدون درنظرگرفتن اهميّت درجة اّول تأثير توس
در چند قرن گذشته، به ويژه تأثير استعمار غرب بر بقية دنيا، كامًال غيرممكن است. از قرن 
پانزدهم به بعد، اروپاييان به سوى درياهاى ناشناخته و توده هاى خشكِى كشف نشده رهسپار 
شدند و درعين حال كه اهداف اكتشاف و دادوستد را دنبال مى كردند، در بسيارى نواحى نيز 
بر اقوام بومى غلبه يافتند. ميليون ها نفر از اروپا براى سكونت به اين نواحى روى  آوردند. 
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آن ها همچنين از راه تجارِت بَرده، انتقال وسيع جمعيت از آفريقا به آمريكا را موجب شدند. 
تغييرات عمدة جمعيت كه در طول تقريباً 350 ساِل گذشته رخ داده  به قرار زير است: 

ــون نفر از اروپا به  ميلي ــمالى: از قرن هفدهم تاكنون، حدود 45•  ــا به امريكاى ش اروپ
سرزمينى مهاجرت كرده اند كه اكنون اياالت متحده و كاناداست. بسيارى از آن ها دوباره به اروپا 
ــكونت اختيار كردند و حدود 150ميليون نفر در آمريكاى  ــتند، اما اكثراً به طور دائم، س بازگش

شمالى امروز مى توانند نياكان خود را در مهاجرت بجويند. 
ــتر  ــت ميليون نفر از اروپا، كه بيش در حدود بيس اروپا به امريكاى مركزى و جنوبى: • 
آن ها اسپانيايى، پرتقالى و ايتاليايى بودند، به امريكاى مركزى و جنوبى مهاجرت كردند. تقريبا 

پنجاه ميليون نفر در اين نواحى، امروز اجداد اروپايى دارند. 
ــورها، اصل و نسب  نزديك به هفده ميليون نفر در اين كش ــتراليا: •  اروپا به افريقا و اس
اروپايى دارند. در افريقا، اكثر مردم در كشور آفريقاى جنوبى، كه اساساً مستعمرة بريتانيا و هلند 

بود، ساكن هستند. 
ــت به عنوان بَرده به قاّرة  ــانزدهم، حدود ده ميليون سياه پوس از قرن ش آفريقا به آمريكا: • 
آمريكا منتقل شدند. كمتر از يك ميليون نفر، در قرن شانزدهم، حدود دوميليون نفر در قرن هفدهم 

و حدود شش ميليون نفر در قرن هيجدهم و تقريباً دوميليون نفر در قرن نوزدهم وارد شدند. 
ــورهاى  ــة اصلى تركيب قومى اياالت متحده، كانادا، كش ــن تحرك هاى جمعيتى، پاي اي
ــت (گيدنز، 1383:  ــتراليا و نيوزلند بوده اس آمريكاى مركزى و جنوبى، آفريقاى جنوبى، اس
ــتة تاريخ، با  ــه  با همة گذش 288). در عصر حاضر نيز ُخرده فرهنگ ها و فرهنگ ها در مقايس
ــرعت بيشترى از يك نقطة جهان به نقطة ديگر در حال  حركت و انتقال هستند (عاملى،  س
ــاظ تفاوت هاى زبانى، جهت  ــّكل  از اقوام مختلف، به لح ــع، ملل متش 1382: 153). درواق
ايجاد وحدت  ملى، به برنامه هاى درسِى تركيبى يا تلفيقى برگرفته  از فرهنگ هاى قومى نياز 
دارند. تعليم وتربيت چندفرهنگى نيز مفهومى انسان گرايانه است كه بر ارزش، هويت متنوع، 

حقوق و عدالت اجتماعى پايه ريزى مى شود (عسگريان، 1385: 143). 

