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چکیده
هدف از این پژوهش ،مطالعه «نقش بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی مدیران
دبیرستانهای شاهینشهر در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی دانشآموزان در سال تحصیلی -89
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تنوع قومی ـ نژادی و تنوع دینی ـ مذهبی) توسط مدیران را در افزایش سطح مشارکت اجتماعی
دانشآموزان مؤثر دانست.
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مقدمه

تحقق اهداف هر جامعه نیاز به استفاده از تمام منابع مادی و انسانیِ آن جامعه دارد .مدیریت

صحیح منابع انسانی یکی از مهمترین عوامل برای رسیدن به مطلوبهای جامعه است .کشور

ایران از گذشتههای دور ،سرزمین اقوام و مذاهب گوناگون بوده است .مردمانی با فرهنگ غنی

که سالها در کنار هم مسالمتآمیز زندگی کردهاند و جامعهای با تنوع فرهنگی زیبا آفریدهاند.
با توجه به اینکه فرهنگ شامل دستاوردهای مادی و غیرمادی انسانهاست ،میتوان گفت که

فرهنگ مجموعهای از سنن ،عادات ،آداب و رسوم ،عقاید و باورها و رفتارهای یک ملت

است که به دو دسته مادی و غیرمادی تقسیم میشود و از طریق آموختن منتقل میشود .تنوع
جوامع یا در عوامل غیرمادی همانند دین و زبان ریشه دارد یا دارای ریشه مادی مانند رنگ

پوست است .افراد جامعه برحسب اینکه متعلق به کدام گروه اجتماعی و شغلی هستند و به

چه طبقهای بستگی دارند و خود را از چه طایفهای میدانند و به کدام گرایش فکری و عقیدتی
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منسوبند و باالخره برحسب اینکه از نظر جنسی و سنی در چه ردهای قرار دارند دارای نمود و

ویژگیهای فرهنگی متفاوتند و بهآسانی میتوان آنها را به اعتبار گفتار ،رفتار ،نگرش ،کنشهای
خاص ،روشهای متفاوت احساس و عمل و شناخت از یکدیگر متمایز ساخت .این تفاوت و
ویژگیهای داخلی هر فرهنگ را «خردهفرهنگ» 1مینامند (کوئن.)64 :1372 ،2

وجود خردهفرهنگها و گروههای دینی ـ مذهبی و قومی متفاوت ،سبب پدید آمدن جوامع

چندفرهنگی شده است .اصل تنوع واقعیت انسانی است و تصور اجتماعی که در آن همه مردم
یک الگوی رفتاری ،یک سنت و رسم و یا یک لهجه و زبان داشته باشند چندان با واقعیتهای
اجتماع انسانی سازگار نیست .تفاوتهای فرهنگی نهتنها وجود دارند بلکه بر محیط جوامع و

راه و روش انجام کارها نیز تأثیر میگذارند .جوامع امروز با پیچیدگی فرهنگی عجین شدهاند.

این پیچیدگی ناشی از تعلقات افراد به گروههای مختلف است .افراد به اعتبار جنس ،زبان ،نژاد،

دین ،عالئق ،تشکلهای شهری و اجتماعی ،دانشگاهی که از آن فارغالتحصیل شدهاند و غیره با

گروههای متنوعی احساس هویت میکنند و همة این هویتهای فرهنگی بالقوه ممکن است به

طور همزمان بر بستر فرهنگی یک جامعه اثر گذارد (زاهدی .)1379 ،تنوع میتواند به اشکال
گوناگون و در موقعیتهای گوناگون ظاهر شود.

1. Subculture
2. Quen

تنوع در نیروی انسانی شامل تمام تفاوتهایی میشود که هریک از افراد را یک فرد واحد

میسازد مثل فرهنگ ،قومیت ،ملیت ،سن ،دین ،ناتوانی ،جنس ،تحصیالت ،عقیده و تمامی
تفاوتهایی که در هر نیروی کاری مشاهده میشود (ادوین .)2001 ،1در تعریف تنوع فرهنگی

الزم است به گوناگونی گروههای ساکن در یک واحد جغرافیایی در امور فرهنگی مانند زبان،
تاریخ و نژاد اشاره کرد .به بیانی؛ «تنوع فرهنگی به تفاوتهای گروهی در دستاوردهای مادی

و غیرمادی داللت دارد» (صالحی امیری.)152 :1389 ،

تنوع فرهنگی را به عنوان بخشی از میراث مشترک بشریت که منبعی برای مبادله اطالعات،

خالقیت و نوآوری است ،میتوان با تنوع زیستی در جهان طبیعت مقایسه و آن را الزمه
زندگی بشری دانست؛ ازاینرو برای استفادة نسلهای حال و آینده باید پاس داشته شوند و

همانند بخش مهمی از حقوق بشر به آن توجه شود (یونسکو .)1384 ،حفظ و بهرهبرداری از

تنوع فرهنگی جوامع نیاز به مدیریتی صحیح دارد .مدیریت تنوع فرهنگی« 2تشویق و ترغیب
گرایشی است که همه خردهفرهنگهای موجود در کشور را از منظر فرهنگ ملی خودی
میداند و تالش اصلی آن معطوف به ایجاد «ما»ی مشترک است» (هاروای .)1 :2006 ،3در واقع

مدیریت تنوع فرهنگی با تبدیل محدودیتها و چالشهای ناشی از تنوع فرهنگی به فرصت،
زمینه را برای استفاده بهینه از تفاوتها فراهم میآورد.

از جمله سازمانهای مهم جامعه که با تنوع و گوناگونی فرهنگها مواجه است ،آموزش

و پرورش است .امروزه بنا به دالیل مختلفی از جمله مهاجرت ،بافت دانشآموزی مدارس
از تنوع قومی و مذهبی بسیاری برخوردار است .مدیران و معاونان مدارس نقش بسیار مهم و

اساسیای در رهبری این جامعه کوچک به منظور هویتبخشی و نمود فرهنگ نسل آیندهساز
اقوام و مذاهب دارند .آداب و رسوم ،لهجه و لباس هر قوم ،حاصل تجارب ،شادیها و غمهای

انسانهایی است که سرنوشت مشترکی را تجربه کردهاند و امید دارند که فرهنگ خود را به
دیگران معرفی کنند و بر غنای آن بیفزایند .دانشآموزان گاه هویت قومی و فرهنگی خویش را

پنهان میکنند و ناخواسته به تسلط یک فرهنگ بر جامعه رنگارنگ ایران دامن میزنند .مدرسه

محیطی است که در آن دانشآموزان باید بیاموزند هویت قومی و فرهنگی آنها افتخاری است
که از نسلهای گذشته به ارث بردهاند و باید افتخارآمیز به معرفی آن بپردازند .مدرسه فضای

1. Edwin
2. Cultural Diversity Management
3. Harvay
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بسیار مناسبی برای متجلی شدن عنصرهای فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون است که اگر با

مدیریت مناسب همراه باشد باعث فراهم شدن بستری پُر نشاط ،پویا و فعال برای فعالیتهای

آموزشی و در کنار آن مشارکت هرچه بیشتر دانشآموزان در امور فرهنگی ،ورزشی ،هنری

و ...میگردد .مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی از نیازهای اساسی مدیریت سیستم آموزش و

پرورش است که اگر در کنار مهارتهای مدیریت آموزشی قرار گیرد ،رشد و بالندگی آموزشی

و پرورشی دانشآموزان را در پی دارد.

