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Abstract 
The purpose of this article is to evaluate the dimensions of multicultural literacy of 
Farhangian University students and teachers. The research approach is quantitative and the 
survey method is used. The statistical population included students and teachers of 
Farhangian University, whose number in the academic year 1399-1398 was equal to 46819 
people. The sampling method was random cluster and Cochran's formula was used to 
determine the sample size and the total number of samples was 382. Data were collected 
using Sadeghi Multicultural Literacy Assessment Questionnaire (2015). This questionnaire 
measures the dimensions of multicultural literacy (knowledge-attitude and skills). Data was 
classified, adjusted, summarized and analyzed, and according to the nature of the research, 
descriptive statistical methods (mean, frequency, percentage, standard deviation, etc.) and 
inferential statistics such as one-sample t-test were used. The results indicate that the 
multicultural literacy of students and teachers of Farhangian University are at a desirable 
level in terms of knowledge and at a moderate level in terms of multicultural attitudes, but 
are not very desirable in terms of multicultural skills. The most important suggestion for 
promoting multicultural literacy is for student-teachers to actually accept and respect Iranian 
cultures. 

Keywords: Cultural literacy, Multicultural dimensions, Multicultural literacy, Student-
Teacher. 
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 انیدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگ یابعاد سواد چندفرهنگ یابیارز

 4یقادر یمصطف، 3پوریاله موسنعمت ،2یصادق رضایعل ،1یافضل دهیسع

 رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطباریزی درسی، برنامهی دکترآموخته دانش. 1

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکدة روان ،یدرس ةگروه مطالعات برنام ار،ی. دانش2

 رانیدانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ا ،یعلوم انسان ةدانشکد ،یتیگروه علوم ترب ،. استاد3

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکدة روان ،یدرسة گروه مطالعات برنام ر،ای. دانش4

 (29/02/1400؛ تاریخ پذیرش: 25/11/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده

از روش پیماشی استفاده  چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان است. رویکرد پژوهش کمی و حاضر ارزیابی ابعاد سواد ةهدف مقال
نفر  46819برابر با  1398-1399ها در سال تحصیلی آماری شامل دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بوده که تعداد آن ةشده است. جامع

کل  ای تصادفی بوده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و تعدادگیری از نوع خوشهروش نمونه گزارش شد.
 -چندفرهنگی)دانش ابعاد سوادکه ( 1397) چندفرهنگی صادقی سنجش سواد ةها با پرسشنامهد. گردآوری دادشنفر لحاظ  382نمونه 

استنباطی  توصیفی )میانگین، فراوانی، درصد، انحراف استاندارد و...( و آمار های آمارروشها با دادهانجام شد.  ،سنجدنگرش و مهارت( را می
فرهنگیان در بعد دانش در سطح مطلوبی  چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه سواد نشان دادنتایج  تحلیل شد.ای ونهنمتک آزمون تیمانند 

چندفرهنگی در سطح چندان مطلوبی نیستند. مهمترین ت چندفرهنگی در سطح متوسط بوده، اما در بعد مهار قرار دارند و در بعد نگرش
 های ایرانی است.پذیرش واحترام به فرهنگ ،چندفرهنگی، دانشجومعلمان در واقع سواد یپیشنهاد برای ارتقا

  .فرهنگی چندفرهنگی، سواد سواد، دانشجومعلمان بعاد چندفرهنگی،ا واژگان کلیدی:
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 مقدمه

دانند و باور بر این است که یادگیرنده ای فرهنگی میپردازان و محققان یادگیری را مقولهنظریه

(. 1395)محمدی و همکاران،  کندوای آموزشی را دربافت فرهنگی خویش دریافت و تفسیر میمحت

ثیر أهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در رشد فرد اهمیت بسیار دارد و در باور و روان آدمی تجنبه

می قوی هاوتبه تفاام حتردهد. اها را شکل میهای انسانگذارد. فرهنگ، رفتار و نگرش و ارزشمی

یی اجدن هااقومی خوی هاوهگری عضااکند. بیشتر د نابوآن را نه ؛ جتماعی کمک کندم انسجااباید به 

شی زموی آصلی برنامههااها به بخش آنفرهنگ و یخ رهستند که تار آن ستااخوت شدما به، انیستند

کند که در آن اندازه که جامعه، محیطی را فراهم  هر(. »2010 ،1)بنکس دتر تبدیل شورگبز ةجامعو 

ای عمومی نقش داشته باشند، دهی نهادههای قومی بتوانند رشد کنند و در شکلتمام گروه

مند های قومی بهرهها و فرهنگها نیز کاهش خواهد یافت و جامعه از مبنایی غنی از سنتخصومت

شوند، گرفته میهای انسانی نه سانسور و نه نادیده واقع، در فضایی که انواع ظرفیت خواهد شد. در

 .(1396 زاده و فتحی واجارگاه،)حمیدی« گرددشوند، وحدت شکوفا میبلکه ارزشمند نیز تلقی می

اصوال مفاهیمی مانند نژاد، قومیت و فرهنگ در یک بستر اجتماعی شکل گرفته و صرفا نشانگر 

اهی شناخت فرهنگ های زیستی افراد نیستند از این منظر پدیده چندفرهنگی ناظر به خود آگویژگی

ها، عدم های رایج میان فرهنگفرهنگی، شناخت بدفهمی فرهنگی، فهم تنوعخودی و روابط بین

(. 2013 ،2باشد )نورتونحساسیت و سوءگیری نسبت به فرهنگ خاص و کسب دانش فرهنگی می

وت را فرهنگ متفا جدید که حضور چند ( چندفرهنگی مفهومی است نسبتا1391ً) به اعتقاد صادقی

ها چند فرهنگ مختلف کند و جوامع چندفرهنگی، جوامعی هستند که در آندر کنار هم تداعی می

 ةایران یک جامع ،. بر این اساسیابندمیبنا به دالیلی بطور همزمان در کنار یکدیگر امکان زیست 

باید  اًچندفرهنگی، صداهای مختلفی وجود دارد که ضرورت ةچندفرهنگی است. اساسا در یک جامع

 این توجه، داشتن دانش و سوادفرهنگی است. ةها توجه شود؛ و الزمآن ةبه هم

 کند، گاهاً قابل قبول را تعریف می سواد فرهنگی؛ رفتارها، فرهنگ و تعصبات قابل قبول وغیر
                                                           