ارتباط برنامة درسى با آموزش چندفرهنگى
ــى بايد ياد بگيرند تا  ــت پژوهشگراِن برنامة درس ــيس كالين (2003)1 معتقد اس فرانس
1. Klein Frances
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مفاهيم جديد را عملياتى كنند، سؤاالت مختلف بپرسند و به برنامة درسى از نظرگاه ها 
و ديدگاه هاى مختلف بنگرند. به گمان فتحى واجارگاه (1386) در دوران كنونى، برنامة 
درسى به عنوان رشته اى است كه در آن، زبان و گفتمان هاى متفاوتى به كار برده مى شود. 
منظور از گفتمان، متن و بسترى است كه در آن، به يك موضوع يا رشته توجه مى شود. 
ــى را در  ــيده كه برنامة درس در دوران معاصر، گفتمان هاى متعددى به منصة ظهور رس
بسترهاى مختلفى بررسى كرده است. يكى از اين بسترها، مباحث نژادى است كه حاوى 
تالش هاى جدى گروهى از پژوهشگران در حوزة «چندفرهنگ گرايى»1 و رفع تبعيض 
ــارگاه، 1386: 34). برخى  ــت (فتحى واج ــى اس در عرصة تعليم وتربيت و برنامة درس
ــى نيز مباحثى همچون فرهنگ، قوميت، نژاد و چندفرهنگى را  متخصصاِن برنامة درس
زيرمجموعة مبانى جامعه شناختِى برنامة درسى مطرح كرده اند (موسى پور، 1385؛ سيلور 
ــاندر، 1380؛ يارمحمديان، 1381)؛ يا در مباحث تخصصى برنامة درسى به آن  و الكس
ــارگاه، 1382). نومفهوم گرايان نيز كه در مجموع،  ــد (طالب زاده و فتحى واج پرداخته ان
ــتند، بنياد نظريه هاى خود را  ــى نوين به برنامه هاى درسى و آموزش هس معّرف نگرش
ــى و نژادى مى دانند  ــينة فرهنگى، تاريخى، سياس ــاى دانش آموزان از نظر پيش تفاوت ه
(مهرمحمدى، 1381: 616). از نظر پاينار (1993)2، طبقه بندى عقايد ماركسيستى قديم 
 و جديد، كه شامل مباحث برترى اقتصادى بوده است، به سرعت، جاى خود را با عقايد 
جديد قومى (نژادى) عوض كرده است. از نظر مك الرن3 نيز سؤال اصلى و عمده كه 
ــخ داد، نقش محيط هاى آموزشى  ــى به  آن پاس بايد در پژوهش هاى معاصِر برنامة درس
در شكل گيرى هويت فراگيران است. وى معتقد است فرهنگ مى تواند به عنوان عرصة 
ــود. تلقى فرهنگ به عنوان يك حوزة گفتمانى بايد  رقابت و صداهاى گوناگون تلقى  ش
ــد (مك الرن، به نقل از: فتحى واجارگاه، 1386: 79).  دربردارندة صداهاى مختلف باش
ــده، ضرورت توجه به  ــيه رانده ش هنرى ژيرو4 نيز با تأكيد بر گروه هاى جانبِى به حاش
ــنهاد مى كند (ژيرو، به نقل از: فتحى واجارگاه، 1386: 71).  تعليم  و تربيت آن ها را پيش
ــان نيز بر بازنمايِى موضوعاتى نظير هويت، نژاد و قوميت  انسان شناسان و جامعه شناس
1. Multiculturalism
2. Pinar
3. Mclaren
4. Henry Giroux



فصلنامه علمى - پژوهشى
فصلنامه علمى      تخصصى مطالعات ميان رشته اى
شماره اول    زمستان يكهزار و سيصدوهشتادونه

159
تلفيق راهبردى مناسب

براى تدوين  ...

ــردن آن با تعليم وتربيت، تأكيد دارند (مك كارتى1، 1993: 112). فتحى نيز بر  ومرتبط ك
ضرورت يادگيرى و احترام به تنوع قومى و فرهنگى توسط فراگيران تأكيد كرده و معتقد 
ــِت مؤثّر را بياموزند (فتحى،  ــت كه آنان مى بايد صالحيت هاى ضرورى براى زيس اس
ــة بين المللى برنامه ريزى آموزشى2 (IIEP) نيز بر اهميِّت توجه برنامة  1385: 8). موسس

درسى به مباحث فرهنگى و قوميتى، تأكيد كرده است. 

