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محدثه صفاریه (نویسنده

مسوول)1
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چکیده
از آنجاییکه از یک سو ،گفتار یکی از راههای مهم ارتباط میان انسانها و عاملی اساسی در یادگیری است و از
سوی دیگر ،در کتب درسی کشور ما عمالً از فارسی نوشتاری معیار استفادهمیشود ،آموزش زبان فارسی در مناطق
دو زبانه و چند فرهنگی ،با چالش هایی جدی روبهروست .در این مقاله سعی شدهاست عمدهترین این چالشها
شناسایی و رتبهبندی شود .به همین منظور ،به کمک صد نفر از معلمان کالسهای دوزبانه مناطق چندفرهنگی،
چالشهای مربوط به موضوع ،شناسایی و سپس با استفاده از نرم افزار  SPSS 20و روش فریدمن ،رتبهبندی شدند
و نهایتاً مهمترین آنها مشخص گردید .نتایج یافتهها نشانداد که مهمترین چالشها بهترتیب عبارتاند از :نحوة انتقال
مطالب ،نبود تعامل بین زبان اول و دوم ،نبود برنامة درسی و کتاب مناسب برای این دسته از دانشآموزان ،نحوة
ارزشیابی ،عدم هماهنگی بین دانشآموزان و عدم پیشروی بهموقع در درس فارسی .از آنجاییکه مهمترین چالش
معلمان ،مربوط به ساز و کارهای تدریس و نحوة انتقال مطالب بود ،در پایان مقاله روشها و راهکارهای رفع این
چالش در قالب پیشنهادهایی ارائه گردیدهاست.
کلیدواژهها :آموزش زبان فارسی ،کالسهای دوزبانه ،مناطق چندفرهنگی ،چالشها ،راهکارها.
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«وَ مِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ إِنََّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِلْعَالِمِینَ»
و یکی از آیات (قدرت) او خلقت آسمانها و زمین است و یکی دیگر ،اختالف زبانها و رنگهای
شما آدمیان ،که در این امور نیز ادلهای (از صنع و حکمت حق) برای دانشمندان عالم آشکار است.
درک فرهنگهای گوناگون و آگاهی دربارة آنها به بخشی اساسی در نظام آموزش فعلی تبدیل
شدهاست .در جهان کنونی ،نیاز به تقویت وحدت و تفاهم چندفرهنگی در میان مردم یک کشور،
بیش از هر زمان دیگری احساس میشود .آموزش چندفرهنگی ،نظام آموزشیای را توصیف میکند
که سعی در تقویت کثرتگرایی فرهنگی دارد و تفاوتهای نژادی و فرهنگی را تأیید میکند.
بهترین روش برای تدریس در کالسهای دارای تنوع فرهنگی ،احترام به ارزشهای فرهنگی
دانشآموزان و پذیرش آنها با هویت خاص خودشان است .اصطالح «ظرف ساالد» استعارهای
است دربارة کثرتگرایی فرهنگی که در آن هر ماده برای خود ارزش دارد و وقتی با دیگران پیوند
میخورد ،ارزش دیگری را رقم میزند(خاتون ،رحمان و اجمل.)2544،9
با توجه به اینکه جامعة ایران ،رنگین کمانی است از فرهنگهای گوناگون ،پیشبایستهها و
الزامات زندگی در این کشور نیز باید براساس اصول زیست چندفرهنگی تدبیر شود(صادقی
 .)4914،تعلیم و تربیت نیز یکی از این بایستههاست .از سویی دیگر ،از آنجا که کودکان
چندفرهنگی با افت تحصیلی و مشکالت جدی در بسیاری از دروس مواجه هستند و پایه و اساس
یادگیری تمامی دروس زبان فارسی است ،بررسی چالشها و مشکالت آموزش این درس در مناطق
چندفرهنگی و دو زبانه اهمیت بسیاری پیدا میکند .بررسی این چالشها زمینة حل آنها را فراهم