1. Banks 

2. Norton 
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نظیر خود در های بیقابل بررسی است. بنابراین، برای پاسخگویی به خواسته ها غیربسیاری از آن

بار شخصی بنام ادی ل جهانی، باید یاد بگیریم که از نظر فرهنگی سواد داشته باشیم. برای اولیناتصا

( در آمریکا سواد فرهنگی را مطرح کرد. سواد فرهنگی؛ به توانایی درک و مشارکت 1982) 1هیرش

وشتن مشابه سواد توانایی خواندن و ن مسلط در یک فرهنگ خاص اشاره دارد. سواد فرهنگی تقریباً

فرهنگی را  ای از محققان و مربیان تالش کردند تا مفهوم سوادها سال، طیف گستردهاست. برای ده

 (. 2009،  3؛ شوایزر2009، 2دوباره تعریف کنند و معنای جدیدی را به این ایده اضافه کنند )کوک

 ةه در زمین( با توجه به تالش انجمن اروپایی سواد فرهنگی ک2013) 4هافمن و کانسویز ،سگال

ای است گیرند سواد فرهنگی، تمرین نوآورانه و خالقانهکند، نتیجه میسواد فرهنگی اروپا کار می

باشد و خارج از که شامل ارتباط، مقایسه و نقد در مقیاسی فراتر از یک زبان یا یک کشور)ملت( می

پایدار قرار  ةهای توسع( که فرهنگ را در قلب سیاست2013) 5، تاچرا و هافمنانتزاع است. فالول

ناپذیر از آموزش با کیفیت است و نقش مهمی کند سواد فرهنگی بخش جداییتأکید می ،داده است

  طرف دارد.جوامع فراگیر و بی یدر ارتقا

در پژوهشی به بررسی ادبیات سواد فرهنگی پرداخته و برخی از  (2019) 6النا شلیاخوچوک

ة وی عناصر سواد فرهنگی مرتبط با ده کند.هنگی را روشن میهای مفهومی پیرامون سوادفرایده

را ارزیابی  21و  20مفهوم سواد فرهنگی در قرن  ةعکند و به طور انتقادی توسروز میرا به 2020

تواند گیری شده است که یک مدل جدید از سواد فرهنگی که میکند. در این مقاله این چنین نتیجهمی

ند برای زندگی در جهان با تمام نوسانات، عدم اطمینان، پیچیدگی و ابهام به عنوان ابزاری قدرتم

نظران اهمیت سواد فرهنگی ای از صاحبتوان ادعا کرد عدهباشد، وجود دارد. به طور خالصه، می

های اصلی سواد فرهنگی در تشریح ویژگی ،ها همچنیند، آنکننیا سواد چندفرهنگی را تأیید می
                                                           
1. Hirsch 

2. Cook  

3. Schweizer  

4. Segal & Kancewicz-Hoffman  

5. Flavell, Thackrah & Hoffman 

6. Shliakhovchuk 
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و سواد فرهنگی؛ را مستلزم آگاهی از پیچیدگی فرهنگ ها، تأمل انتقادی و اذعان به  اتفاق نظر دارند

 (.2019)شلیاخوچوک،  دانندفرهنگ دیگر می توانایی برقراری ارتباط مؤثر با یک یا چند

های های مورد نیاز برای عمل به شایستگیها و مهارتدانش شامل ،1چندفرهنگیسواد 

ای، تبدیل به یکی از ابزارهای سواد اطالعاتی یا سواد رسانه ةموازات توسع ، که بهاستفرهنگی ینب

دارای اهمیت  نظر(. سواد چندفرهنگی از این 2008، 2کیتلین) ضروری در زندگی مدرن شده است

مثل دیگر اشکال سواد، تحقق آن مستلزم آموزش یا الگوسازی فعال است، تاکنون این  است که دقیقاً

گوها، ونشینی، بیان تجارب، گفتمبخشی از آموزش رسمی در نظر گرفته نشده است. هکار به عنوان 

ها یکدیگر را درک توانند از طریق آنکه اعضای یک گروه متنوع، می هایی هستندها و ... راهقصه

های الزم برای شناسایی آفرینندگان دانش و عالیق ها و تواناییسواد چندفرهنگی شامل مهارت کنند.

برداری از فرضیات دانش برای هدایت عملی، دنیایی انسانی بهره ةدر نتیج ،(2008 بنکس،هاست )نآ

در پژوهشی برای ترغیب کودکان از  (2009) 3گریس فوئورورگر و عادالنه ایجاد خواهد کرد.

ها( آن)زبان دوم  تنها به زبان انگلیسی، تا سواد را نهکردهای فرهنگی و زبانی متنوع طراحی زمینه

مدرسه( برای  ةهای زبان اول )در کتابخانکتاب کردنبلکه به زبان اول خود توسعه دهند و با فراهم

ها شوند. نتایج این های فرهنگی آنکودکان برای استفاده در کالس و خانه، باعث افتخار در زمینه

ن والدین مدرسه، هایی را برای ایجاد مشارکت بیدهد چگونه این مداخله فرصتتحقیق نشان می

های تعامل با زبان برایکند که زبان و اقلیت ایجاد کرده است و به دانشجویان زبان اقلیت پیشنهاد می

اول و دوم خود در برنامه درسی اصلی شرکت کنند. گریس فوئورورگر، به عنوان محققی که مسئولیت 

 ةخود را در یک زمین ة، تجربکنندگان و مصاحبه در مدرسه را بر عهده گرفته استشرکت ةمشاهد

به روابط مشترک بین محققان، معلمان،  در مطالعة اوکند. اجتماعی و شخصی روایت می -فرهنگی 

ترویج شده است، پرداخته و تنظیمات بهم پیوسته مدرسه،  آموزان که توسط این پروژهوالدین و دانش

 (.2009 )فوئورورگر، دهدخانه و جامعه را شرح می

                                                           
1. Multicultural literacy  

2. Caitlin  

3. Grace Feuerverger 
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تر نسبت به گفتمان کالس و یک ادالنهع دفرهنگی در آموزش و پرورش با رویکردسواد چن

ست، اچندفرهنگی و جهانی  ةیک جامع ةکنندمحیط یادگیری کیفی برای نوجوانانی که منعکس

 ئةسواد چندفرهنگی منوط و مشروط به ارا(. »2012،زانگ ایکس) شودتوسط معلمان تکمیل می

هایی که در جامعه وجود دارند ها و ارگانامعه است. نهادها و سازمانهای چندفرهنگی در جآموزش

