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نقش تجربۀ هنر دو فرهنگی در آموزش میانفرهنگی
(نمونه موردی :کودکان  9ساله برزیلی)

1

The Role of Bicultural Art Experience in Intercultural
)Education (Case study: 9 Years Old Brazilian Children

چهیفه:هدف پژوهه اارژر ررر ژی ادراک ه ارتقژا
صالایت میانفرهنگی از طریق تجررژۀ هنژری در رژین
فرهنگ ایران ه ررزیل روده ا ت .رهش پوهه کیفژی
از نژژوا ااژژدا پوههی رژژوده ه کژژرکتکنندگان کژژامل
دان آموزان  9اله ررزیلی میراکند .در ایژن پژوهه
تژالش کژده ا ژت تجررژۀ آموزکژی در چهژار مرالژه
عالاهمند ازی ،مقایسه ده فرهنگ ،تجررۀ خلق هنژر ده
فرهنگی ه رخ دیرپایی تجرره موردررر ی ارار گیرد.
ررای پایایی ه اعتبار یافتهها از رهش مثلث ازی دادهها
از نوا رهشکناختی ا تفادهکده ا ت .یافتهها نشژانگر
افژاای ادراک فرهنگژی از طریژق تجررژۀ هنژری رژوده
ا ت .همچنژین تجررژۀ هنژری ده فرهنگژی در خژره
کژژژژرکتکنندگان از انکژژژژار ه کژژژژاه م سژژژژو
اطبیتگرایی مؤثر روده ه بب تقلیل تمژایا ه پژذیرش
میانفرهنگی کده ا ت .تجررژۀ هنژری ژبب دیرپژایی
تجررۀ ادراک میانفرهنگی در کودکان میگردد.

Abstract: The objective of this research is
to study the role of intercultural education
through bicultural art experience for
improving intercultural competence. To this
aim, an action research was designed as a
qualitative study to introduce different
aspects of Persian culture among 9 years old
Brazilian children. It included four steps:
making interest, comparing two cultures,
experiencing bicultural art creation and
evaluating its durability. The triangulation
of data as a method kind was used for the
validity and reliability. The results indicate
the effects of art experience on improving
cultural
understanding.
Furthermore,
bicultural art experience was effective for
shifting from denial stage, decreasing
polarization significantly. It also increased
the ability of minimization and acceptance.
Finally, art experience caused durability of
intercultural understanding among children.
Keywords: bicultural art experience,
intercultural,
intercultural
sensitivity,
Cchildren, Brazil

کلیفواژهها :تجررژه هنژر ده فرهنگژی ،میژان فرهنگژی،
اسا یت میانفرهنگی ،کودکان ،ررزیل.
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مقفمه
یونسکو یکی از ر التهای آموزش ارن ریست ه یکژم را د ژتیاری رژه تقویژت رهارژ
میانفرهنگی ره معنای تو عۀ ااترا ره دیگری ،توانایی دیدن جهان از منظر دیگر افژراد،
توانایی مکالمه ه انطباق رر دیدگاههای آنها ،رراراری رارطه را آنهژا ه تو ژعۀ فرهتنژی
فرهنگی (یونسکو )2013 ،از طریق آموزش میانفرهنگی یعنژی کژیوگ گژذار از ا ژور
منفعالنه ،ره رهکی پایدار ه پویا در همایستی میژان فرهنژگهژا ه جوامژچ چنژدفرهنگی
میداند (یونسکو .)2007 ،در دنیایی که فرهنگهژا از ان صژار المژره مکژانی ه مراجژچ
صرفاً ملی ه م لی رهژا کژدهاند؛ نظا هژای فکژری ه ارزشهژای افژراد رژه تلفیقژی از
چندفرهنگ متمایل کده ا ت (صادای )1391 ،ه این کیوگ آموزش میخواهژد توانژایی
کودکان ررای رراراری ارتباط را مرد دیگر فرهنگها را ارتقا رخشد ،آنها را نسبت رژه
تنوا فرهنگی مشتاق ازد ه تعامژل میژان افژراد دارای پژ زمینژۀ فرهنگژی مختلژا را
تقویت نماید ( لیوا2007 ،1؛ مونا1997 ،2؛ میکو -رریَن  3ه کاها.)2014 ،4
هدف افاای

اسا یت میانفرهنگی 5ه توانایی پا خگویی مؤثر فژرد رژه تفژاه هژای

فرهنگی (ا ترفون - )448 :2003 ،6رنت )1993( 7آن را تجررژۀ پدیدارکنا ژانۀ تفژاه
فرهنگی میخواند -افاای

تمایل فعال فژرد در ررانگیاانژدن خژود رژه فهژم ،ااسژا ،

ادردانی ه پژذیرش تنژوا فرهنگژی ا ژت (چژن 8ه اکتره ژا231 ،1998 ،9؛ پژری 10ه
وتول .)2011 ،11الگوی تو عۀ اسا ژیت میژانفرهنگژی 12رنژت ( ،)1993رژر ا ژا
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1

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

اسا یت میانفرهنگی افراد را در طیفی ارار میدهد که از جهتگیژری او م ورانژه( 1
افرادی دارای اسا یت فرهنگی پایین) آغژاز ه رژه جهژتگیژری اژومی

نسژبیگرایانه2

(افرادی دارای اسا یت فرهنگی راال) ختم میکود .این طیا اسا ژیت میژانفرهنگی
را در االب ک

مراله :انکار ،3دفاعی /4هارانگی ،5تقلیل تمایا ،6پژذیرش ، 7انطبژاق رژا

تفاه ها 8ه درهمآمیای 9تعریا میکند (رنت ه رنت .)2004 ،طیا تو ژعۀ اسا ژیت
میانفرهنگی (همر1999 ،10؛  )2009را اتکا ره الگوی فوق ،از ذهنیت تکفرهنگی 11رژه
مت انتقالی 12ه نهایتاً میانفرهنگی یا جهژانی 13منتهژی میکژود؛ اه اطبیژتگرایی 14را
جایگاین مرالۀ دفاعی/هارانگی میکند .فرد را پیشرفت در این طیا ،رهمرهر الگوهژای
فرهنگی ،ادراکی ه رفتاری خود را یکی از انژواا گونژاگون ه هم ژط

ژایر الگوهژای

ادراکی ه رفتاری دیگر فرهنگها خواهد دید ه درنهایت ه در مرالۀ انطباق ،فژرد تژوان
تغییر منظر فرهنگی خود ره دیگر فرهنگها را مییارد .هدف از این آموزش ،د تیاری ره
صالایت میانفرهنگی 15ره معنای توانایی تعامل مؤثر ه منا ب رژا فرهنژگ دیگژری ،از
چهار رعد دان  ،16انگیاه ،17مهار  18ه رفتار 19ا ت ه ارتقای آن در کودکان منژوط رژه
1
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توان عمل در هااعیت ا ت ،نه در انباکت ذهنی آنها از گاارهها ه اطالعژا
دیگر فرهنگها (پری ه وتول .)2011 ،این امر کامل مهار

در مژورد

کشا ه تفسیر کواهد ه

رخدادهای یک فرهنگ دیگر ،توری ه تطبیق آن از طریق خژود ه رراژراری ارتبژاط ه
تعامل در مواعیتهای ر رانی ا ت (ریرا .)1997،1
در الهای اخیر ،رهشهای نتی آموزش آگاهی فرهنگی ،2جای خود را ره رهشهای
تعامل میانفرهنگی 3ررای ادراک متقارل فرهنگی 4میدهد ه در این میان ،افژاای

ادراک

فرهنگی از طریق تجررۀ هنری ،ارااری ررای تعامل میانفرهنگی تلقی میکود .را مقاال
نادانر 5ه رهرینویتا 6در ال  ،1983نق

