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 به آموزش علوم تجربـي      1»رويكرد انسان شناختي  «هدف اين نوشتار تبيين     : چكيده
توانـد بـراي    رويكرد مـي اي است كه اينو توضيح در خصوص كمك و تاثير بالقوه 

هاي پيش روي يادگيري و تدريس علوم تجربي داشـته          نگريستن به مسائل و چالش    
گرا و دروني زاويه ديد و منظري جديـدي در          اين رويكرد با اتخاذ نگاهي كل     . باشد

 براي تبيين رويكرد انسان شـناختي بـه         .شودهاي علوم تربيتي را موجب مي     پژوهش
هـاي سـاخت و سـازگرايي       ادن وجـوه تمـايز آن از ديـدگاه        آموزش علوم و نشان د    

-ديـدگاه جامعـه  (و ساخت و سـازگرايي اجتمـاعي       ) شناسانهديدگاه روان (شخصي  

خطوط كلي بحـث در قالـب ابعـاد معرفـت شـناختي، پـداگوژي و روش           ) شناسانه
در تبيـين وجـوه فرهنگـي يـادگيري علـوم از ايـده        . شناسي توضيح داده شده است    

اين ايده، به همـراه تعريفـي   . ژيرو بهره گرفته شده است    » مرزهاي فرهنگي گذار از   «
اي از مـساله  كه از يادگيري مبتني بر رويكرد انسان شناختي ارائـه شـده، ابعـاد تـازه       

تـوان گفـت   براسـاس ايـن رويكـرد، مـي    . كنـد پيچيدة يادگيري علوم را روشن مـي      
-تفـاوت . آموزان نيست  دانش هاي ذهني و شناختي   يادگيري علوم منحصر به قابليت    

كننـد،  آموزان ميان دنياي زندگي روزمره و كالس ادراك مـي         هاي فرهنگي كه دانش   
يـادگيري علـوم تجربـي      -در فهم بسياري از مسائل و مشكالت مـرتبط بـا يـاددهي            

گرا، متاثر از رويكرد انـسان شـناختي،        با داشتن نگاه كل   . بصيرت آفرين و مهم است    
اي را حاصل تعامـل پويـا، پيچيـده و پيوسـته             لوم تجربي مدرسه  توان يادگيري ع  مي

بوم اجتمـاعي كـالس درس؛ خـرده        شناختي و شخصي يادگيري؛ زيست    وجوه روان 
آمـوز؛ و   آمـوز؛ فرهنـگ ملـي دانـش       فرهنگ خانواده، اجتماع محلي و مدرسه دانش      

  .اي دانستخرده فرهنگ علم و علوم مدرسه
  

  ربي، رويكرد انسان شناختي، يادگيري، فرهنگآموزش علوم تج: هاكليد واژه
  

Z, Niknam, M, Mehr Mohammadi, (Ph.D), N, Fazeli, 
(Ph.D) & H, Fardanesh, (Ph.D) 
 
Abstract: The purpose of this paper is to find a sound 
explanation to an anthropological approach to science 
education. This approach is based on holistic and emic 
points of view. Anthropological approach will open new 
windows for researchers in the field of education to see 
issues in a different light. To clarify the characterizations 
of anthropological approach to science education and 
showing its differences with social constructivism and 
personal constructivism, we will draw epistemological, 
pedagogical and methodological dimensions of this 
approach in our outline. We will use Giroux’s concept of 
cultural border crossing to explain cultural aspects of 
learning. Cultural border crossing together with 
anthropological definition of learning will reveal new 
aspects of complexity of science learning. The degree of 
cultural difference that pupils perceive between their 
life-world and the science classroom is important in 
understanding the difficulties of teaching and learning in 
science education. The result of this study shows that 
learning science is not solely limited to students’ 
intellectual and cognitive abilities. Having a holistic 
view based on anthropological approach, expand 
researchers’ conceptual horizon, empowering them to 
conceptualize problems of science education. Finally we 
will see that learning science is a complex and organic 
interaction among personal orientation of students; the 
societal-ecological setting of classroom; the subcultures 
of students’ family, local community, and school; the 
culture of their country or nation; and the subculture of 
science and school science.   