خواهدنمود .و از آن روی که حل تمامی این چالشها با توجه به زمان و امکانات موجود ،ممکن
نیست ،این پژوهش با هدف اولویتبندی چالشهای آموزش زبان فارسی در مناطق چندفرهنگی
انجام شد .بنابراین سؤاالت تحقیق حاضر عبارتاند از:
 -4چالشهای آموزش زبان فارسی در مناطق چندفرهنگی کداماند؟
 -2مهمترین چالشی که برای آموزش زبان فارسی در مناطق دوزبانه وجود دارد ،چیست؟
ادبیات و پیشینۀ پژوهش
رابطة بین فرهنگ و آموزش ،امری غیرقابل انکار است؛ زیرا فرهنگ معلمان و دانشآموزان بر
فرایند آموزش تأثیر می گذارد .فرهنگ شامل هر چیزی است که یک گروه یا جامعه را متمایز
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میکند :زبان ،ارزشها ،ادبیات ،جهانبینی ،غذا ،دین ،لباس ،اعتقادات و رفتاری که سبک زندگی
گروه خاصی را شکل میدهد(کندی.)254۲، 1
به عقیدة بنکس ،آموزش چندفرهنگی نوعی رویکرد آموزشی است که تنوع قومی و فرهنگی
را در جامعه به رسمیت میشناسد و سیاستهای آموزشی خود را در جهت اصالح مفاهیم عمدهای
نظیر هویت ،ازخودبیگانگی ،تعصب ،درگیریهای قومی ،نژادی و فرهنگی تنظیم میکند .از نظر
کمیسیون آموزش چندفرهنگی ،آموزش چندفرهنگی مفهومی انسانی است مبتنی بر نقاط قوت
تنوع ،حقوق بشر و عدالت اجتماعی .این نوع آموزش ،جامعة متکثر فرهنگی را بهعنوان نیروی
مثبت تلقی نموده و تفاوتها را بهعنوان فرصتی برای درک بهتر جامعة جهانی مطرح می-
نماید(وفایی و سبحانینژاد. .)4911 ،بر طبق نظر پارخ ( )2555آموزش چندفرهنگی شامل
کنجکاوی فکری ،انتقاد از خود ،توانایی تشکیل یک نظر مستقل با ارزیابی استداللها و مدارک،
احترام نسبت به دیگران ،حساسیت به شیوههای دیگر تفکر و زندگی و فعالیتهایی است که با
هدف دور شدن از ذهنیت قومی گام برمیدارد(صادقی و هواس بیگی .)491۱ ،روشهای تدریس
خالق و استفاده از روشهای مختلف آموزش چندفرهنگی برای دانشآموزان در تمام سبکهای
یادگیری ،مفید هستند .معلم باید برای برخورد با دانشآموزان متنوع در کالس ،اطالعات و
آموزشهای زیر را داشتهباشد(خاتون ،رحمان و اجمل:)2544 ،0
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معلمان اغلب طبق یکی از پنج رویکرد آموزش چندفرهنگی کار میکنند:
 -4تدریس تنوع فرهنگی :این رویکرد مسئولیت اصلی معلم را آماده کردن تمام دانشآموزان
برای سازگار شدن و به موفقیت رسیدن در مدرسه و جامعه میداند.
 -2رویکرد ارتباط انسانی :تساوی اجتماعی زمانی به دست میآید که دانشآموزان یاد بگیرند
بدون در نظر گرفتن نژاد ،طبقة اجتماعی و قومیت ،به یکدیگر احترام بگذارند.
 -9رویکرد مطالعات تک گروهی :این رویکرد به مطالعة یک گروه خاص از افراد اختصاص
دارد و امیدوار است دانشآموزان احترام بیشتر نسبت به گروه ،دانش و مسئولیت برای کارکردن
را توسعه دهند تا موقعیت گروه را در جامعه بهتر کنند.
 -1رویکرد آموزش چند فرهنگی :این رویکرد بسیاری از نظرات سه رویکرد قبلی را با هم
تلفیق میکند .هدف این رویکرد ایجاد فرصت برابر و عدالت اجتماعی است .آموزش در این رویکرد
با این فرض شروع میشود که هر دانشآموز یک سبک یادگیری شخصی و منحصر بهفرد دارد.