هنر رژهعنوان ارژااری در ادراک رینژافرهنگی ه

آموزش میانفرهنگی ررای نگریستن از چشماندازهای فرهنگی مختلا ه توانمند ژازی
افراد ررای فهم ه درک خود ه دیگری موردتوجژه اژرار گرفژت .در ایژن را ژتا ،ررخژی
پوههشژگران از اثژژر هنژری یژژا هنرمنژد فرهنگژژی دیگژژر رژرای آمژژوزش رهژرهگرفتژژهانژژد
(ا توکرهچی2001،7؛ راد2011،8؛ فورنی )2015 ،9؛ چرا که آموختن از دیگران ،مژؤثرتر
از آموختن دررارگ دیگران ا ت .گا دیگر ،تجررژۀ هنژر دیگژر فرهنژگهژا رژوده ا ژت.
جلینو )2011( 10اجرای هنر دیگران فرهنگها تو

کودکان را تجررهای متفاه

رژرای

آنان ه ارااری ررای درک ه ااترا رژه کژیوگ زنژدگی دیگژران ،توجژه رژه یگژانگی ره
انسانها ه درک ریشهها ،آداب ،نن ه هویژت فرهنگژی خژود آنهژا مژیدانژد .کیژان ه
همکژژاران ( )1392نیژژا ترریژژت هنژژری را آموزکژژی رژژدهن مژژرز ه ارژژااری رژژرای درک
تفاه های دان آموزان ه افاای

آگاهی ه ااترا آنان ره دیگژر فرهنژگهژا مژیدانژد.
1
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مصال هجویانه ه فراگیر فرهنگهای گوناگون ه اصژاری ( )1392ارژااری رژرای رژرهز

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

لوپادا یلوا 1ه آدلینا هیال

روا  ،)2006( 2کلمنژت)1993( 3؛ دهی،)1989( 4

آیانژر5

( ،)1997گا من 6ه اپستین )2002( 7ه توما  8ه یلک )1990( 9رر اهمیژت آمژوزش
تصویری رر ارتقا آموزش میانفرهنگی تأکید کردهاند .لژی )2012( 10رژر رهی تجژارب
آموزش هنر آ یایی در آمریکا متمرکا ه ررخالف پوهه های پیشین ه مقایسه هنژر در
رسژژترهای فرهنگژژی گونژژاگون درصژژدد آزمژژون افژژراد دارای تجررژژۀ هنژژری ه آمژژوزش
میانفرهنگی ررمیآید ه نشان میدهد که افراد دارای پیشینۀ مختلژا دارای ایژن تجررژۀ
میانفرهنگی ه همچنین مرریان آنها رهعنوان افراد هایبریدی رکد هویتی جدیژدی یافتژه
ه رژژمن د ژژتیاری رژژه تجژژارب ،فرصژژتهژژا ه پیشژژرفتهژژای کژژاری ،رهها ژژطۀ تجررژژۀ
رینفرهنگی هنر ،توانستهاند از چشماندازهای مختلا رژه آمژوزش ه هنژر رنگرنژد ه رژه
هااعیت جامعه جهانی نادیکتر کوند .پایاننامژۀ کانژگ )2014( 11ه پژوهه

دیگژر اه

( )2015رر رهی آموزش چندفرهنگی هنر در کرهجنوری ،هنر را فشار نج چنژدفرهنگی
جامعه معرفی میکند .در ت قیقژا

کیفژی اه رژا مورژوا هنژر ،تغییژرا

هنژر معاصژر

کرهجنژژوری ،نتیجژژه تجژژارب آمژژوزش چنژژدفرهنگی هنژژر معرفژژی میکژژود .هرنژژری 12ه
کسژتانینو )2015( 13نیژژا تژأثیر طوالنیمژژد
دانشجویان ایتالیایی را رر افاای
زران ده ه کمک ره افاای

اعتمادرهنف

تجررژۀ آمژژوزش هنژر رژژه کودکژان تو ژ
معلمان ه موفقیت آتی آنژان در آمژوزش

تجررۀ درک فرهنگی آنان مؤثر دانستهاند.
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بیان مسلله و چارچوب نظری
همانگونه که در ابل گفته کد ،آموزش چندفرهنگی منجر رژه تژدهین ه فرمولژه کژردن
راهالهای خالق ه نو ررای مسائل فردی ه اجتماعی ه ترهیج نگرش مثبت نسژبت رژه
خود ه دیگر گرهههای فرهنگی میگردد ه این مهم در ایجاد ف ای ژازگاری ه توافژق
میان فرهنگهای گوناگون مؤثر ا ت (عراایه ه فت ی هاجارگاه .)1391 ،د تی رژاری رژه
صالایت فرهنگی در دنیای چندفرهنگی امرهز نیازمند ارائۀ راهکارهایی رژرای آمژوزش
آن ره کودکان درستانی ا ت (پری ه َوتورل .)2011 ،زیرا ت قیقا
کودکان افاای

نشان میدهد که در

صالایت میانفرهنگی موجب تو عۀ ررایت آنهژا از زنژدگی ،ارتقژا

المت رهانی ه تجهیا آنها ره اراارهایی ررای عمل در مواعیتهای اال ه آینده مژی-
گردد (میکو ررین ه کاها .)2014 ،اما راهجود ،پتانسیل رژاالی ایژن گژرهه رژرای رکژد،
تعداد ت قیقا

در رده نی کودکان درستانی در مورد صالایت فرهنگژی ( ژانهوناا 1ه

کاردهنا2009 ،2؛ انهوزا ه ایرین2012 ،؛ میکژو ژرریَن ه کژاها  )2014 ،ه ارتباطژا
میانفرهنگی (اُتمن 3ه ایرین )2012 ،رسیار اندک ا ت.
ت قیقا

اخیر ااکی از این ا ت که کرکت در یک تجررۀ رینفرهنگی میتوانژد منجژر

ره خلق هویت فرهنگی هایبرید 4گردد (لی)2012 ،؛ هایبریدتی عالهه رر تژأثیر در آینژده
هنری (کانگ ( 2014ه  )2015ه کژاید ماننژد تمرینهژای هایبریژد زرژانی (گژوتیرز 5ه
ایرین )1999 ،میتواند رستر زایایی ررای تو عه ادراک میانفرهنگی فراهم نماید .ایژدگ
میتوان را عنوان «هایبریدیتی» 6تعریژا کژرد .رژه نقژل از کرهلیکژا ،)2010( 7
تژژالش رژژرای آکژژتی دادن ده ژژنت ،اعتقژژاد ،مکتژژب یژژا تفکژژر متفژژاه

تلفیژق8

رژژرای کژژر
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کش

همزمان ره ده جهت را ده تژأثیر متفژاه  ،امژا ترکیژب آنهژا در یژک تجررژه را

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

دهفرهنگگرایی 1ا ت؛ کوکشی که ررای متنا ب کدن همزمان را ده فرهنگ ،رژه خلژق
یک خردهفرهنگ و منجر میگردد .طی تجررۀ تلفیق ،دان

اکتسژاری از هژر فرهنژگ

تغییر نموده ه خردهفرهنگ و یگانه ه منسجمی میآفریند که در آثار هنری آن ،تژن
درهنی خالق ه کشمک

رین ده فرهنگ مشهود ا ت .هایبردیتی نائل آمدن رژه ترکیژب

نوآهرانهای ا ت که از عاریت گرفتن ایدهها ،زرانها ه الگوهای تجررهکژده ااصلکژده
ا ت ه مطالعۀ آن ررر یر ترکیب ه نتا ده فرهنژگ مختلژا ا ژت کژه در تمژا

رژا

یکدیگر ارارگرفتهاند.
را این توری ا

این پوهه

در پی ررر ژی ایژن مورژوا رژوده ا ژت کژه تجررژۀ ده

فرهنگی چه نقشی میتواند در ادراک ه ارتقا صژالایت میژانفرهنگی کودکژان داکژته
راکد .پوهه

