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 پیشگفتار

 

وامع معاصر باا آن مواجاه   ای است كه ج تنوع فرهنگي از جمله مسائل عمده

تواناايي  ، های مورد نياز قارن بيسات و ي ا     در ميان مهارت، رو اند. از اين شده

های مختلا  و تواناايي برقاراری ارتبا اات      تطبيق مستمر با افرادی از فرهنگ

ها حائز اهميت فراوان است. مراكاز و موسساات آموزشاي و     فرهنگي با آن بين

های مختلا  آشانا باشاند و     فرادی دارد كه به فرهنگنياز به ا، بازار كار جهاني

ها ارتباط مناسب برقرار كنند. نظاا  آموزشاي باياد     بتوانند با افراد ساير فرهنگ

افراد را نه فقط برای زندگي كردن در چهارديواری شاهر و كشاور داود بل اه     

 هاا  ای كه ارتباط تنگاتنگ باا جواماع ديگار دارد و از آن    برای زندگي در جامعه

تربيت كند. شهرونداني كاه تنهاا   ، ها تأثير گذارد تواند بر آن پذيرد و مي تأثير مي

متعلق به جامعه و شهر و روستای دود نيستند بل ه بارای تادوا  زنادگي باياد     

 بتوانند تعاملي سازنده با شهروندان جوامع ديگر داشته باشند.  

-حصيل باا دشاواری  آموزان را در جريان تدانش، ها وتعارضات فرهنگيتفاوت

هاا در اجتمااع   های بعادی آن  شک بر موفقيت های زيادی روبرو مي كند و بي

فرهنگاي   رو آموزشاي متفااوت باا آماوز  تاک      تأثيرگذار دواهد باود. از ايان  

يک ايده و يک حركت اصاححي   فرهنگي آموز  چندآيد.  ضروری به نظر مي

چاارچو  موسساات   ای است كه هدف كلي آن تغييار  آموزشي است و پروسه

آموزان اساتننايي و آنااني كاه     دانش، آموزان ددتر و پسر آموزشي است تا دانش

شانس برابری بارای  ، مختل  اجتماعي هستندهای  زبان و  بقه ، قو  ، عضو نژاد



به دست آوردن آموزشي آكادميک در مدارس را داشته باشند. اين كتاا  ساعي   

، ز  چنادفرهنگي باه بياان اهاداف    ن دارد كه ضمن معرفي و اهميت آماو آبر 

درسي وهمچناين روشاهای اجارای آن در كحساهای درس     های  برنامه، فعاليتها

ومدارس بپردازد و اميد كه مورد توجه دست انادركاران آموزشاي و دصوصاا    

 معلمان واقع گردد.



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

لْناكُ ْ شُعُوبًا وَ قَبائِالَ لِتَعاارَفُوا إِن    يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا دَلَقْناكُ ْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْنى وَ جَعَ

 أَكْرَمَ ُ ْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُ ْ إِن  اللّهَ عَلي ٌ دَبير

 13سوره حجرات آيه 

و شما را ملّت ملّات و قبيلاه قبيلاه    ،  ما شما را از مرد و زني آفريدي ،  ای مرد 

در حقيقات ارجمنادترين   گردانيدي  تا با ي ديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد. 

 ". دداوند دانای آگاه است، ترديد . بي شما نزد ددا پرهيزگارترين شماست

 
هاای متفااوت فرهنگاي دواساته منطقاي و       ها و حفظ هويت گوناگوني فرهنگ

هاا و   ها به قااره   ها انسان ساكن كره زمين است. گوناگوني فرهنگ  بيعي ميليارد

هاای   توان اقوا  و مليات  هر كشور نيز مي شود و در درون ها محدود نمي كشور

در درون ، های فرهنگي با ي اديگر  گوناگوني را مشاهده كرد كه به رغ  تفاوت

های گوناگون فرهنگي و قاومي  دهند. گروه فرهنگ ملي به حيات دود ادامه مي

آميز در كنار ي اديگر زنادگي كنناد باياد از     برای آن ه بتوانند به  ور مسالمت

ي اديگر را  هاای   لذا بايد تفاوت ها و شباهت، مداری دوری كنند تعصب و قو 

 . بشناسند و در جهت رشد روابط بين فرهنگي و بين قومي تح  كنند



چنادمليتي و چنادقوميتي هساتند و چنادين     ، چنادفرهنگي  ها بسياری از كشور

تواناد از   صورت كشور چنادفرهنگي ماي   دين و شيوه زندگي دارند. بدين، زبان

هاای فرهنگاي نياز      تيزههر چند با دطار سا  ، های بسياری ببرد  ود بهرهكنرت د

در اين راستا نهاد آموز  و پرور  بخش مهمي از اين وظيفه را مواجه است. 

های متفااوت و گونااگون    گويي به نياز بر عهده دارد. توانايي اين نهاد در جوا 

آموزشي باياد  ی ها نظا شهروندان از اه  وظاي  نهاد آموز  و پرور  است. 

بتوانند افرادی را تربيت كنند كه قادر به زندگي در دنيای مولد و در حال تغييار  

فرهنگاي و اجتمااعي و   ، عصر حاضر باشند. دنيايي كه دارای ادتحف  بقااتي 

با توجاه   باشد. های ا حعاتي و ارتبا ات مي شاهد تغييرات سريع در ت نولوژی

يعناي آمااده كاردن    ، تر تعلي  و تربيت رت كليبه وظيفه نظا  آموزشي يا به عبا

های اجتماعي در جامعه و با توجه باه تحاو ت عظيماي      افراد برای ايفای نقش

وجود  های سياسي و اقتصادی برای جوامع به  در عرصه« جهاني شدن»كه پديده 

های اقتصادی و سياسي بايد افرادی   آورده است؛ نيروی انساني مورد نياز عرصه

كه بتوانند در فرايند اين تحو ت گسترده كارايي  ز  را داشاته باشاند و    باشند

 در دنيای مولد و در حال تغيير عصر حاضر زندگي كنند.

صارفنظر از  ، آموزشي است كاه در آن بارای تماا  افاراد    ، آموز  چندفرهنگي

شاود و هار كاودی ايان      شرايط ي ساني فاراه  ماي   ها های فرهنگي آن تفاوت

های دود به شهروندی مفيد و مولاد   كند تا متناسب با توانايي دا ميفرصت را پي

ها در مجهز كاردن   آموز  چندفرهنگي برای همه بچهبرای جامعه تبديل شود. 

ياباد ارزشامند    ای كه به  ور افزايشي تنوع ميها به منظور حضور در جامعه آن

تلا  و  هاای مخ  تربيت كودكان در جهت ايجاد نگر  منبت به فرهناگ است. 

زيربنای فلسافي برناماه ايان آماوز  را     ، های موجود بين افراد پذير  تفاوت

  دهد. تش يل مي



 


