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Biological experience of immigrant students 
of cultural diversity in Iranian schools

Ghasem ArabShiraz 1, Nader Solimani* 2 , Hamid Shafizadeh 3 

Abstract

The present study was designed and conducted with the aim of biological experience 
of immigrant students of cultural diversity in Iranian schools .The present study was one 
of the qualitative researches that was conducted in the field .The qualitative method used 
in the present  study  was phenomenological  .Participants  in the present  study  included 
immigrant students in Qarchak .Participants in this study were sampled using purposive 
sampling  and  homogeneous  sampling  selection  approach  and  at  the  same  time  with 
maximum diversity .This issue was formed until the theoretical saturation was reached. 
Finally 14 ,interviews were conducted in this regard .The data collection tool in the present 
study was a semi-structured interview .In order to analyze the data ,thematic analysis was 
used .The results showed that there are 4 main themes and 26 sub-themes .According to 
the results of the present study ,the harms caused by not managing cultural diversity in 
schools include educational ,social ,personal and environmental harms.
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تجربة زیستی دانش آموزان مهاجر از تنوع فرهنگی 
در مدارس کشور ایران

قاسم عرب شیراز1 ، نادر سلیمانی*2  و حمید شفیع زاده 3 

                تاریخ دریافت: 24 دی 1400                                                                      تاریخ پذیرش:18 فروردین 1401                   

چکیده
تحقیق حاضر باهدف تجربه زیستی دانش آموزان مهاجر از تنوع فرهنگی در مدارس کشور ایران طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر 
ازجمله تحقیقات کیفی بود که به صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. 
مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر شامل آموزان مهاجر در شهر قرچک بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری 
هدفمند و با رویکرد انتخاب نمونه گیری همگون و درعین حال با رعایت حداکثر تنوع نمونه گیری شدند. این مسئله تا رسیدن به اشباع 
نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 14 مصاحبه در این خصوص انجام گردید. ابزار گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه 
ساختاریافته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از تحلیل موضوعی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 4 مضمون اصلی و 26 مضمون 
فرعی وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر آسیب های ناشی از عدم مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس شامل آسیب های تحصیلی، 

اجتماعی، فردی و محیطی می باشد.
کلمات کلیدی: تنوع فرهنگی، آسیب، دانش آموزان، مهاجر.

مقدمه
مدارس به عنوان ارکان اصلی آموزش نقش مهمی در بهبود یادگیری در سطح جامعه دارد )جوانگ 
و اسچاچنر4 ، 2020(. کارکردهای مدارس صرفاً بر مسائل درسی نبوده است و از جایگاه مناسبی در 
جهت پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی جوامع برخوردار می باشد )مونیز5 ، 2020(. بهبود عملکرد 
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مدارس در حوزه های اجتماعی و فرهنگی می تواند ظرفیت های مناسبی در سطح جامعه ایجاد نماید که 
منجر به ارتقا رشد و گسترش ابعاد فرهنگی و اجتماعی جوامع می گردد )دوگرا1  و همکاران، 2010(. 
تمرکز بر کارکردهای مدارس در حوزه های فرهنگی می تواند در سبب انتقال ظرفیت های ایجادشده در 

سایر حوزه ها گردد )گلوک2  و همکاران، 2019(.
یکی از مسائل مهم در مطالعات فرهنگی، تنوع فرهنگی می باشد. جامعه ایران به دلیل اختالف 
قومی و فرهنگی نیازمند زمینه های آموزشی بسیاری است تا بتواند از ارتباطات فرهنگی خوب و سالم 
برخوردار باشد و نوعی تعامل اجتماعی همراه با آرامش و آسایش اجتماعی را فراهم آورد. عدم مدارا و 
تحمل فرهنگی نسبت به قومیت های مختلف می تواند زمینه های شکل گیری تضاد، تفرقه و تبعیض 
را فراهم آورد که در این صورت هم جامعه اکثریت و هم اقلیت های قومی و دینی تحت تأثیر آثار 
منفی آن قرار می گیرند )کهکی و همکاران، 1395(. تنوع فرهنگی به عنوان یکی از مسائل مهم در 
جهت شکل گیری وحدت، نقش مهمی در همرایی تمامی گروه ها در حوزه های مختلف دارد. به صورت 
که از مدیریت تنوع فرهنگی در جهت ایجاد یک بستر مناسب در بهره گیری از ظرفیت های فردی 
و گروهی استفاده می شود )االس و موسا3 ، 2016(. وجود تنوع فرهنگی درصورتی که مدیریت شود 
می تواند به عنوان یک پتانسیل مشخص گردد و درصورتی که مدیریت نگردد می تواند به عنوان یک 
آسیب جدی مشخص گردد )مائوسن و بادر4 ، 2012(. تنوع فرهنگی در مسائل آموزشی همواره وجود 
داشته است. حضور گروه ها و افراد با نژاد و ویژگی های متفاوت سبب گردیده است تا مدارس به عنوان 
یک مرکز مهم آموزشی همواره پذیرا فرهنگ های مختلفی باشد )بانکس5 ، 2015(. تنوع فرهنگی 
به عنوان یکی از مسائل وجودی در حوزه آموزش می باشد و توجه به آن به عنوان یک مسئله مهم درک 
می گردد )توماسن و مونسی6 ، 2020(. مدیریت تنوع فرهنگی در ابعاد آموزشی می تواند ظرفیت های 
مطلوبی را در مسیر همگرایی گروهی در مدارس ایجاد نماید )گلوک و همکاران، 2019(. کونان7  و 
همکاران )2010( مشخص نمودند که تنوع فرهنگی در مدارس به عنوان یک مسئله همواره وجود دارد 
و هنر مدارس مدیریت این تنوع در جهت بهره گیری مناسب از آن می باشد. توجه به تنوع فرهنگی در 
مدارس می تواند فوایدی در جهت ایجاد وحدت و هم افزایی گروهی ایجاد نماید )االس و موسا، 2016(.

