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Abstract  Article Info 

Introduction: Different people from different groups in multicultural countries have differences 

in their views and their way of life. So, one of the most important issues in such societies is the 

creation of interactions between different groups. In this regard, the study of the axiology 

foundations of co-existence education is necessary to better explain the coexistence education in 

the studied countries. The aim of this study is to achieve the methods of coexistence education in 

such communities to provide a solution for Iran's education 

Methods: The way for achieve to this methods is a comparative study of the education of 

multicultural countries. The method of research is George Brady's method, which is carried out in 

four stages of description, interpretation, neighborhood and comparison. 

Results: The results of the research show that some the axiology foundations of co-existence 

education are: freedom in opinion and thought and maintaining human dignity. Coexistence 

education is important for China and Canada education. There are also a variety of ways to learn 

coexistence in these countries that are based on the interaction between class members and groups. 

Finally, there are some ways for coexistence education in China and Canada that by considering 

the dominant Iranian culture, they can be used for coexistence education in Iran. 

Conclusion: From the results of the research it can be seen that considering the cultural context of 

each country, different educational methods can be searched in the curriculum of different 

countries and used to improve the education of countries. 
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 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی مجله
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با توجه به   رانیوپرورش ابهبود نظام آموزش  ی برا ی ستیآموزش همز ی ارزش شناخت یمبان

 ی قیمطالعات تطب

 
 2  یفراهان ینی، محسن فرمه1  ی، اکبر صالح1، سوسن کشاورز 1* سلمان رضوان خواه

 
 ران یتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،تیو ترب میفلسفه تعلگروه  1

 رانیا تهران، شاهد،  دانشگاه تیترب و  میتعل فلسفه گروه 2

 

 s.kh.yass@gmail.com. ایمیل: رانیتهران، ا ، یدانشگاه خوارزم ت ی و ترب می فلسفه تعلگروه  سلمان رضوان خواه.نویسنده مسوول: *

 ده کی چ

ها را به دنبال خواهد داشت،  آن  یزندگ  یو نحوه  هادگاه یتفاوت در نوع د  ،یچند فرهنگ  یوجود افراد مختلف از اقوام متفاوت در کشورها  : مقدمه

آموزش   یشناسارزش  یمبان یبررس انیم نیگوناگون است. در ا یها اقوام و گروه نیتعامل ب جادیجوامع، ا گونهن یاز مسائل مهم در ا یکیپس 
 ی ستیآموزش همز یهاوهی به ش یابیاست. هدف پژوهش حاضر دست یموردمطالعه ضرور  یدر کشورها یستیبهتر آموزش همز نییتب یبرا یستیهمز
 است. رانیوپرورش اراهکار به آموزش  یارائه  ی جوامع برا گونهن یدر ا

است. روش پژوهش، روش جرج بردی است   ی چند فرهنگ یوپرورش کشورها آموزش  یقیتطب یمطالعه  هاوه یش ن یبه ا دنیروش رس ها: روش

 یریگاست، نمونه  یفیبوده و چون روش مطالعه، ک شی. ابزار پژوهش فردیگی و مقایسه صورت م یجوارتوصیف، تفسیر، هم یکه در چهار مرحله 
 انجام نشده است.

حفظ کرامت    نیو فکر و همچن  دهیعق  یاند از آزادعبارت   یستیآموزش همز  یارزش شناخت  یاز مبان  یبرخ  دهد،یپژوهش نشان م  جینتاها:  یافته

  ن ی در ا یستیآموزش همز یبرا یمتنوع یهاروش  نیقائل هستند. همچن یستیآموزش همز یبرا یقابل قبول تیو کانادا اهم نی. دو کشور چیانسان
و   نیچ  یدر کشورها یستیآموزش همز یهااز روش  یبرخ نکهیا تاًیاستوار هستند. نها یکالس یهاافراد و گروه نیکه بر تعامل ب ددو کشور وجود دار

 استفاده نمود.  یستیها جهت آموزش همزاز آن  توانی م رانیفرهنگ غالب کشور ا یکانادا وجود دارد که بامالحظه 

 ی تیترب یهاروش توانیهر کشور م  یکه ضمن توجه به بافت فرهنگ دیرس افتیدر نیبه ا توانی حاصل از پژوهش م جیاز نتاگیری: نتیجه 

 وپرورش کشورها استفاده کرد. بهبود آموزش یمختلف جستجو کرده و از آن برا ی کشورها  یمختلف را در برنامه درس
 

 ران یا ،یچند فرهنگ  یکشورها ،یستیآموزش همز یهاوه یش ،یارزش شناخت یمبان ،یستیهمز : واژگان کلیدی

 مقدمه
ایجاد تغییر و   شدن ییکی از موضوعات اساسی در فرایند جهان

یادگیرندگان جهت وابستگی متقابل    یهاتحول در باورها و ارزش 
اجتماعی و فرهنگی افراد مختلف با آرا گوناگون و دستیابی به  

 تیدر اجتماع محلی، شهر، کشور و درنها زیآمهمزیستی مسالمت
جمعی مستلزم پذیرش  یجامعه جهانی است. مشارکت در زندگ

ها و در قبال یکدیگر و فهم تنوع و تعدد باورها و ارزش  تیمسئول
 (.1)باشدی تحمل آن م

کشور،  کیکه افراد در  شودیتنها باعث منه یستیآموزش همز 
  گر یکدیبا آرامش خاطر در کنار  ی چند فرهنگ یمثالً در کشورها

پرورش   یشهروند جهان کیعنوان کنند، بلکه افراد را به  یزندگ
تعامل و ارتباط با افراد مختلف در   یو آنان را برا دهدیم

 یهاوه یلذا توجه به ش ،(2)دینمایلف آماده ممخت یکشورها
مدارس ضرورت دارد.   نیا  یادر آموزش مدرسه  یستیآموزش همز

  ی در جوامع چند فرهنگ یستیاز نکات مهم در آمورش همز یکی
و   ی و فرهنگ یمذهب یهاتیو اقل هاتیقوم یهاشناختن ارزش 

داده و به  تیها اهمارزش نیبه ا نکهیآموزش دانش آموزان به ا
 . گذارندها احترام بآن

ها در روند تفاوت جادیاز عوامل مؤثر در ا یکیعنوان به  هاارزش
وجود   گر ید یدر جوامع گوناگون هستند. از سو ی تحوالت فرهنگ
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  ی مفهوم تهاجم فرهنگ گر،یعنصر در کنار عناصر د نیا ت یو تقو
تحوالت را   ر یا و سها جدفرهنگ زیآممسالمت یستیرا از همز

هستند که  یااصول گسترده اهچراکه ارزش  سازد،ی م ترینیع
(. در عصر ما 3قبول دارند)  تیعنوان واقعها را بهآن   یمردم، درست

  ی افراد و اجتماعات ارزش دارد کار یآنچه برا ایها ارزش  ی بررس
طور به یعلم یهااز رشته  یاپاره نکهیاست. باا یمهم و ضرور

و مذاهب    نیها دخالت دارند و اربابان ددر وضع ارزش   میرمستقیغ
  وجود نیباا کنند،ی تالش م یاخالق یهاارزش  ت یدر تقو زین

  ن یبنابرا باشد؛یفلسفه م یکار اصل یاساس یهاارزش  یبررس
مهم و   جهتنیپژوهش ازا ن یدر ا ز ین ی شناسارزش  ی مبان ی بررس

  ل یرا تشک یآدم یزندگ یها رکن اساساست که ارزش  یضرور
به آن، نقش    یدهو جهت  یدر فرهنگ سازمان  ی و با تجل  دهندیم

و تعامل با   یازجمله نهاد آموزش ،یاجتماع یدر نهادها یمهم
 تیهو  ت،یشخص  یدهندهها شکلعناصر مختلف آن دارند. ارزش

و مجموعه   یما از زندگ ریتفس نیما هستند و همچن یو رفتارها
وابسته به   م،یدهی خود انجام م اتیکه در طول ح ییهاتیفعال

  ن ی(؛ بنابرا4)میادهیخود برگز یاست که برا ییاهمجموعه ارزش 
 ی ستیآموزش همز تیوضع یاست که قبل از مطالعه یضرور

  ی شناسارزش یبه مبان یابستر خاص اشاره کیدر  زیآممسالمت
 شود. زیآممسالمت یستیهمز

 یکه دو کشور دارا میاانتخاب کرده جهتن یو کانادا را ازا نیچ 
از  یادیاز اقوام و نژادها بوده و مآمن مهاجران ز یانواع متعدد