 
Key words: Science education, Anthropological 
approach, Learning, Culture 
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  مقدمه
ي را از سـر گذرانـده        مختلفـ  رويكردهاي پژوهش در زمينه يادگيري و تدريس علوم تجربي           
شناختي افرادي نظير پياژه، برونر و آزوبل و ساخت و سـازگرايي            هاي روان در ابتدا ديدگاه  . است

 بـراي اين رويكردهـا    تمركز  . دهاي فردگرايانه نسبت به يادگيري بو      موجب تسلط نگاه   2شخصي
توجـه بـه عوامـل محيطـي در          بـي  ،هـاي عقالنـي او    تبيين و توضيح يادگيري بر فرد و توانمندي       

 3هـا يدر اين دوران پژوهشگران حوزه آموزش علوم به بررسي اموري نظير بدفهم           . دبو ،يادگيري
  .پرداختندان ميآموزهاي بديل در فهم دانش و چارچوب4و ادراكات عقل سليمي و متعارف

هـاي   در حوزه آموزش علوم به تدريج به سمت ديـدگاه          پژوهششناختي    پس از رويكرد روان   
. پرداخت، بسط و توسعه يافت  شناختي كه به بافتمندسازي يادگيري در محيط اجتماعي مي        جامعه

ن در آمـوزا هاي زيادي در حوزه يادگيري بود كـه بـسياري از دانـش    دليل اين بذل توجه پژوهش    
كننـد و خطـر تغييـر دادن         مقاومت مي  5هاي كامال عقالني  برابر يادگيري مفاهيم منطقي و آموزش     

 مطرح در كتب درسي يا 7 خود را به بهاي يادگيري مفاهيم انتزاعي خالف شهود    6ادراكات عاميانه 
آموزان ممكـن اسـت از نظـر تحـصيلي پيـشرفت            اين دست دانش  . پذيرندهاي معلم نمي  آموزش

هايي نظير سـاخت و  ديدگاه. استعدادي آنان نيستسبي نداشته باشند اما اين مطلب به دليل بي     منا
توان به  تر مي طور مشخص هب. استشناختي   رويكردهاي جامعه  ه از اين دست   8سازگرايي اجتماعي 

و شـاگردي    9هاي شناخت وابـسته بـه موقعيـت       هاي نظريه آثار افرادي اشاره داشت كه به داللت      
  ).1996آيكنهيد، ( پرداختند اشاره كرد در كالس درس علوم مي10يشناخت

مرحله بعدي در تحول و تكامل در خـصوص پـژوهش دربـاره يـادگيري و تـدريس علـوم                    
. كنـد  توجـه مـي    12 است كه به مطالعه يادگيري در محـيط فرهنگـي          11رويكرد فرهنگي اجتماعي  

                                                                                                                     
1. anthropological approach 
2. Personal constructivism 
3. Misconceptions 
4. Commonsense conceptions 
5. Rational 
6. Common sense conception 
7. Counter intuition  
8. Social constructivism 
9. Situated cognition 
10. Cognitive apprenticeship  
11. Sociocultural approach 
12. Cultural milieu 
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برآمده مطرح است    ي به آموزش علوم   ها كه با عنوان رويكرد فرهنگي اجتماع      بسياري از پژوهش  
شناسـي فرهنگـي،    هاي انسان شناسي، مطالعات انسان    از جمله ويگوتسكي، نظريه    ييهااز ديدگاه 

هاي حاصل از برجسته شدن     هاي مورخين علم و نيز ديدگاه     شناسي علم، ديدگاه  هاي جامعه بحث
هـاي  پـژوهش   ).2000ليمكـي،   (باشد  و اهميت يافتن نقش زبان در علوم انساني و اجتماعي مي          

مبتني بر رويكرد فرهنگي اجتماعي در خـصوص يـادگيري و آمـوزش علـوم بـه مـسائلي نظيـر                     
هـاي  ، فرهنگ كالس درس، سـاختار مدرسـه و مناسـبات ميـان افـراد، محـيط                2، گفتمان 1قدرت

هاي آموزان و نيز پارادايم   سياسي، اجتماعي اقتصادي واردكننده فشارهاي سياسي خاص بر دانش        
آمـوزان   يـا دانـش    3كشورهاي غيرغربـي   آموزان در پردازد كه دانش  فرهنگي اجتماعي حاكمي مي   

رويكـرد  "). 1996آيكنهـد،  (كننـد  هاي اقليت در كشورهاي غربي آن را تجربه مي       متعلق به گروه  
  .گيرد، كه تبيين آن در اين نوشتار موردنظر است، در اين بخش قرار مي"انسان شناختي