آسیب های ناشی از تنوع فرهنگی در برخی مدارس سبب بروز بحران های فرهنگی و اجتماعی 
گردیده است. به صورت که تضاد و تعارض به عنوان شاخصه های اصلی عدم مدیریت تنوع فرهنگی 
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کاماًل مشهود می باشد )دیکلرک1  و همکاران، 2021(. عدم توجه به تنوع فرهنگی در محیط های 
این مسئله عملکرد  و  ایجاد گردد  و گروهی  فردی  بین  تنش های  تا  است  آموزشی سبب گردیده 
تحصیلی دانش آموزان را نیز تحت تأثیر قرار دهد )گای2 ، 2013(. اومری3  و همکاران )2003( در 
تحقیق خود مشخص نمودند که مشکالت ناشی از تنوع فرهنگی منجر به کاهش عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان می گردد. عدم توجه به تنوع فرهنگی می تواند منجر به درگیری های فیزیکی، زبانی و 
روانی میان دانش آموزان گردد و محیط های آموزشی را از استانداردهای خود خارج نماید )جوانگ و 
اسچاچنر4 ، 2020(. به دنبال ایجاد جوامع چند فرهنگی و چند قومیتی در سطح کشورها مجموعه ای 
از چالش ها در خصوص آموزش شهروندان برای زندگی فعال و مؤثر در محیط های متنوع فرهنگی 
ایجاد می گردد. بهترین فرصت برای ایجاد دیدگاه چند فرهنگی و چند قومیتی و پذیرش تنوع فرهنگی 
و قومی را صاحب نظران سنین پیش از دبستان تعریف کرده اند؛ و معتقدند که نگرش کودک نسبت 
به نژاد خود و نسبت به دیگر گروه های نژادی در سال های پیش دبستانی آغاز می گردد و اولویت های 
نژادی و قومی در سن 3 یا 4 سالگی ظاهر می گردد )امینی و همکاران، 1397(. بنت5  )1995( نیز معتقد 
است که کنترل تنوع فرهنگی می تواند در سایر مقاطع تحصیلی نیز ایجاد گردد. جوانگ و اسچاچنر 
)2020( نیز اشاره داشتند که تنوع فرهنگی مسئله ای می باشد که در هر سن و مقطع آموزشی می تواند 