ِ
جهت اهداف فردی و جمعی
مهمترین هدف مدیریت منابع انسانی در مدارس یکی کردن

دانشآموزان در راستای افزایش مشارکت اجتماعی آنان است .این مهم به دست نمیآید مگر

آنکه مدیران به تفاوتهای فرهنگی تکتک دانشآموزان به چشم یک فاکتور مهم نگاه کنند .در

واقع اهمیت دادن به اهداف مشترک ،راه مهمی برای غلبه بر موانع ناشی از تفاوتهای فرهنگی

است (چن و جوس ولد.)2004 ،1
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عالوه بر همة این مسائل ،یکی از الزامات توسعه ،مشارکت اجتماعی افراد و یافتن راهکارهای

مناسب برای همگرایی قومیت ،مذاهب ،اقلیتها و گروههای مختلف است .مشارکت اجتماعی
را «نوعی کنش هدفمند در فرایند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت نیل به

اهداف معین و از پیش تعیین شده تعریف نمودهاند .فرایندی که افراد جامعه به صورت آگاهانه

2

و داوطلبانه 3و جمعی ،4با در نظر داشتن اهداف معین و مشخص که منجر به سهیم شدن آنها
در منابع اجتماعی میشود ،در آن شرکت میکنند» (دهقان و غفاری.)68 :1384 ،

یکی از شهرهای اصفهان شاهینشهر است که پس از پیروزی انقالب اسالمی ،با اجرای

طرحهای جدید شهرسازی ،پذیرای مهاجران زیادی از مناطق مختلف کشور شده و همچنان
درحالتوسعه است؛ ازاینرو در این شهر فارس ،ترک ،عرب ،کرد ،لر ،بختیاری و ...در کنار

هم زندگی میکنند .اکثر مردم آن مسلمان هستند و اقلیتهایی از مردم نیز ارمنی و پیرو مذهب

مسیحیت هستند.

از جمع مهاجران به این شهر ،نزدیک به نیمی دارای محل تولدی خارج از استان هستند و

نیمی از ساکنان شهر از استانهای دیگر به این شهر آمدهاند که در مجموع سهم استان خوزستان
1. Chen and Tjosvold
2. Consciously
3. Voluntary
4. Collective

از همه بیشتر و نزدیک به  26/3درصد است .استانهای تهران ،آذربایجان شرقی ،چهارمحال

و بختیاری و باختران به ترتیب بیشترین مهاجران را به این شهر داشتهاند (عطاری.)1381 ،

ازآنجاکه این شهر از لحاظ بافت قومی و مذهبی از تنوع بسیاری برخوردار است و جامعه

دانشآموزی آن متأثر از تنوع فرهنگی است ،به نظر میرسد لزوم بهکارگیری مهارتهای

مدیریت تنوع فرهنگی (تنوع قومی ـ نژادی و تنوع دینی ـ مذهبی) مدیران مدارس به
منظور همراستا کردن اهداف فردی دانشآموزان و اهداف مدارس و جلب مشارکت آنان در
فعالیتهای مدرسه ،باید مورد توجه قرار گیرد؛ ازاینرو ،بستر بسیار مناسبی برای تحقیق و
پژوهش در مورد تنوع فرهنگی است .در این مطالعه مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی (و به

تفکیک در دو بعد مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ نژادی و مهارتهای مدیریت تنوع دینی ـ

مذهبی) مدیران دبیرستانهای این شهر به عنوان متغیر مستقل و مشارکت دانشآموزان در امور
مدرسه به عنوان متغیر وابسته مورد توجه است .منظور از مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی

در این پژوهش ،امتیازاتی است که مدیران در پاسخ به پرسشنامة مربوط به عملکرد مدیران
در محیطهای چندفرهنگی به دست آوردهاند و مشارکت اجتماعی اشاره به امتیازاتی دارد که

دانشآموزان در پاسخ به شرکت یا عدم مشارکت در فعالیتهای ورزشی ،فرهنگی -هنری،
مذهبی و علمی در پرسشنامه مشارکت اجتماعی به دست آوردهاند .دانشآموز در این تحقیق،

به کلیه دانشآموزان دختر و پسر دبیرستان (پایه اول ،دوم ،سوم و پیش دانشگاهی) که در سال
تحصیلی  1388-89در دبیرستانهای شاهینشهر مشغول به تحصیل بودهاند ،اطالق میشود.
ازآنجاکه وظایف مدیریت (برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری ،کنترل و استفاده از همه منابع

موجود) در مدارس به عهده مجموعهای متشکل از مدیر و معاونان است ،در این پژوهش

منظور از مدیر کلیه مدیران و معاونان آموزشی و پرورشی دبیرستانهای پسرانه و دخترانه

شاهینشهر در سال تحصیلی  1388-89است.
چهارچوب نظری پژوهش

«فرهنگ مجموعه پیچیدهای است که دربرگیرنةه دانستنیها ،اعتقادات ،هنرها ،اخالقیات،

قوانین ،عادات و هرگونه توانایی دیگری است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست

میآورد» (روحاالمینی .)17 :1381 ،در واقع ،فرهنگ شامل تمامی ساختهها و ارزشهای مادی

و معنوی انسان و چکیده و عصارة زندگی اجتماعی او در طول تاریخ است که از نسلی به نسل
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دیگر انتقال پیدا میکند .هر فرهنگی در هر جامعه و هر دورهای بیانگر میزان و سطح پیشرفت و

ترقیات فنی ،تجربههای تولیدی در کار ،وضع آموزش و پرورش ،علوم ،ادبیات ،هنرها ،آرمانها
و نهادهای اجتماعی معین است.

تنوع افراد بشر فقط شامل تفاوت در سن ،نژاد ،جنس ،توانایی جسمی ،نوع جنسیت ،طبقه

اقتصاد اجتماعی ،دین ،تحصیالت ،منطقه اصالت و زبان نمیشود بلکه باید مواردی مانند
تفاوت در تجربههای زندگی ،موقعیت خانوادگی ،شخصیت و مشخصههای دیگری را نیز که

به جنبه فردی شکل میدهد ،دربرگیرد (افتخاری .)1379 ،تنوع فرهنگی چهرة غالب جوامع
انسانی و کشورهای جهان است؛ چنانکه جمعیت کشورهای کام ً
ال همگن که از یک گروه
قومی و فرهنگی تشکیل شده باشند ،حدود  4درصد جمعیت جهان برآورد شده است .بدین
سان تنوع و تکثر و ناهمگونی قومی قاعده عام و جهانشمولی در سطح دولتهای ملی است

(گودرزی.)1385 ،
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برخی صاحبنظران علل تنوع فرهنگی را غلبة نظامی و پیروزی در عرصه جهانگشایی،

همچنین پدیده استعمار و مهاجرت و جنبشهای مردمی ،قلمداد میکنند .برخی دیگر ،عوامل
مهم پیدایش ناهمگونی قومی در دنیای مدرن را در دین ،نژاد و ملیت دانستهاند؛ با این حال

مجموعه عواملی چون مهاجرت ،غلبه نظامی یا کشورگشایی ،تغییر قلمرو سیاسی و جهانیشدن
را میتوان از دالیل عمدة تنوع فرهنگی جوامع دانست (پاکویین.)2000 ،1

