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 چکیده 
-سازمان ی نیمهروش مبنایی پژوهش بوده و از مصاحبه آلایده یتجربه روشدارای کیفی و  حاضر پژوهش

جهت . است شده استفاده ها،کیفی جهت تحلیل داده محتوای تحلیل ها و ازری دادهآویافته جهت جمع

آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل، ی طرح، جستجو، مشاهده و جمعمرحله 4آل ی ایدهاستفاده از روش تجربه

ه از نفر بوده ک 2شامل  4102 - 4104اجرا شد. تعداد معلمان موفق در آموزش چندفرهنگی در سال های 
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های الگو گرفته شده از کسانی که در زندگی ها و دنبال کردن روشها به علت آموختهانسان

دهند. براساس شوند، رفتارها و عقاید متفاوتی از خود بروز میها مواجه میشان با آنمرهروزه

ها فقط ر نیستند، آنتر یا برتها ذاتاً نسبت به یکدیگر پستانسان 0گرایی فرهنگینگرش نسبی

تعریفی از یک سو افراد، هویت گروهی را مبنایی برای خود .(,Banks 2008)با یکدیگر متفاوتند

-ها ایجاد میدانند و عضویت در گروه قومی و فرهنگی حس تعلق و وابستگی متقابل در آنمی

سازنده فرهنگ های گوناگون موجود در یک جامعه در واقع اجزای فرهنگ کند و از سوی دیگر

های گوناگون ملی آن جامعه هستند و هویت ملی افراد در گرو تعامل صحیح و مطلوب فرهنگ

های قومی و فرهنگی داشته آمیز نسبت به تفاوتوقتی جامعه نگرشی احترامباشد. آن جامعه می

ای که به عهتوانند بدون تناقض یا خجالت تعریفی قومیتی از خود ارائه کنند. جامباشد، افراد می

های خواهد شهروندان خود را از شیوهگذارد، میهای قومی احترام میهای گروهتفاوت

ها گونه گروهبار محافظت کند. این احترام قائل شدن به بقای اینهای زیانآمیز و نگرشتبعیض

ارند آورد تا هر طور که دوست دها به وجود میهای بیشتری را برای آنکند و فرصتکمک می

های قومی چنین احترام به تفاوتهم. (Grant & portera, 2011)زندگی خود را شکل دهند

های قومی خواهان باید به انسجام اجتماعی کمک کند؛ نه آن را نابود کند. بیشتر اعضای گروه

-ها به بخش اصلی برنامهشدت خواستار آن هستند که تاریخ و فرهنگ آنجدایی نیستند، اما به

هر اندازه که جامعه، محیطی را  .(Banks, 2010)تر تبدیل شودی بزرگآموزشی و جامعه های

دهی نهادهای عمومی های قومی بتوانند رشد کنند و در شکلفراهم کند که در آن تمام گروه

ها و از سنت ها نیز کاهش خواهد یافت و جامعه از مبنایی غنینقش داشته باشند، خصومت

های انسانی نه مند خواهد شد. در واقع، در فضایی که انواع ظرفیتبهره های قومیفرهنگ

شود. به شوند، وحدت شکوفا میشوند، بلکه ارزشمند هم تلقی میسانسور و نه نادیده گرفته می

ی دنیاست و در هدف آموزش چندفرهنگی از مسائل مهم، ضروری و زندههمین دلیل است که 

رادی است که نه تنها نسبت به فرهنگ خود قدردان هستند بلکه اول خود به دنبال تربیت اف

ها را باعث قوت و پیشرفت فرهنگ خودشان ها نیز ارزش و احترام قائلند و آنبرای سایر فرهنگ

هدف آموزش چندفرهنگی برقراری توازن ظریف میان تنوع و وحدت است. دانند. می

تر یا برتر بودن نیست و اینکه معنای پستماً بهها لزوآموزان باید یاد بگیرند که تفاوتدانش

چنین باید یاد شود. همهای گروه قومی و فرهنگی لزوماً به دودستگی منجر نمیی تفاوتمطالعه

ناپذیر است، گرا هستند، اختالف اجتنابلحاظ نژادی و قومی کثرت بگیرند که در جوامعی که به

                                                           
1 Cultural relativism 
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آموزان باید یاد بگیرند که شهروندانی دانشانداز نیست. قهاما این اختالف لزوماً ویرانگر یا تفر

ترین بزرگ .(Banks ,2008)ژرف اندیش و درستکار، دلسوز و فعال در یک دنیای آشفته باشند

مشکالت دنیا به علت ناتوانی مردم در خواندن و نوشتن نیست. این مشکالت به خاطر این است 

های مختلف هستند که قادر نیستند با هم کنار ذاهب و ملتها، نژادها، مکه مردم دنیا از فرهنگ

شدن جهان، شیوع ایدز ، فقر، نژاد بیایند و با هم تالش کنند تا مشکالت جهان مثل گرم

 2011)کنند های جهانی و جنگ را حلپرستی، تبعیض جنسیتی، تروریسم، درگیری

Johnson,). 

های گوناگون  ههستند که وقتی افراد از گرو هاییتعصبات و تبعیضات قومی از جمله چالش    

اختالف اغلب بخش ذاتی شرایط انسانی است، آید. کنند، به وجود میبا هم تعامل پیدا می

روش  های آموزش چندفرهنگی که تنوع قومی را بهگرا. برنامهی کثرتویژه در جامعهبه

ومی را از دیدگاه مناسب آن ارائه دهند، اختالف قبینانه و مثبت مورد بررسی قرار میواقع

های که همکاری میان گروهفهمانند که تنوع ارزشمند است و اینآموزان میکنند. به دانشمی

تعامل بین فرهنگی هر های یکسان نیست. قومی لزوماً مستلزم وجود اعتقادات، باورها و ارزش

یت است؛ کیفیت این تعامل است. روز در زندگی افراد جامعه جاری است، اما آنچه که حائز اهم

-آموزان نیاز دارند دانش و مهارت الزم را کسب کنند تا نه تنها به طور مؤثری با دانشدانش

های دیگر کمک کنند تا دانش، آموزان گروههای گوناگون کار کنند بلکه به دانشآموزان گروه

با کمک به . (,Banks & Gran 2015)فرهنگی را گسترش دهند های میانها و قابلیتارزش

فردی و چگونگی تأثیرگذاری این آموزان در تشخیص عوامل تأثیرگذار بر تعامالت بیندانش

کم، تاحدی برطرف کرد. گرایی را، دستتوان مشکالت ناشی از قومعوامل بر رفتار، می

شود را مؤثر می ها و مفاهیم الزم برای غلبه بر عواملی که مانع تعامالتآموزان باید مهارتدانش