هـايي بـراي آمـوزش علـوم بـه          شناختي سودمندي شناختي و جامعه  ويكردهاي روان اگرچه ر 
، با لحـاظ كـردن بافـت فرهنگـي و         نگرتر انسان شناختي  جانبهدنبال داشته است، اما رويكرد همه     

هاي جديدي در فهم مـشكالت مربـوط بـه يـادگيري آمـوزش       بصيرتاجتماعي وقوع يادگيري،  
  .آوردعلوم به ارمغان مي

سازگرايي اجتماعي در آموزش علوم  وايل دهه نود ميالدي بسياري از پيشگامان ساخت واز ا
انـدازي بـا قبـول يـادگيري بـه عنـوان اكتـساب              هاي خود را در جهت چـشم      به تدريج پژوهش  

هـا بـه    ها در كالس درس علوم مستلزم ورود بچـه        يادگيري بچه ": اندفرهنگي، سمت و سو داده    
  ).2004درايور و همكاران،  ("يك فرهنگ جديد استاجتماع گفتماني جديد، 

شـناختي در   قبل از ورود به بحث ذكر اين مطلب ضروري است كه منظور از رويكـر انـسان                
شناسي به عنوان يك رشته دانشگاهي با محتواي خـاص آن نيـست؛             اين نوشتار، استفاده از انسان    

بخشي در مطالعه   له و پايگاه نظري الهام    تواند وسي شناسي مي بلكه منظور اين تلقي است كه انسان      
 بـه   4شناسي آمـوزش و پـرورش     كنيم براساس انسان  تالش مي . مدرسه، يادگيري و تدريس باشد    

شناختي و تاكيـدي كـه      بر اين اساس با اتخاذ نگاه انسان      . حوزه پژوهش در آموزش علوم بنگريم     

                                                 
1 . Power 
2 . Discourse 
3 . Non western 
4 . Anthropology of education 
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اويه ديدي متفـاوت بـراي فهـم        بر فرهنگ و فرايندهاي فرهنگي وجود دارد، به تشريح و طرح ز           
  . پردازيمفرايند تدريس و يادگيري علوم مي

نده اين رويكرد به پژوهش آموزش علوم چيست و وجه تمـايز آن             دهتشكيلهاي   اما ويژگي 
شناسـي،  كـه در ادامـه پاسـخ آن را در سـه حـوزه معرفـت                از ساير رويكردها چيست؟ سـئوالي     

  .دهيمقرار ميوكاو  شناسي مورد كندپداگوژي و روش
رو اتخـاذ موضـعي     از ايـن  . شـود  دانسته مي  2 و غير فرهنگي   1در تصور رايج، علم امري عيني     

هاي آمـوزش علـوم     شناختي براي پژوهش  هاي مهم معرفت  شناختي به آموزش علوم داللت    انسان
ـ       عالوه از آن  هب. به دنبال خواهد داشت    تي  ي علـوم را فعـالي     ريادگجايي كه اين موضع فرهنگـي، ي

هـاي پـداگوژيك مهمـي نيـز بـراي تـدريس و             رو داللـت  داند از ايـن   فرهنگي و نيز شناختي مي    
شـناختي بـراي پـژوهش در       هاي روش شناختي داللت چنين نگاه انسان  هم. همراه دارد يادگيري به 

 رو بـراي  از اين . نگاري بپردازند هاي مردم حوزه آموزش علوم دارد تا محققان به استفاده از روش         
ـ  كـه ا ي سه حوزه اصلشناختي به پژوهش در حوزه آموزش علوم  فهم رويكرد انسان    كـرد ي روني

، مـورد بحـث و      شـته باشـد   ادبـه دنبـال      متفاوت   يها و طرح نگاه   يبخشرتيتواند در آن بص   يم
شناختي به آموزش علـوم     رو خطوط و چارچوب كلي رويكرد انسان      از اين . دهيمبررسي قرار مي  

در بخـش   . گيـريم شناسي پي مي  شناسي، پداگوژي و روش   گانه معرفت هاي سه را در قالب حوزه   
شـناختي  تر بحث يادگيري علوم تجربي از منظر رويكرد انـسان         طور مشخص هبعدي اين نوشتار ب   

