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آموزش،
حرفةمعلمی

  اشاره

ــگ، چندفرهنگی، و نيز آموزش  ــيديم مفاهيم فرهن در مقالة پيش کوش
چندفرهنگی و اهداف و اصول آموزش آن را به صورت اجمالي و ضرورت 
ــتن چنين نگاهی از سوی نظام تعليم و تربيت ايران و نيز نقش معلمان  داش
ــماره، بر راهبردها و  ــن کنيم. در اين ش ــرای اجرای اين رويکرد را روش ب
ــيوه هايي را  ــيوه های تدريس مبتنی بر آموزش چندفرهنگی متمرکز و ش ش
ــاس  ــا معلمان بتوانند تا حد امکان تدريس را براس ــی خواهيم کرد ت معرف
ــی  ــد، بدون آنکه در محتوای برنامة درس ــرد چندفرهنگی انجام دهن رويک
موجود تغييری ايجاد شود. در اين بخش، ابتدا برخی از راهبردهای اوليه و 
ــی  عمومی تدريس چندفرهنگی، برای همة معلمان، فارغ از اينکه چه درس
ــپس برخی از راهبردهای تدريس، به  ــت و س را تدريس می كنند، آمده اس
تفکيک هر يک از دروس، معرفی شده است. در اين شماره، به  نحوة تدريس 
ــی و رياضی«  ــی، مطالعات اجتماع ــات فارس ــی دروس »ادبي چندفرهنگ

پرداخته ايم. 

کليد واژه ها:

راهبردهایتدريس،آموزش
چندفرهنگی،ادبياتفارسی،

اجتماعی،رياضی

تدريسچندفرهنگی
راهبردهایآموزشفارسی،اجتماعیورياضی دكترعليرضاصادقی 

استاديار دانشگاه عالمه طباطبايی

الف( راهبردهای اوليه و عمومی 
برای همة معلمان 

معلم��ان ف��ارغ از اين ک��ه چه 
درسی را تدريس می کنند، بهتر است 
راهبردهای چندفرهنگ��ی را به کار 

گیرند: 

ë دانش آم��وزان کالس را از لحاظ 
داشتن تعلقات قومی، زبانی و... 

شناسايی کنید. 
ë الف��اظ، مثال ها و م��واردی را که 
فرهنگ، قومیت، زبان، لهجه و... 
دانش آموزان را زير سؤال می برد 
يا باع��ث تحقیر فرهن��گ آن ها 

می شود، به كار نبريد. 
ë از فرهنگ های متفاوت به عنوان 
هدي��ة خ��دادادی و ب��ه عنوان 
پتانسیل رش��د جامعه - آنچه که 
در قرآن کريم نیز بدان اشاره شده 
- ياد کنید نه ب��ه عنوان نقص و 

کمبود. 

ë از دانش آموزان بخواهید آنان هم 
اين موارد را رعايت کنند. 

پيشـنهادی  راهبردهـای  ب( 
تدريـس چنـد فرهنگـی بـه 

تفكيك هر درس 
برای فراگیری و به خاطر اهمیت 
موض��وع، ابت��دا ب��ه درس »ادبیات 

فارسی« می پردازيم. 

 ادبيات فارسی 
زبان نوشتاری منبعی مهم برای 
تش��خیص درک و فه��م فرهنگ��ی 
 .(Grant 2007) ش��ود  محس��وب 
زبان فارس��ی در ايران نیز به عنوان 
يک زبان نوش��تاری و فرهنگی غنی 
می توان��د اي��ن نقش را ب��ه خوبی 
ايف��ا کن��د. در تدريس اي��ن درس، 
از طريق  می توانن��د  دانش آم��وزان 
بررسی آثار ادبی متنوِع فرهنگ ها و  
قومیت های کشور، به تنوع فرهنگی 
موج��ود پ��ی ببرن��د و تفاوت ها و 
ش��باهت های فرهن��گ خ��ود را با 
س��اير فرهنگ ها شناسايی کنند. اين 
موضوع س��بب می شود ضمن اينکه 
دانش آموزان درکی آگاهانه، صحیح 
و انتقادی از فرهنگ خودشان کسب 
می کنن��د، س��واد و تجربه هايش��ان 
در خص��وص فرهنگ ه��ای ديگ��ر 
فرهن��گ کش��ور خود نیز کش��ف و 
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توس��عه يابد. اين امر ب��ه نوبة خود 
سبب خواهد شد تا پیش فرض های 
منفی دانش آموزان نس��بت به افراد، 
قومیت ه��ا و فرهنگ ه��ای ديگر تا 