موردتوجه قرار گیرد.
ظرفیت سازی مدارس در حوزه های فرهنگی سبب گردیده است تا از آن به عنوان یکی از مراکز 
مهم فرهنگی یاد شود. عدم توجه به مسائل فرهنگی در مدارس سبب بروز بحران های فرهنگی 
گردیده است. به صورت که این بحران ها نه تنها محیط مدارس، بلکه سطح جامعه را نیز به نوعی درگیر 
نموده است. توجه به تنوع فرهنگی در مدارس به عنوان یک مسئله مهم می تواند، شواهدی در جهت 
توسعه عملکرد مدارس در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ایجاد نماید. خأل تحقیقاتی در خصوص تنوع 
فرهنگی در مدارس سبب گردیده است تا امروزه شواهد کافی در خصوص مسائل مربوط به تنوع 
فرهنگی در مدارس ایجاد نگردد. از طرفی این خأل تحقیقاتی توانسته است تا روندها و فعالیت های 
عملیاتی در حوزه مدارس با تمرکز بر مسائل فرهنگی را به شدت تحت شعاع قرار دهد. با توجه به 
منطقه موردبررسی در تحقیق حاضر که شهر قرچک می باشد، الزم به ذکر است که به علت مهاجرپذیر 
بودن این شهر و همچنین حضور گروه های مختلف، مسئله تنوع فرهنگی امری مهم تبدیل شده 
است. عدم توجه به مسئله تنوع فرهنگی سبب گردیده است تا امروزه برخی گروه ها در مدارس شهر 
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قرچک از این مسئله آسیب های جدی ببینید. آمار ترک تحصیل 15 درصدی در شهر قرچک می تواند 
به عنوان یک نگرانی در حوزه آموزش نقش اساسی در عملکرد تعلیم و تربیت داشته باشد. از طرفی 
مشاهدات در مدارس قرچک نشان می دهد که گروه های فرهنگی مختلفی از قومیت های مختلف 
سبب گردیده است تا یک اجتماع کاماًل متنوع از منظر فرهنگی ایجاد گردد. به صورت که امروزه 
شاهد بروز مشکالت در مدیریت تنوع فرهنگی در شهر قرچک می باشیم. تحقیر برخی فرهنگ ها و 
نژاد و همچنین سلطه برخی افراد بر دیگر دانش آموزان سبب گردیده است تا جو محیطی نامناسبی 
در مدارس شهر قرچک ایجاد گردد. به صورت که امروزه شواهد اولیه نشان می دهد که درگیری های 
در مدارس به علت عدم توجه به مدیریت تنوع فرهنگی وجود دارد و این مسئله سبب بروز تأثیرات 
منفی بر عملکرد دانش آموزان شده است. شواهد اولیه همچنین نشان می دهد که عدم توجه به تمامی 
فرهنگ ها حتی در میان معلمان و مدیران نیز وجود دارد و باعث شده است تا شاهد برخی سو رفتارها از 
سوی معلمان و مدیران نسبت به برخی دانش آموزان بافرهنگ های خاص گردد. عدم توجه به مدیریت 
تنوع فرهنگی در مدارس شهر قرچک به طور حتم می تواند باعث شود تا برخی دانش آموزان از جو و 
شرایط مدرسه به دور شوند و عماًل حضور و فعالیت فعالی در محیط های آموزشی مدارس نداشته باشند. 
این مسئله سبب گردیده است تا تحقیق حاضر باهدف تجربه زیستی دانش آموزان مهاجر از تنوع 
فرهنگی در مدارس کشور ایران طراحی گردد. لذا سؤال تحقیق حاضر این می باشد که دانش آموزان 
مهاجر پدیده تنوع فرهنگی در مدارس را چگونه توصیف می کنند؟ آسیب های ناشی از عدم توجه به 

تنوع فرهنگی در مدارس چه می باشد؟

روش شناسی
کیفی  روش  گردید.  اجرایی  میدانی  به صورت  که  بود  کیفی  تحقیقات  ازجمله  حاضر  تحقیق 
مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. پدیدارشناسی به بررسی تجربیات واقعی افراد 
می پردازد و اعتقاد بر این است که در این تجربیات جوهره هایی وجود دارند که قابل فهم و بررسی 
هستند. مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر شامل دانش آموزان مهاجر در شهر قرچک بودند که پدیده 
تنوع فرهنگی را لمس و اشراف کامل به این حوزه داشتند. مشارکت کنندگان در این پژوهش با استفاده 
از نمونه گیری هدفمند و با رویکرد انتخاب نمونه گیری همگون و درعین حال با رعایت حداکثر تنوع 
نمونه گیری شدند. این مسئله تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 14 مصاحبه در 