مناسب برای آشنایی با اقوام  ةتوانند در این امر بسیار مهم و حیاتی فعالیت داشته باشند تا زمینمی

ها و تنوعات، های فرهنگی، کسب دانش چندفرهنگی، مهارت برخورد با تفاوتلفهؤمختلف و م

ها، احترام به ادیان الهی، توجه به تفاوت ،ها بوجود آید. همچنیننسبت به پدیدهایجاد نگرش مثبت 

-پذیرش تکثر دینی و مذهبی، قومی، فرهنگی و زبانی، بازخوانی و بازشناسی مشاهیر اقوام در حوزه

 های مختلف و آشنایی با خدمات علمی و ادبی و فرهنگی آنان به جامعه ایران، آشنایی با آثار باستانی

قومی، ترویج مدارا، بین ةهای تاریخی، احترام به دیگری، کاهش فاصلو تاریخی اقوام، آشنایی با مکان

 پاپ. رینولدز و مولر «دکنگیری حس همبستگی ملی، تقویت انسجام اجتماعی را فراهم میشکل

چندفرهنگی از نظر برخی  های سوادلفهؤشده مطی مطالعات انجام» بیان کردند (2004)

 بارةنگرش و مهارت چندفرهنگی است. دانش چندفرهنگی شامل دانش فرد دردانش،  نظران،احبص

های فرهنگی است که تفاوت بارةهای مختلف است. فرض اولیه براساس اصطالح دانش درفرهنگ

های مختلف فرهنگی گروه بارةممکن است اشتباه یا ناکامل باشد. دانش چندفرهنگی شامل دانش در

 بیگی،)صادقی و هواس« شودهای درسی تدریس نمیبه طور معمول در بسیاری از برنامه است که

1399.) 

و مهارت فرهنگی ]مهارت چندفرهنگی[ توانایی ایجاد آگاهی و اعمال دانش و تغییر  نگرش»

ی ریزی، هدایت و ارزیابدیده در برنامهکند. افراد آموزشهای چندفرهنگی را فراهم میثر در محیطؤم

های دیگر را با ها نیازهای فرهنگشوند. آنکنند، ماهر میهای چندفرهنگی که در آن کار میزمینه

د کرهایی( از فرهنگ دیگر همکاری خواهند دقت ارزیابی خواهند کرد و با سفیران فرهنگی )انسان

های محیطثری در ؤتعامل م ،و رفتار افرادی با فرهنگ مختلف را در نظر خواهند گرفت. همچنین

ها در جهان عدالتیآموزیم که چگونه از بیآموزان میچندفرهنگی برقرار خواهند کرد. وقتی به دانش
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تر و ها کمک کنیم تا امکاناتی برای اقدام تغییر جهان در جهت دموکراتیکانتقاد کنند، باید به آن

)سو  ا ناامید و بدون انگیزه کندترشدن ایجاد کنند. انتقاد بدون امید ممکن است دانشجویان رعادالنه

مند باشند. زیرا معلمان نیز از سواد، نگرش و مهارت چندفرهنگی بهره باید(. پس 2013 ،1سوو 

دست ه رود، این مهم بکار میه مهارت فرهنگی به عنوان یک ابزار برای مدیریت کالس و مدرسه ب»

های گی تسلط داشته باشند و به تفاوتهای فرهنمگر اینکه مدیران و معلمان به مهارت ،آیدنمی

 سهرابی رنانی، و آرایکشتی، زاده)قلی« آموزان به چشم عاملی مهم بنگرندتک دانشفرهنگی تک

1390.) 

های الزم را برای مراکز تربیت معلم وظیفه دارند مهارت( 2006) 2در پژوهش الیزابت بیفامب

صورت متنوع برآورده شود. ه ها بتماعی و شخصی آنمعلمان آینده فراهم کنند تا نیازهای فکری، اج

درسی  ةهای درسی آموزش معلمان و توجه به برنام، دلیل اصلی تحول در برنامهپژوهش اودر 

. محقق معتقد است برخالف رویکرد انفرادی که در بسیاری از بررسی شده استچندفرهنگی 

محتوا،  بارةتا ادراکات متنوعی در شدرش آید، باید رویکردهای آموزشی را پذیمؤسسات به دست می

ها صورت گیرد. همچنین مراکز تربیت معلم باید در جهت رشته ةها و ابزارهای ارزیابی کلیروش

های تعاملی میان اقوام مختلف تالش کنند تا ابتکارات چندفرهنگی رشد کند. چنین ایجاد محیط

علمان پیش از خدمت خواهد شد و آمیزی موجب کسب مهارت فرهنگی در مرویکردهای تحول

های تغییر ای با چالشها ایجاد خواهد شد تا به طور مؤثر و با توانمندی حرفههای الزم در آنمهارت

باید نگرش  ،معلمان همچنین. (2006 )بیفامب، رو شونده)چندفرهنگی( روب جمعیتی مدارس

ة و مهارت الزم برای تدوین برنامخودبازتابی نسبت به موضوع چندفرهنگی داشته باشند و دانش 

های اقلیت قومی درسی چندفرهنگی را داشته باشند معلمان باید، تجربیات زندگی و شناخت گروه

دانش علمی را  ،آموزان متنوع قومی کمک کنندانند تا به دانشهای درسی بگنجرا در طراحی برنامه

های یکدیگر و احترام در به درک فرهنگهای قومی محروم از فرهنگ را قابهتر درک کنند و گروه
                                                           
1. Sue & Sue 

2. Elizabeth BifuhAmbe 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X0600028X#!
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های ملی و تشویق معلمان برای کسب سواد چندفرهنگی در کشورهای د. تدوین سیاستکننبه هم 

 ،1هومگ، چنگ و یانگ) برخوردار استدهد که این موضوع از اهمیت باالیی مختلف نشان می

2016 .) 