در    یستیآموزش همز  یهاروش  یهستند و بررس  گرید  یکشورها
به   یابیدست یبرا یمناسب یراهنما تواندیدو کشور م نیا

 باشد.   رانیا وپرورششآموز یبرا یستیآموزش همز یهاوهیش

چند    ایموجب آن دو  است که به   یندیفرا  زیآممسالمت  یستیهمز 
متقابل که   یرابطه  ینوع ایو  ی گروه در مجاورت مکان اینفر 
(. 5) کنندیم ستیز گریکدیاست با  ینیمع یبر کارکردها یمبتن
است   یطیرادر برابر کشمکش قرار دارد. کشمکش ش یستیهمز

از  یو حاک دیآیم دیپد هاروهگ ایکه در برابر روابط متقابل افراد 
 (.6)باشدی م بیو قهر آشکار و تخر یمهری ب

روابط    نیخاص درآمده است. ا  یبه صورت   یعصر ما روابط انسان  در
و تحول افکار   رییدارد. تغ  یو نژاد  یاطبقه  ،یمل  ،ینیکمتر جنبه د

 یهاآرمان  شیتوسعه و گرا ،یاتزلزل وضع طبقه  د،یو عقا
توسعه و   ،یجامعه انسان یکپارچگ ی یسوحرکت به ک،یدموکرات

حقوق   نیتأم یبرا کوششو تالش و  یارتباط لیوسا شرفتیپ
  نکه یاند. باافراوان کرده  ریها تأثدر وضع ارزش  یو رفاه جمع  یفرد

است،   شیاقوام و افراد و ملل روبه توسعه و افزا انیتفاهم م
خاص،   دیرسوخ افکار و عقا ،یفرهنگ یهانه ینفوذ زم وجودنیباا

 دهیچیها را پارزش  ،یفرد اتیو نظر یطلبقدرت ،یمنافع اقتصاد
گوناگون قرار داده است؛   یرهایها را در معرض تفسو آن ساخته
را   یتحوالت قیعم یو درک عیوس یدیبا د دیبا لسوفانیف نیبنابرا

قرار دهند و   یداده موردبررسرخ یمختلف زندگ یهاکه در جنبه 

  ، یو جمع یو مشکالت فرد اجاتیو احت یآدم عتیبا توجه به طب
  ت یو ترب  میتعل  قیو از طر  ازندآنچه را که باارزش است مشخص س

ها کنند و ارزش  گونهنیافراد را متوجه ا یآموزش یهاو دستگاه
(. در  7کنند) قیتشو ی اساس یهاتحقق دادن ارزش  یا را براهآن

 زیآممسالمت  یستیهمز  طیکه از شرا   یلیرابطه مورگنتا در تحل  نیا
  ک، دارد معتقد است، وجود زبان مشتر یاجتماع یهاگروه نیب

 یهاو ارزش  یفکر یباورها ، یخیخاطرات تار ات،یرسوم، خلق
 یمل یو نمادها یاجتماع -یاسیس نیادیبن یفلسفه  ،یاخالق

واحد، سهم  یمل یدر جامعه تیعناصر عضو یمثابهمشترک به
 یاجتماع یهاگروه نیب یستیبه صلح و همز لیدر ن ییبسزا

 (.8دارند)

ها ارزش  نیبه ا یابیدر جهت دست ی پژوهش حاضر تالش نیبنابرا
آموزش   یشناسارزش  یبه مبان یابیدست ترقیطور دقو به 
عنوان دو کشور چند به -و کانادا نیچ یدر کشورها یستیهمز

است. به    رانیوپرورش اراهکار به آموزش  یجهت ارائه   -یفرهنگ
رابطه،  نیدر ا یفمختل قاتیتحق ،یستیموضوع همز تیاهم لیدل

ها شده است که در ادامه به آن در داخل و خارج از کشور انجام
 .میپردازیم

( معتقدند که ضرورت دارد Bayer & Staly)یو استال ریبا
 تیخود در قبال هدا یهاتیاز نقش و مسئول یآموزش یجامعه

جهان پر از خشونت آگاه   ن یحل مشکالت ا یبرا دینسل جد
  ی (، اعتقاد دارد که حتJames)مزیرابطه ج نی(. در هم9گردد)
و مقررات،   نیقوان قیخشونت را هرروز از طر زیمدارس ن نیبهتر

. ندینمایاعمال م تیو ترب میتعل یهاو روش یآموزش یمحتوا
بدون مشارکت  یو مقررات آموزش نیقوان کهی هنگام ، یازنظر و

مدارس   یدرس یبرنامه  ای شود، ی و اجرا م نیدانش آموزان تدو
ساالن و بدون  فقط بر اساس نظر بزرگ   شده،یبندصورت زمانبه 

خود  گردد،ی م نیدانش آموزان تدو یازهایتوجه به ن نیکمتر
 (.10خشونت است) یکننده جیترو

رفت از معضل خشونت در مدارس که برون یهاخصوص راه در
 Mcدر دو پژوهش گذشته بدان اشاره شد، مک فارلند)

Farlandدهدی داده نشان م  انجام   نهی زم  نیکه در ا  ی(، در پژوهش 
 زیآممسالمت یستیو همز ی زندگ یها برابچه  یسازکه آماده

را از خود،   نانآ  یجانبه است که آگاههمه  یتیو ترب میمستلزم تعل
تنها امر نه  نیو ا دهدی م شیافزا ستیزط یاجتماع، فرهنگ و مح

در  دیبلکه با ،یستیآموزش همز یهابرنامه یاجرا قیاز طر دیبا
 یهاروش  ن،یقوان یو اجرا نیتدو ،یتیترب یهاتیقالب فعال

آموزش و تضاد و تعامالت موجود در سطح مدرسه، دنبال  
از   یریشگیپ  یهااز روش  گرید  یکی  انعنوبه  نی(. همچن11شود)
( در  Desivilia)ایلیو یموجود در مدارس، دس یها یستیناهمز

آموزش   یلهیوسبه  یستیهمز یبا عنوان »اشاعه  یپژوهش
 کیپژوهش    نی. ادهدیم  شنهادیرا پ  MACBEمدل    رانه«یدرگ

 انیارتباط م جادیکه به دنبال ا دهدی را ارائه م یتیترب یبرنامه 
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 شدهی برنامه بر اساس مدل فوق طراح نیاست. ا نهیرید اندشمن
اعراب   نیب یصورت خاص به ناسازگارپژوهش که به  نیاست. ا

 یاجرا یمعتقد است که حت پردازدیم نیفلسط یهایهودیو 
 زیآممسالمت  یستیهمز  جادیبه ا  تواندی طرح م  نیا  یمحدود و جزئ

حل   یبرا زین ونسکوی(. 12کمک کند) انیهودیاعراب و  نیب
 یستیبر عدم وجود همز یمبتن ی رانهیدرگ یمعضل رفتارها

وپرورش آموزش یدولت نینشست ب نیدر دوم زیآممسالمت
صلح و   ی وپرورش برابا عنوان »آموزش یدر پژوهش یامنطقه

مطرح کرد  بیو کارائ نیالت  یکایآمر یرا برا یطرح «یستیهمز
  ک یمعناست که  ن همه بدا یبرا تیفیوپرورش باککه آموزش

  تواند یم تاًینها کردیرو نیو ا کندی را اتخاذ م یاسهیمقا کردیرو
بشود که  یاو منجر به مدرسه   ردیصورت گ  یستیهمز یدر حوزه

صورت بر احترام متقابل و حل مناقشه به  یمبتن یستیمروج همز
( و همکاران  Cliffordفورد) یکل نی(. همچن13شود) زیآمصلح

  ان یصلح و مدارا« مرب یبرا ت یو ترب میعنوان »تعل اب یادر مقاله
عنوان منبع صلح و مدارا  ها به که از سنت  کنندی م ق یرا تشو

آموزش صلح و   یرا برا ییهاروش  نیهمچن شانیاستفاده کنند. ا
(  Martins)نزیرابطه، مارت نیدر ا زی(، ن14)کنندیم شنهادیمدارا پ

ها فرهنگ  یشیاندو هم  هبا عنوان »رسان یو همکاران در پژوهش
را   یدانش  ق،یعم  یقصد دارند بامطالعه  «یفرهنگ  یستیهمز  یبرا
ارائه   گر یکدیبا  ی زندگ یرا برا ییکنند که بتواند راهبردها دیتول

منتقدانه   یاستفاده  یرا برا ندهیآ یهاها قصد دارند نسلدهد. آن
و   ابزار کیعنوان کنند چراکه معتقدند رسانه به  تیاز رسانه ترب