این خصوص انجام گردید.
ابزار گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته 
یکی از معمول ترین انواع مصاحبه است که در تحقیقات کیفِی مورداستفاده واقع می شود. این مصاحبه 
آن مصاحبه عمیق هم  به  قرار می گیرد که گاهی  بدون ساختار  و  نهایی ساختاریافته  بین دو حد 
می گویند که در آن از تمام پاسخگوها سؤال های مشابهی پرسیده می شود، اما آن ها آزادند که پاسخ 
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خود را به هر طریقی که مایل اند ارائه دهند، در این مورد مسئولیت رمزگردانی پاسخ ها و طبقه بندی 
آن ها بر عهده پژوهشگر است. جهت بررسی روایی از قابلیت باورپذیری )اعتبار(، انتقال پذیری و تائید 
پذیری استفاده گردید. بدین منظور محقق جهت بررسی قابلیت باورپذیری از تائید فرایند پژوهش 
توسط هشت متخصص و همچنین استفاده از دو کدگذار جهت کدگذاری چند نمونه مصاحبه جهت 
کسب اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگذاران استفاده گردید. همچنین جهت بررسی انتقال پذیری از 
نظرات سه متخصص که در پژوهش مشارکت نداشتند در مورد یافته های پژوهش مورد مشورت قرار 
گرفتند. همچنین جهت بررسی قابلیت تائید پذیری از ثبت و ضبط تمامی مصاحبه ها و بررسی آنان 
در زمان های موردنیاز استفاده گردید. جهت بررسی پایایی، از کمیته های تخصصی استفاده گردید. 
بدین صورت که از اعضای این کمیته تخصصی جهت کدگذاری موازی برخی مصاحبه ها و همچنین 
ارزیابی و برنامه های مربوط به مصاحبه ها استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های کیفی، از تحلیل 
موضوعی استفاده گردید که از کارآمدترین روش های تحلیل داده های کیفی به ویژه در پژوهش های 
پدیدار شناختی است. در طی انجام این تحلیل، مضمون های فرعی واصلی در خصوص اهداف تحقیق 

شناسایی شد.

یافته های پژوهش
وضعیت تنوع فرهنگی در مدارس

نمونه 1. »شدیداً تنوع فرهنگی در مدرسه را لمس می کنم و کاماًل مشخص است که توجه به به 
مدیریت این مسئله نشده است«. نمونه 7. »تنوع فرهنگی به طور حتم در مدرسه ما وجود دارد و کاماًل 
مشخص هست که پدیده تنوع فرهنگی در تمامی فضاهای مدرسه وجود دارد«. نمونه 11. »خود من با 
توجه به شرایطم تحت تأثیر پدیده تنوع فرهنگی قرارگرفته ام. واقعیت مسئله این است که تنوع فرهنگی 
به عنوان یک عارضه کاماًل وجود دارد. می توان در تمامی فعالیت های مدرسه وجود تنوع فرهنگی و 
عدم مدیریت آن را مشاهده نمود«. نمونه 12. »باقدرت می توانم اعالم کنم که به تنوع فرهنگی در 
مدارس توجه نشده است و این مسئله ریشه کن نشده است. این در حالی است که تنوع فرهنگی به طور 
حتم وجود دارد و می توان کاماًل این مسئله را مشاهده نمود«. نمونه 5. »چرا تنوع فرهنگی وجود 
نداشته باشد!!! به طور حتم تنوع فرهنگی در مدارس وجود دارد و تالشی جهت استفاده مناسب از آن 
نشده است. بلکه این تنوع فرهنگی در مدارس به علت عدم توجه باعث شده است تا تنش هایی در 

فضای مدرسه ایجاد گردد«.
با توجه به نظرات نمونه های پژوهش؛ می توان اعالم داشت که پدیده تنوع فرهنگی در مدارس 
وجود دارد و تالشی جهت کاهش مشکالت و معضالت ناشی از وجود تنوع فرهنگی انجام نشده است. 
به عبارتی تنوع فرهنگی اگرچه وجود دارد و باعث بروز مشکالتی در فضای مدارس شده است اما روند 
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کنترلی جهت رفع مشکالت ناشی از آن و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های مثبت آن نشده است. 
این مسئله نشان می دهد که توجه به پدیده تنوع فرهنگی در مدارس یکی از مسائل ضروری می باشد.

آسیب های ناشی از عدم مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس
طی این پژوهش 4 مضمون اصلی و 26 مضمون فرعی استخراج گردید. ادامه به ارائه توضیحاتی 

در این خصوص اقدام گردید.
مضمون اصلی اول: آسیب های تحصیلی

نمونه 4. »با توجه به شرایط من، مشکالت ناشی از تنوع فرهنگی باعث شده بود تا انگیزه ای برای 
ادامه تحصیل نداشته باشم. عملکرد تحصیلی من به شدت تحت شعاع قرارگرفته بود که این مسئله 
باعث آسیب هایی در این خصوص شده بود.«. نمونه 5. »مشکالت فرهنگی که وجود داشت و فرهنگ 
من را محیط مدرسه موردقبول اجتماعی قرار نمی گرفت؛ باعث شده بود تامیل به ترک تحصیل داشته 
باشم. واقعاً فضای مدرسه را دوست نداشتم و همیشه از این محیط فراری بودم.« نمونه 9. »تعهدی به 
تحصیل برای من باقی نمانده است«. نمونه 11. »واقعاً برایم سخت و دشوار بود. کاماًل بی تحصیل و 
مدرسه بی میل هستم. انگیزشی مناسبی جهت حضور در محیط مدرسه ندارم«. نمونه 14. »بعدازاینکه 
متوجه شدم که فرهنگ من در محیط مدرسه مورد مسخره قرار می گرفت؛ واقعاً دوست نداشتم در 
مدرسه حاضر باشم و این خود سبب شد تا نمره های درسی ام به شدت کاهش یابد و عملکرد مناسبی 