ای افراد و چه برای جوامع مختلف، چندفرهنگی[، چه بر ]سواد اهمیت سوادفرهنگیدر راستای 

(. ارتباط 2013، 2هایی شده است )دادنی، هاکلی و پگرومپردازیتوسط برخی از نویسندگان، نظریه

های ارتباطی و فرهنگی در مهارت ةهای متنوع فرهنگی موجب توانمندی و توسعبا افراد با پیشینه

های های فرهنگها و شیوها کاوش در دیدگاههای فرهنگی، بمهارت ،شود. به طور کلیها میانسان

ها حاصل مختلف و نیز از طریق تأمل در خود و سبک رفتار و ارتباطات خود با دیگر فرهنگ

دهد و با برقراری ارتباط هویت فرهنگی و نژادی، منظر فرهنگی فرد را شکل می ،شود. همچنینمی

های نسبی فرد ارزیابی و نقاط قوت و محدودیت های مختلف، تفکر انتقادیبا دیگر افراد در فرهنگی

 (.2013، ، تاچرا و هافمن)فالول شودمی

مردم جهان این نیست که قادر به خواندن و نوشتن و انجام ریاضیات  ةلأاکنون، بزرگترین مس

دانند، توانند از آنچه میرسد مشکل این است که چگونه این شهروندان مینظر میه بلکه ب ،نیستند

های مهمی برای ساختن تفاده کنند و زندگی خود را به نحو درستی تغییر دهند. آموختن مهارتاس

های اساسی رسد که عالوه بر تسلط بر مهارتنظر میه ها الزم بانسان ةتر و بهتر برای همجهانی آرام

انتقادی خواندن و نوشتن، شهروندانی با سواد بشوند که در جوامع چندفرهنگی دموکراتیک، سواد 

 چندفرهنگی )یا سواد انتقادی فرهنگی( را فراگرفته و نگرش خود را در این خصوص توسعه دهند

، این رویکرد آموزشی و تربیتی بر بنیاد مفاهیمی همچون در ایران بنابراین،(. 2012، 3)بنکس و بنکس

آموزان آن دانشعدالت اجتماعی و برابری آموزشی و تسهیل تجارب آموزشی مبتنی است که از طریق 

از نظر فردی به یادگیرندگانی رشد یافته و از نظر اجتماعی به شهروندانی آگاه و فعال در سطوح 

شود که ابتدا و این امر تنها در صورتی به بهترین وجه میسر می، محلی، ملی و جهانی مبدل شوند

 معلمانی باسواد چندفرهنگی داشته باشیم.

                                                           
1. Huang, Cheng & Yang 

2. Dudeney, Hockly & Pegrum 

3. Banks & Banks 
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این موضوع  بایدشود، پس ران توسط دانشگاه فرهنگیان انجام میاز آنجا که تربیت معلم در ای

دردانشگاه فرهنگیان مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شود. تربیت معلم قدمت صدساله دارد، در 

طول این مدت تربیت معلم دچار تغییرات سازمانی مختلفی شده است و از مراکز تربیت معلم در 

 1390)ص( تغییر نام یافت و باالخره در شهریورماه سال  مبر اعظمبه مجتمع آموزش عالی پیا 1386

دانشگاه فرهنگیان در شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید و این دانشگاه، دانشگاه  ةاساسنام

فرهنگیان نام گرفت و با همکاری و مشارکت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات 

عنوان مرکز ثقل تعلیم و تربیت معلم در ه کار کرد و به نایی شروع بت امئصورت هیه و فناوری ب

 بایدها، ها و فرهنگایران با وجود تنوع قومیت ةکشور، مطمح نظر قرار گرفت. حال در جامع

 نظررسید این دانشجویان از آن نظر میه نومعلمان این جامعه نیز با دانش چندفرهنگی آشنا شوند. ب

)در دانشگاه فرهنگیان( باید  اند، در دوران تحصیلخود انتخاب کرده ةی آیندکه شغل مهمی را برا

تا  کنندهای دیگری نیز کسب ها و نگرشها و دانشعالوه بر دروس عمومی و تخصصی، مهارت

تعلیم و تربیت  ةای متناسب در عرصهای حرفهها و شایستگیعنوان معلمانی با مهارته بتوانند ب

 کشور ظاهر شوند. 

که کارآمدی  ندهشی به بررسی این موضوع پرداختودر پژ (1389) سلطانی و بلندهمتان ،عزیزی

نظام آموزشی در جوامع متکثر از نظر فرهنگی به چه عوامل بستگی دارد؟ یکی از این عوامل مهم 

معلمان هستند که برای توفیق در امر آموزش در یک جامعه چندفرهنگی باید با مبانی آموزش 

مراکز تربیت معلم، در فرایند تربیت معلمان  ،هنگی آشنایی الزم را کسب کرده باشند؛ از این روچندفر

های الزم برای نیل به اهداف آموزش چندفرهنگی در مدارس آینده باید به دانش، بینش و مهارت

نشجویان، ها در این پژوهش حاکی از آن بود که از نظر دااهتمام نمایند. نتایج تجزیه و تحلیل داده

آموزش چندفرهنگی در مراکز تربیت معلم از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. مدرسان مراکز تربیت 

های خود به مفاهیم و موضوعات آموزش چندفرهنگی توجه چندانی ندارند و معلم در آموزش

 کند در محتوای درسی مراکز تربیتتحلیل محتوای کتب درسی مراکز تربیت معلم نیز مشخص می

سلطانی،  و بلندهمتان ،)عزیزی« معلم توجه چندانی به مفاهیم آموزش چندفرهنگی نشده است

1389). 
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پژوهش حاضر به دنبال این با توجه به اهمیت کسب سواد چندفرهنگی برای معلمان؛  بنابراین،

و دریابد سواد  بررسی کردهمیزان سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان را در وضعیت موجود  است که

ه ال بؤچندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تا چه میزان است؟ و در پی یافتن پاسخ این س

 االت جزئی دیگری نیز پراخته است.ؤعنوان هدف اصلی، به س

فرهنگی میان افراد و حل مشکالت ارتباطات بین ةتوان به توسعاز فواید سواد چندفرهنگی می

ارتباطات  ةطرح آموزش چندفرهنگی نام برد. همچنین توسع مهاجران و تشکیل فضای مناسب برای

های مختلف در فرهنگی با نمایندگان فرهنگمتقابل فرهنگی، کسب مهارت برای ایجاد تعامل بین

های دیگران هایی مانند تحمل، همدلی، توانایی احترام و پذیرش دیدگاهشخصیت افراد و رشد ویژگی

بل فرهنگی، ادغام جوامع در بعد اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و ترویج ارتباطات متقا ةو در نتیج

 ها را بیان کرد.فرهنگی در ملت

هرگاه معلمان از سواد چندفرهنگی برخوردار شوند در راستای تعلیم و تربیت افرادی پیش 

ها آن ،اهداف آن در جامعه عمل کنند. همچنین رخواهند رفت که چندفرهنگی را بشناسند و منطبق ب