ها و های قومی و فرهنگی، تشریح ارزشهایی مانند: شناسایی کلیشهبدست آورند. مهارت

(. Bogotch، 2010)فرهنگیهای ارتباطی میانهای قومی و فرهنگی، پرورش مهارتنگرش

آموزان در اجتماع تأثیر های دانشهای فرهنگی بدون شک بر جریان تحصیل و موفقیتتفاوت

ذارد. در واقع عضویت فرد در یک قوم و فرهنگ خاص، در تعیین پایگاه اجتماعی وی، گمی

شود، ها برخوردار میگیرد، امتیازاتی که از آنکند، وظایفی که بر عهده مینقشی که فرد ایفا می

کند و حتی آورد، انگیزشی که برای تحصیل پیدا میدرکی که از خود و دیگران بدست می

آموز در درون نظام آموزشی گذارد. میزان موفقیت هر دانشز جهان دارد تأثیر میبرداشتی که ا

های با این همه آموزش های فرهنگی وی قرار دارد.به مقدار زیادی تحت تأثیر ویژگی

آل، در دست معلمی با نگرش منفی و عدم توانایی و آشنایی با مفاهیم و چندفرهنگی ایده
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با توجه به اینکه (. Fernandez، 2010)کارایی نخواهد داشت های آموزش چندفرهنگیمؤلفه

یابی به ها برای دستفرهنگی و حق طبیعی انسانتعلیم و تربیت چندفرهنگی در پی تحقق تنوع

های برابر آموزشی است؛ از این رو اهمیت نقش معلمان در این فرآیند، ضرورت آگاهی فرصت

های مثبت نسبت به تأیید تنوع فرهنگی و رشد ارزشها به بخشی به معلمان و برانگیختن آن

معلمانی که  در تدریس خود تنها بر روی تجربیات فرهنگ گردد. های اقلیت برجسته میگروه

های ها و تاریخ سایر گروهکنند و به میزان زیادی از تجربیات فرهنگغالب در جامعه تمرکز می

کنند، پیامدهای منفی را برای هر دو گروه می قومی، نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی صرفنظر

آموزان، آورند. زیرا احساس غلط برتری دانشدانش آموزی فرهنگ غالب و اقلیت به همراه می

های قومی و ها با سایر گروهی آنای از رابطهفرهنگ غالب را تقویت کرده و تصور گمراه کننده

ی مطالعه و تواند به واسطهبینی که میو روشن وری از دانشکنند. فرصت بهرهنژادی ایجاد می

چنین فرصت دیدن گیرند. همها میها بدست آید را از آنها و گروهی سایر فرهنگتجربه

 .(,Guttmann 2004)کنندها سلب میها را نیز آنها و گروهفرهنگشان را از دیدگاه سایر فرهنگ

ها یادآور شوند و بدانند که وزان مختلف را به آنآممعلمان باید نیازهای فرهنگی و زبانی دانش

ها و چنین با شناسایی تواناییشود. همزبانی برآورده نمیفرهنگی و تکاین نیازها در نظام تک

های یکسان برای تمامی ها در فرایند یادگیری فرصتآموزان و بکارگیری آناستعدادهای دانش

با توجه به نقش  (.,Banks & Grant 2015)اهم آورندهای مختلف را فرآموزان از فرهنگدانش

مهم و کلیدی معلمان در مؤثر واقع شدن آموزش چندفرهنگی، در این پژوهش به بررسی 

ای که شود، به گونهتجارب معلمان برجسته و موفق در آموزش چندفرهنگی پرداخته می

رای آموزش چندفرهنگی های موفقیت آنان شناسایی گردد تا در آینده بها و مالکویژگی

 معلمان و با توجه به شرایط بومی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

ها قرار دارد. از این رو آموزان درکالس درس تا حد زیادی تحت تأثیر فرهنگ آنرفتار دانش    

های کالس درس با هنجارهای اجتماعی متفاوت این دانش آموزان و ضروری است فعالیت

آموزان را به شکل مناسبی تحقق ها منطبق شود تا بتواند یادگیری دانشگی آنهای فرهنارزش

های های کالسی در دست معلم است. وی باید فعالیتبخشد. مدیریت و راهنمایی فعالیت

های فرهنگی را مورد تأیید قرار ای طراحی و سازماندهی کند که مفهوم تفاوتکالسی را به گونه

های این ی کثیری از معلمان با ارزشرد. این در حالی است که عدهدهد و به آن ارزش بگذا

های آموزش چندفرهنگی دوری رویکرد آشنا نبوده و در نتیجه از به کار بردن مفاهیم و مؤلفه

های فرهنگی  ها اساساً تفاوتمسأله هنگامی چالش برانگیزتر می شود که برخی از آنکنند. می
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های ممکن است درباره توانایی و خصوصیات افراد دارای زمینه پذیرند و یاو قومی را نمی

زده منفی کنند. فرهنگی متفاوت، پیش از اینکه آنان را دیده یا شناخته باشند، قضاوت شتاب

دانند، بر های آموزش چندفرهنگی را دارای اهمیت میگروه اندکی از معلمان که مفاهیم و مؤلفه

های قومی، نژادی، زبانی و چندفرهنگی با دانش آموزان گروه اساس یکی از پنج رویکرد آموزش

ای از معلمان از رویکرد عده )Sletter & Grant(2010 ,بنا بر نظر. کنندفرهنگی مختلف کار می

-ی اصلی خود را آماده کردن تمامی دانشنمایند و وظیفهاستفاده می 0فرهنگیتدریس تنوع

هایی که طبق سنت دانند و تنها مهارتمدرسه و جامعه میآموزان برای سازگاری و موفقیت در 

ای از معلمان از رویکرد ارتباط کنند. عدهآموزان منتقل میباشد را به دانشمورد نیاز جامعه می

گیرد نمایند. این دسته از معلمان معتقدند برابری اجتماعی زمانی صورت میاستفاده می 4انسانی

ی اجتماعی و قومیت به یکدیگر بدون در نظر گرفتن نژاد و طبقه آموزان یاد بگیرندکه دانش

های ی فعالیتآموزان را سرلوحهبه دانش« پذیرش دیگران»احترام بگذارند. بنابراین آموزش 

کنند. استفاده می 3گروهیدهند. برخی از معلمان از رویکرد مطالعات تکآموزشی خود قرار می