در این حوزه نداشته باشد.«.
آسیب های تحصیلی شامل مشکالتی است که به واسطه عدم توجه به مدیریت تنوع فرهنگی در 
مدارس شکل می گیرد و دراین بین دانش آموزان مهاجر به علت اینکه شرایط فرهنگی و اجتماعی 
غالبی ندارند، بیش از سایرین دچار مشکل می شوند. در این تحقیق تعداد 6 مضمون فرعی به عنوان 
آسیب های تحصیلی مشخص شدند که این آسیب ها شامل عدم تعهد تحصیلی، کاهش انگیزش 
تحصیلی، کاهش عملکرد تحصیلی، کاهش میل به ادامه تحصیل، ترک تحصیل و بی میلی تحصیلی 

می باشد.

شکل 1. آسیب های تحصیلی

آسیب های تحصیلی

عدم تعهد تحصیلی
کاهش انگیزش تحصیلی
کاهش عملکرد تحصیلی

کاهش میل به ادامه تحصیل
ترک تحصیل

بی میلی تحصیلی
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مضمون اصلی دوم: آسیب های اجتماعی
نمونه 3. »از وقتی من دچار مشکل شدم و در محیط مدرسه ماهیت فرهنگی من مورد تمسخر 
قرار گرفت؛ تعامالت اجتماعی خودم را در مدرسه و خارج از مدرسه کاهش دادم. به صورت کلی محیط 
مدرسه را دوست نداشتم و با این محیط ناسازگار بودم«. نمونه 8. »پیش خودم می گفتم چرا من که 
ازلحاظ فرهنگی در این مدرسه دچار مشکل هستم و معلم و مدیرم توجه ای ندارد؛ چرا باید به هنجارها 
و قوانین مدرسه پایبند باشم. این مسئله باعث شد تا توجه ای به این مسائل نکنم«. نمونه 10. »با 
دیگران دعوا می کردم و همیشه در مدرسه دارای تنش بودم«. نمونه 13. » مشکالت من در محیط 
مدرسه باعث شده بود تا در خانه نیز با اعضای خانه درگیر بشوم. واقعاً نمی دانم چرا این طور می شد؛ 
اما مشکالت و عصبانیت خودم را در مدرسه را بر سر اعضای خانواده خالی می کردم.«. نمونه 14. 
»به محیط مدرسه، معلم و مدیر دیگر اعتمادی ندارم. مگر می شود آنان ببیند که برخی افراد برای من 
مشکالتی ایجاد می کنند اما توجه ای به آن نداشته باشند. این مسئله باعث شده بود تا اعتمادی به 

اعضای مدرسه نداشته باشم«.
آسیب های اجتماعی ازجمله مشکالتی می باشد که باعث می شود تا دانش آموزان به واسطه مشاهده 
عدم مدیریت تنوع فرهنگی و مواجهه با آسیب های ناشی از آن؛ دچار تنش های اجتماعی شوند. در 
تحقیق حاضر تعداد 8 مضمون فرعی؛ به عنوان آسیب های اجتماعی مشخص گردید. این آسیب ها 
شامل عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی، ایجاد تنش های بین فردی، رفتارهای نامناسب در سطح 
اجتماع، کاهش تعامالت اجتماعی، برخورد ناشایست با اعضای خانواده، عدم حضور در فعالیت ها و 

برنامه های مدرسه، عدم سازگاری اجتماعی و کاهش اعتماد اجتماعی می باشد.