حد زي��ادی کاهش ياب��د. برای 
تحقق موضوع راهکارهايی با 
تأکید بر درس ادبیات فارسی 
و دروس مرتب��ط، به ش��ما 

پیشنهاد می شود. 
ë متناس��ب با موضوع درس 

از دانش آم��وزان بخواهی��د 
برخی از افس��انه ها، شعرها، 

قصه ها، ضرب المثل ها، سنت ها، 
و  مه��م،  ش��خصیت های 
آداب و رس��وم فرهن��گ 
خ��ود را با زب��ان و لهجة 

خود به کل کالس ارائه دهند. 
ë اگر خود ش��ما )معل��م( دوزبانه 
هستید، معادل برخی از مفاهیم، 
واژه ه��ا و اصطالح��ات مهم را 
ب��ه زبان مادری خ��ود در کالس 
بی��ان کنی��د و از دانش آم��وزان 
دوزبان��ه بخواهید آنان هم چنین 
کاری را انج��ام دهند. اين امر نه 
تنها به فرهن��گ و هويت فردی 
آن��ان ارج می نه��د، بلکه نتايج و 
خروجی آموزش به زبان فارسی 
را نیز بهبود می بخشد و تدريس 
اثربخ��ش خواهد ب��ود. البته در 
اين زمینه معلم بايد مراقب باشد 
ک��ه از زبان ي��ا فرهنگ خاصی 
جان��ب داری س��وگیرانه نکند يا 
احیانًا با آوردن مثال ها و مواردی 
خاص باعث تحقیر يا تمس��خر 

فرهنگ ديگران نشود. 
می توانی��د  فارس��ی  درس  در   ë
خوان��دن و بازگوي��ی ب��ه زبان 
مادری را، با کمک دانش آموزان 
و والدين )ب��ه عنوان يک منبع(، 
تش��ويق کنی��د. اين کار ن��ه تنها 

آشنايی س��اير افراد با زبان های 
مادری و فرهنگ آن ها را فراهم 
خواهد ساخت، بلکه پنهان کاری 
زبان دوم يا نهان سازی فرهنگ و 
قومی��ت را نیز به حداقل خواهد 
رس��اند و افراد را برای پذيرش 
توانايی ها و قابلیت های فرهنگ 

ديگران آماده خواهد کرد. 
ë ي��ک جلس��ه از درس را به يک 
فرهنگ، يا قومیت کمتر شناخته 
شده که نمايندة آن نیز در کالس 
حضور دارد اختصاص دهید و از 
)نمايندة فرهنگ(  آن دانش آموز 
بخواهی��د چند دقیق��ه ای دربارة 
ارزش های اصیل فرهنگ و قوم 

خود به کالس گزارش دهد. 
ë اهمی��ت يادگی��ری و تکل��م ب��ه 
زبان ه��ای ديگ��ر )غی��ر از زبان 
دانش آم��وزان  ب��ه  را  م��ادری( 
ي��ادآوری کنی��د و در اين زمینه 
از دانش آم��وزان دو يا چندزبانه 
بخواهی��د برخ��ی از واژه ه��ا يا 
اصطالحات مفید زبان خود را به 

ديگر دانش آموزان نیز بیاموزند. 
بخواهی��د  دانش آم��وزان  از   ë
تفاوت های دستور زبان گفتاری 
با دس��تور زبان نوش��تاری را در 
فرهنگ های گوناگون شناس��ايی 

کنند. 
ë از دانش آم��وزان بخواهید آواز و 
اش��عار کودکانة برخ��ی ديگر از 
زبان ه��ا را ياد بگیرن��د و دربارة 
زمینه ه��ای فرهنگ��ی آن ه��ا در 

کالس بحث کنند. 