 -0آموزش عدالت اجتماعی چندفرهنگی :هدف این رویکرد ،آمادهکردن شهروندان برای
ساخت جامعهای است که بهتر بتوانند به نفع همة گروههای مردم خدمت کنند(حمیدیزاده و
همکاران.)491۱ ،
عالوه بر موارد باال ،معلمان در کالسهای چندفرهنگی اغلب با دانشآموزن دو زبانه نیز روبهرو
هستند .آنها میتوانند بهمنظور آموزش این دسته از دانشآموزان ،مدلهای برنامة درسی زیر را
به کار گیرند:
انتقالی(گذرا) :در آموزش دوزبانة انتقالی فقط زبان مادری کودک تا زمانی که او بر زبان اکثریت
تسلط پیدا کند ،در آموزش کاربرد دارد .آموزش دوزبانة انتقالی به دو نوع اصلی تقسیم میشود :
خروج زودهنگام که دانشآموز فقط در دوسال اول مدرسه به زبان مادری درس میخواند و خروج
دیرهنگام که به دانشآموز اجازه داده میشود تا آخر دورة ابتدایی  15درصد دروس را به زبان
مادری یادبگیرد.
نگهداشت :شامل برنامههای آموزشی برای اقلیت زبانی است که میخواهند زبانشان حفظ شود
و درعین حال زبان مدرسه را نیز توسعه ببخشند .این برنامهها نه تنها زبان خانگی را حفظ میکنند،
بلکه هویت دوفرهنگی عمیقی در کودکان بهوجود میآورند.
پرستیژ :در برنامههای آموزشی دوزبانه پرستیژ یا با اعتبار ،بیشتر از طریق دو معلم که هر کدام
زبانها را جداگانه تدریس میکنند ،آموزش دادهمیشود.
رشدی :این برنامه بهدنبال برابری زبانهاست و برای گروههای غیرفعال زبانی اعمال میشود که
تالش میکنند زبان اقلیت خود را توسعه دهند .در این برنامه ،کودکان نه تنها بر زبان مادری،
بلکه بر زبان غالب هم تسلط پیدا میکنند(کالنتری.)49۱۱ ،
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از آنجا که مهمترین شاکلة هویت فرهنگی ما ایرانیان ،زبان و ادبیات فارسی است ،توجه به
این درس در جوامع چندفرهنگی دارای اهمیتی دو چندان است .راجع به مشکالت کالسهای دو
زبانه ،پژوهشهای زیادی صورت گرفتهاست که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره میشود:
اسمیتز و جانسنس ویلن( )2525در پژوهش خود نشاندادند که با گسترش روابط بین ملتها
در سراسر جهان ،مشکالت ناشی از اختالفات مذهبی و عدم تحمل فرهنگی بیشتر شدهاست .در
این راستا ،این تحقیق با هدف بررسی شرایط آموزش برای زندگی و برقراری ارتباط موفق در
دنیای چندفرهنگی صورت گرفتهاست .نتایج این پژوهش نشان داد که تحمل دانشآموزان نسبت
به افراد متعلق به گروههای مختلف فرهنگی و مذهبی ،بخش مهمی از روند یادگیری زبان خارجی
است .این مقاله ایدههای نظری آموزش چندفرهنگی را ارائه میدهد.
یورچنکو )2525(۱در پایاننامة خود ،تجربیات و نگرش معلمان نسبت به آموزش چند فرهنگی
و اجرای آن در مدارس نروژ را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدهاست که معلمان باید
روشهای تدریس خود را با نیازهای دانشآموزان اقلیت تطبیق دهند.
خانیپوا ۲و همکاران( )254۲در پژوهش خود با عنوان «آموزش زبانهای خارجی در محیط
چندفرهنگی مدارس ما :چالشها و چشماندازها» به این نتیجه دست یافتند که آموزش
چندفرهنگی فرصتهای برابری برای همة گروههای قومی ایجاد میکند و جوانان را به ارزشهای
فرهنگی و اخالقی سایر کشورها و مردم متصل میکند .فرآیندهای جهانیسازی در آموزش توجه