ضرورت تدوين برنامة درسى چندفرهنگى با رويكرد ميان رشته اى3 
ــا و هنجارهاى گوناگون، در كنار هم  ــة مدرِن امروز، مجموعه اى از فرهنگ ه در جامع
قرار گرفته اند كه غالباً همسو و تقويت كنندة يكديگر نيستند، بلكه دركنار يا در تضاد با 
هم قرار مى گيرند. نتيجة اين وضعيت، شرايطى است كه در آن كنترل اجتماعى، بسيار 
ضعيف است (رفيع پور، 1385: 388). بنابراين، جوامع مختلف براى پاسخگويى به اين 
ــغولى، به دنبال مبانى نظرى و الگوى راهبردى درخصوص سياست چندفرهنگى  دل مش
ــب و مبانى نظرِىِ سياست قومى و چندفرهنگى  ــتند. در ارائة الگوى مناس و قومى هس
ــويى، برخى معتقدند كه پس  براى جامعة ايران، ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. از  س
از انقالب، در وجود چيزى كه بتوان به آن دقيقا «سياست فرهنگى» اطالق كرد، ترديد 
ــتانى و زائرى، 1388: 132). از سوى  ديگر، با وجود تالش  وجود دارد (صديق  سروس
محّققان (حاجيانى، 1383؛ صالحى اميرى، 1385؛ عراقيه و ديگران، 1388؛ سروستانى و 
زائرى، 1388)، نتايج، با فقدان قطعيت و ترديد و توصيه به به كارنبستن نتايج در گسترة 
وسيع، گزارش شده است. اين مسئله ضمن آنكه موانع متعّددى را در مسير برنامة درسى 
چندفرهنگى و به ويژه، بين المللى كردن برنامه هاى درسى در آموزش  عالى ايجاد مى كند، 
ــتار نمى گنجد؛ لكن  داليل متعّددى دارد كه پرداختِن كامل به  آن، در حوصلة اين نوش
به گمان نويسندگان اين مقاله، عامل مهّمى كه در احتياط علمى صاحب  نظران و محققان 
حوزة سياست چندفرهنگى و قومى در جامعة ايران به صورت تلويحى مشهود است و 
مى توان از نتايج پژوهش هاى آن ها برشمرد، ضرورت پرداختن به اين موضوع، از نگاه 
رشته هاى مختلف است. درواقع، نگاه ميان رشته اى و تلفيق، به دليل توجه به ابعاد مختلِف 
1. Cameron Mccarthy
2. International Institute for Educational Planning 
3. Interdisciplinary
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وجودى يا زيست جهان هاى متفاوت، رودررويى هاى گوناگونى با مسئله خواهد داشت 
ــنايى با گونه شناسِى  ــتناد كرد. اكنون براى آش كه در تحليل نهايى بايد به آن ها اعتنا و اس
ــدة آن به شرح زير  ــكال مختلِف شناسايى ش ــى آموزش  عالى، اَش تلفيق در برنامة درس
معرفى و اَشكال مناسب آن، براى تدويِن برنامة درسِى چندفرهنگى، پيشنهاد خواهد شد. 
مهرمحمدى (1388: 13- 16) با ارائة يك گونه شناسِى تلفيق برنامة درسى آموزش  عالى ، 

شش نوع از اَشكال شناسايى شده را به شرح زير معرفى مى كند: 

اشكال شناسايى    شدة تلفيق 
1. برنامه ريزى تلفيقى درون رشته اى موازى1 

از آن به جمع جبرى رشته ها نيز ياد مى شود. در اين  روش «هريك از رشته ها، مفاهيم، 
ــاختار،  اصول، مبادى و روش هاى خود و همچنين ترتيب ارائة آن ها را به طور كامل  س
حفظ مى كند و در عمل، فقط شاهد اجراى متوازى دو يا چند رشته با برنامه هاى مجّزا 
و البته، منطبق بر نظم منطقى در هر رشته هستيم». رشته اى با عنوان «فلسفه، سياست و 
اقتصاد» كه در دانشگاه آكسفورد اجرا مى شود، نمونة برنامه تلفيقى منطبق بر اين رويكرد 