شکل 2. آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی

عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی
ایجاد تنش های بین فردی

رفتارهای نامناسب در سطح اجتماع
کاهش تعامالت اجتماعی

برخورد ناشایست با اعضای خانواده
عدم حضور در فعالیت ها و برنامه های مدرسه

عدم سازگاری اجتماعی
کاهش اعتماد اجتماعی
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مضمون اصلی سوم: آسیب های محیطی
نمونه 2. »وقتی دیدم که دچار مشکالتی در مدرسه شدم؛ سعی می کردم خرابکاری بکنم و تجهیزات 
مدرسه را خراب کنم. واقعاً دیگر دلم برای تجهیزات و امکانات مدرسه نمی سوخت و به آن توجه ای 
نداشتم«. نمونه 7. »تالشی برای بهبود وضعیت مدرسه ندارم. هر اتفاقی در مدرسه رخ بدهد و اسم 
مهم نیست«. نمونه 10. »مشکالت ناشی از وضعیت فرهنگی مدرسه باعث شده بود تا با ارکان مدرسه 

درگیر بشم. بارها رخ داد که با معلم و مدیر مدرسه بر سر این مسئله درگیر شده ام«.
آسیب های محیطی موجود در مدارس به واسطه بروز مشکالت در حوزه تنوع فرهنگی؛ سبب می گردد 
تا دانش آموزان با محیط پیرامون خود دچار تنش شوند. در تحقیق حاضر 4 مضمون فرعی به عنوان 
آسیب های محیطی شناسایی شدند. این مضامین شامل خرابکاری در محیط مدرسه، عدم دغدغه 
مند بودن در خصوص مشکالت مدرسه، عدم تالش جهت بهبود وضعیت مدرسه و درگیری با ارکان 

مدارس می باشد.

شکل 3. آسیب های محیطی

مضمون اصلی چهارم: آسیب های فردی
نمونه 2. »اعتمادبه نفسم به شدت دچار مشکل شده بود«. نمونه 4. »این بحران بر کیفیت زندگی هم 
تأثیرگذار بوده است و باعث شده بود تا کیفیت زندگی ام کاهش یابد«. نمونه 7. »تمرکز من در مدارس 
و خارج مدرسه دچار مشکل شده است و واقعاً تمرکز الزم را نداشته ام«. نمونه 9. » واقعاً این مسئله 
بر تصمیم گیری من تأثیرگذار بوده است و باعث شده بود تا در تصمیم گیری هایم؛ مردد شوم ». نمونه 
11. »امیدم کاهش یافته بود. این مسئله من را دچار مشکالت ذهنی کرده بود. پرخاشگر شده بودم. 
وقتی می دیدم که جنبه فرهنگی من دچار مشکل شده است و به آن بهاداده نمی شود، باعث شده بود 

من پرخاشگر شده بود«.
آسیب های فردی شامل مشکالت ذهنی و جسمی می باشد که دانش آموزان به واسطه عدم توجه به 
شرایط فرهنگی آنان دچار می شوند. در تحقیق حاضر تعداد 8 مضمون؛ به عنوان مضامین فرعی مربوط 
به آسیب های فردی شناسایی شد. این مضامین شامل پرخاشگری، عدم تصمیم گیری مناسب، عدم 

آسیب های محیطی

خرابکاری در محیط مدرسه
عدم دغدغه مند بودن در خصوص مشکالت مدرسه

عدم تالش جهت بهبود وضعیت مدرسه
درگیری با ارکان مدارس
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توجه به ارزش های اخالقی، کاهش اعتمادبه نفس، کاهش امید، کاهش تمرکز، بروز مشکالت در 
خصوص هویت و کاهش کیفیت زندگی بود.

شکل 4. آسیب های فردی

بحث و نتیجه گیری
اهمیت تنوع فرهنگی و مدیریت آن باعث شده است تا امروزه تالش هایی در جهت بهبود وضعیت 
به شناسایی مشکالت  نیاز  تا  است  این حوزه سبب گردیده  در  پژوهش  نبود  آن در مدارس شود. 
ایجادشده در این خصوص کاماًل درک گردد. با این توجه تحقیق حاضر باهدف تجربه زیستی دانش 
آموزان مهاجر از تنوع فرهنگی در مدارس کشور ایران طراحی و اجرا گردد. نتایج نشان داد که 4 
مضمون اصلی و 26 مضمون فرعی وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر آسیب های ناشی از عدم 
مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس شامل آسیب های تحصیلی، اجتماعی، فردی و محیطی می باشد. 
تنوع فرهنگی یک مسئله مهم در هر کشوری ازجمله ایران می باشد. در کشور ایران نیز با پدیده تنوع 
فرهنگی به صورت گسترده مواجهه هستیم. به صورت که فتوحی و حاتمی نژاد )1397( در تحقیق 
خود که باهدف سنجش و تحلیل تنوع فرهنگی اجتماعی در استان های ایران انجام گرفت، به بررسی 
وضعیت تنوع فرهنگی در کشور ایران پرداختند. آنان پس از بررسی استان های کشور و استفاده از 
تکنیک خوشه بندی بر اساس نتایج فضایی، پی برد ن که استان های البرز، تهران، قم و اصفهان از 