 مطالعات اجتماعی 
ب��ه  اجتماع��ی،  مطالع��ات  در 
اولوي��ت و اهمیت فرهن��گ در هر 
نوع تعام��ل اجتماع��ی، بايد توجه 
کرد. نبايد با يک فرهنگ به صورت 
زمینه ای برخورد کردکه علیه فرهنگ 
ديگر قد علم کرده اس��ت بلکه بايد 
آن را در اتفاقات روزمره در کالس، 
منزل، جامعه، کش��ور و فراتر از آن 
جس��ت وجو کرد (May, 2005). در 
تدريس مفاهیمی مثل گروه، اجتماع 

دانش آموزان 
می توانند از طریق 
بررسی آثار ادبی 
متنوِع فرهنگ های 

کشور، به تنوع 
فرهنگی موجود پی 
ببرند و تفاوت ها 

و شباهت های 
فرهنگ خود را با 
سایر فرهنگ ها 
شناسایی کنند 
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و جامع��ه معلم باي��د واقعیت تنوع 
فرهنگی خ��ود را ب��ه دانش آموزان 
ي��ادآوری و زيس��تن در میان چنین 
اجتناب ناپذي��ر  ام��ری  را  تنوع��ی 
توصیف کند و الزامات آن را احترام 
به فرهنگ های ديگر بیان کند. برای 
عملیات��ی س��اختن اين مه��م معلم 
می تواند اقدامات عمل��ی زير را از 

دانش آموزان بخواهد: 
ë محل س��کونت )خیاب��ان، کوچه، 
مجتمع مسکونی( خود را بررسی 
کنند تا به وجود تنوع فرهنگی به 
عنوان واقعیتی اجتناب ناپذير در 

جامعه پی ببرند. 
ë دانش آموزان متعلق به فرهنگ ها 
و قومیت های کالس ارزش ها و 
نگرش ه��ای اصیل فرهنگ خود 
را ب��رای دانش آموزان ديگر بیان 
کنن��د ت��ا از اين طري��ق فرهنگ 
گفت وگو می��ان فرهنگ ها، حتی 
در مقیاسی کوچک، عملی شود. 

ë ج��ای خود را ب��ا ديگران عوض 
کنند و بکوشند مانند آن ها عمل 

کنند. 
ë نظرات و ديدگاه های فرهنگ های 
گوناگ��ون را در خصوص برخی 
از مباحث و م��وارد مهم زندگی 
اجتماعی همچون آيین ها، اعیاد، 
کار، اوق��ات فراغ��ت و ... جويا 
شوند و چرايی و چگونگی آن را 

نیز کشف کنند. 
ë در درس تاري��خ؛ از دانش آموزان 
بخواهی��د تاريخ کشورش��ان را 
بررسی کنند تا نقش ها، تأثیرات و 
تعامالت میان گروه های فرهنگی 

تاريخ کشور خود را بشناسند. 
ë در درس جغراف��ی؛ جغرافیا را با 
تمرکز بر پراکندگ��ی فرهنگ ها، 
مذاه��ب،  ادي��ان،  قومیت ه��ا، 
زبان ه��ا، لهجه ها، پوش��ش و ... 

تدريس کنید. 