  ی برا یاطالعات و ابزار یجستجو یارتباطات انسان یکانال برا
 هاب یآس نیاز ا دیها بااست که آن ییهاب یآس یدارا قاتیتحق

 ی( در خصوص راهکارها15ها نشوند)عبور کرده و گرفتار آن 
( در 16)یشده، هاشمموارد مطرح ریسان ساموردنظر، به 

 زیآممسالمت  یستیهمز  ی»بررسخود با عنوان    یدکتر  ینامهانیپا
مقطع  یدرس یهاو بازتاب آن در کتاب یتیترب یهدف یبه مثابه 

دارد که در آموزش   دیتأک ران«یوپرورش امتوسطه آموزش 
 یساز یدرون ندیفرا دیها بابرنامه انیطراحان و مجر ،یستیهمز

عادالنه را    زیآممسالمت  یستیهمز  یها و رفتارهاها، مهارتارزش
حل  یدر خصوص راهکارها تیداشته باشند و درنها نظرمدّ 

  ی بررس  یدر راستا  زیو همکاران ن  یبرخوردار  ،یستیمعضل ناهمز
نقش درس آموزش هنر در   ی به بررس ،یستیآموزش صلح و همز

معتقدند   شانیاند. اصلح محور پرداخته یدرس یتحقق برنامه 
  ی ررسمیغ  ییفضا  جادیهستند که  با ا  یهنر هم بستر  یهاکالس

و توسعه نگرش    جادیها به او دوستانه همراه با ارج نهادن به تفاوت 
با توجه به  کهنیو هم ا رسانندیم یاریطلبانه در کودکان صلح

مدارا و   ران، یفراگ انیدرس هنر و نحوه تعامالت م یمحتوا
 (.17) شودی انجام م یترو مشارکت در سطح گسترده یمهربان

 انیم یستیحل معضل عدم همز یبرا ریاخ شنهاداتیپ باوجود
رفت  معتقدند راه برون  یآن، برخ ریغ ایافراد و جوامع در مدرسه 

(  Zembylas)السیمثال، زمبعنوان مشکل وجود ندارد. به  نیاز ا
عدالت   یبا عنوان »مسئله ی( در پژوهشBekermanو بکرمان)
  ی ز« بر دو نکته اساسیآممسالمت یستیوپرورش همزدر آموزش

وجود  یاصل یو معتقدند که در زمان ما دو مسئله کنندیم دیتأک
بودن دور   رممکنیغ یکیاست  یها ضروردارد که توجه به آن 

  ی برا یجهان یوهیش کینبودن  یگریشدن از تضادها و د
 (.18ارتباط) یبرقرار

است که در   نیبه آن توجه داشت ا دیبا نهیزم نیکه در ا یانکته 
نشده    دیتأک  یچند فرهنگ  یها بر کشورهاپژوهش   نیاز ا  کیچیه

از نژادها و   یکه افراد ی چند فرهنگ یاست. در کشورها
 یستیاند آموزش همزجمع گریکدیمختلف در کنار  یهافرهنگ

 نیا نیب زیآملمتمسا ی. چراکه زندگابدیی م یدوچندان تیاهم
 است. یستیهمز حیمتفاوت درگرو آموزش صح یهاگروه

 یدر کشورها  نیاشغال گر قدس و همچن  میدر رژ  ونسکوی  رچهاگ
انجام داده   یستیرا در مورد همز  ییها( پژوهش19)نیالت  یکایآمر

صورت نگرفته    یو کانادا پژوهش  نیچ  یاست، اما در مورد کشورها
 است؛ 

ها و که مهد فرهنگ  ییاز کشورها ی کیعنوان به  ران یا سو کی از
است که    ی در معرض مشکالت  یاگونه مختلف است به   یهاتیقوم

موجد آن باشد و از   تواند یم زیآممسالمت یستیعدم وجود همز
شده توسط پژوهشگران نشان از عدم  مطالعات انجام  گرید یسو

  ران یدر ا  یستیمناسب جهت آموزش صلح و همز  یهاوجود روش 
 (.20دارد)
  ی در حل مسائل  تواندیپژوهش م  نیا  یهاافتهیاستفاده از    نیبنابرا

 یهات یها و قومکه در کشور ما ممکن است به علت وجود فرهنگ
 نیدر ا ییراهگشا باشد. لذا راهکارها دیایمختلف به وجود ب

اساس    ن یارائه خواهد شد. بر ا  رانیوپرورش اآموزش   یپژوهش برا
  ر یز یحصول به آنچه موردنظر است اهداف پژوهش یبرا

 ست. ا شدهمیتنظ

در  یستیآموزش همز یشناسارزش  ی مبان یاحصا و بررس -1
 چین و کانادا. یکشورها

  ی در نظام آموزش  یستیآموزش همز گاهیجا فیتوص -2
 و کانادا. نیچ یکشورها

 یدر برنامه یستیآموزش همز یهاوهیش یاحصا و بررس -3
 و کانادا. نیچ یکشورها یدرس

آموزش  یهاوه یجهت استفاده از ش ییاستخراج راهکارها -4
و کانادا در  نیچ یمورداستفاده در کشورها یستیهمز

 . رانیوپرورش اآموزش

 هاروش 
  ن یبه پژوهشگران ا یآموزش یهای ژگیو نییدر تب سهیروش مقا
  ق یموردتحق  یمسئله   یاز چگونگ  شتریتا با دقت ب  دهدی امکان را م

فقط   یقیتطب یتوجه داشت که مطالعه دی. »باابدی یآگاه
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وپرورش نظام آموزش  یتیترب یهادهیپد نیساده ب یسهیمقا
 یهاط یبا مح یروپرورش در هر کشوبلکه نظام آموزش  ست،ین

ارتباط  یو اقتصاد یصنعت ، یکیزیف ،یاس یس ،یاجتماع ،یفرهنگ
 (.21دارد«) ی تنگاتنگ

توجه   ط یاز شرا یبه بعض دیخوب با یقیتطب یمطالعه ک ی یبرا
  ی جامع بر رو  ی اند از: مطالعه و بررسها عبارتکرد که دو مورد آن 

 یهانه یالوجود و دوم توجه به زمموجود و ممکن  یهانه یتمام گز
مورد   نیکه ا هانهیدر انتخاب و کاربست گز ی و فرهنگ یاجتماع

 (.22مهم است) اریبس

 یپژوهش مطالعه نیاساس، روش انجام تحقیق در ا نیا بر
  ی جرج برد یقیاست که برگرفته از روش مطالعه تطب یقیتطب

 ینهیدرزم ق یو تحق سیها تدراست که پس از سال  یلهستان
فراوان در   یپژوهش یهاتیو انجام فعال یقیوپرورش تطبآموزش

بر   (.23)تکرده اس  نییتب ی قیتطب قاتی تحق یوه یش نهیزم نیا
 یسهیو نوع مطالعه که مقا  ت یو با توجه به ماه  یاساس روش برد

در چهار   قیتطب  نیاست، ا  یوپرورش دو کشور چند فرهنگآموزش
شده است.  انجام  سهیو مقا یجوارهم  ر،یتفس ف،یتوص یمرحله

  ی است که در آن به معرف یادیبن یهامطالعه از نوع پژوهش  نیا
وپرورش استفاده شده  آموزش بهبود یبرا یکاربرد یهاروش
 است. 