در گروههای چندفرهنگی به دالیل مختلف مانند درک نادرست ،تفسیر ناصحیح ،سوءتفاهم،

بدبینی و بداندیشی ،ارزیابیهای غلط ،سرسختی ،پرخاشگری و تسلط یک فرهنگ بر سایر

فرهنگها ،امکان برقراری ارتباطات مؤثر کاهش میپذیرد و سطح استرس اعضای گروه باال

میرود و همین امر سبب افت کیفیت کار ،اخذ تصمیمات نامناسب و خالصه سیر نزولی

بهرهوری در گروه میشود .تفاوتهای موجود در زمینههای فرهنگی اعضای گروه باعث

میشود افراد مختلف برداشتهای متفاوتی از واقعیت یکسان کنند .به طور کلی ،بیاعتمادیها،

تنشها ،سردرگمیها و برداشتهای متفاوت باعث میشود اتحاد و پیوستگی گروههای
چندفرهنگی کاهش یابد و بهرهوری گروه پایین آید .بیاعتمادی عمدت ًا ناشی از سوء تعبیرهای

حاصل از تفاوتهای فرهنگی است نه نفرت و بیزاری .با این حال و با وجود محدودیتهایی

که برای گروههای چندفرهنگی وجود دارد ،این گروهها اگر بهدرستی هدایت شوند و راه
1. Paquin

و روش کار با فرهنگهای متنوع را بیاموزند ،چون از نیروی انسانی چندگانهای بهرهمندند
میتوانند میزان بهرهوری خود را از گروههای متجانس نیز باالتر ببرند .کوکس و بلک 1مزایای

گروههای چندفرهنگی را این گونه معرفی میکنند:

ـ از جنبه بازاریابی :توانایی شرکت و افراد را در تأمین و پاسخگویی به اولویتهای

فرهنگی بازارهای محلی افزایش میدهد؛

ـ تحصیل منابع :توانایی گروه را در جذب نیروها از زمینههای مختلف ملی و همچنین

نخبگان کشور مادر افزایش میدهد؛

ـ از حیث هزینهها :هزینة ناشی از ریزش منابع انسانی غیربومی را کاهش میدهد؛

ـ از حیث حل مشکل :با بهرهگیری از تنوع دیدگاهها و فراهم آوردن امکان تجزیه و تحلیل

نقادانه جامع ،تصمیمگیری را بهتر میکند؛

ـ از حیث خالقیت :از طریق تنوع در دیدگاهها و به دلیل تأکید کمتر بر ضرورت هماهنگی

و یکسان بودن ،خالقیت را تقویت میکند.

ـ از حیث انعطافپذیری نظامها :انعطافپذیری و قدرت تحمل و پاسخگویی به تقاضاهای

مختلف و متعدد و محیطهای پویا را افزایش میدهد (.)1991

تنوع فرهنگی از جمله مسائل عمدهای است که مدیران حاضر با آن مواجه هستند .متأسفانه

بیشتر مدیران به تفاوتهای فرهنگی به عنوان منبع و عامل مؤثر در ایجاد برتری رقابتی بها
نمیدهند و با این توصیف که تفاوت فرهنگی مسئله مهمی نیست ،از فکر کردن به تفاوتهای

فرهنگی و مهارتهای مورد نیاز برای ادارة آن طفره میروند ،درحالیکه تنوع فرهنگی دارای
مزایای بسیاری است (لیپ 2و کالرک.)2003 ،3

متأسفانه مشکالت و منازعات فرهنگی جهان امروز ناشی از ناتوانی انسانها در تغییر دادن افکار

و پیشزمینههای فکری شخصیشان است .موفقیت کمتر مدیران در محیطهای چندفرهنگی ناشی

از بیاطالعی آنان از تفاوتهای فرهنگی کارکنان است و رشد مهارتهای چندفرهنگگرایی در

انسان بدون فهم تفاوتهای فرهنگی امکانپذیر نیست (تریکانگاس و هاوک .)2002 ،4مدیریت
تنوع عبارت است از «جذب افرادی با سوابق و زمینههای مختلف ،دارای توقعات و انتظارات
1. Cox and Black
2. Lipp
3. Clarke
4. Teerikangas, S. and Hawk
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مختلف در مراحل مختلف زندگی و بهرهگیری از تواناییها و استعدادهای همة آنها برای افزایش
سودآوری و قدرت رقابت شرکت» (زاهدی .)392 :1379 ،نهضت مدیریت تنوع ،منجر به

تغییرهای مثبتی شده که سازمان را به گونة داوطلبانه در یک فرایند طراحی و انتقال فرهنگی ،به

طور سیستماتیک و در راستای حذف هرگونه محرومیت درگیر میکند .مدیران تنوع فرهنگی،

میتوانند با به کار بردن تفاوتهای ناشی از تنوع موجود ،زمینة مساعد را برای استفادة بهینه از

تفاوتها در جهت رشد و پیشرفت گروه فراهم سازند (اشنایدر و بارسو.)1382 ،1

نگرشهای مختلف به مدیریت مراکز چندفرهنگی ،در واقع استراتژیهای متفاوتی برای

مدیریت تفاوتهای فرهنگی هستند .بر اساس این استراتژیها ،گاهی فرهنگ مقولهای ناروا
و نامربوط ،یا یک مشکل یا تهدید و یا به منزله فرصتی برای یادگیری و ابتکار و منبعی برای

کسب مزیت رقابتی تلقی میشود (نوتز.)1989 ،2

امروزه در ادبیات سیاسی و اجتماعی از دو مدل یا الگوی عمدة سیاستگذاری قومی و
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فرهنگی در قبال تنوع فرهنگی جوامع بحث به میان آمده که عبارتند از :مدل همانندسازی 3و

مدل تکثرگرایی.4

«واژه همانندسازی از ریشه التین  Assimilationبه معنای مشابه ساختن یا مشابه شدن

گرفته شده که در فارسی معادلهایی نظیر تطبیق ،همسانی ،یکیسازی و همانندسازی یافته
است .در جامعهشناسی به معنای فرایند پذیرش از ارزشها ،الگوها و سبک زندگی گروه برتر

توسط اقوام و گروههایی از جامعه به ترتیبی که در بطن گروه برتر جذب و هضم شوند ،به کار

رفته است» (ساروخانی.)44 :1370 ،

در مدل همانندسازی دو گروه وجود دارند که عبارتند از :گروه اول؛ نامزدان همانندسازی

یا تازهواردان و گروه دوم؛ جامعهپذیران .گروه نخست باید وسایل جدید را به دست آورند و

چگونگی بهکارگیری مکانیزمهای جدید را فرا بگیرند .در این فرایند ،نظام ارزشی تازهواردان

تغییر میکند .به همین دلیل سیاست همانندسازی را فرایند تغییر اجتماعی و فرهنگی نیز

نامیدهاند .فرهنگپذیری تازهواردان به آنان امکان میدهد که نقشهای تازة خود را بیابند و
قواعد ،سنتها و رسوم جامعه وسیع را بپذیرند.

1. Shnaider & Barsoo
2. Knotts
3. Assimilation Model
4. Pluralism Model

در این الگو ،همانندسازی ،ایدئال یا غایتی منسجم تلقی میشود که سیاستهای دولت و

ایدئولوژیها بر اساس آن شکل گرفته و ترکیبی زیستشناختی ،فرهنگی ،اجتماعی و روانی از

گروههای قومی متمایز و منفرد به منظور ایجاد یک جامعه بدون تفاوت قومی به وجود میآید
(صالحی امیری 1385 ،الف).