ي گيرتـز از    در اين بخش براي فهم بهتر يادگيري، تلقي معناشناسانه        . دهيمرا مورد توجه قرار مي    
ري علوم تجربي بكارگرفته شده و بـرآن اسـاس يـادگيري علـوم تجربـي      فرهنگ در حوزه يادگي  

به دنبال ارائه اين تعريف فرهنگي از يادگيري علوم تجربي، ايده گذار مـرزي              . تعريف شده است  
ايي اساسي در تبيين چگونگي وقوع يا عدم وقوع يادگيري علوم تجربي در             ژيرو به عنوان انديشه   

  . كالس درس بحث شده است
  3شناختي به آموزش علوم تجربيكرد انسانروي
هـا و   اندازي است كه فعاليـت    شناختي زاويه ديد و چشم    طور كلي منظور از رويكرد انسان     به    
شناسـي فرهنگـي ايـن      گونه كه در انسان   داند، آن هاي انساني را اموري با ماهيت فرهنگي مي       ايده

                                                 
1 . Objective 
2 . Acultural 
3 . Science Education 
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در ايـن نـوع نگـاه اسـتفاده از رويكردهـا و             در واقع هدف ما     . نوع نگاه رشد و بسط يافته است      
شناسي است تا به اين مساله بپردازيم كه چگونه فرايندهاي فرهنگي، تـدريس و              هاي انسان روش

چـه در   آن. گذارندها اثر مي  كند و بر آن   يادگيري علوم تجربي يا ساير موضات درسي را متاثر مي         
شـناختي،  است كه منظـور از رويكـر انـسان        ضرورت دارد توجه بدين مطلب      جا تاكيد بر آن     اين

چه در بلكه آن. شناسي به عنوان يك رشته دانشگاهي با محتواي خاص آن نيستاستفاده از انسان
ريزي اين تلقي و برداشت است كه اين نوشتار به دنبال تبيين و توضيح آن هستيم تالش براي پي          

هاي انساني را اموري با    ها و ايده    ست كه فعاليت  انداز نظري ا  شناختي زاويه ديد و چشم      رويكرد انسان 
موضوعات مـرتبط   در مطالعه   شناختي،    رويكرد انسان   به عبارت ديگر   .كند  ماهيت فرهنگي تلقي مي   

طـور  آمـوزان و بـه    معلمان، دانش ( به بافت و زمينه گسترده فرهنگ زيسته افراد          تعليم و تربيت  با  
بيـنش انـسان   در ايـن نوشـتار، از    . دكنـ مـي توجـه  ) كلي كارگزاران و عوامل دخيل در يادگيري   

براي نگريستن به مسائل مرتبط با ياددهي و يادگيري علوم تجربي           به عنوان زاويه ديدي     شناختي  
اده شده   و مواردي نيز به عنوان مثال و نمونه از كاربرد اين بينش توضيح د              بهره گرفته شده است   

  .است
ژه فرهنگ كليد واژه اصـلي و مفهـومي كـانوني محـسوب             شناسي، وا جايي كه در انسان   از آن 

هـاي تربيتـي    كه تعاريف متعددي از اين واژه هادي و راهنماي پـژوهش          شود و نيز به دليل آن     مي
  . جا موردنظر است، ارائه نماييمبوده است، مناسب است تا تعريفي از فرهنگ كه در اين

ـ  . دهيم توجه قرار مي   در اين نوشتار ما تعريف گيرتز از فرهنگ را مورد          طـور اسـتعاري    هاو ب
هـا كـه    اي از داللـت   انسان حيواني است كه در شـبكه      ": كندتعريف خود از فرهنگ را مطرح مي      

تحليـل مـسائل    . كنم آن تارهـا و شـبكه فرهنـگ اسـت          من فكر مي  . خود تنيده است معلق است    
ه علمـي تفـسيري و در   باشـد بلكـ  فرهنگي مانند علم تجربي كه در جستجوي قوانين است نمـي      

 بـاز   ينـوع ساز است كـه      مفهوم معنا  كيفرهنگ  رو  از اين . )1973گيرتز،  ( "جستجوي معناست 
 ي كـار اصـل    گـر يبه عبـارت د   . سازد را ممكن مي    و خاص  دي چارچوب جد  كي جهان در    ريتفس