پاسخ به سؤاالت پژوهش ابتدا و در   یکه برا بیترت نیبد 
وپرورش آنچه در نظام آموزش  فیو توص یاول به معرف یمرحله

  شود، ی و کانادا وجود دارد پرداخته م  نیچ  یچند فرهنگ  یکشورها
 ینترنتیا  یهاگاهیپا  یو مطالعه  یواکاو  قیاز طر  ی فیمواد توص  نیا

مرتبط با  یهاو کتاب یو خارج یمقاالت داخل نیو همچن
و کانادا حاصل شده است. آنگاه   نیوپرورش دو کشور چآموزش

و   یمورد بررس فاتیتوص نی ا یدوم روش برد یمطابق با مرحله 
 لیوتحله یتجز ،یو متناسب با سؤال پژوهش رندیگی قرار م ریتفس

 افتیدر یبرا یراه لیوتحله یتجز نیاست ا یه ی. بدشوندیم
  ن یوپرورش ادر آموزش  یستیآموزش همز  یهاش رو  زیو ن  گاهیجا

و دو   کیسوم برون داد مراحل  یدو کشور خواهد بود. در مرحله
قرار   ییهادر جدول  یو متناسب با سؤاالت پژوهش  گریکدیدر کنار  

و  زیآممسالمت یستیآموزش همز گاهیجا قیطر نیو از ا ردیگیم
دو  نیدر ا زیآممسالمت یستیآموزش همز یهاروش نیهمچن

 یسهیآخر به مقا یدر مرحله تاًیکشور مشخص خواهد شد. و نها
تا   شودیآمده است پرداخته مدست آنچه در مراحل اول تا سوم به 

آموزش   تیبهبود وضع یبرا  ییبه راهکارها ق یطر نیاز ا
 .میابیدست  رانیوپرورش ادر آموزش زیآممسالمت یستیهمز

و کانادا   نیچ یوپرورش کشورهاپژوهش نظام آموزش  یجامعه
 ینترنتیا  یهاگاهیپا  ز یها و مقاالت مرتبط نکتاب  ق یاست که از طر

دو کشور پرداخته شده است.    ن یا  ینظام آموزش  یمعتبر به مطالعه 
هستند که در طول  یبردارادداشتی یهاشیپژوهش ف یابزارها

  ی فی. به سبب نوع مطالعه که کندپژوهش مورد استفاده قرار گرفت

 یافزارهاتبع آن از نرم انجام نشده است و به  یریگاست، نمونه 
  ان یطور که اشاره شد، در ماستفاده نشده است؛ اما همان  زین  یآمار

و کانادا  نیچ یکشورها یتنها به مطالعه  یچندفرهنگ یکشورها
 آمده است.   همسئل  انیدر ب  زی انتخاب ن  نیا  لیاکتفا شده است که دل

 نتایج
 چین و کانادا  یدر کشورها  یستیآموزش همز  یشناسارزش   یمبان
  یدر امور ارزش ییهانییو تب هافیتوص یارزش شناخت یمبان

ارزش   یه ینظر یبه بحث درباره یشناس(. ارزش24هستند)
است    حیو صح  ریو درصدد است تا آنچه را که اخالقاً خ  پردازدیم

را  یشناسارزش یهابخش  یشناسییبای. اخالق و زدینما هیتوص
و منش را به روش   یمعنو یها. اخالق، ارزش دهندیم لیتشک
ها را در  ارزش  یشناسییبای. زدهدی موردمطالعه قرار م یفلسف

 (.25)کندی م یو هنر بررس ییبایقلمرو ز
  یاست که مبان نیپاسخ به سؤال اول پژوهش قصد بر ا در

 ییهارا مشخص نموده و روش یستیآموزش همز یشناسارزش
 . میقرار ده یو موردبررس افتهیهستند را  ی مبان نیکه منطبق بر ا

 ی کرامت انسان حفظ
 یدر کشورها یستیآموزش همز ی شناسارزش  ی از مبان یکی

که   نژادی و  رنگ هر از –ها موردمطالعه حفظ کرامت انسان 
است که امروزه روان   یزیاست. کرامت نفس همان چ -باشند

 تیو کسب شخص تیعنوان تحول در شخصشناسان از آن به 
  عه جام کیدر  ی کرامت انسان ی. حفظ و ارتقاکنندیم ادی یمتعال
را   ی کارآمد، بستر مناسب یت ینظام ترب کیاست که  سریم یوقت
مردم فراهم   نیدر جامعه و ب ی کرامت انسان یحفظ و ارتقا یبرا

احترام متقابل را به افراد   ت یرعا سته،یشا یتیبا ترب یعنیکند؛ 
و خود   دینما بیترغ گریشئون همد تیآموخته و افراد را به رعا

  ی (. آنچه در نظام آموزش26)ندیعمالً کرامت انسان را حفظ نما  زین
و کانادا موردمطالعه قرار گرفت نشان   نیدو کشور چ ی تیو ترب

 نیدر ا یستیمنشأ آموزش همز یتیترب یمبنا نیکه ا دهدیم
 یآموزش  یهاوهیاز ش  یکشورها قرارگرفته است که در ادامه به برخ

از   یک ی. شودی اشاره م یشناس ارزش یمبنا ن یمنطبق بر ا
  یر مبناکه منطبق ب نیدر کشور چ یستیآموزش همز یهاروش

  قت یعبارت از: »آموزش ارزش حق باشد، ی م یحفظ کرامت انسان
توجه   ی برا ی متنوع و آموزش مهربان یهااحترام به فرهنگ  یبرا

است که در قالب طرح ساختار  ز«یآممسالمت یستیبه همز شتریب
بتوانند به   ق یطر نیا ز . تا اشودی اجرا م ینیکودکان چ یاخالق

هم نوعان خود از   تیکه به شأن و شخص اموزند یدانش آموزان ب
در کشور  نکهیا ای(. 27که باشند احترام بگذارند) یتیهر قوم و اقل
مختلف  یهااز فرهنگ  یمانند: »انتخاب جمالت ییهاکانادا روش

جمالت توسط    نیا  یو بحث رو  کنندی م  دیتأک  یکه بر شأن انسان
  ا ی یانیب یها»غلبه بر قالب یروش آموزشدانش آموزان«، 

 (. 28تارعنکبوت«) لینقش تمث یفایو »روش ا «یداریشن
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 ی تیو ترب یعدالت آموزش تیرعا
  ن یتأم ، یتحقق عدالت اجتماع یهاراه  نیاز مؤثرتر یکی

عموم افراد جامعه به   یدسترس یبرا کسانی یهافرصت
دارند حق  یآحاد انسان  یاست و همه  یتیو ترب  یآموزش  یهاتیفعال

  یکی  یبرخوردار گردند. در جهان کنون  کسانی  تیاز آموزش و ترب
  یوپرورش و چگونگ آموزش ،یاجتماع شرفتیپ یهااز شاخص 

مبنا کشورها بخصوص   نی. بر همباشدی از آن م یمندبهره
  ی برابر دسترس یهافرصت جادیتوسعه درصدد ادرحال یکشورها

 (.29وپرورش هستند)همگان به آموزش
تربیتی در حوزه توزیع و در سطح کالن مستلزم آن است  عدالت

طور برابر میان مناطق  که امکانات تعلیم و تربیت به 
وپرورش توزیع گردد. همین امر در سطح خرد یعنی آموزش

که معلم باید  صورتنیصادق است. بد زیکالس ن یهاتیفعال
دهد. در دو  اردانش آموزان قر اریطور برابر در اختدانش خود را به 

شده در  دهیشیاند ریکه تداب شودیکشور موردمطالعه مشاهده م
  یارزش شناخت ینایم نیطبق ا زیآممسالمت یستیرابطه با همز

مند شدن  چون »بهره   یریتداب  نیمثال در کشور چعنوانهست. به 
 یهااز کمک یو قوم یمذهب یهاتیو اقل ریدانش آموزان فق

آموزشی   یهانه ی)طرح آموزشی بهبود زم د یدولت«، »طرح ام
آموزش    یبه گسترش همگان  نیمناطق محروم(«، »توجه دولت چ

  ی و »اعطا ن«یرنشیو فق نینش تیاقل ،ییروستا یدر نواح هیپا
که در  یو داوطلبان خارج هاتیبه اقل ژهیو یهانهیهزکمک

شده است که   دهیشی( اند30)کنند«یم  لیتحص  نیچ  یهادانشگاه
  ز یاست. در کشور کانادا ن ی ارزش شناخت یمبنا نیامنطبق با 

مقطع    انیتا پا  ی بودن امکانات آموزش  نه یچون »بدون هز  یریتداب
  «، یربومیو افراد غ ییشهروندان کانادا یه یکل یمتوسطه برا

  استیو اعمال س یآموزش یهااز فرصت  یهمگان ی»برخوردار
 زمناسب ا یهاهیو »اخذ شهر (31)«ی فرهنگ ییتکثرگرا
شده است که در   دهیشیاند «،یو خارج یربومیغ انیدانشجو

 (.32است) یشناسارزش یمبنا نیا یراستا
 عقیده و فکر  آزادی
  ی آن است که ضمانت  یافراد به جامعه برا  وستنیجان الک، پ  ازنظر

فکر،    یآزاد  زین  ل«یها فراهم شود. »مآن   یعیحفظ حقوق طب  یبرا
آن  ،ی. ازنظر ودهدیقرار م دیمورد تأک زیرا ن یو عمل فرد انیب

شود،   گران یفرد که موجب تعرض به حقوق د یهادسته از اقدام 
 (.33آن، فرد آزاد است) جزمستوجب عقاب است، اما به 