دیدگاه تکثرگرایی ،دیدگاهی است که سازماندهی را به نحوی مطلوب میداند که در

آن هر خانوادة فکری ـ عقیدتی هم امکان و وسایل حراست از ارزشهای خاص خود را
داشته باشند و هم آنکه به احقاق حقوق خود نائل آید و زمینة الزم برای مشارکت فعاالنه در

صحنههای سیاسی و اجتماعی را به دست آورند .تحقق چنین نظامی متضمن پذیرش نوعی

بیطرفی از جانب قدرت حاکم و مشارکت نهادها و گروههای موجود در جهت اعتالی مصالح

عمومی است .به عبارتی ،در جامعه تکثرگرا تمامی گروههای فرهنگی و فکری پذیرفته شده
و از طریق مشارکت و همزیستی در عین حفظ ویژگیهای خود به یک نظام اجتماعی ملحق
شدهاند .تکثرگرایی نقطه مقابل همانندسازی است.

دیدگاه دیگری که وجود دارد ،الگوی وحدت در کثرت است .این الگو ،مبتنیبر تصورات

یا برداشتهایی چند در مورد انسان و اجتماع انسانی است؛ مفروضهایی که بر نوع سیاست
و مدیریت و استراتژی مدیریتی و چگونگی کاربست آن در اجتماعات قومی در جهت رسیدن

به وحدت و انسجام ملی تأثیرگذار است .بر این اساس ،سیاست مطلوب مدیریت تنوع ،الگوی
وحدت در کثرت خواهد بود (صالحی امیری 1385 ،ب) .نکتة مهم در مقوله تنوع به طور عام
و در تنوع فرهنگی به صورت خاص این است که اصل تنوع واقعیت انسانی است .سازمان
ملل متحد نیز در اعالمیه ژوهانسبورگ در سپتامبر سال  2002که مربوط به توسعه پایدار است،
تنوع فرهنگی را به عنوان یکی از امتیازات و نقاط مثبت اجتماع انسانی دانسته که باید در

توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد .عالوه بر این ،یونسکو در کنوانسیون مصوب در  21اکتبر
سال  2005در حمایت از تنوع فرهنگی ضمن ابراز اینکه تنوع فرهنگی به مثابه میراث مشترک

بشریت است و «دفاع از آن به مثابه الزامی اخالقی و جداییناپذیر از حفظ کرامت انسانی»
است (یونسکو.)1384 ،

درک تفاوتهای بین فرهنگی به مدیران امکان میدهد در زمان برقراری ارتباط با

فرهنگهای مختلف ویژگیهای زبانی ،فرهنگ و آداب و رسوم آنها را در نظر داشته و با
آگاهی از آنها تصمیمگیری کنند (حسنزاده و اکبری .)1383 ،در واقع مدیریت تنوع فرهنگی
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تنها ناظر بر تحلیل روابط و مناسبات و ویژگیهای فرهنگی اجتماعات و گروههای شکلدهندة

یک جامعه و آثار و پیامدهای ناشی از این تنوع نیست بلکه بر عمل در چنین چهارچوبی و
پیش بردن جامعه به سوی توسعه و پیشرفت و شکوفایی استعدادهای افراد و گروهها در شرایط

متحول و متغیر فرهنگی نیز داللت دارد (هاروای.)2006 ،1

بنابراین رهیافت و یا رویکرد مدیریتی به تنوع بسیار حائز اهمیت است .در مدیریت تنوع،

تنها مسئله برخورداری از فرصتهای برابر نیست که باید مورد توجه قرار گیرد بلکه این
برخورداری نباید به ایجاد چالش در همبستگی و انسجام جاافتادة فرهنگی در کشور منجر شود.

اهداف تحقیق

ـ مقایسة میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان برحسب برخورداری مدیران آنان از

مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی؛
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ـ مقایسة میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان برحسب برخورداری مدیران آنان از

مهارتهای مدیریت تنوع دینی ـ مذهبی؛

ـ مقایسة میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان برحسب برخورداری مدیران آنان از

مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ نژادی.
فرضیههای تحقیق

 .1میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان برحسب برخورداری مدیران آنان از مهارتهای

مدیریت تنوع فرهنگی متفاوت است؛

 .2میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان برحسب برخورداری مدیران آنان از مهارتهای

مدیریت تنوع دینی ـ مذهبی متفاوت است؛

 .3میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان برحسب برخورداری مدیران آنان از مهارتهای

مدیریت تنوع قومی ـ نژادی متفاوت است.
روششناسی پژوهش

ازآنجاکه در این تحقیق به بررسی نقش بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی مدیران
1. Harvay

در ارتقای مشارکت دانشآموزان پرداخته شده ،از نوع تحقیقات همبستگی است .در این

پژوهش متغیرهای مربوط به دو گروه «دانشآموزان» و «مدیران» است؛ ازاینرو جامعه آماری
متشکل از کلیه دانشآموزان و کلیه مدیران و معاونان (اعم از معاونان آموزشی و معاونان

پرورشی) دبیرستانهای شاهینشهر است .تعداد جامعه آماری پژوهش برابر اعالم آمار سازمان

آموزش و پرورش استان اصفهان  7982دانشآموز و  110مدیر و معاون بود.

به منظور تعیین حجم نمونه ابتدا تعداد  31پرسشنامه مقدماتی بین آزمودنیها به صورت

تصادفی توزیع شد و سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه مورد نیاز  54مدیر و

 384دانشآموز تعیین شد .در این پژوهش به منظور انتخاب نمونه آماری ،از روش تصادفی

طبقهای استفاده شد .ابتدا  10دبیرستان پسرانه و  13دبیرستان دخترانه و سپس در هر مدرسه

از اختصاص متناسب 1استفاده شد .ابزار اندازهگیری در این پژوهش دو پرسشنامه محققساخته
بود :الف) پرسشنامه مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی مشتمل بر  72سؤال بستهپاسخ و ب)
پرسشنامة مشارکت اجتماعی دانشآموزان با  25سؤال بستهپاسخ بود که پایایی آنها به ترتیب

 0/93و  0/83با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد.

در این تحقیق ابتدا به بررسی تفاوت مشارکت همه دانشآموزان برحسب مهارتهای

مدیریت تنوع فرهنگی مدیران آنان و سپس به بررسی تفاوت مشارکت دانشآموزان بر حسب
مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ نژادی و مهارتهای مدیریت تنوع دینی ـ مذهبی مدیران

آنان پرداخته شده است.
تحلیل دادهها

به منظور دستهبندی مدیران به لحاظ میزان بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی با
توجه به نمره میانگین مدیران ،مقادیر استاندارد شده 2محاسبه شد .اگر این مقدار کمتر از -0/5

باشد ،مدیر از مهارتها به میزان کم و اگر در فاصله  -0/5و  0/5باشد ،مدیر از مهارتها به

میزان متوسط و اگر این مقدار بیش از  0/5باشد ،مدیر از مهارتها به میزان باالیی برخوردار
است .سپس مدارس بر حسب مهارت مدیران طبقهبندی و میزان مشارکت دانشآموزان آنها به
تفکیک سنجیده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.