اارر را اتکا ره پیشژینۀ ریانکژده ه اهمیژت آمژوزش میژانفرهنگی رژه

کودکان ه نق

هنر در آموزش ه ا تفاده از کیوگ تعاملی ،ره طراای رهکی جدید ررای

خلق تجررۀ هنر ده فرهنگی راهدف تو عۀ اارلیت میانفرهنگی کودکان پرداختژه ا ژت.
رخ

نوآهرانه ت قیق اارر رهکارگیری جنبۀ ده فرهنگی یژا خلژق هنژر هایبریژدی در

تجررۀ هنری ا ت؛ که از طریق این تجرره ،صالایت میانفرهنگی کودکژان را هژر چژه
ریشتر ره ذهنیت میانفرهنگی رهخصوص مراله انطباق را تفاه ها نادیک ازد.
ازآنجاکه از طرفی دیگر ایژن رهش آموزکژی میژانفرهنگی رژرای اثژررخ

رژودن رایژد

فرهنگی یادگیرندگان راکد (صادای)1391،؛ تجررۀ مارور در االب معرفی هنر ه فرهنگ
ایران در االب فرهنگ مقصد ررای کودکان ررزیل طراایکده ه رهمنظور تژأمین تنا ژب
را هیوگیهای فرهنگی آنها در فرآیند تجررۀ خلق هنژر ده فرهنگژی ،از فرهنژگ رژومی
ررزیل رهعنوان فرهنگ مبدأ ا تفادهکده ا ت.
ردین ترتیب ؤاال

پوهه

رر ا ا

طیژا اسا ژیت میژانفرهنگی (رنژت ه رنژت،

2004؛ همر1999 ،؛  )2009چنانچه در مقدمه ریان کد ره کر ذیل ا ت .از میان کژ

Biculturalism

1
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متنا ب را هیوگیهای فرهنگی ه جامعژه موردررر ژی ه رژهتبچ آن متوجژه هیوگیهژای
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مرالۀ طیا اسا یت میانفرهنگی ،ط ر اهل که انکار رود ،ره دلیل آکنایی اهلیه که در
گا نخست ککل گرفت در نقاکیها موجود نبود ه اذف کد:
 -1تجررۀ میانفرهنگی پیشنهادی چه تأثیری رر ژط اطبیژتگرایی (دفژاعی/هارانگی)
فرهنگی دان آموزان دارد؟
 -2تجررۀ میانفرهنگی پیشنهادی چه تأثیری رر ط تقلیل تمایا فرهنگی دان آمژوزان
دارد؟
 -3تجررۀ میانفرهنگی پیشنهادی چه تأثیری رر پذیرش فرهنگی دان آموزان دارد؟
 -4تجررۀ میانفرهنگی پیشنهادی چه تأثیری رر انطباق فرهنگی دان آموزان دارد؟
 -5تجررۀ میانفرهنگی پیشنهادی چه تأثیری رر درهمآمیای فرهنگی دان آموزان دارد؟
 -6آیا تجررۀ میانفرهنگی پیشنهادی دیرپا هست؟
روش ژهوهش
رهش پوهه

مورد ا تفادگ کیفی ه از نوا ااژدا پوههی ا ژت ه مطالعژه ه ا ژور در

میدان پوهه

در مجموا پنج ماه ره طول انجامید .پوههشگر ایرانی در ارتژدای فعالیژت

خود در مدر ۀ ارتدایی خصوصی کریتیو 1در کژهر فلوریژانوپلی  2ا ژتان

ژانتاکاترینا3

ررزیل متوجه کد که مشارکتکنندگان آکنایی چندانی را ایژران نداکژتند ه در پا ژخ رژه
میاان آکنایی را ایران ،تنها اطالعاتی کلی ه مغشوش دررارگ مواعیت ایران در خاهرمیانژه
ه هجود جنگ در این منطقه را عنوان میکردند .پژ

ررزیل پوههشگر اادا ره طراای ررنامهای نمود که رمن اینکژه اارلیژت ارتقژا

میاان صالایت میانفرهنگی کودکان را داکته راکد آنژان را رژا فرهنژگ ایژران رژهعنوان
فرهنگ هدف آکنا ازد ه هرعیت موجود را رژه هرژعیت مطلژوبتر ارتقژا ه رهبژود
دهد .ررنامۀ طراایکده چند رار اجرا ه اصال گشت ه عالهه رر پوههشگر ،تعژدادی از
معلمین ررزیلی مدر ه نیا ناظر پیشرفت کار رودند .الز ره ذکر ا ت که کرکتکنندگان
کامل تعداد  53کودک دختر ه پسر رودنژد %51 .مشژارکتکننژدگان دختژر ه  %49پسژر
1

Colégio Criativo
Florianópolis
3
State of Santa Catarina
2
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مدار

از ررر ژی کتژب در ژی ارتژدایی

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

رودند .رراراری ارتباط را کودکان از طریق معلم انگلیسی مدر ه ه ف ای کال
ایشان انجا کد ه اجرای طر در طی ده کال

معمول

 60دایقهای ه در آگو ت  2015انجا

کژژد .ریژژرا ( ،)1997اینگولسژژرهد 1ه ژژایرین( ،)2002یاکورسژژن 2ه ژژایرین (،)1999
مندنهال 3ه ایرین ( )2004ه پری ه وتول ( )2011تأکید میکنند کژه رژرای ژنج
اارلیت میانفرهنگی رهشهای کیفی ،کیوههایی عمیقتر ،نادیکتر ره هااعیت ه ااتمژاالً
دایقترند ،عالهه رر این رهشهای کیفی نظیر مصاابه رژرای گژرهه ژنی کودکژان ه در
را تی تداه رازخوردهای آنان در آینده منا بتر ه مؤثرتر ا ت (میکو ررین ه کژاها،
 .)2014ازاینره ،گردآهری اطالعا

این اجرای مراال طر رهصژور

کیفژی انجژا

کد .این دادهها در گا اهل ه ده در االژب مصژاابه ه یادداکژت نمژودن هاکن هژای
کودکان ،عک ررداری ه فیلمررداری ه در گژا

ژو در االژب نقاکژی آنژان ه در گژا

چهار در االب نامههای ار الکده ره پوههشگر رود.
طر در چهار مراله اجرا کد .گا نخست ،کامل آکنایی کودکان را فرهنژگ مقصژد از
طریق نمای

ر انهای ره مد

 20دایقه؛ گژا ده کژامل مژدیریت ف ژای پر ژ

ه

پا خ ررای جواب دادن ره کنجکاهیهای کودکان دررارگ تفژاه هژا ه کژباهتهژای ده
فرهنگ ه گا

و کامل آزاد گذاکتن کودکان خلق تجررۀ هنری ده فرهنگژی ه درگیژر

کدن عملی را فرهنگ مقارل ه مصاابه را آنها رهمنظور اطالا از ایدههای رازتاب یافتژه،
یک ال ،همراه را نمای

فیلمی از آثار آنان مصاابه دیگری رهمنظور درک میاان تداه

تجرره در ذهن آنها انجا گرفت .هدف از تدهین مراال فوق ره کر زیر ا ت:
گام نخس  ،فرآینف ع قهمنفسازی :این گا رر منظور مقارله را مرالۀ نخسژت الگژوی
تو عهای اسا یت میانفرهنگی ،یعنی انکار که در آن فرهنگ خود ،تنها فرهنگ هااعی
تلقی میکود؛ را اجتناب از ایر فرهنگها همژراه ا ژت ه افژراد رژا انژاهای فیایکژی ه
1

Ingulsrud
Jacobson
3
Mendenhall
2
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رهمنظور ا تفاده در تفسیر آثار رود .درنهایت ه رهمنظور نج