آموزش   یارزش شناخت یاز مبان گرید یکیو فکر  دهیعق یآزاد
در  یستیاخالق است که در آموزش همز یدر شاخه یستیهمز

موردمطالعه مدنظر قرارگرفته است. نظام   یدو کشور چند فرهنگ
 یرا در راستا یمختلف یهاو کانادا روش  نیچ ی تیو ترب یآموزش

در ادامه به آن   ه اند ککاربردهبه  یارزش شناخت یمبنا نیا
از روش آموزش از   نیکشور چعنوان نمونه در . بهمیپردازیم

که   شودی ها استفاده مدر دانشگاه ی آزاد کالس یمباحثه  قیطر

در   توانندی که باشند م یتیآن دانش آموزان از هر نژاد و اقل  یط
خود را مطرح کنند. در  دیمباحث شرکت نموده و آرا و عقا  نیا

 یهااز فرهنگ   یمانند »انتخاب جمالت  ییهاروش   زیکشور کانادا ن
جمالت    نیا  ی و بحث رو  کنندی م  دیتأک  ی مختلف که بر شان انسان

دانش آموزان و   نیارتباط ب یتوسط دانش آموزان« و »برقرار
استفاده  زیآممسالمت یستی آموزش همز ی ( برا34)ان«یدانشجو

 . شودیم
 ی نیو خودبرترب ینژادپرست  نفی

به این    هان یافراد بشر ازلحاظ رنگ و زبان و نژاد و نظایر ا  اختالف
از یکدیگر شناخته شوند تا نظام    لهیوسنیها بدمنظور است که آن

اختالفات،   گونهن ینشود؛ نه آنکه ا دهیپاشزندگی اجتماعی ازهم
دلیل بر تفاوت شخصیت انسانی افراد و مالک حقانیت نظام  

جامعه مطلوب جامعه   کی  طبقاتی و افسانه نژادی باشد.
  ، ینژاد  ،یقوم  یهای محور است و تمام برتر  اقتیو ل  ساالرستهیشا
  یشاوندیخو ،یدوست یارهایرفته و مع ن یاز ب یاو طبقه  یالهیقب

  ن یداده باشند. در چن یستگیخود را به شا یو امثال آن جا
 ها،تیمسئول میافراد و تقس یو مالک برتر اریتنها مع یاجامعه

  ک یکه  ستین  طورنیاست و ا  یستگیو شا اقتیل ت، ین، خالقتوا
 لیجامعه را تشک تیکه اکثر ینژاد اینژاد خاص  کیفرد از 

(. در دو کشور  35بداند) گران یخود را برتر از د دهندیم
که نشان   افتی توانی را م یپژوهش موارد نیا یموردمطالعه

  ی شناسارزش  یمبنا نیها حول محور او روش  ریتداب نیا دهدیم
مانند »طرح    ی ریتداب  نیمثال در کشور چعنوان است. به   شدهمیتنظ

احداث مدارس ویژه فرزندان کارگران و مهاجرین«، »طرح توسعه  
به   ن یاحداث مدارس مشترک چینی و خارجی«، »توجه دولت چ

و   نینش تیاقل ،ییروستا یدر نواح  هیآموزش پا یگسترش همگان
 یهااحترام به فرهنگ  یبرا قتی ارزش حق ش »آموز ن«،یرنشیفق

 یستیبه همز شتریتوجه ب یبرا یمتنوع و آموزش مهربان
  ی برا قتیمانند آموزش ارزش حق ییهاو »روش ز«یآممسالمت

 شتریتوجه ب  یبرا  یمتنوع و آموزش مهربان  یهااحترام به فرهنگ 
  یامبن  نیراستا با اکه هم  دشویاجرا م  ز«یآممسالمت  یستیبه همز
مانند »ارتقا   یموارد زی(. در کشور کانادا ن36است) یشناسارزش

 قیساکن در کانادا از طر یربوم یو غ یجوامع بوم یسطح فرهنگ
 جیرا یهادر جهت احترام گذاردن به فرهنگ  یرسم یهاآموزش

و اعمال  یآموزش یهااز فرصت یهمگان یکشور«، »برخوردار
 ای یانیب یها»غلبه بر قالب «،یفرهنگ ییتکثرگرا استیس

( و 37تارعنکبوت«) لینقش تمث یفای »روش ا «،یداریشن
  ان یبه دانشجو گانیخوابگاه را ایمسکن  ینه یهز ی»ارائه 

ارزش   یمبنا نیکه متناسب با ا افتی توانی( را م38مهاجر«)
 هستند. یشناخت

و  نیچ یکشورها یدر نظام آموزش یستیآموزش همز گاهیجا
 کانادا
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  ی به بررس یستیآموزش همز یشناسارزش  ی مبان یاز بررس پس
وپرورش دو کشور در نظام آموزش یستیآموزش همز گاهیجا

به   ،ی بررس نیاز خالل ا میتا بتوان میپردازیموردمطالعه م
دو کشور را  نیدر ا زیآممسالمت یستیآموزش همز یهاروش

 .میاحصاء کن
 نیدر چ یستیآموزش همز گاهیجا فیتوص

 یمختلف  ریتداب  نیوپرورش چگفت آموزش   توانیخالصه م  طوربه 
  ی نیاقوام مختلف چ  نیب  زیآممسالمت  یستیهمز  یفضا  جادیا  یبرا
 اند از: عبارت  ر یتداب نیاز ا یاست که برخ دهیشیاند

 ی ارتباط ریتداب-الف
  ر یدانشجو از سا رشیو پذ هیهمسا یدانشجو به کشورهااعزام -

 کشورها
 (.39)ینیزبان چ  یریادگی  یبرا   نیبه چ  یخارج  انیوجود دانشجو-
 یاقتصاد-یمال ریتداب-ب

 اند از.: عبارت ر یتداب  نیاز ا یبرخ
 یو قوم یمذهب یهاتیو اقل ریمند شدن دانش آموزان فقبهره -

 دولت. یهااز کمک
  یو داوطلبان خارج هاتیبه اقل ژهیو یهانهیهزکمک یاعطا - 

 (.40)کنندیم لیتحص نیچ یهاکه در دانشگاه
 ی آموزش ریتداب-پ
و   ی آموزش زبان خارج یهامعلمان ملزم به شرکت در دوره  -

 دوره هستند. نیدر ا یقبول
  یدر نواح هیآموزش پا یبه گسترش همگان نیتوجه دولت چ -

 (.40)نیرنشیو فق نینش تیاقل ،ییروستا
 یتیو حما ی تیترب ،یآموزش یهاطرح -ت
آموزشی مناطق  یهانهی)طرح آموزشی بهبود زم دیطرح ام-

 (.40محروم( )
طرح ساختار اخالقی کودکان چینی، با هدف تبدیل کودکان به  - 

با تمدن و باادب، صادق،    پرست،هنیکوچکی از افراد م یهانمونه 
 یهاتبدیل کودکان به نمونه  نیوفادار و باانضباط جامعه و همچن

کمـک به یکدیگر، احترام به حقوق   ،یدوستکوچکی از انسان 
 (.41دیگران و عالقـه به همکـاری با سایرین)

 (.42بضاعت )دختران کم لیطرح تحص-
 (.42)نیچ یمناطق غرب  ینظام آموزش  تیتقو -ث
 (.42)ییروستا انیدانشجو یلیتحص هیورسب -ج

 یستیآموزش همز  دهدیاست که نشان م  یفوق نکات مثبت  موارد
 برخوردار است؛  یمناسب گاهیاز جا نیوپرورش چدر آموزش

مطلب است    نیا  د یکه مؤ  شودی م  دهید  زین  یموارد  ن، یعالوه بر ا 
 هات یبه اقل یموارد توجه کمتر یدر بعض نیچ یکه نظام آموزش

 ینیمختلف چ  یهاگروه  نیخود به وجود تعارض ب   نیکه ا  دینمایم
  هیقض نیبه ا زیحقوق بشر ن یهاکه گروه  ییتا جا زندیدامن م

وجود دارد که نشان    یموارد  گزارش   ن یاعتراض کردند. بر اساس ا

 یستیبه امر آموزش همز یموارد توجه کمتر یدر برخ دهدیم
 اند از:موارد عبارت نیاز ا ی . برخشودیم
با توجه   ییکودکان و نوجوانان مناطق روستا ژهیکمبود کتب و •

 در روستاها هستند.  یو فرهنگ  یقوم  یهاتیاقل  تیاکثر  کهنیبه ا
 یهاتیاقل انیاز دانشجو یلیتحص یباال یهاهیاخذ شهر •