1. Proportional Allocation
2. Z-Score
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فرضیه اول :میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارتهای
مدیریت تنوع فرهنگی متفاوت است.
جدول شماره  .1مقایسة میانگین مشارکت دانشآموزان
بر حسب میزان بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی
مهارت مدیران

میانگین مشارکت

انحراف معیار

کرانه پایین

کرانه باال
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آماره لوین
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معنیداری

کل

8/61

4/44

8/14

9/08

ارزش F

باال

10/40

3/96

9/67

11/13

معناداری

متوسط

7/97

4/27

6/39

8/55

1/66

0/19

15/34

0/000

ضریب اتا

پایین

7/61

4/47

7/14

8/49
0/28

مجذور اتا

فصلنامهعلمی-پژوهشی

فاصله اطمینان
 95درصد

تست همگنی
واریانسها

آزمون تحلیل

واریانسANOVA

شدت رابطه

0/08

جدول شماره  .2مقایسه زوجی میانگین مشارکت دانشآموزان
بر حسب میزان بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی
میزان بهکارگیری مهارتهای
مدیریت تنوع فرهنگی

میزان بهکارگیری مهارتهای
مدیریت تنوع فرهنگی

تفاوت میانگین
مشارکت

معنیداری

پایین

متوسط

0/34

0/85

پایین

)*( 2/58

متوسط
باال

باال

)*( -2/92

0/000

0/000

جدول شماره  1میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان بر اساس میزان بهکارگیری

مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران مدارس را نشان میدهد .میانگین مشارکت

برای مدارس با مهارتهای مدیریتی متوسط و پایین نزدیک به هم است ولی در مدارس با

مهارتهای مدیریتی باال میانگین مشارکت افزایش یافته است .ستون انحراف معیار بیانگر
انحراف استاندارد میانگینها از میانگین کل است؛ میزان پراکندگی پاسخها در هر سه گروه
تقریب ًا مشابه است.
توسط آزمون تحلیل واریانس ،برابری واریانسها مورد سنجش قرار گرفتهاند که به علت

پایین بودن مقدار معنیداری ( )0/0001فرضیه صفر مبنیبر برابری واریانسها در سه گروه رد
میشود ،بنابراین میتوان عامل بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران را
در افزایش سطح مشارکت اجتماعی مؤثر دانست.
ضریب تعیین ( 0=/81مجذور اتا) نشان میدهد که  8درصد از کل واریانس مشارکت
اجتماعی دانشآموزان توسط واریانس میزان بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی
مدیران قابل تبیین است .در جدول شماره  2مقدار معنیداری  0/0001که کمتر از  0/05است،
نشاندهندة وجود تفاوت معنادار بین میزان مشارکت دانشآموزان در مدارس با مهارتهای
باال و مدارس با مهارتهای پایین و همینطور بین میزان مشارکت دانشآموزان در مدارس با

مهارتهای باال و مدارس با مهارتهای متوسط است.

شکل شماره  .1مقایسه مشارکت اجتماعی دانشآموزان بر حسب مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی مدیران

292
33

336
338

30.00
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25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

پایین
متوسط
باال
میزان بهکارگیري مهارتهاي مدیریت تنوع فرهنگي

مشارکت اجتماعي

نقش بهکارگیری
مهارتهای...

فرضیه دوم :میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارتهای
مدیریت تنوع دینی ـ مذهبی متفاوت است.
جدول شماره  .3مقایسة میانگین مشارکت دانشآموزان
بر اساس میزان بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع دینی ـ مذهبی
مهارت میانگین انحراف
مدیران مشارکت استاندارد
پایین

7/55

فاصله اطمینان  95درصد
کرانه پایین

کرانه باال

3/65

6/76

8/34

متوسط 8/07

4/81

7/33

8/80

11/10

3/97

10/24

11/96

8/70

4/55

8/21

9/19

باال

کل

تست همگنی
واریانسها

آزمون تحلیل
واریانس

شدت رابطه

ضریب مجذور
آماره
معناداری آماره  Fمعناداری
اتا
اتا
لوین

0/09 0/31 0/000 17/73 0/005 5/40

جدول شماره  .4مقایسة میانگین مشارکت دانشآموزان
بر اساس میزان بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع دینی ـ مذهبی
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میزان بهکارگیری مهارتهای
مدیریت تنوع مذهبی

پایین
متوسط
باال

میانگین مشارکت

146/65
152/40
223/98

آمارههای آزمون
مقدار خی دو

سطح معناداری

36/56

0/000

جدول شمارة  .5مقایسة زوجی میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان
در فعالیتهای مدرسه بر اساس میزان بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع دینی ـ مذهبی
میزان بهکارگیری مهارتهای
مدیریت تنوع مذهبی
پایین

متوسط
باال

تفاوت میانگین
مشارکت
-0/51

)*( -3/03
)*( 3/55

مقدار معناداری
0/64

0/000
0/000

جدول شماره  3میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان بر اساس میزان بهکارگیری

مهارتهای مدیریت تنوع مذهبی توسط مدیران مدارس را نشان میدهد .یافتههای توصیفی

بیانگر این است که میانگین مشارکت اجتماعی مدارس با مهارتهای مدیریتی متوسط ()8/07

نسبت به مدارس با مهارتهای پایین ( )7/55بیشتر است و در مدارس با مهارتهای مدیریتی

باال میانگین مشارکت ( )11/10نسبت به سایر مدارس افزایش یافته است .ستون انحراف معیار
بیانگر انحراف استاندارد میانگینها از میانگین کل است.

ازآنجاکه در تست همگنی واریانسها ،واریانس گروهها در مشارکت اجتماعی همگن نبودند

از آزمون کروسکال ـ والیس استفاده شده است .با توجه به جدول شماره  ،4مقدار معناداری

مشاهدهشده ( )0/0001که مقداری کمتر از  0/05است ،معنادار بودن تفاوت مشارکت اجتماعی
در گروهها را با اطمینان  95درصد تأیید میکند؛ بنابراین میتوان عامل بهکارگیری مهارتهای
مدیریت تنوع مذهبی توسط مدیران را در افزایش سطح مشارکت اجتماعی مؤثر دانست.
در مقایسه زوجی بین گروهها ،جدول شماره  5مقدار معنیداری  0/0001که کمتر از
 0/05است نشان میدهد که تفاوت معناداری بین میزان مشارکت دانشآموزان در مدارس با
مهارتهای باال و مدارس با مهارتها پایین و همینطور بین میزان مشارکت دانشآموزان در
مدارس با مهارتهای باالی مدیریت و مدارس با مهارتهای متوسط وجود دارد.
ضریب تعیین ( 0=/09مجذور اتا) نشان میدهد که  9درصد از کل واریانس مشارکت

اجتماعی دانشآموزان توسط واریانس میزان بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع دینی ـ

مذهبی مدیران قابل تبیین است.