دیرپایی تجررژه ،رعژد از
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رهانی از تفاه ها ،از آنها پرهیا میکنند (رنت ه رنت )2004 ،اجژرا کژد .ایژن االژت
ریشتر در کرای تجررۀ اندک افراد از زمینههای فرهنگی گوناگون رخ مژیدهژد ه رژرای
خره از آن ،فرد راید را گوناگونیهای فرهنگی رهرره کود .این فراینژد رژا ایجژاد یژک
ری از د تهرندیها ررای فهم تنوا فرهنگی همراه ا ت (همژر )2009 ،ه آگژاه ژازی
فرهنگی رهترین رهش ررای ارتقا از این مراله ه تسهیل درک از تفاه ها ا ت (رنت،
.)1986
گا اهل یعنی آکنایی کودکان را فرهنگ مقصد راهدف عالاهمند ازی آنژان انجژا کژد.
این گا کامل آکنایی مستقیم کودکژان رژا تصژاهیر ه تورژی ا

نماینژدگ ایژران ه نیژا

توری پرچم ه نقشۀ ایران ،تنوا جغرافیایی ه هیوگیهای طبیعی نظیر الۀ دماهند ،تنوا
زیسژژتی ه گونژژههای خژژاص گیژژاهی ه جژژانوری ،تنژژوا فرهنگژژی ازجملژژه پوکژژ ،
آدابهر و  ،هنر ه معماری ،صنایچد تی ،وغا

ه غذاهای نتی ،نمادهای فرهنگژی

ه ملی همچون رر های میالد ه آزادی رود .در ادامژه ،یژک هیژدیوی دهدایقژهای کژامل
تصاهیر ه مو یقی فولکلور مناطق گوناگون که جنبههای مختلا ایران اژدیم ه معاصژر
نظیر جاذرههای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی ه فناهری مدرن را ره همژراه معرفژی اجمژالی
تنوا اومی ه طبیعی نشان میداد پخ

کد.

گام دوم ،فضای ژرسش و ژاسخ و کنجهاویهای کودکان :ررنامۀ این مرالژه ،کژامل
مدیریت ف ای ر ث کردن ه پا خ دادن ره کنجکاهیهای کودکان دررارگ تفژاه هژا ه
ایرانیان از ررزیل ،غذا ،راص ،فستیوالها ه اعیاد ،عالاهمندی نسبت ره اینکژه آرژادان در
رین عالاهمندان فوتبال ،ررزیل ایران خوانده میکود؛ همچنین میاان پیشرفته رودن ایژران
ه توجه ره ایوانا
پر

ده رزمین ه طبیعت از موارد مهم رودند.

پیرامون راص ایران ه نمژای

موجب تالش آنها ررای تقلید ارکا

هیژدیوهایی از راژصهژای اصژیل اژومی ایژران،
در کال

ه نشانگر افاای

انگیاگ آنها ه تالش

ررای ررهز رفتار فعال ااکی از تژالش رژرای تطبیژق خژود رژا فرهنژگ دیگژر در االژب
غیرکالمی گردید.
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کباهتهای ده فرهنگ رود .در ایژن مجموعژه از ژؤاال  ،پر ژ

از میژاان کژناخت

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

پر

دررارگ آیینهای ایرانی را توری ا

کنیداری ه تصویری نمایندگ ایران در مژورد

نورهز ه ارتباط آن را تقویم ایرانی ه تعادل رهاری ه اکاره ره تفاه
در ایران ه ررزیل ،را توجه هیوه آنها ره کباهت پوک
پر

فصژول ه آبههژوا

ااجیفیرهز ه ژانتا کژالزا ،رژا

پیرامون هدایای اه ررای کودکان همراه رود.

همانطور که در ابل هم گفته کد ،یکژی از پر ژ هژای دان آمژوزان پیرامژون میژاان
کناخت از فرهنگ آنها ه ارراز خوک الی از کنا ایی فوتبال آنهژا در ایژران ه تمایژل
ایرانیان ره این کشور رود.
گام سوم ،خلق تجربۀ هنر دو فرهنگی در فضای شاد و آزاد :مهمترین رخژ

ررنامژه

که  20دایقه ره طول انجامید ،آزاد گذاکتن کودکان رژرای خلژق یژک تجررژۀ هنژری ده
فرهنگی ه درگیر کدن عملی را فرهنگ مقارل رود .در این گا از کودکژان خوا ژته کژد
که آنچه را از فرهنگ خود ده ت دارند را رخ هایی که از فرهنگ ایران ررداکت کرده
ه ره آن عالاه پیداکردهاند ررگاینند ه را یکدیگر ترکیب کنند ه در االب یک تصژویر رژر
رهی کاغذ  A4ه ره کمک مداد رنگی ارائه نمایند .در این مراله رژه مطالبژا
مبنی رر نمای

کودکژان

مجدد رع ی از تصاهیر یا نمادها همچون پرچم ه ...رهمنظور اینکه آن را

رهمنظور ره کار رردن در نقاکی دهراره ربیننژد پا ژخ داده کژد .کودکژان در ایژن مرالژه
تصوراتشان را از طریق هنر گسترش دادنژد ه پلهژای گونژاگونی رژرای پیونژد دادن ده
رهمنظور درک ه طبقهرندی رهیکردهای آنها ،از پنج ط اطبیتگرایژی ،تقلیژل تمژایا،
پذیرش ،انطباق ه درهمآمیای ه تعاریا آنها ه ت لیژل مژا رژه ازای آنهژا در تصژاهیر
ا تفاده کد .ط اطبیتگرایی ،را کنا ایی فرهنگ رهرره ،اما تأکید رر اهمیت فرهنژگ
خود همراه ا ت .تقلیل تمایا ،رر چهارچوری هاد رخ

متکی ا ت .ژط پژذیرش

رر درک فرهنگ رهرره از مت فرد راهجود ادراک تمایا آن از فرهنژگ خژود مشژخص
میکود .مرالۀ انطباق ،د تیاری ره اارلیت نگرش ره جهان از منظر دیگر فرهنگها ا ت
ه درهمآمیای فرهنگی کرایطی ا ت که در آن فرد امکان تغییژر ژریچ منظژر فرهنگژی
خود را دارا ت (رنت ه رنت )2004 ،رر این ا ژا

ت لیژل تصژاهیر کودکژان صژور
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فرهنگ مجسم نموده ه ره تصویر کشیدند.
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پذیرفت .گفتنی ا ت در موارد مبهم ،از توری ا

تکمیلی کودکان ه ترجمۀ آن تو ژ

معلم انگلیسی ا تفاده کد .رهاینترتیب کارهای کودکان ازنظر میاان د تیاری رژه ژطو
مختلا تو عۀ اسا یت میانفرهنگی طبقهرندی کد .رهمنظور اطمینان از نتایج ،ت لیژل
رر مبنژای کدگژذاری آثژار ه د ژتهرندی رژهمنظور درک ژط د ژتیاری رژه صژالایت
میانفرهنگی انجا گرفت .رهمنظور اطمینان از رهایی ه پایایی کدگذاری مارور از ه نفر
از ا اتید این اوزه خوا ته کد تا آثار را رر مبنای الگوی مارور مرتب اخته ه مواردی
در ت لیل نهایی موردا تفاده ارار گرفت که ط آن از ژوی ده نفژر از ا ژاتید تأییژد
کد.
گام چهارم ،سنجش دیرژایی تجربۀ دو فرهنگی :در این مرالژه رژهمنظور د ژتیاری رژه
دیرپایی تجرره در کودکان ،پ

از یژک ژال ،فژیلم تهیهکژده تو ژ نماینژده ایژران از

تجارب گذکته کودکان را تصاهیری از ده کشور ه یک مو یقی مرکژب از ملژودیهژای
گوناگون ایرانی ،ررای کرکتکنندگان در ررزیل ار ال کد ،پ
انگلیسی نمای