 عناصـر   بيـ  كنشگران كـه بـه واسـطه ترك        ي برا تيدن معنا و هو   آورفرهنگ عبارتست از فراهم     
  سـاخت معناسـت    ي به معنـا   اسافرهنگ اس . شودي ممكن م  ي و ارزش  ي احساس ،يي معنا ،يشناخت

جا بر وجه معناشناسـانه فرهنـگ بـدان معنـي نيـست كـه وجـه                  ما در اين   تاكيد ).1973گيرتز،  (
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گيريم، بلكه منظور آنست كه حتـي ايـن         ارتباطي و مناسبات اجتماعي فرهنگ را كامال ناديده مي        
  .شودوان بخشي از معاني فرهنگي در نظر گرفته ميبعد اخير نيز به عن

انـد، كـه بـر سـاير        هاي حوزه آمـوزش علـوم بـوده       تعاريف ديگر فرهنگ نيز هادي پژوهش     
، سـاختارهاي اجتمـاعي،     1برقراري رابطه : اند مانند هاي فرهنگ متمركز بوده   ها و ويژگي  خصيصه

هـاي متعـارف،   هـا، كـنش  ت، مهـار هـا، باورهـا، انتظـارات   هـا، ارزش  ها، هنجارها، نگـرش   عرف
 بـر برخـي از ايـن        3 و چندفرهنگي  2در آموزش علوم بين فرهنگي    . بينيمصنوعات مادي و جهان   

چه ضرورت دارد تا در اين جا بدان        آناما  . شودهاي فرهنگ تاكيد و تمركز مي     وجوه و خصيصه  
رمـاني آن، فرهنـگ واال،       تاكيد داشته باشيم اين است كه واژه فرهنگ در اين نوشتار در معنـاي آ              

طور كه بيـان شـد تعريـف علمـي و غيرايـدئولوژيك آن، و وجـه                 مورد توجه نيست، بلكه همان    
  .نظر استي آن مطمحمعناساز و زيست شده

  شناختي به آموزش علومخطوط كلي رويكرد انسان
 شناسـي، شناختي به پـژوهش در آمـوزش علـوم، سـه حـوزه اصـلي معرفـت                رويكرد انسان      

هاي سازنده ايـن  كنيم به ويژگيدر اين بخش تالش مي. كندشناسي را متاثر مي   پداگوژي و روش  
كه به اما قبل از آن. رويكرد در پژوهش آموزش علوم و وجه تمايز آن از ساير رويكردها بپردازيم

ط بـا   شناختي در آموزش علوم بپردازيم، و داللـت و معنـاي آن را در ارتبـا               كاربرد رويكرد انسان  
شـناختي  هاي عام و مـشترك رويكـرد انـسان        آموزش علوم درك كنيم بهتر است، به بيان ويژگي        

هـاي ايـن رويكـرد و بيـنش را در حـوزه             توان كـاربرد و داللـت     گاه در قدم بعد مي    آن. بپردازيم
  .آموزش علوم بهتر درك كرد

برخي از  شناختي برشمرد،   ان انس رويكرد و بينش   براي   توان مي  متعددي هاي و ويژگي  هامولفه    
فاضـلي،   (5گراييبوم؛  نگاريمردم؛  4گرايي  كل؛  گراييمقايسه :عبارت است از   عامهاي  ويژگياين  

تـري داشـته باشـيم تـا در ادامـه           جا الزم است بدان تاكيد بيش     چه در اين  اما آن ). در دست چاپ  
  .باشدگرايي مربوط ميايي و بومگركاربرد اين رويكرد را در آموزش علوم بهتر دريابيم، به كل

                                                 
1 . Communication 
2 . Cross-cultural science education 
3 . Multicultural science education 
4. Holism 
5. Native point of view 
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 و   مطالعـه تمـامي ابعـاد       اسـت كـه    يتشـناخ  انسان رويكردهاي اصلي     يكي از مولفه  گرايي  كل    
 بـه عبـارت ديگـر    .دهـد  را مورد توجه قرار مـي  يك پديده در بستر اجتماعي آنزواياي مختلف 

گـراي  كـل شناخت  چه در   آن. ديدن همه چيز درباره يك چيز، نه ديدن يك چيز درباره همه چيز            
رو مطالعـه هـر     از ايـن  . است ربط و نسبت آن با كل اجزاي جامعه           ديدن ديك مساله اهميت دار   