شکل شماره  .2مقایسه مشارکت اجتماعی دانشآموزان به تفکیک مدارس

292
33

30.00

336

25.00

338

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
باال

متوسط

پایین

مدیریت تنوع فرهنگی
مدیریتهای
هايمهارت
کارگیری
میزان میزان ب
تنوع مذهبي
بکارگیريه مهارت

مشارکت اجتماعي
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فرضیه سوم :میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان مدارس بر حسب برخورداری مدیران آنان از
مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ نژادی متفاوت است.
جدول شماره  .6مقایسه میانگین مشارکت دانشآموزان
برحسب میزان بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ نژادی
مهارت مدیران

میانگین مشارکت
اجتماعی

انحراف استاندارد

 95درصد تست همگنی آزمون تحلیل
واریانس
فاصله اطمینان واریانسها
کرانه کرانه آماره
پایین باال لوین

شدت رابطه

معناداری ارزش Fمعناداری اتا مجذوراتا

پایین 8/90 7/22 4/71 8/06
متوسط 9/03 7/36 4/65 8/19
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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باال

10/46 9/12 3/67 9/79

0/03 0/17 0/003 5/78 0/06 3/91

کل 9/13 8/21 4/43 8/67

جدول شماره  .7مقایسه زوجی میانگین مشارکت دانشآموزان
بر اساس میزان بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ نژادی
میزان بهکارگیری مهارتهای
مدیریت تنوع مذهبی
پایین
متوسط
باال

تفاوت میانگین مشارکت
اجتماعی
-0/13
)*( -1/59
)*( 1/73

معنیداری
0/97
0/014
0/007

جدول شماره  6میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان بر اساس میزان بهکارگیری

مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ نژادی توسط مدیران مدارس را نشان میدهد .در مدارس با

مهارتهای مدیریتی باال میانگین مشارکت ( )9/79باالتر از سایر مدارس است .ستون انحراف

معیار بیانگر انحراف استاندارد میانگینها از میانگین کل است؛ میزان پراکندگی پاسخها در

مدارس با مهارتهای مدیریتی باال کمتر است.

توسط آزمون تحلیل واریانس برابری واریانسها مورد سنجش قرار گرفتهاند که به علت
پایین بودن مقدار معنیداری ( )0/003فرضیه صفر مبنیبر برابری واریانسها در سه گروه رد
میشود ،بنابراین میتوان عامل بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ نژادی توسط
مدیران را در افزایش سطح مشارکت اجتماعی مؤثر دانست.
در جدول شماره  7مقدار معنیداری کمتر از  )0/014( 0/05نشاندهنده تفاوت معنادار
بین میزان مشارکت دانشآموزان در مدارس با مهارتهای باال و مدارس با مهارتهای پایین
و همینطور بین میزان مشارکت دانشآموزان در مدارس با مهارتهای باال و مدارس با
مهارتهای متوسط است (.)0/007
ضریب تعیین ( 0=/031مجذور اتا) نشان میدهد  3درصد از کل واریانس مشارکت
اجتماعی دانشآموزان توسط واریانس میزان بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ
نژادی مدیران قابل تبیین است.
بحث پایانی

تنوع در بافت دانشآموزی ،یکی از محتملترین مسائلی است که در آینده مدارس نقش خواهد
داشت .این موضوع به گونه چشمگیری اهمیت توجه به تنوع قومی و گروههای اقلیت را در
جامعه و بهویژه در مدارس ـ به عنوان یکی از مؤثرترین نهادهای اجتماعی در شکلگیری
فرهنگ اجتماعی ـ باال میبرد.
مهمترین هدف مدیریت منابع انسانی در مدارس با تنوع فرهنگی ،یکی کردن جهت اهداف
فردی و سازمانی در جهت افزایش مشارکت اجتماعی دانشآموزان است .در این گونه مدارس،
الزم است استرسهای ناشی از شوک فرهنگی و اختاللها و پیامدهای ناشی از تعارضهای
فرهنگی به نحو مطلوب اداره شود .این مهم به دست نمیآید مگر آنکه مدیران به تفاوتهای
فرهنگی تکتک دانشآموزان به چشم یک فاکتور مهم نگاه کنند (فارید.)1991 ،1
عالوه بر همه این مسائل ،یکی از الزامات توسعه ،مشارکت اجتماعی افراد و یافتن
راهکارهای مناسب برای همگرایی قومیت ،مذاهب ،اقلیتها و گروههای مختلف است .اهمیت
مشارکت اجتماعی امروزه به قدری است که در سازمان ملل در کنار حقوقی مانند نام ،آموزش،
کسب اطالعات ،خدمات بهداشتی و غیره به عنوان یکی از حقوق کودکان پذیرفته شده است.
با مشارکت در اعمال و بحثهای جمعی ،افزون بر اینکه هویتهای فردی و جمعی «ما» شکل

میگیرد ،فرد احساس مؤثر بودن و عاملیت کرده و بر احساس بیقدرتی غلبه میکند.

1. Farid, E.
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نتایج تحقیق نشانگر این موضوع است که در مدارسی که مدیران آن از مهارتهای مدیریت
تنوع فرهنگی به میزان بیشتری برخوردارند ،مشارکت دانشآموزان نیز افزایش یافته است
(جدول شماره  .)1این یافتهها حاکی از این است که مدیران با شناخت تفاوتهای فرهنگی
و تالش در جهت توجه و تأکید بر مشترکات فرهنگی دانشآموزان میتوانند زمینه الزم برای
همراستا کردن اهداف دانشآموزان و انسجام و همکاری بیشتر آنها را فراهم آورند .با توجه
به نتایج فوق میتوان به مدلی که تریاندیس 1و همکاران ( )1994برای مدیریت تنوع پیشنهاد
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کردند ،اشاره کرد .آنها مدعی بودند که شباهتهای فرهنگی موجب افزایش تعامل میشود
و این امر به نوبه خود موجب افزایش شباهتها میشود .فاصله موجود میان فرهنگها را
میتوان از طریق آموزش و آشنا شدن با فرهنگهای دیگر ،کم کرد .اگر افراد با فرهنگهای
مختلف با هم همکاری و دوستی داشته باشند ،شباهتهای فرهنگی افزایش مییابد .از طرفی
چوریر )2003( 2خودکنترلی و تحمل فردگرایی ،به کار بردن فرایند آزمون و خطا مرتبط با
توسعة ارتباطات و بهره بردن از تفاوتهای فرهنگی به عنوان سرمایه را به عنوان سه نوع از
استراتژیهای میانفرهنگی که مدیران به کار میبرند تا به کمک آن با اختالفهای فرهنگی به
مقابله بپردازند ،معرفی کرده است .بر اساس یافتههای این تحقیق ،استراتژی سوم یعنی بهره
بردن از تفاوتها به عنوان سرمایه بهترین شیوه مدیریت در گروههای چندفرهنگی است.
در ارتباط با فرضیه دوم تحقیق مبنیبر اینکه میانگین مشارکت اجتماعی دانشآموزان
مدارس بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارتهای مدیریت تنوع دینی ـ مذهبی متفاوت
است ،جداول  4 ،3و  5نشان میدهند که با افزایش میزان برخورداری مدیران از مهارتهای
تنوع دینی ـ مذهبی ،میزان مشارکت اجتماعی دانشآموزان نیز ارتقا یافته است .مقدار معناداری
 0/0001نشان میدهد که این تفاوت معنادار است و میتوان عامل مهارتهای مدیریت
تنوع دینی ـ مذهبی را در افزایش مشارکت اجتماعی مؤثر دانست .شکل شماره  2نیز نشان
میدهد در مدارسی که مدیران از مهارتهای مدیریت تنوع دینی ـ مذهبی باالیی برخوردارند،
مشارکت اجتماعی نیز بیشتر است.
آنچه امروز انسانها را با خاستگاههای مذهبی مختلف و نظامهای اعتقادی متفاوت و عالیق
و سالیق جداگانه ،با هم برادر و همسرنوشت و گاهی همسرشت میسازد ،منافع مشترک

است .این موضوع برای همگان بهویژه جوامعی که از چندین گروه مذهبی و فرهنگی تشکیل
1. Triandis
2. Chevrier

شدهاند دارای اهمیت است؛ زیرا تا زمانی که فرد فرد اقوام و مذاهب تشکیلدهندة یک گروه

متقاعد نشوند که دارای سرنوشت و منافع مشترکاند ،هیچگاه نفع همگانی و مشترک یکدیگر

را تعقیب نمیکنند و بدان احترام نمیگذارند.