آن فیلم تو ژ معلژم

داده کد ه از آنها خوا ته کد تا در مورد تجررۀ پیشین ه ااسا شژان

در مورد ایران ،نظر خود را رنویسند .پا خ در االب یک نامه ره زران پرتغژالی همژراه رژا
نقاکی ،ره همراه ترجمه معلم انگلیسی ،ررای نماینده ایران ار ال گردید.
گزارش یافتهها
(دفاعی/هارانگی) فرهنگی دان آموزان دارد؟
ط اطبیتگرایی را کنا ایی فرهنگ هدف اما را تأکید رر اهمیت فرهنگ ررزیل همراه
رود .ررای کنا ایی فرهنگ ایران کودکان را پر

ه پا خ ،توانایی ه کنجکاهی خود را

ارراز میکردند .این موارد نشانگر توانایی کودکان در طبقهرنژدی عناصژر فرهنژگ مبژدأ،
معادلیاری آن در فرهنگ مقصد ه تالش ررای طبقهرندی آنهژا ه طژر پر ژ
رفچ ارهاما
پر
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در مورد کباهتها ه تفاه های این معژادلهژای فرهنگژی رودنژد .عمژدگ

ها اول مقوله غذا ،پول رایج ،مو یقی ،راص ،مرا م ه زران مطژر گردیژد .در
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سوولا او  :تجررژژۀ میژژانفرهنگی پیشژژنهادی چژژه تژژأثیری رژژر ژژط اطبیژژتگرایی

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

تما مد

عی کد تا از جستجوی آنالین ه نمای

تصاهیر ررای پا خگویی رهتژر رژه

دان آموزان ا تفاده کود.
در مب ث اطبیتگرایی تنها یک تصویر ،رازتاب اطبیژتگرایژی رژا رهیکژرد تژدافعی در
ررتر دانستن فرهنگ مبدأ رود .این تصویر ررتری ررزیژل در االژب یژک مسژارقه فوتبژال
فرری میان ده فرهنگ را ره تصویر کشژیده رژود .در ایژن اثژر هژین نشژانهای اژاکی از
هارهنگی هجود نداکت .این رفتار را راید در زمرگ رفتارهایی دانست که در آن راارت رر
ر افظ ارزشهای ملی اهمیت زیادی دارد که در االب ؤاال

گا ده نیا در مژورد

میاان کناخت ه ااترا فرهنگ مقصد نسبت ره مبدأ نیا مطر گردید .ررای ررنامهریای
موروعی تجارب هنر ده فرهنگی ،راید رارطۀ میان موروعا

ه مقولژۀ غژرهر ملژی رژا

دات طراای گردد ه از آن در را تای صژ ی رهژرهرژرداری کژود تژا در ارتقژا ادراک
میانفرهنگی مؤثر ارارگیرد.
سلا دوم :تجررۀ میانفرهنگی پیشنهادی چه تأثیری رژر ژط تقلیژل تمژایا فرهنگژی
دان آموزان دارد؟
در تقلیل تمایا رر چهارچوب هاد

رخشی در تجررۀ ده فرهنگی تأکید میکژود .آثژار

این رده ،نمایانگر عناصر مشاره از ده فرهنگ رود ،که کودک را توجه رژه تجررژۀ زیسژتۀ
منظر فرهنگی خود ردانها پی ررده ه توانایی خود ررای نمای

مشارهتهای فرهنژگ را

الب در تعدادی از نقاکیهای کودکان دیده میکد .رازی فوتبال عامژل مهمژی رژهعنوان
انسجا ده ملت رود که رر خالف اطبیتگرایی ،رر نتایج مسژاهی تأکیژد داکژت .عنصژر
دیگر تلهکارین رود که در ررزیل یک ه یلۀ املهنقل معمژول کژهری در ررخژی نقژاط
ررزیل ا ت ه آنها ره دلیل دیدن تلهکارین توچال ،آن را عنصری مهم در فرهنگ مقصد
ارزیاری کرده ه رهعنوان عاملی هاد رخ

که ده کشور را ره هم مرتب مژی ژازد ،در

نقاکی خود رر آن تأکید داکتند .آنان همچنین پل معرهف کهر خود را را نمونۀ مشژارهی
در ایران عامل مشترکی دیدند که میتواند ررای اتصال ده رزمین ره کار رهد.
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نشان داده رود .همچنین ررخی از نمادهای جهانی مشژترک فرهنگژی ماننژد خورکژید ه
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سلا سوم :تجررژۀ میژانفرهنگی پیشژنهادی چژه تژأثیری رژر ژط پژذیرش فرهنگژی
دان آموزان دارد؟
ط پذیرش رر درک فرهنگ هدف از مت فرد راهجود ادراک متمژایا آن از فرهنژگ
خود مشخص میکود .در این مراله کودکان توانایی د ژتهرنژدی ه ایجژاد تقارژل میژان
عناصر اارل مقایسه در یک د ته را نشان دادهاند ،اما همواره یک مرز مشخص میژان ده
اوزه ازنظر کودکان هجود داکت .رفتار اجتماعی مشژاره ،ظژاهر انسژانهژا ،آب ه هژوا،
پدیدهها ه عناصر طبیعژی ،مونومژانهژا ه نمادهژای ملژی همچژون پژرچم ه معمژاری ه
مو یقی در درهن تصاهیر دیده میکود.
سلا چهارم :تجررۀ میانفرهنگی پیشنهادی چه تأثیری رر انطباق فرهنگی دان آمژوزان
دارد؟
در مرالۀ انطباق ،د تیاری ره اارلیت نگرش ره جهان از منظر دیگر فرهنژگهژا مطژر
ا ت .در آثار این مراله ،اارلیت خالاانه ه ارداعی فرد رژرای رراژراری رارطژه میژان ده
نظا فرهنگی اارل مشاهده رود که در طی آن ،کودکان را ترکیب عناصر ده فرهنگ عی
در ایجاد فر هژای هایبریژدی جدیژد داکژتند .نژوعی از انطباقپژذیری در مهژار هژای
کناختی که منجر ره طراای پرچمها ،نمادهای فرهنگی جدید ه ترکیب عناصژر ررزیلژی
را رستر فرهنگی ایران کد .البته راید تأکید کرد این انطباقپذیری در مهار های کناختی
سلا ژونج ::تجررژۀ میژانفرهنگی پیشژنهادی چژه تژأثیری رژر درهمآمیژای فرهنگژی
دان آموزان دارد؟
در همآمیای فرهنگی کرایطی ا ت که در آن فرد امکان تغییر ریچ منظر فرهنگی خود
را دارا ت (رنت ه رنت .)2004 ،رر این ا ا

نقاکیهای تر یم کژده تو ژ کودکژان

مورد ت لیل ارار گرفت اما هین موردی از درهمآمیای ،ره معنای توانایی آنها ره دیژدن
مسائل از منظر فرهنگ ده اارل مشاهده نبود .میتوان گفت که را توجه ره زمژان کژم ه
ماهیت تجرره ،د تیاری ره این امر تو
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رود نه رفتاری.

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

در یک جمچرندی در جدهل کماره یک ره ررخی از مستندا

ؤاال

 1تا  5ارائه کده

ا ت:

قطبی گرایی

میاان تو عه اسا یت

میانفرهنگی

جدهل  :1تأثیر تجررۀ ده فرهنگی رر مولفۀ مورد پوهه

نمونه

توضیحات

تنها در یک اثر از رین همژه
کارها ،کژودک ژعی کژرده
ا ژژت کژژه ررزیژژل را ررنژژدگ
میدان نشژان دهژد .رژه نظژر
میر د اه میخوا ته که ره
ررتژژری ررزیژژل در فوتبژژال
تأکید نماید.
تلهکارین رژهعنوان عنصژری
مشترک ه اتی متصژلکننده
ده کشژژژور در نقاکژژژیهای
خود تأکید کردند .ره نژوعی
تأکید رر اکژتراکا

داکژتند

ردین معنی کژه رژا یکژدیگر
تفاهتی نداریم.
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تقلیل تمایز

کودکژژان رارهژژا رژژه پژژل ه
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ره تصژویر کشژیدن عناصژر
اارلمقایسه در ده کشور رژا

ژذیرش

یک مرز مشخص در ریشژتر
تصژژاهیر دیژژده میکژژود .در
اینجا همپایی رژا یکژدیگر ه
در ط یکدیگر ه کمتر یژا
اصژژال ررتژژری نداکژژتن رژژه
چشم میخورد.