اند. معلمان به بررسی چگونگی سرکوب که به حاشیه رانده شده ها بر روی کسانی استتمرکز آن

ها را باال کنند منزلت اجتماعی آنپردازند و تالش میها به لحاظ تاریخی میشدن این گروه

نمایند هم به دنبال کاهش تعصب استفاده می 4ببرند. معلمانی که از رویکرد آموزش چندفرهنگی

ب شده هستند، هم به دنبال برابری و عدالت اجتماعی برای های سرکوو تبعیض بر علیه گروه

های متفاوت قومی، نژادی و فرهنگی. این ی قدرت بین گروهها و هم تقسیم عادالنهتمامی گروه

آموزان قابلیت یادگیری مطالب پیچیده را دارند. رویکرد آخری که معلمان باور دارند که دانش

است. این گروه  2یکرد آموزش عدالت اجتماعی چندفرهنگیکنند، روبرخی معلمان استفاده می

ی گروه های مردم آموزانی پرورش دهند که بتوانند به نفع همهخواهند دانشاز معلمان می

 یافته با مفاهیم چندفرهنگی بسازند.  ای رشدخدمت کنند و یک جامعه

آموزش چندفرهنگی،  سوال اصلی در این پژوهش، جهت بررسی تجارب معلمان برجسته در    

 عبارت است از: 

                                                           
1 Teaching of the exceptional and the culturally different   

2 Human relation approach 

3 Single-group studies approach 

4 Multicultural education approach 

گرایی را توضیح برند تا آموزش برای کثرتآموزش چندفرهنگی تبدیل به اصطالح رایجی شده که معلمان به کار می

 شود.الح برای رویکرد خاصی به کار برده میدهند. اما در واقع این اصط
5 Multicultural social justice education 
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 مالک ها و معیارهای معلمان موفق در آموزش چندفرهنگی چیست؟ 

سؤال اصلی در مصاحبه با معلمان پرسیده شده است که در  2جهت پاسخ به سوال پژوهش 

 باشند. این سؤاالت عبارتند از:می 0ی درسی آیزنرراستای عناصر برنامه

 ن به چه اهدافی دست پیدا کنند؟آموزاانتظار دارید دانش .0

 نمایید؟چگونه محتوای درسی را طراحی و سازماندهی می .4

برای آموزش در یک کالس درسی چندفرهنگی چه فرصت های یادگیری را طراحی و  .3

 سازماندهی می کنید؟

 از چه روش های تدریسی در  کالس خود استفاده می نمایید. .4

 .کنیداهداف ارزشیابی میآموزان را در راستای تحقق چگونه دانش .2

 

 شناسی روش

 شده استفاده  3کیفی محتوای تحلیل و( برتر یتجربه) 4آلایده یتجربه روش از پژوهش این در

ی ها در حوزهشناسایی بهترین به منجر که است تکنیکی یا روش آل،ایده یتجربه روش. است

 که است ذکر به الزم. شودمی هاستفاد شاخص روش یک عنوان گردد و از آن بهمطالعاتی می

-ایده یتجربه چنینهم. یابند بهبود زمان مرور به که دارند را امکان این همیشه هاروش بهترین

 با و گردد تعدیل بایستمی شود، واقع استفاده مورد است قرار که شرایطی با متناسب گاهی آل

 4آل اده از روش تجربه ایدهدر استف (.Eisner، 2011)شود سازگار نظر مورد محیط و طرح

 مرحله طی شده است که عبارتند از:

 اطالعات آوری جمع های روش و تحقیق اصلی فاکتورهای ریزیطرح یمرحله در: 4طرح    

 درسی یبرنامه عناصر از است عبارت بررسی این در تحقیق، اصلی فاکتورهای. گرددمی تعیین

 از اطالعات، استفاده آوری روش جمع و رهنگیچندف آموزش یحوزه در آیزنر دیدگاه از

 یافته است.سازمان نیمه یمصاحبه

                                                           
1 Eisner 

های های یادگیری، سازماندهی فرصتی درسی آیزنر عبارتند از: اهداف، محتوا، سازماندهی محتوا، فرصتعناصر برنامه

 های ارائه و پاسخ، ارزشیابی.یادگیری، روش
2 Best Practice 

3 Qualitative content analysis 

4 Plan 
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 جهت .گردندمی انتخاب و شناسایی مطالعاتی یحوزه هایبهترین مرحله این در: 0جستجو    

دو  3در این سایت .شد مراجعه NAM 4 سایت به حوزه، این در موفق معلمان انتخاب و شناسایی

معرفی شده اند، بنابراین محقق جهت  2014تر در آموزش چندفرهنگی در سال نفر از معلمان بر

به لیست اسامی  اطمینان از دستیابی به تمامی معلمان برتر این حوزه با ارسال ایمیل به سایت

نفر  2دست یافت که شامل  ،4104-4102تمامی معلم برتر آموزش چندفرهنگی طی سال های 

یک از این معلمان مصاحبه صورت گرفته است. الزم به ذکر است بوده و در این پژوهش با هر 

 است امتیازی معلمان، موفقیت های نژادی و فرهنگی هستند. مالکتمامی این معلمان، از اقلیت

در نهادهای آموزشی  پژوهش این معلمان. دهند می اختصاص معلمان به آموزشی نهادهای که

  .هستند برخوردار چندفرهنگی آموزش در امتیاز باالترین صالح ازذی

 
 . مشخصات معلمان برتر در آموزش چندفرهنگی1جدول

F  ،دانشجوی دکتری تعلیم و تربیت و فرهنگ در دانشگاه کالیفرنیا، معلم مقطع ابتدایی در اهل نیکاراگوئه

 سان فرانسیسکو. 

G تدایی در جف دیویس واقع اهل هوستن، دانشجوی دکتری تعلیم و تربیت در دانشگاه ایندیانا، معلم اب

 در جورجیا.