تفاوتهای نژادی ،چالشهای مهمی را برای اقلیتهای مذهبی که توسعه جوامع آنها نیاز

به حمایتهای صریح بیشتری برای یکپارچگی اجتماعی دارد ،به وجود آورده است (ریتز 1و

همکاران .)2009 ،مشارکت کمتر دانشآموزان اقلیتهای مذهبی در مدارسی که مدیران آنها از

مهارتهای مدیریت تنوع دینی ـ مذهبی کمتری برخوردارند ناشی از عدم احساس همخوانی
مذهبی با اکثریت موجود در مدرسه است .مطمئن ًا در شرایطی که دانشآموزان از مشترکات

مذهبی همدیگر آگاه نیستند و نقاط قوت سایر ادیان را نمیشناسند ،نمیتوان انتظار داشت که

دید واقعبینانهای نسبت به هم داشته و با یکدیگر تعامل سازندهای داشته باشند .دانشآموزان

اقلیتهای مذهبی در مواجهه با عدم پذیرش از جانب دوستان خود ،ترجیح میدهند که در
فعالیتهایی کمتری مشارکت داشته باشند ،ولی در صورتی که مدیر با اعمال مدیریت صحیح
به شناسایی اشتراکات ادیان بپردازد ،میتواند در مسیر همگرایی بیشتر دانشآموزان قدم بردارد.

باال رفتن بینش و معرفت دینی اگر با مدیریت صحیح همراه باشد باعث میشود دانشآموزان
در یک محیط انسانی به دور از تعصبات مذهبی ،در جهت اهداف آموزشی و پرورشی گام

بردارند و پشتوانة مدیریتی قوی هماهنگی و تسریع فعالیتها را در پی خواهد داشت.

نتایج بررسی در زمینه فرضیه سوم تحقیق مبنیبر اینکه میانگین مشارکت اجتماعی

دانشآموزان مدارس بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ
نژادی متفاوت است ،با توجه به جداول  6و  7و شکل شماره  3نشان میدهند که با افزایش

مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ نژادی مدیران شاهد مشارکت اجتماعی بیشتر دانشآموزان
هستیم .مقدار معناداری 0/ 003نشان میدهد که تفاوت معناداری بین میانگین مشارکت اجتماعی

دانشآموزان بر حسب میزان برخورداری مدیران آنان از مهارتها وجود دارد .نتایج حاصل با
یافتههای حسنزاده و اکبری ( )1383که معتقد بودند درک تفاوتهای بین فرهنگی به مدیران
امکان میدهد در زمان برقراری ارتباط با فرهنگهای مختلف ،ویژگیهای زبانی ،فرهنگ و آداب

و رسوم آنها را در نظر داشته و با آگاهی از آنها تصمیمگیری کنند ،همراستاست .اگر تفاوتهای

فرهنگی اقوام توسط مدیران به شکل منسجم و سازمان یافتهای شناسایی و معرفی شود ،مشارکت
1. Reitz
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بیشتر دانشآموزان را در فعالیتها بهویژه در امور آموزشی و علمی که رسالت اصلی مدارس

است ،در پی دارد .شناخت عمیق فرهنگهایی که مدیر در تماس با آن است ،تشویق و ترغیب
دانشآموزان به تعاون ،حذف تبعیض ،برقراری عدالت ،توزیع عادالنه ارزشها و افزایش تبادل

فرهنگی دانشآموزان توسط مدیریت باعث پیوند بیشتر افراد و کاهش نارضایتیها و زمینهساز
مشارکت بیشتر در امور خواهد بود .مدیریت با بهکارگیری مهارتهای مدیریت تنوع قومی ـ
نژادی باعث باال بردن سطح تحمل دانشآموزان به صورت تدریجی برای پذیرش واقعی و
درونی کردن تفاوتهای فرهنگی ،رفتاری ،زبانی ،عقیدتی و سبک زندگی خواهد شد.
نتیجهگیری و پیشنهاد

فصلنامهعلمی-پژوهشی

178

دوره چهارم
شماره 4
زمستان1390

امروزه عوامل مختلفی همچون وجود ریشههای قومی فراوان ،مهاجرت افراد بومی از روستاها
به شهرهای صنعتی و مهاجرتهای کاری و تحصیلی سبب شده تا شهرها از تنوع فرهنگی
و گوناگونی اقوام و مذاهب برخوردار باشند .تنوعی که دارای محاسن و معایبی است که اگر
با مدیریت صحیح رهبری و هدایت شود ،محاسن آن هرچه بیشتر نمود و تجلی مییابد.
جامعهای با تنوع قومی ـ نژادی ،دینی ـ مذهبی و زبانی ،جامعهای پویا ،رنگارنگ و شادابتر
از جامعهای یکدست و یکرنگ است.
در مدارس امروز الزم است مدیران با به کارگیری مهارتهای مدیریتیِ تنوع فرهنگی در
کنار تالش برای باال بردن توان علمی دانشآموزان ،زمینة مناسب را برای مشارکت هرچه بیشتر
دانشآموزان فراهم آورند .در جامعه ایران« ،ایرانی بودن» نقطه اشتراک فرهنگهاست و تنوع
اقوام و مذاهب باعث زیباتر شدن فرش پُر نقش و نگار بافتهشده به دست لر و ترک ،فارس
و بلوچ ،مسلمان و ارمنی و ...است .فرشی که مرکزیت آن ایرانی بودن و نقش و نگارهای آن
تنوع آداب و رسوم و مذهب و زبان است.
در مدیریت تنوع فرهنگی ،نباید به موضوع گوناگونی قومی و مذهبی به دید تهدید نگاه
کرد بلکه تنوع قومی و مذهبی و تکثر فرهنگی فرصتهای فراوانی را نیز فرا روی آموزش
و پرورش قرار میدهد که در صورت شناخت و برنامهریزی برای آن کارایی نظام آموزش
را افزایش میدهد و حوزة تأثیر آن را نیز از آموزش صرف فراتر میبرد .مدیران با شناخت
فرهنگها و بهرهمندی از تفاوتهای فرهنگی و به حداقل رساندن تفاوتها میتوانند اعتماد
بین اعضا را افزایش داده و باعث بهروری بیشتر گروه شوند (راک استال و کوگ.)2007 ،،1

1. Rockstuhl T. , Kog, Y

در مدارسی که مهارتهای تنوع فرهنگی توسط مدیران اجرا میشود ،دانشآموزان

میآموزند که دیدی جهانی داشته باشند و در جهان درهمتنیدة امروز همزیستی مسالمتآمیز
و همراه با احترام متقابل را تجربه کنند .در این گونه مدارس ،گروههای اقلیت با حضور در

مراسمها و جشنوارهها ،هویت فرهنگی خود را بروز داده و از سالمت روحی و اعتماد به نفس

بیشتری برخوردار میشوند.