ما را به سیاستهای آموزشی کشورهای مختلف ،بهویژه پیشرفتهترین کشورها جلب میکند .از
این نظر ،ایاالت متحده بهعنوان یکی از پیشرفتهترین کشورها در جهان ،نمونة کاملی از تحقق
موفقیتآمیز اصالحات آموزشی است .این مقاله به اصول و نوآوری های اساسی میپردازد که
آموزش موفق معلمان زبان خارجی را برای کار در محیط چندفرهنگی مدارس ایاالت متحده فراهم
میکند و نقش فرهنگ را در یادگیری زبان خارجی برجسته میسازد .فرهنگ به ایجاد شخصیت
چندجانبه دانشآموز کمک میکند ،هویت وی را نشان میدهد ،به تعامل دانش آموزان در روند
یادگیری کمک میکند و عملکرد تحصیلی دانشآموزان را بهبود میبخشد.
عراقی و حاتمی( )4914در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مشکل اصلی دانشآموزان
مورد مطالعه ،عدم درک معنا و ایجاد ارتباط آنها با معلم است که ناشی از عدم آشنایی آنها با
هستة معنایی زبان فارسی و عدم تسلط بر آن است.
قادری و همکاران( )491۱در مورد موانع ارتباط زبان کتاب درسی با ویژگیهای زبانی منطقه-
ای و بومی میگویند :در زمینة ارتباط زبان کتاب با زبان بومی دانشآموز میتوان به کیفیت
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کتابهای فارسی اشارهکرد که الزم است به گونهای باشند که شاگرد قادر به تمایز میان اقسام
گوناگون کلمه و اجزای آن باشد .به عبارت دیگر ،تنها صحبت کردن به زبان رسمی برای دانشآموز
دو یا چندزبانه مدنظر نباشد؛ بلکه باید این توانایی را به دست بیاورد که بتواند زبان کتاب را بفهمد
و با آن ارتباط برقرار کند .همچنین قدرت جمله بندی و تمایز کلمات را از هم داشته باشد و نیز
توانایی ساخت جملههای متفاوت را طبق قواعد زبان دوم بیاموزد.
کریمی( )491۲بر این باور است که نبود ساز و کار مناسب بهمنظور تدریس زبان فارسی به
کودکان مناطق دوزبانه و شروع آموزش مهارتهای خواندن و نوشتن ،پیش از آموزش و تقویت
مکالمه به این کودکان ،سبب شده تا تعداد قابل توجهی از کودکان این مناطق در مسیر یادگیری
با مشکالت متعدد مواجه شوند و بیشترین افت تحصیلی در این مناطق دیده شود.
روش پژوهش
در این پژوهش ابتدا مهمترین چالشها به کمک روش کتابخانهای و توصیفی -تحلیلی
مشخص گردید؛ به این صورت که با توجه به پیشینة پژوهش و مصاحبه با سه تن از متخصصان و
صاحبنظران در این زمینه ،مهمترین چالشهای آموزش در کالسهای دوزبانه و چندفرهنگی
استخراج گردید .سپس بهمنظور اولویتبندی ،چالشها در اختیار صد نفر از معلمان دارای سابقة
تدریس در کالسهای دوزبانه و چندفرهنگی قرار گرفت .این معلمان به هر چالش از یک تا ده
امتیاز دادند .سپس با روش کمی و با کمک نرم افزار  SPSS 20و روش فریدمن ،اهمیت هر یک
از این چالشها مشخص شد .الزم به ذکر است جامعة آماری پژوهش کلیة معلمان کالسهای
چندفرهنگی بودند که با کمک نمونهگیری در دسترس و با استفاده از شبکههای اجتماعی صد
نفر از آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
یافتههای پژوهش
پس از تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزار  ،SPSSاطالعات در جداول زیر طبقهبندی و ارائه شد:
جدول شمارة  :4اطالعات آماری مربوط به چالشها
کمترین
مقدار