بیشترین تنوع فرهنگی در سطح کشور برخوردار بودند.
بهبود تنوع فرهنگی و مدیریت آن در محیط های آموزشی اهمیت باالیی دارد. اسچوارزنسال1  و 
همکاران )2020( در تحقیق خود که باهدف بهره گیری از مزایای تنوع فرهنگی: اقلیم تنوع فرهنگی 

1. Schwarzenthal

آسیب های فردی

پرخاشگری
عدم تصمیم گیری مناسب

عدم توجه به ارزش های اخالقی
کاهش اعتماد به نفس

کاهش امید
کاهش تمرکز

بروز مشکالت در خصوص هویت
کاهش کیفیت زندگی
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کالس و شایستگی بین فرهنگی دانش آموزان انجام گرفت، پس از بررسی های خود پی بردند که 
توجه به تنوع فرهنگی می تواند ظرفیت های مطلوبی در جهت هم افزایی گروهی در میان دانش آموزان 
داشته باشد و درنهایت منجر به شکل گیری عملکرد مطلوب تحصیلی در میان آنان گردد. اسچاچنر 
و همکاران )2021( در تحقیق خود اشاره داشتند که جو تنوع مثبت تر در کنار تنوع فرهنگی می تواند 
درصورتی که مدیریت و کنترل گردد منجر به ارتقا یادگیری گردد. این مسئله نشان می دهد که توجه به 
تنوع فرهنگی به عنوان یک فرصت می تواند ظرفیت های بسیاری در این حوزه ایجاد نماید و از طرفی 
عدم توجه به تنوع فرهنگی در مدارس می تواند باعث بروز آسیب های جدی در این حوزه گردد. تنوع 
فرهنگی در محیط های آموزشی به عنوان یک مسئله مهم همواره موردتوجه بوده است. در تحقیقاتی 
تنوع فرهنگی موردبررسی قرارگرفته بود. اسچاچنر1  )2019( در تحقیق خود که باهدف از برابری و 
شمول گرفته تا تکثر فرهنگی - تکامل و تأثیرات دیدگاه های تنوع فرهنگی در مدارس انجام گرفت، 
پس از بررسی های خود پی برد که تکثر فرهنگی سبب شکل گیری تنوع فرهنگی شده است که این 
مسئله منجر به بروز آسیب هایی در مدارس گردیده است. به صورت که برخی گروه های نژادی از 
این تنوع فرهنگی آسیب های جدی دیده اند و تحت تأثیر قرارگرفته اند. صادقی )1389( در تحقیق 
خود که باهدف بررسی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران بر اساس رویکرد آموزش 
برنامه درسی ملی جمهوری  از بررسی های خود پی برد که سند  انجام گرفت، پس  چند فرهنگی 
اسالمی ایران به مؤلفه های آموزش چند فرهنگی توجه نموده است.  به طوری که بخش مربوط به 
»روش های ارزش یابی پیشرفت تحصیلی« به طور مناسب به مؤلفه های آموزش چند فرهنگی توجه، 
اما بخش مربوط به »راهبردهای یاددهی- یادگیری« از آن غفلت نموده است. همچنین بخش های 
مربوط به »مبانی فلسفی و علمی«، »اصول حاکم بر برنامه های درسی و تربیتی« و »اهداف تفصیلی 
دوره های تحصیلی« تااندازه ای مؤلفه های آموزش چند فرهنگی را منعکس ساخته اند. عراقی و فتحی 
واجارگاه )1391( در تحقیق خود که باهدف جایگاه چند فرهنگی در آموزش مدرسه ای و آموزش عالی 
انجام گرفت، پس از بررسی های خود پی بردند که در سیستم آموزشی کشور زمینه های خانوادگی و 
اجتماعی در استهزاء سایر فرهنگ ها، احساس برتری و تعصبات فرهنگی؛ ضعف اطالعات دینی در 
خصوص برابری و برادری همه انسان ها، ضعف اطالعات دانش آموزان از شخصیت ها و آثار فرهنگی 
برجسته وجود دارد. از دیدگاه آنان این مسائل می تواند فضای سازگاری و توافق میان فرهنگ ها، نگاه 
عقالنی به فرهنگ ها و پرهیز از انحصارگرایی فرهنگی در آموزش عالی را با دشواری همراه ساخته و 
زمینه ساز کاهش خزانه فرهنگ ملی در اثر بی اعتنایی به عناصر اساسی فرهنگ های بومی گردیده و 
بحران هویت در شهروندان ایرانی را فراهم آورد. امینی و همکاران )1397( در تحقیق خود که باهدف 
توجه به تنوع فرهنگی و آموزش مفاهیم چند فرهنگی در آموزش پیش دبستان انجام گرفت، پس از 
بررسی های خود پی بردند که جهت بهبود عملکرد آموزشی می بایستی به مسئله تنوع فرهنگی توجه 