M .اهل مکزیک، دانشجوی دکتری آموزش و پرورش دانشگاه نیومکزیو، معلم مقطع ابتدایی در آریزونا 

P .اهل چین، فارغ التحصیل آموزش ابتدایی از دانشگاه ویسکانسین مدیسون، معلم ابتدایی در شهر تویین 

                                                           
1 Search 

2 The National Association for Multicultural Education 

تأسیس شد و متشکل است از سازمان های ملی و بین  0991انجمن ملی آموزش چندفرهنگی: این انجمن در سال 

آموزش و پرورش متعهد هستند. این انجمن  المللی  برتری که به مسائلی مربوط به تساوی حقوق، تنوع، عدالت در

های برابر آمورشی را در اختیار ها را در رابطه با احترام به تنوع در آموزش و پرورش، فرصتبهترین منابع و سازمان

ی افراد از آموزشی که کنند تا همهدهد. تمامی اعضای این انجمن تالش میمندان به آموزش چندفرهنگی قرار میعالقه

ها و خدمات خود نی بر مفاهیم چندفرهنگی است برخوردار شوند. انجمن ملی آموزش چندفرهنگی در تمامی برنامهمبت

جنسی، گرایشات ی اشکال تنوع از جمله: قومیت، نژاد، ملیت، هویتهای ضد تبعیض پایبند است و همهبه سیاست

 دهد.ات خود مد نظر قرار میها و خدممذهبی، وضعیت اقتصادی، زبان و معلولیت را در برنامه

 مراجعه شود. Case Studies & NAM Award Recipientsبه بخش های  NAMدر سایت  3
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K بیت از دانشگاه پرینستون، معلم ابتدایی در کلمبوس.اهل الئوس، فارغ التحصیل تعلیم و تر 

 

-می قرار بررسی مورد شده انتخاب هاینمونه مرحله این در: 0آوری اطالعاتجمع و مشاهده    

 معلمان شامل، شده انتخاب هاینمونه 4یافتهی نیمه سازمانروش مصاحبه از استفاده با. گیرند

ی بدین صورت که پس از ارائه .گرفتند قرار بررسی ردمو ی آموزش چندفرهنگیموفق در حوزه

درخواست و توضیحات الزم برای افراد، روز و زمان انجام مصاحبه با هر فرد به صورت توافقی 

مشخص گردید و مصاحبه با هر معلم ضبط و سپس به صورت مکتوب نوشته شد. مصاحبه از 

دقیقه متغیر بود. پس از اتمام  01 دقیقه تا 31صورت گرفت و مدت مصاحبه از  Skypeطریق 

 3کنندگان ایمیل و به همکاران داده شد تا پایاییهر مصاحبه، متن نوشته شده برای مشارکت

 ها تعیین گردد.)قابلیت اعتماد( داده

 بندی دسته شده، تعیین فاکتورهای از آمده بدست اطالعات مرحله این در: 4تحلیل و تجزیه    

 روش از استفاده با آمده بدست اطالعات تحلیل و در این پژوهش تجزیهکه . شودمی تحلیل و

صورت گرفت که شامل، خواندن خط به خط گفتگو، استخراج مفاهیم و  کیفی محتوای تحلیل

های موفقیت جمالت اصلی و قرار دادن در مجموعه عناصر برنامه درسی آیزنر و در نهایت ویژگی

 لمان شناسایی گردید. ی عملکرد معو وجوه متمایز کننده

 

 های تحقیقیافته

ی آموزش چندفرهنگی با محوریت سؤاالت ذکر شده صورت گرفت و مصاحبه با معلمان برجسته

 مفهوم کلیدی استخراج شد: 14

 
 ی معلمان موفق در آموزش چندفرهنگی. نکات برجسته2جدول

فکر انتقادی، پرورش احساس عالقه و عشق به خود، احترام به دیگران، پرورش ت 0

 مبارزه با حس برتر بودن.

ی زبان، دانش تاریخی آموزان و توسعهبه رسمیت شناختن هویت چندگانه ی دانش 4

 و فرهنگی دانش آموزان در کالس.

                                                           
1.Observation and Collect 

2.semi-structured interview 

3.Reliability 

4.Analyze 
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آموزان در خارج از های زندگی دانشآموزان، محیطحضور در اجتماعات دانش 3

 مدرسه.

های متنوع قومی و فرهنگی و ن از گروهآموزابررسی نگرش خود )معلم( و دانش 4

 حال نویسی انتقادی(. زبانی، بررسی نقاط اختالف و شباهت)شرح

ها در فرایند آموزان و استفاده از آنارتباط تنگاتگ و مستمر با والدین دانش 2

 یادگیری کالس.

های متنوع تدریس مانند روش مشارکتی، شرح حال نویسی، استفاده از روش 0

های خاص هر گروه فرهنگی و قومی خاص، بحث و گفتگو از تنوع و تجارب یتفعال

 آموزان درباره ی خود.فرهنگی، صحبت کردن تک به تک دانش

ی دانش آموزان و امور جاری در کالس در استفاده از تجارب و فرهنگ روزمره 7

 طراحی محتوا و فرآیند تدریس.

های قومی و فرهنگی و ی گروهن دربارهافزایش دانش، اطالعات و مهارت معلما 8

 های قومی.ی یک کتاب تاریخی یا فرهنگی از گروهزبانی متنوع مانند مطالعه

 های متنوع و پیوسته.استفاده از ارزشیابی به شیوه 9

های قومی و فرهنگی و آموزان از گروههای یادگیری دانشتوجه به تفاوت سبک 01

 زبانی متنوع.

 آموزان.به زبان، لهجه و گویش دانش توجه خاص 00

 آموزان.های فرهنگی توسط دانشهایی جهت اشتراک زمینهفراهم کردن فرصت 04

های دیگر های متفاوت، آموزش فرهنگها و ایدهتعامل سالم و سازنده با فرهنگ 03

 ها.ورزی و کلیشهبدون غرض

ان در خانه و فرهنگشان در آموزی بیان و سبک گفتار دانشاستفاده از شیوه 04

 های کالسی.محاوره

 

ترین نکات مطرح شده در گفتگو با هر یک از معلمان در چارچوب سواالت مصاحبه و مهم

 متناظر با عناصر آیزنر بدین شرح است:

 

 هدف:

 F« : ی آموزشی برای جامعه، فرد و مدرسه است. کنار آمدن با تنوع صداهای درون، یک وظیفه

ی چندفرهنگی و در یک دنیای چیزی است که به معنای رشد در یک جامعه این همان

آموزان اقلیت خود را، به عنوان برنده  ببینیم. کنم که دانشمن تالش می« »چندفرهنگی است.