در ه :آمیزی

انطباق

ترکیژژب ده پژژرچم ه خلژژق
پرچم مشترک جدید

-

-

در یادداکتهای کودکان پ

از یکسال که از زمان ا ور در مدر ه پری کد ،آنهژا

رمن اکاره ره جذاریت تجرره خلق هنر ده فرهنگی ،ره تفاه های آبههوایی ،لبا

ه

ن وگ پوک  ،مو یقی ه راص اکاره کردند .همچنین رارها پیرامژون جژذاریت خژوراک
ایران ص بت کرده رودند .الز ره ذکر ا ت که در طی تجرره رنژا رژه درخوا ژت خژود
آنها تنها تصاهیری از غذاهای ایران ره آنها نشان داده کده رود ه اصژل تجررژه کژامل
این امر نمیکد.
کودکی ره نا
ا ت:
82
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سلا شش ::آیا تجررۀ میانفرهنگی پیشنهادی دیرپا هست؟

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

« ...من عاکق تجررۀ دانستن راجچ ره یک کشور دیگر  .من عاکق اینم که ریشژتر راجژچ
ره ایران ردانم ه ریشتر راجچ ره این فرهنگ ه خوراکیهای

اطالا کسب کنم»...

اُلسا که آهنگ زران فار ی را ره خاطر میآهرد این چنین مینویسد:
«...خیلی خوش گذکت که کما آمدی ررزیل .خیلی جالب رود که فرهنگ کما ،خوراک
خاص کما را دیدیم ه کیوگ ص بت کردنتان خیلی جذاب ا ت»...
نتیجهگیری و بحث
طی تجررۀ میانفرهنگی که کرا

رفت پوههشگر توانست نکژا

جژذاب از فرهنژگ

ایران ره دید کودکان ررزیلی را ا تخرا نماید .ررای مثال طی گژا ده  ،یکژی از مژوارد
مورد توجه خوراکیهای ایرانی ره هیوه نان ،پنیر ه کباب رود .پر

ها ااکی از تژالش

کودکان ررای نگرش از منظر فرهنگ خود ره فرهنگ مقصژد رژود .پر ژ
پیرامون فر نانهای ایران ه دیدن تفاه
همراه رود .مشاهدگ تفاه
را ت ره چپ را هاکن
کال

یژک کژودک

آن را نانهای اجیم ررزیل را تعجب همگژانی

زرژان ه مشژاهدگ الفبژا ه خوکنویسژی فار ژی ه نگژارش از
اارل مالاظهای همراه رود .نگارش ا م کودکان رر رهی تختژه

را هیجان همراه رود ه در پایژان گژا ده  ،همژۀ دان آمژوزان ه ررخژی معلمژان،

خوا تار نگارش نا فار ی خود رر رهی دفتژر خژود رودنژد .در مرالژۀ خلژق هنژر ده
فرهنگی ررخی از تقلید نا فار ی خود ا تفاده کردنژد .در یژک مژورد ،کژودکی رژا نژا
اهرمان کاهنامه داده کد ،رمن ررهز هیجان را ارکا

ردن عی کرد تژا اژ

افتخژار

خود در مقا یک اهرمان را نشان دهد .تالش ررای مقایسۀ ده زران ه تمایل ره یادگیری
نگارش ه تلفظ عبار هایی مانند «ده تت دار » ه «صب ره خیژر» در فار ژی ،نشژانگر
هاکن

مثبت آنها ره آهنگ زران فار ی رود .این موارد نشژان میدهژد کژه پیاده ژازی

چنین تجرریاتی ررای معرفی ژایر فرهنگهژا ه در ژایر رسژترهای فرهنگژی میتوانژد
جنبههای جذاب یک فرهنگ از منظر فرهنگی دیگر را آن هژم از دیژد کودکژان آکژکار
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«کاهه» از توری اتی که دررارگ معنای ا اطیری نا هی رژه زرژان فار ژی رژهعنوان یژک
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ازد ه هر یک از این موارد میتواند مژادگ خژامی رژرای تجرریژا
موروعا

ه پوهه هژایی رژا

م دهدتر ه دایقتر راکد.

ره عالهه ،از مجموا تجررۀ خلق هنر ده فرهنگی ه ژنج

دیرپژایی تجررژه مژیتژوان

گفت که کودکان در طی تجرره توانسته رودند رژه دلیژل ده مرالژه نمژای
ف ای پر

فرهنگژی ه

ه پا خ که را تعامل آنها ه توجه ره جنبههای مَد نظر آنها همراه رود ،از

ط انکار فرهنگ رهرره در مرالۀ خلق هنر ده فرهنگی فراتر رهنژد ه اتژی تژا اژد
رسیار زیادی ،اطبیتگرایی را نادیده رگیرند .مرالۀ تقلیل تمایاا

ده فرهنگ ،را تمرکژا

کدید رر فرهنگ مبدأ ه ارزشهای آن همراه رود ،اما در مرالۀ پذیرش ،آنها ره هرو
تجرره همارز ازی ه ارتباط میان ده فرهنگ را ره نمای

گذاکژته ه در مرالژه انطبژاق

توانایی ترکیب ده فرهنگ را تجرره نمودند .در این میان ،تجررۀ پذیرش ره میاان زیادی
ره چشم میخورد ه در تجررۀ انطباق ،آثار خالاانه ه هایبریدی نشانگر توانایی هنر ررای
د تیاری ره این مراله از ادراک فرهنگی رود که کاید در االب تجارب کالمی اارل ریژان
نباکد .دیرپایی تجرره نشانگر مرالۀ پذیرش ه افاای

انگیاگ کودکژان رژرای ارتباطژا

میانفرهنگی رود .اکارگ مکرر کودکان ره خوراک ه آهاهژای زرژان ،نشژانگر آن رژود کژه
صداها ه ماهها ،ه لو اینکه ماههای تصور کده راکژند ،از جملژه دیرپژاترین عناصژر در
ذهن کودکان روده ه همچنین تژأثیر ف ژای پر ژ

ه پا ژخ را رژهعنوان ارژااری رژرای

آموزش دیرپای مسائل فرهنگی نشان میدهد .رنارراین نتایج تجررۀ اارژر اژاکی از آن
داکته راکد .راهجود ارعاد کوتاه مد

ه م ژدهد

او م ورانه ره نسبیتگرایی اومی نق

تجررۀ مارور ،خره از مرالۀ انکار البته در کرای عد هجود اطالا ه پی

در

فژر

مورد فرهنگ مقصد از مهمترین د تاهردهای این تجرره م سوب میکود .همچنین این
تجرره نق

مهمی در کاه

اطبیتگرایی فرهنگی داکته ه تنها مورد مشاهده کژده نژه

هارهنگی فرهنگی ،رلکه االت تدافعی ناکی از غرهر ملی را نمای

میدهد .در مرالژۀ

تقلیل تمایا ه در مراال رعد مهمترین عامل در تجررۀ خلژق هنژر ده فرهنگژی ،فرهنژگ
مبدأ رژهعنوان ا ژا
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ا ت که تجررۀ هنر ده فرهنگی اادر ا ت در آموزش میانفرهنگی در فرارفتن از االت