1. Schachner
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نمود و با برنامه های مناسب سعی در کنترل این تنوع داشت. رنجی و پوالت1  )2019( در تحقیق خود 
که باهدف روش های مربوط به تنوع فرهنگی در مدارس و نظرات دانش آموزان انجام گرفت، پس از 
بررسی های خود پی بردند که ایجاد فعالیت های مشترک و مشارکتی یکی از راهکارهای مهم در جهت 
مدیریت و کنترل تنوع فرهنگی در مدارس می باشد. دوتا و همکاران )2021( نیز مشخص نمودند که 
معلمان نقش مهمی در کنترل تنوع فرهنگی در مدارس رادارند. همچنین اسچوارزنسال و همکاران 
)2020( نیز مشخص نمودند که فضای متنوع فرهنگی در کالس های مختلف باعث تقویت ارتباط و 

همکاری و چند فرهنگی می گردد.
در جهت بهبود تنوع فرهنگی در محیط های آموزشی، محدودیت ها و چالش هایی وجود دارد. 
روان2  و همکاران )2021( در تحقیق خود که باهدف چالش های آماده سازی معلمان برای مدیریت 
تنوع دانش آموزان انجام گرفت، پس از بررسی های خود پی بردند که آموزش معلمان برای نسل های 
آینده و آماده سازی آنان به منظور شناخت از تنوع فرهنگی، فردی و اجتماعی دانش آموزان و کنترل 
این مسئله در راستای پاسخگویی به نیازهای آنان اهمیت باالیی دارد. آنان اشاره داشتند که برگزاری 
دوره های آموزشی در جهت شناخت تنوع موجود میان دانش آموزان امری مهم و کلیدی می باشد. یکی 
از مسائل مهم دیگر حوزه تنوع فرهنگی، آموزش چند فرهنگی می باشد. بادامچی )1398( در تحقیق 
خود که باهدف آموزش چند فرهنگی گامی مؤثر در جهت یادگیری باهم زیستن انجام گرفت، پس 
از بررسی های خود پی برد که آموزش وپرورش چند فرهنگی یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه 
تعلیم و تربیت است. این رویکرد درصدد است با ایجاد تغییرات در آموزش وپرورش برای جلوگیری 
از نابرابری های آموزشی و نیز ارزش گذاری بر تفاوت های فرهنگی برای قرار گرفتن در متن و بطن 
فرآیند تدریس و یادگیری، مهارت های زیستی بشر امروز را برای زندگی در جامعه ای چند فرهنگی 

ارتقا بخشد.
با بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه تنوع فرهنگی، مشخص گردید که تنوع فرهنگی به عنوان 
یک مسئله مهم همواره در محیط های آموزشی موردتوجه محققان مختلفی ازجمله بادامچی )1398(، 
واجارگاه  فتحی  و  عراقیه  و   )1391( واجارگاه  فتحی  و  عراقیه   ،)2020( همکاران  و  اسچوارزنسال 
)1391( قرارگرفته است. از طرفی خأل مطالعات در خصوص تنوع فرهنگی در برخی محیط ها ازجمله 
مدارس در تحقیقات اسچاچنر )2019(، صادقی )1389( و اسچوارزنسال و همکاران )2020( کاماًل 
اشاره شده است. نبود مطالعات جامع در خصوص تنوع فرهنگی در محیط های آموزشی سبب گردیده 
است تا امروزه راهبردهای اجرایی در این خصوص وجود نداشته باشد )فتوحی و حاتمی نژاد )1397(. 
این مسئله سبب گردیده است تا خأل تحقیقاتی در خصوص توسعه مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس 
به خصوص در کشور ایران و شهر قرچک به صورت کاماًل مشهودی درک گردد. بدون شک آسیب های 
1. Rengi & Polat
2. Rowan
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نیاز و  ایجادشده نشان می دهد که لزوم توجه به تنوع فرهنگی در مدارس به عنوان یک ضرورت 
ضروری می باشد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد تا با ایجاد چارچوب های قانونی در 
نظام آموزش وپرورش؛ الزامی جهت حمایت معلمان و مدیران از تنوع فرهنگی ایجاد گردد. همچنین با 
توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد تا ایجاد برنامه های فرهنگی؛ شرایطی جهت همبستگی 

میان دانش آموزان در حوزه های فرهنگی فراهم نمود.
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