است. 
2. برنامه ريزى تلفيقى ميان رشته اى2 

ــبتاً مشترِك  ــترك يا نس در اين  روش، به مفاهيم، مبادى يا موضوعات كلى و اصول مش
ــازمان يافته چند  ــته توجه مى كنند و آگاهانه، روش، زبان و دانش س بين دو يا چند رش
حيطه از دانش را براى بررسى موضوعات و مبادى مشتركى به كار مى گيرند. دانشجويان 
ــاى تحليلى و از منظر  ــد از ابعاد مختلف و در چارچوب ه ــه موضوعات مهم و واح ب
ــه مى كنند. اين رهيافت، ظرفيت خوبى  ــِى چند علم توجه و آن ها را مطالع روش شناس
ــت گذاران متخصِص  ــك موضوِع چندبعدى و تربيت سياس ــراى مطالعة همه جانبة ي ب

چندحرفه اى دارد. 
3. برنامه ريزى تلفيقى چندرشته اى3 

اين رويكرد با يك موضوع يا مسئلة كّلى آغاز مى شود كه همزمان، از طريق چند نظام 
1. Parallel Intra - disciplinarity
2. Inter – disciplinarity
3. Multi Disciplinarity
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ــته هاى مختلف، يك پديده يا موضوع يا مسئله را  ــته اى و اصول سازمان دهندة رش رش
ــدت و ميزان تلفيق، رويكردى ميان درون رشته اى موازى و  ــى مى كند. به عّلت ش بررس
ميان رشته اى محسوب مى شود. رشته يا درسى با عنوان «جامع شناسى سياسى كشورهاى 

در حال توسعه» از نمونه هاى منطبق بر اين رويكرد تلفيقى معرفى شده است. 
4. برنامه ريزى تلفيقى چندرشته اى متقاطع1 

ــت. در اين  گزينه، يك رشته يا  ــده اس ــته ها نيز ناميده ش ــاس گذر از رش طراحى براس
ــناختى و در  ــناختى يا حيطة موضوعى را از ديدگاه تحليلى و روش ش رويكرد روش ش
قالب الفاظ رشته اى ديگر مطالعه مى كنند. رشته هاى منطبق بر اين رويكردِ تلفيقى، شامل 
ــفة اقتصاد است. در اين  رويكرد تلفيقى، به وضوح، شاهد  رشته هاى فلسفة علم و فلس
تلفيق به معناى خلق حوزة معرفتى جديد هستيم. به طور دقيق تر، اين  رويكرد تلفيقى، از 

نوع «هم جوشى» است كه ناظر به درآميختگى و وحدت رشته هاى متجانس است. 
5. برنامه ريزى چندرشته اى متكثّر2 

ــود كه ارتباط بيشترى باهم  ــته هايى ايجاد مى ش اين رويكرد از طريق طراحى مابين رش
دارند و وجود يك ادبيات مشترك يا روش شناسى مشترك كه همراه با همگونى مفاهيم، 

در دو عرصة علمى باشد، الزمه چنين طرحى است. 
6. برنامه ريزى تلفيقى فرارشته اى3 

ــته اى افقى،4 فرارشته اى قائم5 و  ــه رويكرد فرعى با نام هاى فرارش اين رويكرد، خود به س
فرارشته اى مورَّب6 تقسيم شده است. اين رويكرد به مقوله هايى مى پردازد كه بيشتر با منطِق 
تلفيق، در برنامه هاى درسِى پيش  از دانشگاه، هماهنگ است. كاربرد اين رويكرد و اَشكال 

فرعى آن، از جمله در آموزش هاى عمومى است كه در آموزش  عالى تعقيب مى شود. 