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

میانفرهنگی از این طریق همچنان پی

فر

رسژیار مهمژی را

های فرهنگ مبژدأ نقژ

ایفا میکند ،اما در مراال پذیرش ه انطباق ،ما را نگژاهی دایژقتر ه تفا ژیر دایژقتر در
د تیاری ره معادلهای فرهنگی میان فرهنگ مبدأ ه مقصد رهرره هستیم .این امر نظریا
جلینو( )11 :2011مبنی رر تجررۀ هنر دیگژر فرهنژگهژا رژهعنوان ارژااری رژرای درک ه
ااترا ره کیوگ زندگی دیگران ،توجه ره یگانگی ره انسانها ه درک ریشژههژا ،آداب،
نن ه هویت فرهنگی خود آنها را تأیید میکند .نتژایج نشژانگر د ژتیاری کودکژان رژه
تقلیل تمایا ،پذیرش ه همچنین انطباق را دیگر فرهنگها از منظر کناختی رژوده ،کژه در
تمامی این موارد را ارتقای رکد مهار

تفسیر آنها در رراراری ارتباط میان ده فرهنژگ

ه کناخت ریشتر آنها از فرهنگ خود همراه ا ت .همچنین در مرالۀ انطباق فرهنگژی،
نمونههایی از هنر هایبریدی مشاهده کد که نظریا

لی ه کرهکیال

را در د تیاری رژه

خردهفرهنگ و از رُعد تصویری ه کناختی تأیید میکند.
در مورد دیرپایی تجرره ،مهمترین نکته ،تو عۀ تمایل ه انگیاگ افاای
ه نق

آموزش مبتنی رر پر

کناخت فرهنگژی

(ا تادرز 2008 ،؛ پژری ه ژوتول )2011 ،در دیرپژایی

تجررۀ آموزش میانفرهنگی ه همچنین نق

ده ا

چشایی (در این مورد ااسا ژی ه

فردم ور) ه کنوایی رهعنوان عوامل دیرپا در تجررۀ ادراک فرهنگی ا ت.
درنهایت میتوان گفت که تجررۀ هنر ده فرهنگی ره دلیژل درگیژر نمژودن فژرد در یژک
تصویری ،کنا ایی تصویری فرهنگ رهرره ه کشا معادلهژا ه تفژاه هژای فرهنگژی
مینماید .اه این ادراکا

خود را در االب ده رارطۀ ترکیبی یعنی کنا ایی کباهتها ،یژا

رارطه مقایسهای ،رهعنوان درک تفاه های معادل در ده فرهنگ ره نمای
ره این دلیل نق

ریشتری نسبت ره یک تجررۀ آموزکی صرف افژاای

نسبت ره دیگر فرهنگها دارد .این پوهه

مژیگژذارد ه
اندهختژه دانژ

نتایج رهیکونن 1ه کاراههری )2012( 2مبنی

رر اینکه کودکان از طریق هنرها یاد میگیرند که چطور هویت فرهنگیشان را کشا کنند
-Ruokonen
- Kairavuori

1
2
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تجررۀ خالاانه ،در رده امر کودک را هادار ره کنا ژایی ه تفسژیر فرهنژگ خژود از رعژد

ده فصلنامۀ نظریه ه عمل در ررنامۀ در ی ،کماره  ،12ال کشم ،پاییا ه زمستان 1397

ه اارلیتهایشان را ریان تعامال

رینفرهنگی ارتقا رخشند ،تأیید میکنژد .رهش تجررژۀ

هنری ده فرهنگی چنانچه در مورد فرهنگهای گوناگون اعمال کود نژه تنهژا رژه آنهژا
کمک میکنند که راجچ ره میراث فرهنگی ایرین ردانند ،آن را درک کنند ه ردان ااترا
رگذارند؛ یک مسیر یادگیری ررای تو عه گا رهگا اسا ژیت میژانفرهنگی رژرای آنژان
فراهم می ازد.
راید گفت که اگر چه تجررۀ هنری ده فرهنگی در االب معرفی فرهنگ ایران ره کودکژان
ایر کشورها انجا کد؛ اما در کژل اارژل پیاده ژازی رهی فرهنگهژای گونژاگون نیژا
هست .ردین ترتیب عالهه رر اینکه میتواند ررای گسترش دان

کودکان ایرانی از تنژوا

فرهنگژی موجژود در ایژران ه خژار از ایژران رژه کژار رهد؛ میتوانژد اسا ژیت میژان
فرهنگیشان را ررای مواجهه را هر فرهنگ جدید نیا ارتقژا رخشژد .در رژمن در ژط
جهانی نیا میتواند هم در را تای معرفی فرهنگ ایژران ه هژم ژایر فرهنگهژا تعمژیم
یارد.
ژیشنهادها
در پایان راید گفت طی فرآیند پوهه

مشخص کد کژه هژین تولیژد ر ژانهای منا ژبی

ررای معرفی فرهنگ ایرانی -ا المی ررای نمای

جنبههای گوناگون فرهنژگ ایژران رژه

کودکان در ف ای مجازی موجود نیست ه رنارراین تولید چنژین م تواهژایی عژالهه رژر
ت قیقا

آتی نیاز ا ت که تأثیر تجررۀ هنری ده فرهنگی ،را موروعیت فرهنگژی ایژران

یا ایر فرهنگها ه در دیگر رسترها ررر ی گردد .تجررۀ هنری ده فرهنگی نباید تنها ره
نقاکی م دهد گردد رلکژه خژوب ا ژت در االژب ژایر تجرریژا

هنژری از هنرهژای

تجسمی نظیر کوالژ گرفته تا هنرهای اجرایی مانند تئاتر نیژا اجژرا گژردد .رژه کژارگیری
هنرهای اجرایژی ،نظیژر تئژاتر ،مو ژیقی تژأثیرا

عمیژقتری رهی تو ژعه اارلیتهژای

میانفرهنگی ه ره خصوص جنبههای مهارتی ه رفتاری آن خواهد داکت .تجررژۀ هنژری
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افاای

کیفیت پوهه

در این زمینه نق

مهمی را ررای معرفی فرهنگی ایژران دارد .در

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

ده فرهنگی میتواند مبنایی ررای اخت رازیهای چندر انهای در را تای ارتقا دان
ه مهار های میانفرهنگی ارار گیرد.
سپاسگزاری
از خانم وزانا ریتا چاهز ،1معلم انگلیسی مدر ه کریتیو ررای کمکهای ده تانه ه ریدریغشان
ررای ارتباط ررارار کردن را کودکان ه ترجمه پرتغالی-انگلیسی کمال تشکر را داریم.
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ملی آموزش ه پرهرش چند فرهنگی ،ارهمیه ،انجمن مطالعا

ررنامه در ی ایران

هااد ا تان آذررایجان غرری.
-

کیان ،مرجان .آداک ،مو ی .مو ی پور ،نعمتاهلل ،)1392( .نق

هنری در آموزش ه پرهرش چند فرهنگی ،همای
ارهمیه ،انجمن مطالعا
-

ملی آموزش ه پرهرش چند فرهنگی،

ررنامه در ی ایران هااد ا تان آذررایجان غرری.

عراایه ،علیررا .فت ی هاجارگاه ،کورهش .)1391( .جایگاه چندفرهنگی در آموزش

مدر های ه آموزش عالی .مجله راهبرد فرهنگ،
-

ه جایگاه ترریت

 ،5ش  17ه  .18صص .204 -187

صادای ،علیررا .)1391( .هیوگیها ه ررهر های تدهین ررنامه در ی چندفرهنگی

.122-93
- Bennett, J. M., & Bennett, M. J. (2004). Developing Intercultural
Sensitivity (An Integrative Approach to Global and Domestic
Diversity). Handbook of intercultural training, 147-165.
- Bennett, M. J. (1986). A Developmental Approach to Training for
intercultural

of

journal

Sensitivity. International

Intercultural

relations, 10(2), 179-196.