  . اي به تمام جامعه است  اجتماعي، هرچند كوچك باشد، دريچهپديده
. دانـست ) 1اميـك (توان آن را معادل نگـاه از درون         گرايي آن چيزي است كه مي     منظور از بوم      

در روش اميـك مقـوالت فكـري افـراد          . قرار دارد ) 2اتيك(ز درون در مقابل نگاه از بيرون        نگاه ا 
كـه در روش اتيـك سلـسله        رود، در حالي  كار مي هها و رفتارهايشان ب   بومي براي توصيف نگرش   

بـه عبـارت ديگـر در       . شـود كار گرفتـه مـي    همقوالتي از بيرون براي توصيف واقعيت اجتماعي ب       
كـه  شود، در حالي  سازي افراد مورد مطالعه توجه مي     ه تجربه زيسته و نظام مقوله     رويكرد دروني ب  

  .پوشانيمدر نگاه بيروني مفاهيم از قبل موجود را بر قامت موضوع مورد مطالعه مي
وقتي از ايـن رويكـرد بـه        . دهندشناختي را تشكيل مي    انسان رويكردهاي  ، بنيان هااين ويژگي 

ي براي نگريستن به مسائل آموزش و پرورش و برنامـه درسـي اسـتفاده             عنوان منظر و زاويه ديد    
 ايـن دو    .تر و از منظر افراد دخيل در آن خواهد        ها و تفسيرهاي ارائه شده همه جانبه      كنيم، تحليل 

هاي مرتبط با برنامه درسي را منتـزع        ها پژوهش هاي مهمي است كه فقدان آن     ويژگي از خصيصه  
   .كندارزش ميها و به تبع غيرسودمند و كمگيري آن شكلو بريده از بافت و زمينه

هـاي  شناسي به پژوهش در آموزش علوم را در حـوزه         در ادامه اقتضائات كلي رويكرد انسان     
  .كنيمشناسي بررسي ميشناسي، پداگوژي و روشگانه معرفتسه

رش بر ايـن    شناسي آموزش و پرو   نظران برجسته انسان  ، از صاحب  3اريكسون :شناسيمعرفت
- و معرفـت   5شناسـانه هاي هستي فرض مستلزم يادگيري پيش   4نظر است كه موضوع درسي علوم     

ـ       ، 1986اريكـسون،  ( وجـود آمـده اسـت   هشناسانه است كه طي چند صد سال در دنيـاي غـرب ب
به تعبير ديگر او بر اين نظر است كه مفروضاتي كه دانش علمـي بـر آن اسـتوار                   . )2004برندت،  

                                                 
1. Emic 
2. Etic 
3 . Erickson 
4 . Subject matter of science 
5 . Ontological 



 شناختي يادگيري علوم تجربيتبيين انسان : آموزش علوم تجربي و فرهنگ

 15

با قبول اين ديدگاه بحث و موضوع چگونگي مواجهـه دانـش            .  نيست 1جهان شمول است عام و    
-هاي ديگر درباره جهان طبيعي مطرح مـي       هاي دانشي موجود در فرهنگ    علمي با ساير مجموعه   

آمـوزان و   بيني دانش براين اساس ممكن است موضوع مشابهت يا عدم مشابهت ميان جهان          . شود
آمـوزان  البته اين بدين معنا نيست كه معلمان و دانش        .  مطرح شود  بيني علم غربي  معلمان با جهان  

كننـد يـا يـادگيري آن را وجهـه          و يا حتي پژوهشگران از ماهيت فرهنگي علمي كه تدريس مـي           
 در ميـان معلمـان      2000در پژوهـشي كـه در سـال         . اند، آگاهي داشته باشند   همت خود قرار داده   

 از آن بود كه معلمان بسيار كمي در هر دو كـشور علـم و      بومي كانادا و ژاپن انجام گرفت حاكي        
البتـه ايـن    . )2000آيكنهيـد و اوتـسوجي،      (دانند  اي فرهنگي مي  تدريس علوم را فعاليت و پديده     

مطلب جاي تعجب و شگفتي ندارد، زيرا تصور بسيار رايج اين اسـت كـه شـناخت و يـادگيري                    
دهـد و نـه حاصـل فراينـدهاي          رخ مـي   علمي حاصل فرايندهاي رشد فردي است كه درون فرد        