 یقوم
دانش آموزان دختر   یبرا ژهیوو آموزگار به  یکمبود کتب درس •

 ییمناطق روستا
را در جهت   ستیکمون یکه کشورها یجهت مقابله با خطر •

از ورود آن به   یریو جلوگ کندیم دیکشورها تهد نیا یفروپاش
  یتیامن دیشد ریتداب ست،یبر حفظ کمون دیضمن تأک نیکشور چ

 یتیامن  یهااتخاذ و نظارت دستگاه  نینش  تیدر مناطق اقل  ژهیوبه 
 .گرددیم دیتشد یاجتماع یهاتیبر فعال

 نیوپرورش چکه آموزش  رسدی آنچه گفته شد، به نظر م  ندیبرآ  از
در نظر گرفته است و   یستیآموزش همز یرا برا یمناسب گاهیجا
 ینهیدرزم  نیکه کشور چ  یانداز در چشم  توانیادعا را م  نیا  لیدل
که   د؛یکرده است د م یترس ندهیآ یهاسال یبرا یو علم یاسیس

 است. دهوار آمصورت فهرستبه  لیدر ذ
 با سایر کشورها زیآمبرقراری همزیستی مسالمت •
 احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها •
 عدم تجاوز به حقوق سایر کشورها •
 مداخله در امور سایر کشورهاعدم •
سیاست کسب منافع متقابل در برقراری رابطه   نیل به اتخاذ •

 (.43با سایر کشورها)
 در کانادا یستیآموزش همز گاهیجا فیتوص

چون صلح، نظم و   یهمگان یهابر دغدغه  هاییکانادا یپافشار
 یبه مسائل  ،یدولت  یهامعناست که در برنامه  نیحکومت خوب بد

ها بها داده آن یعموم رات یتأث لیبه دل التیتحص رینظ
وپرورش کانادا در جهت  آموزش  یهاتیاز فعال  ی(. برخ44)شودیم

 (.45)اندلیبه شرح ذ زیآممسالمت یستیهمز جیترو
 یهیکل یمقطع متوسطه برا انیتا پا یامکانات آموزش •

در  یانهیهز گونهچیکشور ه یربومیو افراد غ ییشهروندان کانادا
 برندارد. 

 .  یمل یسنت یهاو ارزش  یفرهنگ راثیآموزش م •
  است یو اعمال س یآموزش یهااز فرصت یهمگان یبرخوردار •

 . یفرهنگ  ییتکثرگرا
 ز؛یآممسالمت یستیهمز جیدر جهت ترو ینیوضع قوان •
کانادا  یحاکم بر نظام آموزش عال نیاز قوان یمثال برخعنوان به 

در  ،یاجتماع یهایحقوق و آزاد هیانیعبارت است از: الف( ب
  ون یکو التیافراد. ب( در ا یهیکل ی خصوص حق آموزش برا

 یواسطه که به   تاس  دهیرس  یدولت محل  بیبه تصو  یاژهیو  نیقوان
 ن،یاعم از بانوان، معلول یالتیشهروندان ا یهیکل ینیقوان نیچن

و   نیمهاجر  ،یقوم  یهاتیساالن، اقلکهن  ان،یدرآمد، بومافراد کم
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  یمقتض یمذکور از امکانات آموزش التینقاط دوردست ا نیساکن
  ی زندگ گری کدیدر کنار  یو بتوانند به نحو مناسب دهیمند گردبهره
وجود   ی قانون نیچن زین ایکلمب شیتیآلبرتا  و بر التی. ج( در ادکنن

 (.46دارد)
 (.47)  یو خارج  یربومیغ  انیمناسب از دانشجو  یهاهیاخذ شهر •
که در کشور  افتیدر توانی که مطرح شد م ینظر به موارد با

  نیا ی دارد و نظام آموزش یادیز تیاهم یستیکانادا آموزش همز
امر مهم قائل است. هجوم   نیا یرا برا ییواال گاهیکشور جا
نشان از  لیتحص یکشور جهت ادامه نیبه ا یخارج انیدانشجو
  توان ی بخش آمد را م  نیدر ا  آنچه   یگفته دارد. خالصه   نیصحت ا

 موردتوجه قرار داد.  1در جدول 
 توانیآمده م 1طور خالصه در جدول که به یمطالب سهیبا مقا

آموزش    ی برا  ی قابل قبول  تیو کانادا اهم  نیکه دو کشور چ  افتیدر
در   یفرهنگ یهاتیاقل یکه برا ی قائل بوده و باارزش یستیهمز

قوم، فرهنگ و   ت،یشهروندان از هر مل یاند به همه نظر گرفته 
در کنار  یزیآمنحو مسالمت بهکه  آموزندیکه باشند م یمذهب

است که   نیکنند. مسلماً آنچه مشخص است ا یزندگ گریکدی
  ی را برا یشتریب ر یتداب نیکشور چ دهد،ی پژوهش حاضر نشان م

که در کانادا   ییهاتیاست اگرچه فعال  دهیشیاند  یستیآموزش همز
کشور  نیموضوع در ا نیا تینشان از اهم ز ین ردیگیصورت م

 دارد.
 نیچ یکشورها یدرس یدر برنامه یستیآموزش همز یهاوهیش

 یهاوهیموضوع ش ؛یادامه مطابق مراحل روش برد در و کانادا
و کانادا  نیچ یکشورها یدرس  یدر برنامه یستیآموزش همز

 قرارگرفته است.  یموردبررس
  ی برخ نیدر کشور چ یستیمهم آموزش همز یهاوه یاز ش یبرخ
 (: 48روش ها عبارتند از) نیاز ا
 یقوم یهات یبه دانش آموزان اقل  یو زبان بوم یاصلزبان میتعل-
ها که آن یفرهنگ یهاراثیم نیتراز مهم یکیهم  کهینحوبه 

 هاست کمرنگ نشود. زبان آن 
  یو مهربان  قتی به کودکان ارزش حق یدبستانشیپ یدر دوره-

ها که هرکدام از فرهنگ رندیبگ ادیها تا آن  شودیآموخته م
  ، یبوده و با آموزش مهربان کینزد قتیبا حق یبه نحو توانند یم

 . آموزندیها مرا به آن  ستنیکنار هم ز
ها. در دانشگاه یآزاد کالس یمباحثه  قیآموزش از طر-
  ر یضمن احترام به سا دیکه با آموزندی م ان یدانشجو بیترتنیابه 

 تاً ینمود و نها  یو باکمال احترام بررس  دیها را شنها، حرف آن گروه
 گرفت. میتصم

ها کمک کند که روابط  که آن ییتبادالت دانشجو یبرقرار-
 ها برقرار کنند.گروه  ریبا سا یبهتر

  ق یطر ن ی. از ایخارج انیدانشجو  ی برا ی خیاز آثار تار دیبازد-
آشنا شده و نرخ تبادل   شتری ب نیبافرهنگ چ یخارج انیدانشجو

و عالوه بر آن امکان   افتهیش یافزا ینیچ انیو دانشجو دیاسات

 جادیا ینیو چ یخارج انیو دانشجو دیاسات نیب شتریارتباط ب
 . شودیم

 در کشور کانادا یستیمهم آموزش همز یهاوه یاز ش یبرخ
آموزش    یسطح کارشناس  یارتباط. ازجمله دروس محور   یبرقرار-

درس به   نیکه در ا یارتباط یهاعبارت است از درس مهارت
  ر یکه چگونه با سا رندیگیم ادی رانیارتباط فراگ یبرقرار یوهیش

متفاوت هستند  یهادگاهید یکه دارا یبا افراد ژهیوافراد به 
 . نندبرقرار ک  تیتوأم با موفق یارابطه 

در مورد  یمثل انتخاب اشعار ییهاوهیدر درس هنر ش -
صورت مدارا و حقوق بشر توسط دانش آموزان که به  ،یستیهمز

 خواهندی از دانش آموزان م  نکهیا  ایو    شودی اجرا م  یسرود همگان
و   یصلح و مدارا نقاش ،یستیمثل همز یتا در مورد موضوعات

 کنند. یطراح
در  لیاص یهارا در قالب داستان یبوم یهاآموزگاران، فرهنگ-

صلح و درک متقابل ارائه   ،یستیآموزش همز یدرس یبرنامه 
  شود، یها وارد مکه در داستان یاز موضوعات یکی. کنندیم

هاست.  فرهنگ یهیدر کل یها و مشترکات خاستگاه انسانشباهت
ها احترام به آن  م،اقوا ریسا یسنت یهاگوش دادن به داستان 

آشنا   شتریب  گریهمد  دیکه با عقا  شودی و باعث م  شودیمحسوب م
 شوند. 