بیشترین
مقدار

انحراف
معیار

میانگین

تعداد

چالشها

نحوة ارزشیابی

4

۱

4/0۱

0/20

455

عدم پیشروی بهموقع در دروس

4

۱

4/24

9/0۱

455

عدم هماهنگی بین دانشآموزان

9

۱

5/1۱

9/1۲

455

45

4/01

۱/۱۱

455

نبود تعامل بین زبان فارسی و زبان مادری

2

نبود برنامه و کتاب درسی مناسب برای این 1
دسته از دانشآموزان

۱

4/42

۱/50

455

نبود و سازوکار مناسب در نحوة انتقال مطالب 9

45

4/۱۱

۲/۱4

455
34

در این جدول ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرها ارائه شدهاست .دامنة میانگین از  5تا 45
میباشد .میانگین چالشها نشانمیدهد که باالترین میانگین متعلق به نبود سازوکار مناسب در
است .جهت معنیدار بودن تفاوت رتبهبندی مهمترین چالشها از جدول شمارة دو استفاده
شدهاست.
جدول شمارة  :2میانگین رتبهها
چالشها

میانگین رتبهها

نحوة ارزشیابی

9/29

عدم پیشروی بهموقع در دروس

4/۲1

عدم هماهنگی بین دانشآموزان

2/49

نبود تعامل بین زبان فارسی و زبان مادری

1/۱5

نبود برنامه و کتاب درسی مناسب برای این دسته از دانشآموزان

1/51

نبود ساز و کار مناسب در نحوة انتقال مطالب

0/49

میانگین ۱هر کدام از چالش ها در جدول  2ارائه شده است .مقایسة میانگین رتبهها نشانمی-
دهد که باالترین میانگین رتبه( )0.49به نبود و ساز و کار مناسب در نحوة انتقال مطالب اختصاص
دارد و این بدان معناست که مهمترین چالش از نظر معلمان کالسهای دوزبانه ،نبود راهکار مناسب

Mean Rank

8
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نحوة انتقال مطالب( )۲.۱4و پایینترین میانگین متعلق به عدم پیشروی بهموقع در دروس()9.0۱

بررسی چالشهای آموزش زبان فارسی در کالسهای چندفرهنگی

برای انتقال مطالب درسی است .بعد از ویژگی فوق ،مهمترین چالشها بهترتیب شامل نبود تعامل
بین زبان فارسی و زبان مادری ،نبود برنامه و کتاب درسی مناسب برای این دسته از دانشآموزان،
نحوه ارزشیابی ،عدم هماهنگی بین دانشآموزان و عدم پیشروی به موقع در دروس است.
جدول شمارة  :9نتایج مربوط به آزمون فریدمن
45
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تعداد

455

مجذور کای

2۱1/۱۱۱

درجة آزادی

0

سطح خطا

5/555

برای رتبهبندی مهمترین چالشهای آموزش در کالسهای چندفرهنگی و دوزبانه از آزمون
فریدمن استفاده شد .آزمون فریدمن نشانمیدهد که اهمیت و رتبة این چالشها متفاوت است
( P<0.001,df=5و  =2۱1.۱۱۱مجذورکای) .مقدار مجذور کای به دستآمده  2۱1.۱۱۱است
که در سطح خطای کمتر از  5/550قرار دارد.
بحث و نتیجهگیری
مقایسة میانگین رتبهها نشانمیدهد که مهمترین چالش معلمان در مناطق دوزبانه و چند
فرهنگی به ترتیب نحوة انتقال مطالب ،نبود تعامل بین زبان اول و دوم ،نبود برنامه و کتاب درسی
مناسب برای این دسته از دانشآموزان ،نحوة ارزشیابی ،عدم هماهنگی بین دانشآموزان و عدم
پیشروی بهموقع در درس فارسی است .میانگین رتبة این چالشها بهترتیب عبارتاند از 0 /49 :؛
1/۱5؛ 1/51؛ 9/92؛  2/49و .4/۲1
بر اساس نظریهی یادگیری ،کلیة فراگیران روشهای یادگیری خاصی را ترجیحمیدهند .به
عبارت دیگر ،هر روش تدریسی برای بعضی از فراگیران ،مطلوب و آسان و برای بسیاری نسبتاً
رضایتبخش و برای بقیه نامطلوب است(مؤمنی مهموئی و همکاران .)4919 ،بر همین اساس،
آگاهی از نوع روش تدریس و نحوة انتقال مطالب برای دانشآموزان چندفرهنگی و دوزبانه نیز
دارای اهمیت بسیار است.