 رياضيات 
می ش��ود  گفته  معم��واًل  اگرچه 
برنامة  اس��ت،  رياضیات »جهانی« 
درسی رياضی، در عمل، ارزش های 
فرهنگ��ی جوام��ع را نی��ز منعکس 
می سازد. (Banks, 2003). معلمان با 
ق��رار دادن مفاهیم رياضی در بافت 
و به کارگیری مواد آموزشی مناسب، 
می توانند تدريس مؤثرتری از مفاهیم 
رياض��ی ارائه کنند؛ با عنايت به اين 
اصل مهم که تدري��س رياضی بايد 
برای همة دانش آموزان بامعنا باشد. 
يکی از اين راهکارها، تنوع بخشیدن 
به زمینه های فرهنگی مسائل رياضی 
و  فرهن��گ  می توان��د  ک��ه  اس��ت 
تجربه های هم��ة دانش آموزان را در 
بر بگیرد. برای تحقق موضوع برخی 

از اين اقدامات معرفی می شود: 
ë ب��ه دانش آم��وزان گوش��زد کنید 
محص��ول  ام��روز،  رياضی��ات 
فرهنگ های گوناگون اس��ت. در 
معلم��ان می توانند  راس��تا،  اين 
متناس��ب ب��ا موض��وع بحث از 
دانش آموزان بخواهند دانشمندان 
رياضی معرفی شده در کتاب های 
درسی خود را براساس خاستگاه 
و...  زبان��ی  قوم��ی،  فرهنگ��ی، 
شناس��ايی و ب��ه کالس گزارش 
کنن��د. در نتیج��ة اي��ن فعالیت، 
می گیرند  نتیج��ه  دانش آم��وزان 
که دانش رياض��ی محصول تنها 
يک فرهنگ نیس��ت، بلکه همة 
آن  ش��کل گیری  در  فرهنگ ه��ا 
مشارکت داشته اند. اين دريافت 
باع��ث می ش��ود دانش آم��وزان 
تصورات مثبت��ی از فرهنگ های 

ديگر پیدا کنند. 
ë هنگام تدري��س رياضی، می توان 
ب��ا طرح يک رش��ته موضوعات 
به ظاهر فرعی، مفاهیم اساس��ی 
رياض��ی را تدريس ک��رد. برای 

مث��ال، در تدريس »هندس��ه« با 
استفاده از رسم و طرح فرش های 
ايرانی يا با ط��رح بحث بناهای 
ايرانی اسالمی می توان  تاريخی 
پايه ای برای کار کالسي در درس 
رياضی بنا نهاد. در اين بخش، با 
اش��اره به فرهنگ غنی هر بخش 
از کش��ور، می توان آن را به طرز 
ش��گفت آوری برجسته و نمايان 

کرد. 
ë در تدري��س مفاهی��م چهار عمل 
اصل��ی، آم��ار، احتم��االت و ... 
می ت��وان از ترکی��ب جمعیت��ی 
فرهنگ های موجود در جامعه يا 
حت��ی از ترکیب جمعیتی کالس 
اس��تفاه ک��رد. اي��ن راهبردها در 
برنامة درس��ی رياضی فراگیرند 
و معلم رياضی حس��ب موضوع 
مصداق ه��ای  می توان��د  درس 
بی ش��ماری از اي��ن دس��ت را 
کشف و در تدريس استفاده کند. 
نتیجة اس��تفاده از اي��ن راهبرد، 
آشنايی غیرمستقیم دانش آموزان 
با فرهنگ ه��ای گوناگ��ون و در 
نهايت تقويت تعامل و مشارکت 
دانش آموزان متعلق به زمینه های 
ب��ا يکديگر  فرهنگ��ی گوناگون 

خواهد بود. 

معلم باید مراقب 
باشد که از زبان 
یا فرهنگ خاصی 
جانب داری 
سوگيرانه نکند 
یا احياناً با آوردن 
مثال ها و مواردی 
خاص باعث 
تحقير یا تمسخر 
فرهنگ دیگران 
نشود 
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