ها به معلمانی نیاز دارند که باور بسیاری از دانش آموزان اقلیت دارای اهداف باالیی هستند. آن

ها برای رسیدن به موفقیت کمک کنند. من خواهند به آنانند موفق باشند و میتوها میدارند آن
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ها آموزانم بفهمند که انسانهدف کالس من این است که دانش»: M«. کنمها را باور میآن

ها مهم هستند و تا ی این سبکمتفاوتند و هر فرد شیوه و سبک زندگی خاص خود را دارد. همه

اهداف »: G«. ها احترام گذاشتی این تنوعیکدیگر آسیب نزنند باید به همه ها بهزمانی که گروه

های فرهنگی دیگر آموزش چندفرهنگی که من به دنبال تحقق آن هستم این است که فعالیت

پیام اصلی »: P«. بندی و بد تعبیر کردن و بدون غرض آموزش دهمها را بدون قالبفرهنگ

، دارای ارزشند. های دیگر نیز مهم هستند و در جامعهرهنگآموزش چندفرهنگی این است که ف

دهم، یکی از اهدافی که در کالس درسم با توجه به مفاهیم آموزش چندفرهنگی مد نظر قرار می

 «.عشق به خود و دانش است

 

  محتوا و سازماندهی محتوا:

K :«ع اطالعاتی که از کنم. انواآوری میآموزانم جمعهای چند بعدی از دانشهمواره داده

هایی از پرسنل مدرسه، اعضای اند. به عنوان مثال، دادهچندین منبع گوناگون جمع آوری شده

کنم که کالس درس من، اطمینان حاصل می»  :M«. خانواده و اعضای جامعه مورد نیاز است

نشان دادن کند. این کار را با های قومی گوناگون عرضه میتصاویر مثبت و مختلطی را از گروه

های حاوی اطالعاتی که تنوع نژادی، قومی و مذهبی را در جامعه به تابلوها و پوسترها و تقویم

های منفی حاکم بر تنوع قومی و ام با کلیشهتالش نموده دهم.کشند انجام میتصویر می

لف و های مختکنم احترام گذاشتن به فرهنگمن سعی می : »P«. فرهنگی و زبانی مقابله نمایم

آموزان یاد دهم، حتی با درس ریاضی. احترام به تنوع را در موضوعات مختلف درسی به دانش

توانم مطالعات اجتماعی، زبان و هنر را تنها با یک داستان پیش ببرم، اما این کار مرا از من می

مور محتوای دروس را براساس ا»  :G« کند.های مختلف محروم میها و دیدگاهمزایای داستان

آموزان کنم. مطالبی که باید تدریس کنم را با مطالبی که در دسترس دانشجاری طراحی می

 «کنم.ها نیاز دارند بیاموزند، طراحی میهست و آن

 

  یادگیری و سازماندهی آن ها: -فرصت های یاددهی

M: « ست را محلی ا -برخی از اعتقادات مرسوم اشتباه که در پیرامون استفاده از زبان بومی

های قومی و نژادی اقلیت هایی که از گروهام. از مشارکت والدین به خصوص آنکنار گذاشته

کنم. مشارکت والدین و جامعه، یک فرأیند فعال است که ترغیب شوند استفاده میمحسوب می

«. آوردهایی را برای اصالح یادگیری دانش آموزان فراهم میکند و فرصتکند، پشتیبانی میمی
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G: « از جمله شوند. ها بخش الینفک فرایند یادگیری در کالس من محسوب میخانواده

آموزان و شرح حال شفاهی های انتقادی از سوی دانششرح حالدهم، هایی که انجام میفعالیت

»  :P«. ی درسی چندفرهنگی ستهای مهم یک برنامههایشان است که از بخشاز طرف خانواده

-آموز نشوم، بیرون از مدرسه وقت میبندی شده از خود واقعی دانشدرک قالب برای اینکه دچار

یابم. همین طور به اند حضور میگذارم و در اجتماع آموزشی که شاگردانم از آنجا آمده

کنم. به هایی ورای کالس خود توجه میهای روزانه در طول مدرسه در مکاناجتماعات فعالیت

آموزانم من و دانش » :K «.دست اول هیچ جایگزینی وجود ندارد نظر من برای این اطالعات

کنیم که به گفتارهای اطراف و درون خودمان گوش کنیم و با محک زدن اینکه آن تالش می

بیشر شبیه خودمان و شبیه به دیگران، متعلق به خودمان یا  -گفتارها را چگونه حس می کنیم

 » :F«. خیلی از گفتارها را با ارزش بدانیم، ذاتاً آن ها را داری ارزش یکسان تلقی کنیم -بیگانه

دهند. این امر با کالس من زبان و دانش تاریخی و فرهنگی خود را توسعه می آموزاندانش

هویتی )هویت مربوط به نژاد، قومیت، جنسیت، های چندها در گروهتوصیف دقیق عضویت آن

 «.پذیر استملیت، زبان، مذهب، وضعیت اجتماعی اقتصادی( امکان

 

  روش تدریس:

F:  «کند تا دهم. این امر کمک میها انجام میا در گروههای کالس رمن بسیاری از فعالیت

دانش آموزان نقاط ضعف و قوت یکدیگر را پوشش دهند. از آنجایی که همه در انجام همه کاری 

های مختلف بدرخشد. این آموز این امکان را دارد در طول فعالیتعالی نیستند، پس هر دانش

آموزان آزادند که محترمانه و دانش»  :M«. ندکی خود ایجاد یک هویت مثبت میکار به نوبه

ی تدریس شیوه»  :G«. ها سؤال کنند و آگاهی خود را افزایش دهندی تفاوتطرفانه دربارهبی

کند. یعنی آموزان را برای همکاری کردن با یکدیگر ترغیب میهایی است که دانشمن عمدتاً راه

وفقیت برسند، با همکاری  یکدیگر موفقیت را آموزان به جای اینکه خودشان تنها به مدانش

هایی را که از هویت و آموزان کلیشهمن به دنبال آن هستم که دانش »: P «.آورندبدست می

های کالسی را اند، ساختارشکنی کنند. برای همین منظور، فعالیتفرهنگ همساالن خود ساخته

های های مختلف، بازدید از موزهگهایی مثل: کتاب الفبای فرهنگیرم. فعالیتدر نظر می

 «.های مختلف هستندهای کودکانی که از فرهنگهای سخنرانی خانوادهفرهنگی و برنامه
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  روش ارزشیابی:

K: «هایی مثل گردهمایی، به نظر من ارزشیابی باید به صورت دائم باشد، از قبیل فعالیت

نویسند، جشن هایی که ارب خود میآموزان از تجهای نوشتن که به طور خاص دانشکارگاه

در بحث » :M«. های مناسبی برای این منظور استتعطیل است و خواندن ترانه، فرصت

ارزشیابی از آزمون های حساس به فرهنگ استفاده می کنم. آزمون ها از نظر مقدار زبانی که در 

گروه های متفاوت از  خط سیر کلی و موارد آن، استفاده شده متفاوت اند. در هنگام فعالیت با

نظر زبانی، اگر آزمون ها مطالبات و نیازهای زیاد زبانی و/یا فرهنگی دارند، بشتر احتیاط می 

از آزمون های غیر زبانی که توانایی های غیر گفتاری و زبانی را اندازه گیری می »  :G«. کنم.