حیدری( )491۱هم در پژوهش خود با عنوان تأثیر دوزبانهبودن دانشآموزان بر یادگیری آنها،
بخش اعظم مشکالت دانش آموزان دو زبانه را در عدم برقراری کالمی کافی معلم و دانش آموز و
آگاهی ناکافی معلم از روشهای تدریس میداند .او معتقد است که معلمان برای تعامل با اینگونه
دانشآموزان و برای یادگیری وآموزش دادن به آنها باید با شخصیتهای این دانشآموزان،
ویژگیهای زبان مادری و راهبردهای آموزشی آشنا باشند تا بتوانند دانشآموزان دوزبانه را هم به
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زبان رسمی کشور عالقهمند کنند و هم به اهداف یادگیری مورد نیاز دست یابند .اگر معلمان نحوة
برخورد با اینگونه دانشآموزان را ندانند ،پیامدهای منفی فراوانی در دانشآموزان ایجاد میکنند.
که مهمترین متغیر مؤثر در فرایند آموزش که از معلم ناشی میشود و بیشترین همبستگی را با
یادگیری شاگردان دارد ،روش تدریس معلم در کالس ،شامل سازماندهی مطالب درسی ،استفاده
از نظریههای مختلف یادگیری و کاربرد فنون گوناگون آموزشی است .پژوهش ستاری( )49۱5در
تحلیل خطاهای واژگانی ،تداخل زبان مادری در فارسی را با بسامد بسیار زیاد گزارش
کردهاست(قادری.)491۲،
اگرچه چندفرهنگگرایی یک موضوع رایج در جهان است ،اما در برنامههای آموزش معلمان
چندان مورد تأکید قرار نمیگیرد .معلمان باید از لحاظ فرهنگی حساسیت و آگاهی داشتهباشند
و دانش الزم را کسب کنند تا بتوانند با دانشآموزان فرهنگهای مختلف بهدرستی برخورد کنند
و احترام به فرهنگهای گوناگون را در سایر دانشآموزان ایجاد نمایند .طبق نتایج پژوهش،
مهم ترین چالش آموزش زبان فارسی به کودکان دوزبانه عدم آگاهی معلمان از روشهای تدریس
و نحوة انتقال مطالب بود؛ بنابراین در راستای این مشکل پیشنهادهای زیر ارائه میگردد.
پیشنهادها
 -1پیشنهادهایی به معلمان دارای دانشآموزان دوزبانه:
الف) در برنامههای آموزشی میتوان از کودکان و نوجوانانی که لهجة متفاوتی دارند ،خواست
که متنی را به لهجة خود و لهجة معیار تهیه و در کالس ارائه کنند .از این طریق میتوان خزانة
لغات کودکان و نوجوانان را افزایش داد .همچنین ،میتوان از آنان خواست متنی را که خواندهاند،
به گویش /زبان خود نیز بیان کنند.

Rosenshin & Furst
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نتایج این پژوهش ،با پژوهشهای زیر نیز همسو است .پژوهشهای روزنشتاین و فرست 1نشانداده

بررسی چالشهای آموزش زبان فارسی در کالسهای چندفرهنگی

ب) از طریق بازیهای آموزشی میتوان به کودکان و نوجوانانی که لهجة غیرمعیار دارند ،کمک
کرد تا بتوانند زبان خود را از لهجة غیرمعیار به لهجة معیار و بالعکس جابه جا کنند.
پ) در برنامههای آموزشی مدارس استانهای مختلف کشور میتوان تمرینهایی به کودکان
و نوجوانان داد که تکالیفی را برای یادگیری بهتر زبان و لهجة معیار انجامدهند و در ازای انجام
45

درست این تکالیف ،پاداش بگیرند و خطاهایشان را اصالح کنند(قاسمی.)49۱۱ ،
ت) ایجاد یک محیط فیزیکی که تفاوتها را مورد تأیید قرار دهد؛ مانند استفاده از عکس،
پوستر ،نقاشیهای هنری ،کتاب ،نقشه ،پرچم و غیره در محیط کالس(فریزول و همکاران.)2549 ،
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ث) برای کاهش نژادپرستی ،تعصب و تبعیض ،میتوان با توجه به شباهتهای انسانی ،ایجاد
وحدت کرد و با طرح موضوعاتی در زنگ انشا و مقایسة تفاوتها و شباهتهای میان انسانهای
مناطق مختلف ،شباهتها را برجستهتر ساخت(همان).
ج) تقویت تفکر انتقادی در بحثهای کالسی :میتوان دانشآموزان را تشویق کرد تا موضوعات
را از دیدگاههای مختلف مشاهدهکنند .این فرایند ،دانشآموزان را قادر میسازد تا به سایر
دیدگاهها ،ازجمله نظرات دانشآموزان داردی فرهنگ متفاوت ،احترام بگذارند(همان).
چ) از والدین داوطلب با تنوع فرهنگی برای آموزش درس فارسی استفاده شود تا دانشآموزان
ضمن یادگیری درس فارسی با تنوع فرهنگی و تفاوت زبان و لباس نیز آشنا شوند(همان).
ح) دانشآموزان را ترغیب کنید تا از تجربیات خود صحبت کنند و اطالعات خود را دربارة
پیشینة قومی خانواده خود به اشتراک بگذارند تا آگاهی فرهنگی افزایش یابد .با این کار ،مهارت
صحبتکردن و گوشدادن که از اهداف درس فارسی است نیز تقویت میشود(همان).
خ) آشنایی با مردم و سازمانها در منطقة محل تدریس از طریق روشهای قومنگاری و مشاهدة
دانشآموزان در خارج از کالس(همان).
د) برگزاری انواع جشن و مراسم مربوط به فرهنگهای مختلف در برنامة درسی(همان).
ذ) گنجاندن زبانهای دیگر در کالس ،دانشآموزان دوزبانه و چندفرهنگی را تأیید کرده و افق
دید دانشآموزان تکزبانه را در کالس گسترش میدهد(همان).
ر) قرار دادن کتابهای مختلف فرهنگی در کتابخانة مدرسه
ز) استفاده از روش ( ETRتجربه-متن-رابطه) که بر بحث در مورد دانش پیشزمینة قبل از
خواندن تأکید میکند(همان).
ژ) سفرهای برنامهریزیشده و مصاحبه با اعضای جامعة محلی(همان).