  .پيونددفرهنگي اجتماعي كه در بافت و زمينه ي فرهنگي و تاريخي به وقوع مي
، از  )1996كـوبرن،    (هـاي كـوبرن   تر در اين خـصوص اشـاره بـه ديـدگاه          براي توضيح بيش  

او تحقيقـات   . نظران شاخص رويكرد فرهنگي اجتماعي به آموزش علوم سـودمند اسـت           صاحب
آموزان نسبت بـه     كه با هدف نيل به چگونگي فهم دانش        2 رايج در خصوص تغيير مفهومي     بسيار

او بـر ايـن نظـر اسـت كـه ايـن دسـت        . دهدگيرد را مورد نقد قرار مي    مفاهيم علمي صورت مي   
او در اين   . ها ديدگاهي بسيار ساده انگارانه و فردگرايانه نسبت به يادگيري و تفكر دارند            پژوهش
  :يسدنوزمينه مي

  هاي الزم است كه علم مرتبط با ساير دروس در هدفي مشترك براي رشد جهان بيني"
بر اين اسـاس او     . )1996كوبرن،  ( "هاي آن است ديده شود    دانش آموز كه علم يكي از مولفه      

 كه يادگيري و ساخت مفاهيم علمي را بر اساس نگـاه            3هاي ساخت و سازگرايي شخصي    ديدگاه
  .نگردبرد و به آن به ديده ترديد ميدهد را زير سوال ميوضيح مياي از رشد تپياژه
شناسي را به عنوان يكـي از ابعـاد قابـل توجـه در          تر بحث معرفت  طور مشخص كه به براي آن     

 وقتـي بـه   4شناختي به آموزش علوم مورد توجه قرار دهيم به ماهيـت علـم مـدرن            رويكرد انسان 

                                                 
1 . Universal 
2 . Conceptual change 
3  . P ersonal constructivism 
4 . Modern science 
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يكـي از سـئواالت اساسـي و        . كنيمايي مي گيرد، اشاره قرار مي عنوان يك ماده درسي مورد توجه       
هـاي  آموزان متعلـق بـه گـروه      اي در كشورهاي غيرغربي يا براي دانش      جدي درباره علوم مدرسه   

در اين خصوص اين سئوال مطرح است كـه         . اقليت در كشورهاي غربي ماهيت علم مدرن است       
 ؟  2مشابه در برنامه درسي داشـته باشـد، يـا خيـر            بايد نظير علم مدرن جايگاهي       1آيا علوم قومي  

    پي4گرايي در برابر نسبي3بحث در اين خصوص را در قالب ديدگاه و موضع جهان شمولي
  .گيريممي

هاي قومي، دانش   دانش. از منظر جهان شمولي طبيعت داور و حكم نهايي درباره دانش است                
 و مـورد ارزيـابي      5د قابل اطمينـان، منتـشر شـده       شوند؛ زيرا مبتني بر شواه    حقيقي محسوب نمي  

  :نويسددر اين خصوص ماتيوس مي.  نيستند6متخصصان
هـاي مـا دربـاره آن    انديشه اصلي جهان شمولي اين است كه نهايتا جهان مـادي داور تبيـين     "    

در نهايـت    پردازند امـا  اگرچه دانشمندان به بحث و گفتگو و مذاكره در خصوص علم مي           . است
جهان طبيعي داراي اين ويژگي است كه نامرتبط با عالئـق           . كننده است  جهان است كه تعيين    اين

 .انساني، فرهنگ، مذهب، نژاد و جنسيت است

گرايي بر اين نظر است كه طبيعت به تنهـايي مـالك و   ديدگاه جهان شمولي، نسبي در مقابل     
كننـده و  يست كه صرفا فرهنـگ تعيـين  باشد، اگرچه اين سخن بدان معنا ن     معيار دانش علمي نمي   

شناس سرشناس علـم، بحـث در ايـن         لتور، به عنوان يك انسان    . فرد دانش است  هب مالك منحصر 
  كنـشگر  .)1987لتـور،   (دهـد    مورد توجه قـرار مـي      7هاشبكه- كنشگر ي ايده خصوص را با طرح   

 كنـشگر در    هـر . هـستند ايي از عوامل انساني و نيز مادي و اجتماعي          ها متشكل از مجموعه   شبكه