87

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

در ایران :ررر ی چال ها ه ارائه راهبردها .مجله راهبرد فرهنگ،

 ،5ش  17ه  .18صص

1397  پاییا ه زمستان، ال کشم،12  کماره،ده فصلنامۀ نظریه ه عمل در ررنامۀ در ی

- Bennett, M. J., & Bennett, M. J. (1993). Intercultural
Sensitivity, Principles of Training and Development. Portland, OR:
Portland State University.
- Bode, P. (2014). Senegalese Art in US Schools: Transporting
Contemporary African Diaspora with Decolonized Perspectives. In
The Educational Forum, Taylor & Francis Group. 78(1), 42-53.
- Byram,

M.

(1997). Teaching

and

Assessing

Intercultural

Communicative Competence. Multilingual Matters.
- Chen, G.-M., and W.J. Starosta. (1998). Foundations of
Intercultural Communication. Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Clement, R. (1993). The Art Teacher’s Handbook (2nd ed)
Cheltenham, UK, Stanley Thornes.
- Dewey, J. (1989), Art as Experience (Carbondale and Edwardsville,
USA, Southern Illinois University Press) (original work published
1934).
- Eisner, E. (1997). Educating Artistic Vision. Stanford, USA.
- Furniss, G. J. (2015). Viewing Sub-Saharan African Art with
[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

Western Eyes: A Question of Aesthetics in the Context of another
Culture and Time. Art Education, 68(6), 28-35.
- Gelineau, P. (2011). Integrating the Arts across the Elementary
School Curriculum. Cengage Learning.
- Gasman, M. & Epstein, E. (2002). Modern Art in the Old South:
The Role of the Arts in Fisk University’s Campus Curriculum,
Educational Researcher, 31(2), 13-20.
- Gutiérrez, K. D., Baquedano‐López, P., & Tejeda, C. (1999).
Rethinking Diversity: Hybridity and Hybrid Language ss in the
Third Space. Mind, culture, and activity, 6(4), 286-303.

88

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

- Hammer, M. R. (1999). A Measure of Intercultural Sensitivity:
The

Intercultural

Development

Inventory. The

intercultural

sourcebook, 2, 61-72.
- Hammer, M.R. (2009). The Intercultural Development Inventory.
In M.A. Moodian (Ed.). Contemporary Leadership and Intercultural
Competence (Ch.16, pp. 203-218). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Henry, C., & Costantino, T. (2015). The Role of Cross-Cultural
Experience in Art Teacher Preparation. International Journal of
Education & the Arts, 16(3).
- Ingulsrud, J.E., K. Kai, S. Kadowaki, S. Kurobane, and M. Shiobara.
(2002). The Assessment of Cross-Cultural Experience: Measuring
Awareness through Critical Text Analysis. International Journal of
Intercultural Relations 26, no. 5: 473–91.
- Jacobson, W., D. Sleicher, & M. Burke. (1999). Portfolio
Assessment of Intercultural Competence. International Journal of
Intercultural Relations, 23(3), 467-492.
- Kang, Y. (2014). Art as A Mirror and Window on Cultural
[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

Diversity in South Korea: A Critical Analysis of Artworks by
Three Contemporary Artists with Implications for Art Education
(Doctoral dissertation, The Florida State University).
- Kang, Y. (2015). Art and Art Education in the Multicultural
Society of South Korea. Journal of Art for Life, 6(1), 6.
- Krulikas, G. (2010). Syncretism, Biculturalism, and Absurdity:
The Exploration of Distorted Cultural Identity. UNC Asheville
Journal, 1-8.

89

1397  پاییا ه زمستان، ال کشم،12  کماره،ده فصلنامۀ نظریه ه عمل در ررنامۀ در ی

- Lee, O. kr Art Educators Crossing Borders: The Cross-Cultural
Experiences of Asian Art Education Faculty in Us Higher
Education, (Doctoral dissertation, The Florida State University),
Retrieved

from:

http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu%3A183271
- Leiva, J. J. (2007). Estrategias de Gestión y Regulación de
Conflictos en los Contextos Educativos de Educación intercultural.
Revista Iberoamericana de Educación, 43(3),1–8.
- Lopes da Silva, J., & Adelina Villas‐Boas, M. (2006). Promoting
intercultural

education

through

art

education. Intercultural

Education, 17(1), 95-103.
- Lu, M. (2012). Using the Learners-as-Ethnographers Approach
to Enhance Intercultural Learning among American College
Students Learning Chinese as a Foreign Language. (Doctoral
dissertation, University of Northern Colorado. USA).
- Mendenhall, M.E., G.K. Stahl, I. Ehnert, G. Oddou, J.S. Osland, and
T.M. Kuhlmann. (2004). Evaluation Studies of Cross-Cultural
[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

Training Programs. In Handbook of intercultural training, 129–43.
- Micó-Cebrián, P., & Cava, M. J. (2014). Intercultural Sensitivity,
Empathy, Self-Concept and Satisfaction with Life in Primary
School Students. Infancia y Aprendizaje, 37(2), 342-367. doi:
10.1080/02103702.2014.918819
- Muñoz, A. (1997). Educación Intercultural. Teoría y práctica.
Madrid: Escuela Española.
- Nadaner, D. (1983). On Art and Social Understanding: Lessons
from Alfred Schutz. The Journal of Multicultural and Cross-Cultural
Research in Art Education, 1(1), 15-22.

90

تعهفات فرارشتهای در برنامۀ درسی دانشگاهی

- Othman, A., Ruslan, N., & Ahmad, I. S. (2012). Intercultural
Communication in the Malaysian Vision Schools Implications for
the Management and Leadership in a Multicultural Primary
School. Management in Education, 26(4), 199-206.
- Stokrocki, M. (2001). Children's Ethno-Aesthetic Responses to a
Turkish Carpet: A Cross-Cultural Study in Three Cultures.
Journal of Art & Design Education, 20(3), 320-331.
- Perry, L. B., & Southwell, L. (2011). Developing Intercultural
Understanding and Skills: Models and Approaches. Intercultural
Education, 22(6), 453-466.
- Ruokonen, I., & Kairavuori, S. (2012). Intercultural sensitivity of
the Finnish ninth graders. Procedia-Social and Behavioral Sciences,
45, 32-40.
- Rubinowitz, J. (1983). Foreword. The Journal of Multicultural and
Cross-Cultural Research in Art Education, 1(1), 4-6.
- Sanhueza, S., & Cardona, M. C. (2009). Evaluación de la

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

Sensibilidad Intercultural en Alumnado de Educación Primaria
Escolarizado en Aulas Culturalmente Diversas. Revista de
Investigación Educativa, 27, 247–262.
- Sanhueza, S., Cardona, M. C., & Friz, M. (2012). La Sensibilidad
Intercultural en el Alumnado de Educación Primaria y Secundaria
de la Provincia de Alicante. Perfiles Educativos, 34(136), 8–22.
- Stathers, K. (2008). Enlightenment through understanding. IB
World.

91

1397  پاییا ه زمستان، ال کشم،12  کماره،ده فصلنامۀ نظریه ه عمل در ررنامۀ در ی

- Straffon, D.A. (2003). Assessing the Intercultural Sensitivity of
High School Students Attending an International School.
International Journal of Intercultural Relations, 27(4), 487-501.
- Thomas, G. & Silk, A. (1990). An Introduction to the Psychology
of Children’s Drawings. (New York, London, Toronto, Sydney,
Tokyo, Singapore, Harvester Wheatsheaf).
- UNESCO.

(2007).

UNESCO

Guidelines

on

Intercultural

Education, Paris.
- UNESCO. (2013). Intercultural Competences (Conceptual and

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

Operational Framework), Paris.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

92