س) استفاده از رسانههای مختلف مانند کتاب و فیلم برای به تصویرکشیدن طیف مثبتی از
فرهنگها(گیدو.)254۲ ،
ش) تدوین ایستگاههای مختلف یادگیری؛ طوری که هر ایستگاه دارای یک روش منحصر
بهفرد برای آموزش باشد(همان).
ص) دعوت از سخنرانان میهمان میتواند زمینه و اشتیاق به فرهنگها را در درس فارسی در
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دانشآموزان ایجاد کند(همان).
ض) تعیین تکالیفی مانند جمع آوری منابعی که با زمینة فرهنگی -ادبی مرتبط است و تأمل
ط) ترغیب دانشآموزان بهخواندن داستانهای مرتبط فرهنگی و یادداشتبرداری ،مطالعة
شخصیتها و خالصهبرداری(همان) .
ظ) طراحی پروژههای تحقیقاتی که به دانشآموزان امکان میدهد تا روی موضوعاتی در جامعة
خودشان تمرکز کنند.45.
 -2پیشنهادهایی به برنامهریزان آموزشی:
الف) مشخصکردن حوزههای مشکلزا در سطوح مختلف آموزشی برای زبانآموزان و ارائه
راهکارهایی برای رفع این حوزهها بهوسیله متخصصان و افراد درگیر در امر آموزش زبان.
ب) ایجاد کارگاهها و آموزشهایی در زمینة آموزش نحوة تدریس زبان فارسی به کودکان
دوزبانه و چندفرهنگی
پ) در نظرگرفتن مبحث مذکور در برنامة درسی تربیت معلم .
منابع
 حمیدیزاده ،کتایون؛ فتحی واجارگاه ،کوروش؛ عارفی ،محبوبه و گلنار ،مهران( .)491۱آموزش چندفرهنگی :تحلیلنظامند ادراک معلمان ،دورة  ،0شمارة .4 -2 :4۱
 حیدری ،سرور( .)491۱تأثیر دوزبانه بودن دانشآموزان بر یادگیری آنها .اولین همایش ملی مدرسه فردا ،اردبیل،دانشگاه محقق اردبیلی.
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در آن ،از طریق مصاحبه با افراد و جمعآوری مطالب نوشتاری یا تصویری(ژانگ. )254۱ ،

بررسی چالشهای آموزش زبان فارسی در کالسهای چندفرهنگی
 سبحانی نژاد ،مهدی؛ سیدحمیدرضا ،عریضی سامانی و عابدی ،احمد( .)49۱1بررسی میزان آشنایی معلمان دورةابتدایی شهر اصفهان با نظریههای یادگیری و نحوة به کارگیری آنها در فرایند تدریس .دانشور رفتار ،دورة  ،42شمارة
.۱9 – ۲0 :40
 صادقی ،علیرضا و هواسبیگی ،فاطمه( .)491۱مفهومپردازی فرایند آموزش چندفرهنگی از منظر معلمان اقوامایرانی :نظریة دادهبنیاد .پژوهشهای برنامه درسی ،دورة  ،1شمارة .4۱۱ – 299 :4
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 صادقی ،علیرضا( .)4914بررسی سند برنامة درسی ملَّی جمهوری اسالمی ایران براساس رویکرد آموزشچندفرهنگی .فصلنامة مطالعات برنامة درسی ایران ،دورة  ،0شمارة .415 -240 :1
 -عراقی .سیدمهدی و حاتمی ،سیداکبر( .)4914بررسی مشکالت سوادآموزی دانشآموزان دوزبانه در مقطع ابتدائی.
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همایش ملی دوزبانگی(چالشها و راهکارها) ،شازند ،دانشگاه پیام نور.
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