در میان مهارتهای مورد نیاز مدیران آموزشی ،توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای

مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی حائز اهمیت است .این مهارتها بیانگر درک

مدیران از شباهتها و تفاوتهای فرهنگی دانشآموزان است و دانش عمومی و نقشههای

ذهنی و شناختی مدیران از فرهنگهای متنوع دانشآموزان ،هنجارهای تعامل اجتماعی ،عقاید

مذهبی ،ارزشهای زیباییشناختی و زبان آنان را نشان میدهد .محیط کار مدارس چندفرهنگی،
نیاز به افرادی دارد که به فرهنگهای مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگها ارتباط
مناسب برقرار کنند؛ ازاینرو پیشنهاد میشود:

ـ مسئوالن و برنامهریزان با تصویب قوانین و مقرراتی که فرصتها و عرصههای عمل و

مشارکت را برای اقوام و مذاهب ایجاد میکند ،بهتدریج زمینة تالش و مشارکت آنها برای

خودشکوفایی و پرورش استعدادهای فردی و محلی و همچنین مشارکت در فرایند پیشرفت

و توسعه را ایجاد کنند؛

ـ عالوه بر تصویب قوانین و مقررات ،اصالح نگرش و ایجاد تغییراتی در فرایندهای مدیریتی

و تخصیص منابع الزم است ،به نحوی که همه آحاد جامعه دانشآموزی از فرصتهای برابر

برخوردار شوند بدون آنکه گروهی از امتیازات ویژه نسبت به گروههای دیگر بهرهمند شوند؛

ـ در سطح آموزش و پرورش باید حرکتی جدی در معرفی واقعی خردهفرهنگها در درون

فرهنگ ملی و برجستهسازی وجوه مشترک فرهنگی در سطح منابع درسی ،دانشگاهی ،رسانه ملی

و فرهنگ عمومی انجام شود .وزارت آموزش و پرورش در جهت اهداف نظام آموزشی کشور
باید تحولی در تکوین هویت قومی دانشآموزان ایجاد کند و برنامهریزی مشخصی به عمل آورد؛

ـ ازآنجاکه پذیرش تنوع فرهنگی و آمادگی رویارویی با فرهنگهای مختلف مهمترین گام

در مدیریت تنوع فرهنگی است ،آموزشهای ضمن خدمت مدیریت تنوع در قالب کارگاههای

آموزشی ،تکثیر کتب مرتبط و مفید ،تهیه و توزیع سیدیهای آموزشی با محتوای معرفی ادیان
و اقوام و ...به مدیران و معلمان به عنوان مدیران داخلی کالس داده شود.
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ـ آموزش و پرورش با توجه به ماهیت فرهنگی که از آن برخوردار است ،الزم است مهارتهای

مدیریت تنوع فرهنگی را به عنوان الزامات مناطق چندفرهنگی ،در درون برنامهریزیهای خود
پیگیری کند .نگاه تکثرگرایانه در نگرش هویتی و به رسمیت شناختن هویتهای قومی و
مذهبی ،اهمیت قائل شدن به هویت قومی ترکی ،کردی ،عربی ،لری ،در کنار هویت قوم فارس

مسئله بسیار مهمی است که الزم است در برنامهریزیهای فرهنگی اعمال شود؛

ـ با ارج نهادن به قومیتها و مذاهب در زمان و مکان مناسب زمینه را برای مطرح شدن

و جلب مشارکت آنها فراهم کنند .برگزاری جشنها و مناسبتهای ویژه سایر ادیان مانند

کریسمس ،اعیاد زرتشتیها و ..و اهدای یادبود به دانشآموزان از راهکارهای عملی بدین

منظور است؛

ـ مدیریت با برگزاری نشستها و میزگردهایی با حضور دانشآموزان اقوام و مذاهب،

زمینة الزم را برای تبادل نظر در مسائل فرهنگی و اجتماعی مدرسه فراهم کنند و مانع از
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احساس بیگانگی و انباشت مطالبات آنها شوند؛

ـ به منظور پیوند خردهفرهنگها ،به پاسداشت مشاهیر و شخصیتهای متقدم و متأخر

فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،ادبی و مذهبی قومیتها و خردهفرهنگها بپردازند؛

ـ بهرهگیری مناسب از علقههای دینی بهویژه در جامعه اسالمی و ایجاد فرصت مناسب برای

طرح نکات وحدتآفرین مذاهب مختلف راهکار مناسبی برای جلب مشارکت دانشآموزان

از ادیان و مذاهب مختلف است؛

ـ ازآنجاکه متأسفانه محتوای کتابها در بعضی موارد جهتگیری خاصی نسبت به اقوام

و مذاهب دارد ،بازنگری در محتوای کتب درسی باعث خواهد شد دانشآموزان اجازه مطرح
شدن به عنوان شهروند را بیابند .توجه اساسی به کتب درسی ،بهویژه کتب تاریخ درباره نحوه

پیدایش ملت ایران و فرایند تاریخی آن ضروری است .در این کتب الزم است هویت ملی،

ارکان ،عناصر و مؤلفههای ایرانی تشریح شود؛

ـ رسانهها نقش بسیار مهمی در معرفی فرهنگها و ارزشدهی به آنها ایفا میکنند .اگر

رسانهها ،اقوام و مذاهب و مراسم مربوط به هر فرهنگ را با دیده احترام و ارزش در قالبهای
جذاب معرفی کنند ،فرزندان این مرز و بوم در معرفی فرهنگ خود با اعتماد به نفس بیشتری
اقدام خواهند کرد؛

ـ رسانهها باید به تقویت باورها ،سنن و فرهنگهای باستانی ،معقول و مقبول اقوام در

رسانه ملی و محلی برای بازگشت به هویت ریشهدار اقوام ایرانی در مقابله با هویتزدایی و
یک دستسازی فرهنگ ،از جمله لباس ،رفتارهای اجتماعی ،اعیاد و مراسم سنتی ،قصههای
اقوام و افسانههای مناطق بپردازند.

از الزامات نگاه فرصتمحور به تنوع قومی در کشوری مانند ایران که  70میلیون جمعیت

دارد و رنگین کمان زیبایی از اقوام ،مذاهب و فرهنگهای مختلف را در خود جای داده ،این

است که تحت هیچ شرایطی نباید از توان ،استعداد و شایستگیهای بخش یا بخشهایی از این

جمعیت غافل ماند .محروم کردن جامعه از فرهنگ ،توان و انرژی بلوچ ،ترکمن ،کرد ،عرب

و یا آذری خدمت به ایران نیست بلکه انسجام کشور و همبستگی اجتماعی را از میان میبرد.

تنوع و تکثر قومی یا به عبارتی فرهنگی ملت ایران فرصت بزرگی است که فرا روی نظام

اسالمی قرار گرفته و با اتکای به این منبع عظیم و سرشار است که قادر به بقای فرهنگ و تمدن

اسالمی و ایرانی در برابر جریان جهانیسازی فرهنگی میتوان بود؛ ازاینرو اتخاذ رهیافتهای

مبتنیبر تکثر فرهنگی در سیاستگذاریهای کالن میتواند بهترین و بیشترین بهره را عاید
کشور کند و در شکلدهی هویت ملی مؤثر واقع شود.
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