ارت های محدود در کنند؛ بیشتر استفاده می کنم. بدین ترتیب، هوش دانش آموزانی با مه

صحبت به زبان اصلی، دانش آموزان دو زبانی، و دانش آموزانی که زبان اصلی را به صورت غیر 

استاندارد صحبت می کنند، می تواند با اتکای کمتری به مهارت های تکلمی ارزیابی شود. 

زمون کاهش اساسا، آزمون های غیر زبانی، اثرات مداخله گر مهارت های زبانی را روی عملکرد آ

 «داده و در نتیجه، شانس دانش آموزان از گروه های متفاوت را برای موفقیت، افزایش می دهد.

ی پس از استخراج نکات کلیدی و مفاهیم اصلی، مضامین استخراج شده در قالب عناصر برنامه

 درسی آیزنر قرار گرفت.

 

 . اهداف:1

 .شده رانده حاشیه به فرهنگی و زبانی قومی، هایگروه زندگی اصالح و بهبود ●    

 .فرهنگی متنوع هایگروه و اقوام آموزان دانش تمامی برای عادالنه آموزشی شرایط ●    

 ی چندفرهنگی.های اساسی در جهت انجام وظایف و اثربخشی در جامعهآموزش مهارت ●    

 های قومی و فرهنگی متنوع.های درسی حساس به گروهطراحی برنامه ●    

 خویش. فرهنگ عناصر درک و قومی هویت و فرهنگی غرور حس ایجاد ●    

 .زاتنش و ایکلیشه رفتارهای از پرهیز و فرهنگیبین و گروهیدرون تعامالت بهبود ●    

 هایفرهنگ هایارزش حفظ بر تأکید و آموزاندانش فرهنگی یپیشنه با ارتباط برقراری ●    

 .متنوع

-دانش تمامی برای تمسخر، و تهدید از عاری محیطی در وجود ابراز ایهفرصت ایجاد ●    

 .آموزان
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 . محتوا:2

 .کندفراهم می را آموزاندانش تمامی مشارکت و همکاری یزمینه دروس، محتوای ●    

 .نمایدمنعکس می را جامعه در موجود فرهنگی و زبانی و قومی تنوع دروس، محتوای ●    

 زبانی، قومی، فرهنگی و تنوع به احترام مخالف، نظرات تحمل مؤثر، تعامل ،دورس محتوای ●    

 .دهدمی آموزش را دوستینوع

 .کندفراهم می جامعه رسمی زبان کنار در را مادری زبان به تعامل امکان محتوا ●    

 یفرهنگ و قومی متنوع هایگروه تمسخر و تحقیر عدم تنوع، به احترام محور بر محتوا ●    

 .شودمی  تنظیم

 را متنوع فرهنگی و قومی های گروه ادبیات و فرهنگ، هنر دانش، از استفاده امکان محتوا ●    

 .نمایدفراهم می آموزاندانش تمامی برای

 تمامی میان در را متنوع فرهنگی و قومی هایگروه با مثبت برخورد و نگرش محتوا، ●    

 .نمایدمی ترویج آموزاندانش

 محلی، گویش جمله از. گیردمی بر در را متنوع گروهای و هافرهنگ یهمه صدای محتوا، ●    

 نماید.می منعکس را مختلف هایفرهنگ زبان و تجارب فرهنگی

 

 . سازماندهی محتوا:3

 رسوم، و آداب ادبیات، تاریخ، هنر، فرهنگ، گسترش و حفظ معرفی، به محتوا سازماندهی ●    

 .نمایدمی کمک آموزاندانش به متنوع هایگروه فرهنگی و قومی هایارزش و هنجارها سنن،

 و فرهنگی مختلف هایگروه به احترام مخالف، نظرات تحمل محور بر دهی محتواسازمان ●    

 است. زبانی و قومی

-مقابله می فرهنگی و قومی هایگروه با و قالبی ایکلیشه رفتارهای با محتوا سازماندهی ●    

 .مایدن

 به زبانی و قومی فرهنگی، تنوع با مثبت برخورد و نگرش ایجاد در محتوا سازماندهی ●    

 .نمایدمی کمک آموزاندانش

 را فرهنگی و قومی متنوع هایگروه از آموزاندانش همکاری و مشارکت محتوا، سازماندهی ●    

 .کندپذیر میامکان بیشتر چه هر

-دانش تمامی برای را مختلف هایفرهنگ تجارب از استفاده انامک محتوا سازماندهی ●    

 .کندمی فراهم آموزان
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 را، متتنوع فرهنگی و قومی هایگروه در متنوع هایزبان و گویش محتوا، سازماندهی ●    

 .سازدمی منعکس

 

هایی هستند که در آن اهداف و های یادگیری موقعیتفرصتهای یادگیری: . فرصت4

ی درسی آیزنر به دو نوع رسند. در عناصر برنامهی عمل میاحی شده به مرحلهمحتوای طر

های محور. در فرصتفرصت یادگیری اشاره شده است: یادگیری فرایندمحور و یادگیری نتیجه

آموزان هستند که دست به محور، نتیجه از پیش مشخص نیست و این دانشیادگیری فرایند

-محور معلمان و دانشهای یادگیری نتیجهاند. در فرصتیری فعالانتخاب زده و در جریان یادگ

کنند. اما معلمان موفق در ی درسی را بی کم و کاست اجرا میآموزان منفعل بوده و برنامه

آموزان محور استفاده کرده و به همراه دانشهای یادگیری فرایندآموزش چندفرهنگی، از فرصت

 اند:ه و گاهاً به نتایج متفاوت دست یافتههای یادگیری را طراحی کردفرصت

 .آموزاندانش هایفعالیت انجام در یکسان شرایط کردن فراهم ●    

 هاینمایش مانند برنامهفوق و درسی هایفعالیت در آموزیدانش هایگروه یهمه حضور ●    

 .سرودها ای،مدرسه

 آموزان.توسط دانش رسوم و آداب و جارهاهن و فرهنگ از کوتاه اینوشته یا نویسیداستان ●    

 فرهنگی. و قومی هایگروه از یک هر نقش یها و صحبت دربارهموزه و هامکان از بازدید ●    

 