است که دانش آموزان قادر    نیروش ا نیا جی. از نتالیروش تخ-
روابط مثبت و   دیتول تگر،یحما ییفضامنظور خلق خواهند بود به 

. معلم با ندیجوبهره شیخو التی درک متقابل از تصورات و تخ
در جهت  یادیدانش آموزان کمک ز لیحس تخ زاندنیبرانگ
متفاوت  یبوم یهادانش آموزانِ با فرهنگ یستیهمز

 (.49)دینمایم
 تارعنکبوت لینقش تمث یفایروش ا -
انتخاب  تیعنوان نماد گروه اقلرا به یروش معلم فرد نیدر ا 
 ییها. دانش آموزان شروع به گفتن متلک و داستان کندیم

. هر کنندیم یمنف یگروه فوق بر اساس تعصبات قالب یدرباره
طناب با   یامعلم است او با تکه  یاز سو یهمراه با حرکت تیحکا

در  جیتدراو را به  ،زندیم تیگروه اقل یندهیکه له نما یبرچسب
. کندیها( گرفتار مبرچسب ایها تارعنکبوت تعصبات )طناب

احساسش در   یدرباره تیاقل یندهیعمل، معلم از نما نیازاپس
: کندی. سپس از دانش آموزان سؤال مپرسدی م طیشرا نیا

سپس   د؟یکن  ینقش را باز  نیا  دیلیشما ما  ایآ  ست؟یاحساس شما چ
ها و تعصب بر مردم و جامعه بحث اثر قالب  یدرباره  ندانش آموزا

از تارعنکبوت، معلم از دانش آموزان    یرهاندن زندان  ی. براکنندیم
عشق و تفاهم را القا   امیبزنند که پ  یتا به او حرف مثبت خواهدیم

  ی ناش  یعدالتیتنها ستم و بدانش آموزان نه   ،یباز  نیا  یکند. در ط
 نیبلکه ا شوند، ی م ک یها شرو در رنج کنندی از تعصب را درک م

 یخود برا یهاییتا به توانا شودیم جادیآنان ا یفرصت برا
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 یپ  یهماهنگ  جادیو ا  ستنی مدارا و باهم ز  شیکاهش تعصب، افزا
 (.50ببرند)

  یمختلف که بر شأن انسان یهااز فرهنگ  ی انتخاب جمالت -
 جمالت توسط دانش آموزان  نیا یو بحث رو کنندیم دیتأک
دانش   یه یروش کل نی: ایداریشن ای یانیب یهاغلبه بر قالب -

زمان که هم یاانجام کار بدون خشونت در جامعه یآموزان را برا
 یدهیبه د  یفرهنگ  یهای به گوناگون  ، یوحدت و هماهنگ  جادیبا ا

 .کنندی م قیتشو  نگردیاحترام م
طور  و کانادا را به  نیدر دو کشور چ یستیآموزش همز یهاروش

 .مینیبی م 2خالصه در جدول 
 یسهیو مقا یجوارهم ر،یعنوان تفسبه زیبخش ن نیا انیدر پا
مشاهده  3طور که در جدول گفت، همان توانی م فاتیتوص

 یدر کشورها  یستیآموزش همز  یبرا  یمتنوع  یهاروش   شودیم
افراد و   ن یها بر تعامل بآن شتریو کانادا وجود دارد که ب نیچ

هستند. توجه به زبان   ارها استوآن  نیو روابط ب یکالس یهاگروه
است   یعوامل نیترازجمله مهم یفرهنگ یهاو حفظ ارزش  یبوم

و کانادا لحاظ   نیمذکور در هر دو کشور چ یهاوه یکه در اتخاذ ش
آموزش   یهاوه یکانادا در رابطه با ششده است. آنچه در مورد کشور  

و  شتریب یهااست که روش نیا شودیم دهید یستیزهم
  نیا رسدی وجود دارد که به نظر م ن یبه چ سبتن یترمتنوع

 یایاست که در کشور کانادا ازلحاظ جغراف نیموضوع به علت ا
اگرچه با دولت   ،یآموزش یهادارد و نظام یالتیساختار ا یاسیس

استقالل داشته و لذا   یادیز  زانیهماهنگ هستند اما به م  یمرکز
 . ندینما تخاذرا انتخاب و ا یترمتنوع یهااند روش توانسته 

پژوهش آمده است   ینهیشیکه در پ ییهامطالعه یسهیمقا با
  اندده یرس جهینت  نیگذشته اگرچه به ا یهاکه پژوهش میابییدرم

 یستیدر خصوص آموزش همز یمناسب یهاتیکه فعال
به   کدامچیانجام نشده است، اما ه رانیدر ا زیآممسالمت
که در ادامه   ندامهم شود اشاره نکرده   نیکه منجر به ا  ییراهکارها

 .میپردازیراهکارها م نیبه ا
 ران یا  یدر نظام آموزش  یستیبهبود آموزش همز  یبرا  ییراهکارها 

در دو   یستیکه جهت آموزش همز ییهاه از روش استفاد یبرا
نخست   یدر مرحله  رد،یگیو کانادا مورداستفاده قرار م  نیکشور چ

توجه نمود و    رانیکانادا و ا  ن،یچ  یبه فرهنگ غالب کشورها  دیبا
  د یبا رانیها، جهت اجرا در اهرکدام از روش  دن یقبل از برگز

استفاده است  قابل   زین  رانیا  شورروش در ک  نیا  ایکرد که آ  یبررس
 ر؟یخ ای

 ییهاازجمله روش شودیها اشاره مبه آن لیکه در ذ ییهاروش
ها از آن توانیمذکور م طیهستند که پس از در نظر گرفتن شرا

 استفاده کرد. رانیدر ا
آن   یکه در محتوا یشهروند  تی عنوان ترببه   یدرس ینیبش ی. پ1

آموزش  ،یمختلف شهروند یهاعالوه بر اشاره به مقوله و مؤلفه
شهروند    یگنجانده شود که درواقع جزء مؤلفه دانش زین یستیهمز
 است.  یجهان

روش   نیها. با ادر هرکدام از فرهنگ  یقوم یها. آموزش زبان 2
کمک شده و باعث   زیها نآن  یبه ماندگار یبوم یهاحفظ زبان 

و امکان  داکردهیپ یشتریگسترش ب یقوم یهاتیکه اقل شودیم
 فراهم گردد. گر یکدیاقوام مختلف با  ییآشنا

 یکشور برا یفرهنگ یاز بناها دیفراهم کردن امکان بازد .3
  ییآشنا ران یآنان بافرهنگ ا قیطر نی. از ایخارج انیدانشجو

 غاتیصورت ملموس و فارغ از تبلو به داکردهیپ یشتریب
آشنا شوند و به دنبال آن امکان   رانیکننده با کشور امنحرف

  ی ربومیو غ یبوم انیدانشجو نیب زیآمبهتر و مسالمت یستیهمز
 فراهم گردد.

صلح، مدارا و حقوق   ،یستیکه در مورد همز یانتخاب اشعار .4
انتخاب   نیو همچن  یآموزسرود دانش  یهاگروه  یبشر هستند برا

استفاده از  نیسرودها و همچن  گونهنیا یبرا یو محل یاشعار بوم
و  یطراح یهادر درس یستیمرتبط با همز نیبا عناو یموضوعات

 . ینقاش
و   ییتوسط آموزگاران مدارس ابتدا یبوم یهافرهنگ یارائه  .5

 ها به دانش آموزان. کودکستان
آموزش   یبرا توان یمذکور را م یهابه ذکر است که روش  الزم
متوسطه   ،ییراهنما ،ییمدارس ابتدا یدرس یدر برنامه  یستیهمز

 ها مورداستفاده قرار داد.در دانشگاه نیو همچن
 

 

 ی چین و کاناداکشورها: مقایسه جایگاه آموزش همزیستی در نظام آموزشی 1جدول 

 معایب  محاسن

 

 

 

 

 

 

 

 کشورهای همسایه و پذیرش دانشجو از سایر کشورهااعزام دانشجو به -1

 ورود دانشجویان خارجی به چین برای یادگیری زبان چینی.-2

ی هاکمکی مذهبی و قومی از هاتیاقلشدن دانش آموزان فقیر و  مندبهره-3

 دولت.