فرهنگی را در محیط مدرسه و جامعه توسعه خواهند داد و در کشور چندفرهنگی مثل وابط بینر

ایران با ترویج سواد چندفرهنگی میان افراد قطعا برخی مشکالت جامعه و مهاجران کمتر خواهد 

)گوکالنکو و  شودآمیز و همدلی فراهم میتری برای زیست مسالمتروز فضای مناسبهشد و روزب

 (.2016 ،1سنکوفبوری

تنها باید از در عصر حاضر با توجه به سرعت پیشرفت فناوری و تکنولوژی، معلمان نه

ها برای یادگیری ای خوبی برخوردار باشند، بلکه از قدرت تعامل بین فرهنگهای حرفهصالحیت

درسه درسی چندفرهنگی در مة تحقق برنام ،)متنوع فرهنگی کالس( و همچنین آموزانبهتر دانش

آموزان تنها احساس آمادگی الزم برای همکاری با دانشمعلمان چندفرهنگی، نه»برخوردار باشند. 

آموزان متنوع فرهنگی ها منابع و دانش چندفرهنگِی دانشبلکه آن ،متنوع فرهنگی و زبانی را دارند

                                                           
1. Gukalenko & Borisenkov  
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ه آموزان بدیگر دانش کنند تاای ترسیم میآورند و آن دانشِ فرهنگی را به گونهخود را به کالس می

 (.2019 ،1آکارسیفتچی) طور مداوم از یادگیری دانش چندفرهنگی استفاده کنند

 پژوهش شناسیروش

ها و از لحاظ گردآوری داده ،و از نظر هدف کاربردی اجرا شد رویکرد کمی باحاضر  پژوهش

اه فرهنگیان کشور آماری پژوهش شامل دانشجومعلمان دانشگ ةتوصیفی از نوع پیمایشی است. جامع

گیری از . روش نمونهاستنفر  46819برابر با  1398-1399ها در سال تحصیلی است که تعداد آن

ای تصادفی بوده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بعد از نوع خوشه

سنجش  ةپرسشنام با هادادهد. شنفر مشخص  382اجرای فرمول کوکران، تعدادکل نمونه در مجموع 

دانش چندفرهنگی، نگرش  ةلفؤمشتمل بر سه م گردآوری شد که( 1397) چندفرهنگی صادقی سواد

چندفرهنگی و مهارت چندفرهنگی طراحی شده است. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از نظر 

سشنامه )به صورت هدفمند( انتخاب و پر 2نظرنفر از استادان صاحب 10روایی صوری و محتوایی 

د. پس از شها قرار داده شد و برای سنجش پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده در اختیار آن

بندی، تنظیم، تلخیص و تحلیل شد و ، اطالعات طبقه25ورژن  SPSSافزار با نرم ،هاآوری دادهجمع

د، انحراف استاندارد توصیفی )میانگین، فراوانی، درص های آماربا توجه به ماهیت تحقیق از روش

 ای استفاده شد.نمونهتک و...( و آمار استنباطی مانند آزمون تی

                                                           
1. Acar-Ciftci 

پژوهشگر برای  ها ایجاد شد که( تغییراتی هرچند اندک در بخشی از گویه1397سازی پرسشنامة صادقی ). به دلیل بومی2

ان صاحب نظر قرار داد. منظور از اساتید صاحب نظر نیز اساتیدی اطمینان از روایی مجدد پرسشنامه، آن را در اختیار استاد

اند که در رابطه با موضوع چندفرهنگی از دانشگاه عالمه، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد بوده

 اند.پژوهشی بوده و در این زمینه کار کرده–دارای مقاالت علمی 
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 های پژوهشیافته

بودن، مکفی، نرمال ةمتغیری حجم نمون ها برای تحلیل واریانس چندفرضبه منظور رعایت پیش

انجام شد.  1یسهای پرت از طریق ماهالنویباکس( و شناسایی دادهواریانس )اموماتریس واریانس ک

در این قسمت به بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق شامل دانش، نگرش و مهارت چندفرهنگی به 

های توصیفی شامل کمترین و بیشترین از شاخص یکعنوان ابعاد سواد چندفرهنگی پرداخته و هر 

  .بررسی شدمقدار، میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی 
 

 دانشجومعلمان بین در چندفرهنگی ادسو . وضعیت ابعاد1 جدول

 میانگین متغیرها
انحراف 

 استاندارد

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

 کشیدگی کجی

 خطا آماره خطا آماره

 29/0 38/0 16/0 20/0 73 11 18/4 13/47 دانش چندفرهنگی

 31/0 47/0 17/0 10/0 62 20 10/4 11/32 نگرش چندفرهنگی

 32/0 39/0 14/0 05/0 30 7 09/2 76/20 مهارت چندفرهنگی

میانگین و انحراف استاندارد دانش چندفرهنگی در بین  1های جدول با توجه به یافته

، بوده و همچنین میانگین و انحراف استاندارد نگرش چندفرهنگی 20/5و  16/52دانشجومعلمان، 

برابر  ،فرهنگی نیز به ترتیبو در متغیر مهارت چند 17/5و  27/39برابر با  ،دانشجومعلمان به ترتیب

میزان کجی و کشیدگی در  ،شودمشاهده می 1 طور که در جدول است همان 05/3و  21/24با 

 بودن متغیرها رعایت شده است.فرض نرمال ،است، بنابراین -2+ تا 2های پژوهش بین متغیر

رش چندفرهنگی (، میزان نگM=16/52میزان دانش چندفرهنگی ) 1های جدول با توجه به یافته

(27/39=  M ( و میزان مهارت چندفرهنگی دانشجومعلمان )27/39 =M )بودن با توجه به نرمال .است

ای استفاده شده است. از این نمونهتک تیآزمون  ها و پاسخ به پرسش زیردادهبرای تحلیل  هاداده

یا یک میانگین استانداردشده شود که میانگین یک نمونه با میانگین جامعه آزمون زمانی استفاده می

  مقایسه شود.)میانگین نظری( 

                                                           
1. Mahalanobis distance 
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چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان به چه میزان  ابعاد سواد پرسش اول پژوهش:

 است؟
 

 =n) 382) اینمونهتک تیآزمون آماری  ةخالص .2جدول 

 متغیرها

 نتیجه  میانگین

 میانگین نظری
میانگین 

 شدهکسب

انحراف 

 دارداستان

احتمال 

 داریامعن
 تیمقدار 

 331/4 00/0 18/4 13/47 4 دانش چندفرهنگی

 124/8 00/0 10/4 11/32 4 نگرش چندفرهنگی

 567/6 00/0 90/2 76/20 4 مهارت چندفرهنگی

در ابعاد سواد چندفرهنگی )شامل دانش، نگرش و مهارت چندفرهنگی و راهکارها(  تیمقادیر 

داری متناظر با آزمون دودامنه اشگاه فرهنگیان به همراه مقادیر احتمال معندر بین دانشجومعلمان دان

توان گفت وضعیت این ابعاد در حد متوسط می ،کوچکتر هستند، بنابراین ∝=05/0داری ااز سطح معن

 است.

سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان به تفکیک جنسیت به  پرسش دوم پژوهش:

 چه میزان است؟
 

 های توصیفی مربوط به ابعاد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان به تفکیک جنسیت. شاخص3جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف استاندارد میانگین متغیرها جنسیت

 دختران

 80 21 10/6 07/60 دانش چندفرهنگی

 69 17 89/5 21/48 نگرش چندفرهنگی

 36 11 03/4 11/42 مهارت چندفرهنگی

 رانپس

 78 15 98/5 20/59 دانش چندفرهنگی

 75 18 89/4 19/54 نگرش چندفرهنگی

 34 9 97/3 27/30 مهارت چندفرهنگی

دانشجومعلمان دختر میزان دانش چندفرهنگی  زمینةدر  3های جدول با توجه به یافته

(07/60=Mو میزان دانش چندفرهنگی دانشجومعلمان پسر ) (20/59 =Mاست، اما میزان )  نگرش
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 ( و نگرش چندفرهنگی دانشجومعلمان پسرM=21/48) چندفرهنگی دانشجومعلمان دختر

(19/54=Mاست و میزان مهارت چندفرهنگی دانشجومعلمان دختر ) (11/32=M و میزان مهارت )

 است. (M= 27/30چندفرهنگی دانشجومعلمان پسر )
 

 در ابعاد سواد چندفرهنگی ین دانشجومعلمان دختر و پسر. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری در بررسی تفاوت ب4جدول 

 جنسیت
منبع 

 تغییرات
 Fآمارة  میانگین مجذورات آزادی ةدرج مجموع مجذورات

احتمال 

 معناداری

 دانش چندفرهنگی

 073/0 86/3 12/52 1 17/52 گروه

   72/14 161 04/2170 خطا

     55/1875321 کل

 نگرش چندفرهنگی

 004/0 805/0 75/30 1 92/82 گروه

   19/38 161 40/6721 خطا

     18/814120 کل

 مهارت چندفرهنگی

 005/0 32/1 49/39 1 49/67 گروه

   71/29 161 09/7218 خطا

     27/41520 کل

دهد بین دو گروه دانشجومعلمان دختر و نشان می 4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری جدول 

میزان  ،به عبارت دیگر .(P<05/0دار وجود ندارد )اچندفرهنگی تفاوت معن پسر در رابطه با دانش

سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دختر و پسر تفاوت یکسان است. اما در رابطه با نگرش 

داری میان دو گروه دانشجومعلمان دختر و اچندفرهنگی و مهارت چندفرهنگی تفاوت معن

 پسردانشگاه فرهنگیان وجود دارد.

ها سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان به تفکیک استان سوم پژوهش:پرسش 

 به چه میزان است؟
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 هاهای توصیفی مربوط به ابعاد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان به تفکیک استان. شاخص5جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف استاندارد میانگین متغیرها استان

 تهران

 80 67 39/3 08/79 هنگیدانش چندفر

 78 43 90/4 54 نگرش چندفرهنگی

 61 36 31/2 02/30 مهارت چندفرهنگی

 کرمانشاه

 67 44 40/5 54/72 دانش چندفرهنگی

 92 78 70/4 76/49 نگرش چندفرهنگی

 67 39 76/2 32/25 مهارت چندفرهنگی

 خوزستان

 80 56 12/4 10/69 دانش چندفرهنگی

 59 37 12/5 09/41 نگرش چندفرهنگی

 48 17 50/3 70/25 مهارت چندفرهنگی

سیستان و 

 بلوچستان

 94 78 60/6 70/68 دانش چندفرهنگی

 60 46 69/4 96/40 نگرش چندفرهنگی

 53 22 30/4 83/29 مهارت چندفرهنگی

 گلستان

 78 49 19/4 28/69 دانش چندفرهنگی

 61 34 40/5 90/49 نگرش چندفرهنگی

 49 27 50/3 89/25 ندفرهنگیمهارت چ

آذربایجان 

 غربی

 87 66 4 68/70 دانش چندفرهنگی

 74 35 12/6 40/50 نگرش چندفرهنگی

 52 28 80/2 60/26 مهارت چندفرهنگی

 استان ،(M=08/79میانگین دانش چندفرهنگی در استان تهران ) ،5های جدول با توجه به یافته

 استان ،(M=70/68استان سیستان و بلوچستان ) ،(M=10/69ان )استان خوزست ،(M=54/72کرمانشاه )

وضعیت مطلوب  ةدهندنشان است که( M=68/70) و استان آذربایجان غربی ،(M=28/69گلستان )

 است.

 ،(M=76/49استان کرمانشاه ) ،(M=54میانگین نگرش چندفرهنگی در استان تهران ) ،همچنین

 ،(M=90/49استان گلستان ) ،(M=96/40ان و بلوچستان )استان سیست ،(M=09/41استان خوزستان )
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وضعیت متوسط نگرش دانشجومعلمان  ةدهندنشان است که( M=40/50) و استان آذربایجان غربی

 .است

( M=32/25( استان کرمانشاه )M=02/30میانگین مهارت چندفرهنگی در استان تهران ) ،همچنین

( و استان گلستان M=83/29ن و بلوچستان )( و استان سیستاM=70/25و استان خوزستان )

(89/25=Mو استان آذربایجان غربی ) (60/26=M )چندان مطلوب وضعیت نه ةدهند، که نشاناست

 .استمهارت چندفرهنگی دانشجومعلمان 
 

 هان. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری در بررسی تفاوت ابعاد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان به تفکیک استا6جدول 