 های یادگیری:. سازماندهی فرصت5

 .گوناگون هایفعالیت مبنای بر یادگیری هایفرصت سازماندهی ●    

 و قومی هایگروه متنوع هایارزش و هنجارها با سبمتنا یادیگری هایفرصت سازماندهی ●    

 .گوناگون فرهنگی

 .کندمی بیشتر را آموزاندانش میان سالم تعامل امکان که هاییفعالیت از استفاده ●    

 .قومی و فرهنگی هایگروه متفاوت زندگی یدرباره گفتگو و بحث ●    

 قومی و فرهنگی تنوع یدهندهنشان که چه هر و تصاویر ها،داستان اشعار، از استفاده ●    

 است.
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 های ارائه و پاسخ:. روش6

 مسأله حل روش مشارکتی، تدریس: هایروش ویژه به متنوع تدریس هایروش از استفاده ●    

 گروهی، و انفرادی هایپروژه اکتشافی، هایروش گفتگو، و بحث و مناظره روش انتقادی، تفکر و

 .نقش ایفای تدریس روش

 توسط درس یارائه در آموزاندانش اول هایزبان از مختلف اصطالحات ترکیب و استفاده ●    

 .معلم

 .اجتماعی هایفعالیت و فرهنگی مفاهیم به آموزاندانش ارجاع ●    

 چگونگی یدرباره آموزاندانش یهمه به کننده اصالح و مثبت هایبازخورد یارائه ●    

 .پیشرفت

 .مؤثر یادگیری رفتارهای کردن تحسین و هدف تعیین برای تشویق ●    

 .گروهی کار در سازنده یادگیری هایشیوه و اصول کردن ادغام ●    

 .جامعه در شخصیشان هایتجربه گذاریاشتراک برای آموزاندانش از درخواست ●    

 .محورمعلم یاولیه هایشرو جای به آموز،دانش با آموز دانشروش به مسائل حل ارتقای ●    

 فرآیند در هاآن واقعی خود از استفاده و آموزاندانش فرهنگی مشخصات از آگاهی ●    

  یادگیری

 .آموزشی هایفعالیت در به ویژه زبانی و فرهنگی و قومی آمیز تحقیر رفتارهای از پرهیز ●    

 . ارزشیابی:1

 .یکدیگر کنار در کیفی و کمی ارزشیابی ●    

 .کتبی هایآزمون عملی، هایپروژه مصاحبه، مشاهده، نظیر متنوع هایروش از از استفاده ●    

 .ارزشیابی در پاسخ - باز تکالیف از استفاده ●    

 .تحصیلی سال طول در آموزاندانش تعامالت و هافعالیت مستمر ارزشیابی ●    

 .نویسی حال شرح روش از استفاده ●    

 

 گیریبحث و نتیجه

ی آموزش چندفرهنگی های موفقیت معلمان برجستهاین مطالعه به منظور شناسایی مالک

های موفقیت معلمان در توان ادعا نمود که این تحقیق، اهم مالکصورت گرفته است و می

آموزش چندفرهنگی را نشان داده است. بنابر اظهارات معلمان موفق در آموزش چندفرهنگی 

ی درسی چندفرهنگی کارآمد مالک تمامی فعالیت ها قرار می گیرد، این امهبرن آنچه که در یک
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ی عملکرد آموزان در زمینهآموزان پذیرفته شود و آموزش دانشهای میان دانشاست که تفاوت

ها ها و کمک به آنی اصلی و فضاهای اجتماعی متفاوت با فضاهای فرهنگی آنمؤثر در جامعه

اختی و الگوهای یادگیری نیز باید جز اهداف بزرگ مدرسه های شندر یادگیری شیوه

معلمان چندفرهنگی کارآمد این است که به از مشخصه های بارز این  (.Nieto, 2009)باشد

های شناختی و فرهنگی مطلع شوند و بتوانند کنند نسبت به جایگزینآموزان کمک میدانش

های فرهنگی غیر از محیط سازد در محیطمیها را قادر دست آورند. درنتیجه آنها را بهآن

هایی که در ی تعلق به گروهآموزان دربارهکه دانش فرهنگی خودشان موفق عمل کنند. تا زمانی

توانند آن عضویت دارند و تأثیر این عضویت بر زندگی خود، اطالعات کاملی نداشته باشند، نمی

ادها در زندگی آتی درک کاملی داشته ی چرایی وجود خود و علت وقوع برخی رویددرباره

معلم چندفرهنگی موفق، فعالیت های کالسی . (Gutierrez & Rogoff، 2003)باشند

طور کلی و تأثیر قومیت و  آموزان را قادر می سازد نسبت به روابط فردی و گروهی بهدانش

ن کمک طور خاص، شناخت پیدا کنند. همچنین به دانش آموزا فرهنگ بر زندگیشان به

حال، با آگاه کردن های قومی مطلع شوند. در عینکنند از مشترکات درون و بین گروهمی

ها مقابله کنند. تمامی معلمان آموزان از تنوع غنی در درون هر گروه قومی، با کلیشهدانش

آموزان کمک کنند تا نسبت برجسته در آموزش چندفرهنگی، دغدغه شان این است که به دانش

تر به دست بینانهتر و واقعهای قومی، درک جامعی از میراث و تجربیات گروهگسترده به طیف

آورند. مدرسه و معلم  باید به تنوع قومی و فرهنگی احترام گذارند و آن را منعکس کنند، اما 

های اصلی منافات دارد، ها و اعتقادات هر گروه قومی یا فرهنگی، که با ارزشنباید از رویه

های زندگی دموکراتیک را های قومی و فرهنگی، که فرصتکنند. بلکه باید تفاوت حمایت

، 2004) گرایی باید در درون بافت وحدت ملی روی دهددهند، تقویت کنند. کثرتافزایش می

Castles.) 