ی هادانشگاهو داوطلبان خارجی که در    هاتیاقلی ویژه به  هانهیهزکمکاعطای    -4

 .کنندیمچین تحصیل 

 ی آموزش زبان خارجیهادورهشرکت معلمان در  -5

کمبود کتب ویژه کودکان و نوجوانان مناطق روستایی با -1

ی قومی و فرهنگی در هاتیاقلاکثریت  کهنیاتوجه به 

 هستند. روستاها

ی هاتیاقلی باالی تحصیلی از دانشجویان هاهیشهراخذ -2

 قومی.
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روستایی، اقلیت توجه دولت چین به گسترش همگانی آموزش پایه در نواحی    -6  چین

 .نیرنشیفقنشین و 

 :ی آموزشی مناطق محروم(هانهیزم)طرح آموزشی بهبود  طرح امید-7

 طرح احداث مدارس ویژه فرزندان کارگران و مهاجرین -8

 طرح توسعه احداث مدارس مشترك چینی و خارجی -9

 طرح ساختار اخالقی کودکان چینی-10

برای دانش آموزان  ژهیوبهکمبود کتب درسی و آموزگار -3

 دختر مناطق روستایی

در مناطق اقلیت نشین اتخاذ   ژهیوبهتدابیر شدید امنیتی    -4

ی اجتماعی هاتیفعالی امنیتی بر هادستگاهو نظارت 

 جهت حفظ حزب کمونیست. گرددیمتشدید 

 

 

 

 

 

کاناد

 ا

ی شهروندان کانادایی و هیکلامکانات آموزشی تا پایان مقطع متوسطه برای -1

 ی ندارد.انهیهز گونهچیهی کشور، آزاد بوده و ربومیغافراد 

 ی سنتی ملیهاارزشآموزش میراث فرهنگی و -2

ی ساکن در کانادا از طریق ربومیغارتقا سطح فرهنگی جوامع بومی و -3

 ی رایج کشور.هافرهنگی رسمی در جهت احترام گذاردن به هاآموزش

یی تکثرگرای آموزشی و اعمال سیاست هافرصتبرخورداری همگانی از -4

 فرهنگی

 در کشور کانادا زیآممسالمتوضع قوانینی در جهت ترویج همزیستی -5

 ی و خارجیربومیغی مناسب از دانشجویان هاهیشهراخذ -6

ی ردانشگاهیغی احرفهزش فنی و ی آموهادورهورود به -1

است که محدودیتی برای دانشجویان خارجی  بیترتنیابه

 وجود ندارد اما اولویت با شهروندان ایالتی، سپس کانادایی

در  مخصوصا  دانشجویان خارجی است. این مورد  تا  ینهاو 

 ی مانیتوبا و نیوبرونزویک وجود دارد.هاالتیا

 

 
 ی چین و کاناداکشورهای آموزش همزیستی در هاروشی سهیمقا. 2جدول 

 کانادا چین

ی و زبان بومی به دانش اصلزبانتعلیم -1

 ی قومیهاتیاقلآموزان 

بازدید از آثار تاریخی برای دانشجویان -2

 خارجی.

ی آزاد کالسی در مباحثهآموزش از طریق -3

 .هادانشگاه

 برقراری تبادالت دانشجویی.-4

آموزش ارزش حقیقت برای احترام به  -5

ی متنوع و آموزش مهربانی برای هافرهنگ

 .زیآممسالمتتوجه بیشتر به همزیستی 

 

 برقراری ارتباط.-1

سرود همگانی   صورتبهانتخاب اشعاری در مورد همزیستی، مدارا و حقوق بشر توسط دانش آموزان که  -2

تا در مورد موضوعاتی مثل همزیستی، صلح و مدارا  خواهندیمو یا اینکه از دانش آموزان  شودیماجرا 

 نقاشی و طراحی کنند. )درس هنر(

ی درسی آموزش همزیستی، صلح و درك برنامهی اصیل در هاداستانی بومی در قالب  هافرهنگارائه   -3

 متقابل توسط آموزگاران مدارس ابتدایی.

 روش تخیل.-4

 :تارعنکبوتروش ایفای نقش تمثیل -5

و بحث روی این جمالت  کنندیم دیتأکی مختلف که بر شأن انسانی هافرهنگانتخاب جمالتی از -6

 توسط دانش آموزان

 ی بیانی یا شنیداریهاقالبغلبه بر -7

 

 
 بحث 

  ی بعضاً متعارض، مبان ایمتفاوت  یاز عوامل بروز رفتارها یکی
افراد را شکل    یهااست که رفتارها و فرهنگ   ی متفاوت  یشناسارزش

آموزش   ی شناسارزش  یمبان ی اساس بررس نی. بر ادهدیم
پژوهش حاضر به  یهاافتهی. در  رسدیبه نظر م  یضرور  یستیهمز
اند از: حفظ  که عبارت  شداشاره  یشناسارزش  ی مبان نیاز ا یبرخ

و   یعدالت آموزش تیو فکر، رعا دهیعق یها، آزادکرامت انسان
عنوان آموزش  . آنچه به ینیو خودبرترب  ی نژادپرست ی و نف یتیترب

عنوان دو  و کانادا به  نیچ یآن در کشورها گاهیو جا یستیهمز
قرارگرفته است   یپژوهش موردبررس نیدر ا یکشور چند فرهنگ

آموزش   یبرا یادیز تیدو کشور اهم نیکه ا دهدی نشان م
توجه   ژهیوبه دانش آموزان در مدارس قائل بوده و به یستیهمز

پژوهش حاضر  جینتا نیدارند. همچن هات یبه آموزش اقل یادیز
در  یستیآموزش همز یبرا یمتنوع یهاکه روش دهدینشان م
  نیب املها بر تعآن  شتریو کانادا وجود دارد که ب نیچ یکشورها

ها استوار هستند، توجه به  آن  نیو روابط ب  یکالس  یهاافراد و گروه
  یعوامل نیترازجمله مهم یفرهنگ یهاو حفظ ارزش  یزبان بوم

و کانادا  نیمذکور در هر دو کشور چ یهااست که در اتخاذ روش 
  توان ی م ق یتحق نیا جینتااز  نکه یا تاًیلحاظ شده است؛ و نها

 رانیکشور ا  یدرس  یدر برنامه   یستیهمز  آموزش  یبرا  ییراهکارها
 کرد. افتیدر
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 گیرینتیجه
گرفت   جهینت توانیم میپژوهش به آن پرداخت نیازآنچه در ا

وپرورش دو در نظام آموزش زیآممسالمت یستیهمز ی که با بررس
  ی محل زندگ یکی بیو کانادا که به ترت نیچ یکشور چند فرهنگ

 یرایپذ یگریمختلف است و د یهابا نژادها و فرهنگ  یافراد بوم
به   توانی مختلف، م یهامتفاوت از کشورها و فرهنگ نیمهاجر

در  زیآممسالمت یستیآموزش همز یبرا ییراهکارها
  نیطور که اشاره شد، ا. همانافتیدست  رانیوپرورش اآموزش

  ی رانیبرگرفته از فرهنگ ا یمتناسب با بافت فرهنگ  دیراهکارها با
و    گاهیجا  یپژوهش به بررس  نیانجام شود. ا  رانیکشور ا  ی و اسالم

در دو کشور چند  زیآممسالمت یستیآموزش همز یهاروش
موضوع   نیاست پژوهشگران امذکور پرداخت، اما خوب  یفرهنگ

مورد مطالعه قرار    گرید  یچند فرهنگ  یکشورها  ی را در نظام آموزش
وپرورش( جز آموزش)به یتیترب ینهادها گرینقش د نکهیا ایدهند، 

مختلف  یدر کشورها زیآممسالمت یستیرا در آموزش همز

  -یرانیمتناسب با فرهنگ ا یموردمطالعه قرار داده و راهکارها
 مورد مطالعه و پژوهش قرار دهند. ران یحاکم بر کشور ا یاسالم
 

 ی سپاسگزار
 یضرغام  دیو دکتر سع  یرزامحمدیدکتر محمدحسن م  یآقا  از

 میبهره برد شانیا یهاییپژوهش از راهنما نیکه در نوشتن ا
 سپاسگزارم. 

 یاخالق مالحظات
( 2595927)کد: یدکتر نامهانیپژوهش برگرفته از پا نیا

 ییخانم دکتر سوسن کشاورز و راهنما  ییاول، به راهنما  یسندهینو
در دانشکده  یفراهان ینیو محسن فرمه  یدکتر اکبر صالح

 انجام شده است.  یدانشگاه خوارزم یتیو علوم ترب یروانشناس

 
 تضاد منافع 

وجود ندارد.  سندگانینو  نیب یتعارض منافع گونهچیه
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