بحث و نتيجه گيرى 
ُخرده فرهنگ ها و فرهنگ ها در مقايسه با همة گذشتة تاريخ، با سرعت بيشترى از يك 
1. Cross disciplinarity
2. Pluri disciplinarity
3. Supra disciplinarity / trans disciplinarity 
4. Horizontal supra disciplinarity
5. Vertical supra disciplinarity 
6. Oblique supra disciplinarity



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره دوم
شماره 1
زمستان 1388

فصلنامه علمى      تخصصى مطالعات ميان رشته اى
شماره اول    زمستان يكهزار و سيصدوهشتادونه

162

ــتند. در اين  ميان، بسيارى از كشورها  نقطة جهان به نقطة ديگر در حركت  و انتقال هس
ــتقيم، درگيِر تنّوع اقوام و فرهنگ هاى مختلف هستند. از طرفى،  مانند ايران، به طور مس
دانشگاه ها نيز به عنوان محيط هاى فرهنگى، با واقعيت وجود هويت ها، اقوام و فرهنگ ها 
و عقايد متفاوت روبه رو هستند. ازجملة وظايف آموزش  عالى نيز ايجاد فضاى آزاد براى 
يادگيرى، كمك به توسعة پايدار، دموكراسى، برابرى در فرصت هاى آموزشى، صلح  و 
عدالت است. آموزش  عالى براى تحقق بخشيدن به وظايف خود، نيازمند ابزارهاى الزم 
ــى متناسب با شرايط و نيازهاست. برنامة درسى نيز، در دوران  از جمله برنامه هاى درس
كنونى، رشته اى است كه در آن، زبان و گفتمان هاى متفاوتى به كار مى رود و ازجملة اين 
ــا، مباحث نژادى و چندفرهنگى گرايى و رفع تبعيض در عرصة تعليم وتربيت  گفتمان ه
ــت. يكى از نيازهاى آموزش  عالى ايران، درحال  حاضر، ضرورت  ــى اس و برنامة درس
فراهم كردن بسترهاى مناسب در برنامه هاى درسى، براى آشنايى با فرهنگ هاى مختلف 
و نيز ايجاد زمينه هايى براى توسعة مراودات بين المللى و بالفعل كردن استعدادهاى بالقّوة 
ــى آموزش  عالى است. براى  آموزش  عالى ايران، براى بين المللى كردِن برنامه هاى درس
تدوين برنامة درسى چندفرهنگى در آموزش  عالى ايران پيشنهاد مى كنيم كه تعليم وتربيت 
چندفرهنگى با ديدگاه تحليلى و روش شناختى و در قالب الفاظ رشته يا رشته هايى نظير 
جامعه شناسى، علوم اجتماعى، علوم تربيتى و تاريخ و علوم سياسى مطالعه شود يا اينكه 
ــته هايى كه ارتباط بيشترى با هم دارند، تعليم وتربيِت چندفرهنگى  از طريق طراحى رش
ايجاد شود كه اين مورد، به وسيلة ادبيات مشترك يا روش شناسى مشتركى ممكن است 
كه با همگونى مفاهيم در دو عرصة علمى همراه باشد. بنابراين، براى تدوين برنامة درسِى 
ــكال برنامه ريزى تلفيقى چندرشته اى متقاطع يا  چندفرهنگى در آموزش  عالى ايران، اَش
برنامه ريزى چندرشته اى متكثّر را پيشنهاد مى كنيم. با اين ديدگاه تلفيقى، تعليم وتربيِت 
ــت مدّون در اين زمينه كه الزمة توسعة آموزش  عالى است،  چندفرهنگى و ارائة سياس
ــود و به دليل توجه به ابعاد مختلِف وجودى يا  از حالت نگاهى تك بعدى خارج مى  ش
زيست جهان هاى متفاوت و روَدررويى  هاى گوناگون با مسئلة تعليم وتربيِت چندفرهنگى 

مى توان در تحليل نهايى، به نتايج آن اعتنا و استنادِ محكم  ترى كرد. 
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