 مجموع مجذورات منبع تغییرات جنسیت
 ةدرج

 آزادی
 Fآمارة  میانگین مجذورات

سطح 
 معناداری

 دانش چندفرهنگی

 047/0 727/0 56/67 5 90/564 گروه 

   78/92 156 78/5641 خطا

    161 32/897544 کل

 نگرش چندفرهنگی

 009/0 49/1 34/134 5 67/670 گروه 

   67/89 156 78/43423 خطا

    161 89/564534 کل

 مهارت چندفرهنگی

 231/0 37/1 65/23 5 32/123 گروه 

   22/17 156 45/5654 خطا

    161 89/231234 کل

های دهد بین دانشجومعلمان در استاننشان می 6نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری جدول 

ها در بین دانشجومعلمان استان (F=09/2) ( وP>05/0) در متغیرهای دانش چندفرهنگی یادشده

و متغیر مربوط ، (F=89/3) ( وP<05/0) تفاوت معنادار وجود ندارد. اما در بعد نگرش چندفرهنگی

 داری وجود دارد.اتفاوت معن (F=09/1) ( وP<05/0به مهارت چندفرهنگی )

 گیریهبحث و نتیج

و قومی متفاوتی هستند و دارای  های فرهنگیمتعلق به گروه یکایران، سرزمین مردمانی است که هر

های گوناگونی بوده که ریشه در پیشینه ها و گرایشآداب و رسوم، زبان، مذهب، طرز فکر، نگرش
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کنند، که در آن چند فرهنگ در کنار هم زیست می را ایو زمینه اجتماعی و فرهنگی آنان دارد. جامعه

(. 1399 بیگی،هواسو  )صادقی عریف استکه ایران مصداق این ت کردندچندفرهنگی تعریف  ةجامع

فرهنگی شرط برقراری ارتباط بیندر یک جامعه چندفرهنگی نیز داشتن سواد چندفرهنگی پیش

های فرهنگی در فرهنگی بر اساس عناصر فردی استوار است و جنبهشود. ارتباطات بینقلمداد می

کالمی، کارکرد اصلی ارتباطات در  غیرسطوح ارتباطات تأثیرگذار است: آداب و رسوم کالمی،  ةهم

 (.2019،  وای)سرگ فرهنگی است ةگیری از تجربپذیری است که هدف از آن بهرهجامعه و جامعه

هدف این پژوهش بررسی ابعاد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان است. در 

چندفرهنگی و مهارت  این پژوهش سوادچندفرهنگی دارای سه بُعد دانش چندفرهنگی، نگرش

 چندفرهنگی است.

رینولدز  ،پاپ ةاست و طبق گفت های مختلففرهنگ ربارةد فردی دانش شامل چندفرهنگی دانش

های مختلف فرهنگی است که به طور گروه دربارة( دانش چندفرهنگی، شامل دانش 2004) 1مولرو 

بارة گیری عاطفی دریک جهت شود. نگرش،های آموزشی تدریس نمیمعمول در بسیاری از برنامه

توان به عنوان فیلتر اجتماعی که به بررسی را می چندفرهنگی[] شیء خاص است و در واقع، نگرش

(. 2013سازی کرد؛ سو و سو )های فرهنگی است، مفهوممعیارها و احساسات مربوط به تفاوت

های ثر در محیطؤرای تغییر ممهارت چندفرهنگی، مهارت توانایی ایجاد آگاهی و استفاده از دانش ب

ریزی، هدایت و ارزیابی در رابطه با موضوعات چندفرهنگی است و برای افراد مهارت و قدرت برنامه

 (.2004 ،2د )پدرسنکنفراهم می ،کنندکار می زمینهچندفرهنگی که در آن 

بین های پژوهش، میانگین و انحراف استاندارد دانش چندفرهنگی در با توجه به یافته

میانگین و انحراف استاندارد نگرش چندفرهنگی  ،، بوده و همچنین20/5و  16/52دانشجومعلمان، 

و در متغیر مهارت چندفرهنگی میانگین و انحراف  17/5و  27/39دانشجومعلمان به ترتیب برابر با 

های در متغیرمیزان کجی و کشیدگی  ،بنابراین ؛است 05/3و  21/24استاندارد نیز به ترتیب برابر با 

 بودن متغیرها رعایت شده است.فرض نرمالیشاست، پ -2+ تا 2پژوهش بین 

                                                           
1. Pope, Reynolds & Muller 

2. Pedersen 
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( و M=07/60، میزان دانش چندفرهنگی دانشجومعلمان دختر )گرفتهانجامهای بررسی با مطابق

( است، اما میزان نگرش چندفرهنگی M= 20/59) میزان دانش چندفرهنگی دانشجومعلمان پسر

( است و M=19/54) ( و نگرش چندفرهنگی دانشجومعلمان پسرM=21/48) تردانشجومعلمان دخ

( و میزان مهارت چندفرهنگی M=11/32) میزان مهارت چندفرهنگی دانشجومعلمان دختر

دهد بین دو گروه است. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان می (M= 27/30دانشجومعلمان پسر )

دار وجود ندارد؛ به عبارت با دانش چندفرهنگی تفاوت معنی دانشجومعلمان دختر و پسر در رابطه

سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دختر و پسر تفاوت یکسان است. اما در رابطه با نگرش  ،دیگر

داری میان دو گروه دانشجومعلمان دختر و پسر اچندفرهنگی و مهارت چندفرهنگی تفاوت معن

 دانشگاه فرهنگیان وجود دارد.

ای که در دانشگاه فرهنگیان رسمی و فوق برنامه های غیررسد با توجه به فعالیتنظر میه اینگونه ب

های آشنایی با اقوام، )برپایی نمایشگاه های اخیر برای دانشجومعلمان صورت گرفته استطی سال

 های فرهنگی و هنری آشنایی با آداب و رسومهای ورزشی بومی و محلی و جشنوارهبرپایی جشنواره

چندفرهنگی رشد خوبی کرده است. همچنان که این موضوع  ةها در زمیناقوام ایرانی و...( دانش آن

در این بُعد همسو نیست. ( انجام گرفته است، 1389عزیزی، بلندهمتان و سلطانی ) با نتایج پژوهش

معلم  شده است که آموزش چندفرهنگی در مراکز تربیت بیاننتیجه، چنین  یادشدهزیرا در پژوهش 

های خود به از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و مدرسان و مدیران مراکز تربیت معلم در آموزش

نظر محقق نیاز به توجه بیش از ه ب ،عات چندفرهنگی توجه چندانی ندارند. بنابراینومفاهیم و موض

 .استرشد نگرش و مهارت چندفرهنگی در دانشجومعلمان  بهپیش 

 های مورد بررسیدانش چندفرهنگی دانشجومعلمان در استان ،یانگینمهمچنین، با توجه به 

در  های مورد بررسینگرش چندفرهنگی دانشجومعلمان در استاندر وضعیت مطلوب است. 