معلمان موفق در آموزش چندفرهنگی بر این باورند که نتایج پژوهش نشان می دهد که     

یات گروه قومی و فرهنگی نباید فرآیند رقابت باشد. نباید مؤید این واقعیت باشد ی تجربمطالعه

ی استعداد و ثروت یا ناتوانی و ضعف دارای حق که هر گروه قومی یا فرهنگی در زمینه

انحصاری است، بلکه باید بیانگر این واقعیت باشد که هر فرد و هر گروه قومی دارای ارزش و 

های قومی مشخصات و آموزان باید یاد داده شود که افراد تمام گروهمنزلت است. به دانش

شکل متفاوت های اجتماعی بهنیازهای مشترکی دارند، هرچند ممکن است از برخی موقعیت

های متفاوتی برای برآوردن نیازها و تحقق اهداف خود استفاده تأثیر پذیرفته باشند و از شیوه

ها و که معلمان موفق در آموزش چندفرهنگی از تعصب کنند. بررسی ها حاکی از آن است
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های یادگیری کالس درس، ها در سازماندهی فرصتهای خود مطلع هستند. آنداوریپیش

کنند. دیدگاهی از دیدگاه چند گروه قومی و فرهنگی استفاده می-جای استفاده از تحلیل تکبه

ظریف و زندگی وابسته به هم اعضای های کند تا شباهتآموزان کمک میاین روش به دانش

های قومی مطالعه های قومی مختلف را مشاهده کنند، مفهوم جامعیت را در ارتباط با گروهگروه

های جامعه مشارکت های قوم تا چه اندازه در تمام جنبهکنند و مشاهده کنند که تمام گروه

ها ها و لهجهنگرش، که تمام زبانشناسند و از این آن ها تنوع زبانی را به رسمیت می دارند.

کنند. ها و برای برخی اهداف هستند، حمایت میهای ارتباطی معتبری برای برخی گروهسیستم

اجتماعی گرفته شناسی و علومهایی نظیر جامعهمفاهیم مربوط به زبان و لهجه، که از رشته

چیزی بیش از دستور زبان  آموزان از زبان و لهجه بهشوند برداشت دانشاند، باعث میشده

شناختی آموزش داد که زبان -توان مفاهیم جامعه آموزان میصحیح گسترش یابد. به دانش

های صحبت کند. عادتچارچوبی برای درک رفتار شفاهی و غیرشفاهی خود و دیگران فراهم می

 (.Lee، 2006)کردن، گوش دادن و خواندن باید با توجه خاص به کاربردهای زبانی تقویت شود

فرصت های یاددهی یادگیری که این معلمان طراحی می کنند به دانش آموزان این امکان را 

ها و های خود و دیگران بپردازند. با این کار، نسبت به زبانی لهجهکه به مطالعهمی دهد 

آموزان کمک شوند. این روش به دانشهای خود بیش از پیش پذیرا میسنخهای هملهجه

ند هر زمان که الزم است مفاهیم را در زبان محلی خود به وجود آورند و همزمان درک کمی

آموزان فرهنگ کسانی را که از که، دانشتر آنخود از محیط زبان مادر را افزایش دهند. مهم

که، ارتباط مؤثر در زبان دوم، نیازمند  کنند، مطالعه کنند. نهایت آنزبان دوم استفاده می

 ها است.دم آن و فرهنگ آنشناخت مر
 نکته ی حائز اهمیتی که در میان تمامی گفتگوهای انجام شده مشهود بود این است که    

ویژه منابع اجتماعی محلی حداکثر  معلمان موفق در آموزش چندفرهنگی از یادگیری تجربی، به

ح ملی بلکه در سطح تنها در سط های قومی و فرهنگی، نهی گروهبرند. مطالعهاستفاده را می

ها فراتر از های معلمان موفق در آموزش چندفرهنگی است. آنمحلی نیز، بخشی از فعالیت

کنند که استفاده می "آزمایشگاهی"عنوان روند و از اجتماع محلی بهدیوارهای کالس درس می

بهبود های فکری، اجتماعی و فعالیت سیاسی خود را توانند مهارتآموزان در آن میدانش

های تحقیقاتی فردی یا گروهی استفاده ریزی شده و پروژهببخشند. از سفرهای علمی برنامه

های قومی و فرهنگی نمایند. بررسی مداوم اجتماع محلی باعث شناخت از پویایی گروهمی

دهد. آگاهی و تعهد نسبت به کارهایی که شود و احترام نسبت به دستاوردها را افزایش میمی

الزم است انجام شود، بهبود فرصت های زندگی برای تمام ساکنان محلی را، افزایش هنوز 
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کنند به معلمان از ساکنان محلی با سوابق قومی مختلف دعوت می .(,Sletter 2005)دهدمی

های آموزان به اشتراک بگذارند، سنتهای خود را با دانشکالس درس بیایند، تجربیات و دیدگاه

ی جامعه و های جدیدی دربارهها، پاسخ دهند، دیدگاهرح دهند، به پرسششفاهی خود را ش

این مطالعه حاکی از آن است  آموزان باز کنند.تاریخ ارائه کنند و درهای تحقیق را به روی دانش

که اگر نوع نگرش و اعتقاد معلمان بر محور تنوع فرهنگی برقرار باشد و اگر دانش و مهارت 

-های درسی چندفرهنگی نیز میی موجود در جامعه مطلوب باشد، برنامههامعلمان از فرهنگ

توانند مؤثر واقع گردند. معلمان موفق در برنامه های درسی چندفرهنگی بر اهمیت نقشی که بر 

آموزان معلم، عامل مهمی در محیط یادگیری رسمی دانشعهده دارند واقفند و می دانند که 

ه عمل آمده می توان اینگونه نتیجه گرفت که برای ایجاد شود. از بررسی های بمحسوب می

محیط آموزشی چندفرهنگی موثر، باید به آموزش و بازآموزش معلمان و دیگر کارکنان آموزشی 

-های مثبت و پیشینهها، برداشتها، نگرشهای معلمی که از مهارتتوجه خاصی شود. در دست

 ر نیست، مطالب کامل و دیگر اجزای برنامهی محتوایی الزم در محیط چندفرهنگی برخوردا

های آنان نگرش ها و برداشت بایست احساسات،آموزشی کارآیی ندارند. به همین دلیل می

 (. ,Meyer & Wood 2004)های قومی، فرهنگی و زبانی روشن و تحلیل گرددنسبت به گروه

های قومی و شناختی گروههای تاریخی و مشخصات جامعههمچنین معلمان باید نسبت به تجربه

های قومی و های الزم را برای ارتباط با گروهفرهنگی و زبانی در کشور کسب دانش کنند. مهارت

های تدریس و فرهنگی و زبانی متنوع کسب کنند و قادر به انتخاب و بازنگری محتوا و روش

 های ارزیابی باشند.روش
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