چندان وضعیت نه هایمیانگین مهارت چندفرهنگی در استاندر نهایت، . استوضعیت متوسط 

بین دانشجومعلمان در  ،. بنابرایندهدمی را نشانمطلوب مهارت چندفرهنگی دانشجومعلمان 

ها تفاوت معنادار در بین دانشجومعلمان استان در متغیرهای دانش چندفرهنگی یادشدههای استان
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و متغیر مربوط به مهارت چندفرهنگی تفاوت معناداری  اما در بعد نگرش چندفرهنگی ،وجود ندارد

سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان ها حاکی از آن است که نتایج یافته وجود دارد.

در بعد دانش در سطح مطلوبی قرار دارند و در بعد نگرش چندفرهنگی در سطح متوسط بوده، اما 

 در بعد مهارت چندفرهنگی در سطح چندان مطلوبی نیستند.

رهنگیان چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه ف سواد زمینة در نومعلمان ایران پژوهشی برای در

ای حلقه دانشگاه فرهنگیان آموزشی نظام در چندفرهنگی سواد گفت توانو می است نشده انجام

 فراگیران جمعیت تنوع با تعلیم و تربیت کشور نظامزیرا  ؛توجه بیشتری دارد به نیاز که است مفقوده

این  در دفرهنگیچن ةپدید با برخورد برای مناسبی تمهیدات دارد ضرورت و مواجه است مختلف قوام

به  است عمدتاً شده انجام کشور از خارج در که هاییپژوهش شود. دانشگاه، برای نومعلمان اندیشیده

فرهنگی در دنیای مدرن و اهمیت دستیابی به درک متقابل بین افراد با گسترش ارتباطات بین

، پژوهش هوانگ نتایج اب مجموع در پژوهش این نتایج گفت توانکید دارند. میأهای مختلف تفرهنگ

نگرش مثبت در  ةکنند( مبنی بر درک معلمان از سواد چندفرهنگی منعکس2016)چنگ و یانگ 

( مبنی بر اینکه در یک جامعه 2017) 1با پژوهش کولسینا ،، همخوانی دارد. همچنیناستها آن

جه ویژه به شکل چندفرهنگی، فرایندهای شناسایی قومی باید تحریک شود، که این امر نیاز به تو

 گیری سواد چند فرهنگی معلمان دارد. همخوانی دارد.

سواد چندفرهنگی به عنوان یکی از  ةتوان گفت؛ توسعهای صورت گرفته میبا توجه به پژوهش

مهمترین منابع برای غلبه بر برخی مشکالت اجتماعی، برای افراد جامعه جهت افزایش احساسات 

ه طور کلی سواد چندفرهنگی با هدف ایجاد شرایط آموزشی برای شناسایی کند. بگرایانه تأکید میملی

کند که وارد فضای چندفرهنگی نگرش مثبت فرهنگی و شناسایی هویت خود، این امکان را ایجاد می

ای با های فرهنگی را به طور مثبت درک کرده و گفتگوی سازندهجهان و کشور شده، و سایر ارزش

، این است است(. آنچه برای صاحبنظران واضح و مبرهن 2018 )کولسینا، یدوجود آه دیگر افراد ب

های سواد چندفرهنگی لفهؤتدریس چندفرهنگی دانشجومعلمان، م زمینةکه تاکنون پژوهشی در 

نگرفته و  انجام سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان و... در دانشگاه فرهنگیان یدانشجومعلمان و ارتقا
                                                           
1. Kolesina 
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دانشجومعلمان با موضوع  ةیا تدوین کتابی ویژ ،درسی رسمی ةموضوع در برنامکردن این در اجرایی

 های زندگیافزودن درسی با عنوان آموزش مهارت ،مربوطه، تنها قدمی که برداشته شده است

به بعد بوده است که پیشنهاد  1399آموزش ابتدایی ورودی  ة)چندفرهنگی و شهروندی( در رشت

های درسی دانشگاه نیز تسری یافته و اضافه شود، و اساتید ر رشتهبه دیگ شود این سرفصلمی

های مرتبطی برای ه وکارگاهکرددانش و مهارت الزم را کسب  ةدانشگاه فرهنگیان نیز در این زمین

 د. شوایشان برگزار 

چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان  سواد فزایش فرهنگی و قومی، سواد ةتوسع برای

ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور پردیس هایکتابخانه و علمی منابع سازیغنی شود باد میپیشنها

هایی که منجر به ها و جشنوارهدلیل شرایط کرونایی جامعه و عدم برگزاری برنامهه ب ،و همچنین

مجازی  توان از فضایرسد مینظر میه شد، بهای مختلف میان دانشجویان میآشنایی اقوام و فرهنگ

ها و مسابقات فرهنگی و هنری های مجازی و جشنوارهکمک بیشتری گرفت و با برپایی نمایشگاه

 ئةها و اقوام مختلف ایرانی ترغیب کرد و همچنین ارامجازی دانشجومعلمان را به آشنایی از فرهنگ

 هایگفرهن شناخت به کارورزی ةویژه در دوره مختلف ب هایدوره در های چندفرهنگیآموزش

شاید بتوان گفت برای  ،شد. بنابراینمنجر  خواهد صحیح قضاوت بر مبتنی بینش گیریشکل و ایرانی،

ترین رسیدن به شرایطی که در آن دانشجومعلمان از سواد چندفرهنگی باالتری برخوردار باشند، مهم

شگاه فرهنگیان های فرهنگی و دانشجویی در اسناد باالدستی دانله، بازنگری درسیاست گذاریأمس

به موضوع چندفرهنگی و رشد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان توجه  بایداست. که در این اسناد 

 بیشتری شود.

و با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و فناوری در عصر  1400با ورود به قرن  امید است

یز در این خصوص اقدامات دانشگاه فرهنگیان ن اثر این رشد روزافزون، ها برحاضر و تنیدگی فرهنگ

 مفیدی انجام دهد. 
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