                                                 
1 . Ethno science 

براساس همكاري مشترك ) cross-disciplinary(برخي صاحب نظران علوم قومي را حوزه اي ميان رشته اي . 4
 ,2000(داننـد  ميان علوم اجتماعي و علوم انساني با علوم طبيعي نظير زيست شناسي، بـوم شناسـي، پزشـكي مـي    

p.160 Ingold .(         شود و براي ارجاع به     شناسي بكار گرفته مي   اين كلمه اصطالح نسبتا جديدي است كه در انسان
  .شوداز آن استفاده مي) indigenous knowledge(دانش بومي 

 
3 . Universalist  position 
4 . Relativist position 
5. Published 
6 . Peer-reviewed 
7 . Actor-networks 
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وقتـي صـدق   . ست است، واقع شده ا   1ايي كه داراي وجوه انساني و غيرانساني      شبكه-يك كنشگر 
شود بايد آن گزاره به عنوان محصول كنشي انـساني در ايـن بافـت بـه هـم                    اي بررسي مي   گزاره

 بـه طـور     آن گزاره كه  شود،  ميايي پذيرفته    صدق گزاره   وقتي .شبكه بررسي شود  -پيچيده كنشگر 
هـا گـره    قـرار گيـرد و بـدان   )مـادي  (گسترده و در ارتباطي پايدار با عالئق انساني و غيرانـساني  

 تاثيرات فرهنگي اجتماعي نظير عوامـل طبيعـي و غيرانـساني در             توان گفت رو مي  از اين  .بخورد
جتمـاعي در   هـايي ا  به عبارت ديگر نه طبيعت به تنهايي و نه قدرت         . كنندها نقش ايفا مي   ارزيابي
  .شودكننده خواهند بود؛ بلكه هر دو به عنوان مالك دانش علمي در نظر گرفته ميها تعينارزيابي

 جهـان شـمول   دانش نسبي در برابر دانـش       ساز  موضوع مساله شبكه،  -از منظر دروني يك كنشگر    
. شـود ها مطـرح مـي    مربوط به اعتباري است كه براساس اندازه و قوت شبكه          مسالهنيست، بلكه   

تـر  تر و قـوي   ها بزرگ ايي جهاني و عام نيست؛ بلكه برخي از اين شبكه از ساير شبكه            هيچ شبكه 
هاي گسترده و قدرتمند با افراد زياد، هزاران بـسته اطالعـات، تاسيـسات، ابـزار و                 شبكه. هستند

بار را وسايل متعدد و متنوع در همه جاي جهان مرتبط هستند و اين مسائل چيزهايي است كه اعت  
  .كنندتعيين مي

، دارد تـاثير     شدت بر آن    كه فرهنگ بر   مله موضوعات و مباحثي است     از ج  پداگوژي :پداگوژي 
تحقيقات مختلفـي مبنـي     .  است  بسيار برجسته  پداگوژي در   هاي ارتباطي زبان و سبك  زيرا مساله   

آمـوزان  يري دانـش   بر يـادگ    متفاوت ي ارتباط يزبان، گفتگو و الگوها    بر تاثيرگذاري عواملي نظير   
. كنند، وجـود دارد   ها كه در جوامع غربي زندگي مي      هاي فرهنگي مختلف و اقليت    متعلق به گروه  

آمـوزان متفـاوت از      دانش  زبان اي ،يباورها، انتظارات اجتماع   اريكسون بر اين نظر است كه وقتي      
ـ ا چه معلمان نسبت بـه      چيزي باشد كه در اجتماعات محلي وجود دارد با آن         آن   دسـت امـور    ني

  .  شود2برخوردارند، باشد اين موضوع ممكن است منجر به مقاومت يا گذار مرزي
ايـي  دسـته . توان به دو دسته عمده تقسيم كرد      را مي و يادگيري   خصوص ياددهي    پژوهش در 

 مطالعه يادگيري از منظر رشد فردي بـه          با 3 شخصي هاي ساخت و سازگرايانه   كه با اتخاذ ديدگاه   
 پردازنـد اي ديگر كه به مطالعه بافـت فرهنگـي يـادگيري مـي    نگرند و دسته گوژي مي موضوع پدا 

ـ  نظر يهادگاهيده از د  آم دسته اول بر   .)1996آيكنهيد،  ( ـ  و د  اژهيـ  پ يشناسـ  معرفـت  هي  يهـا دگاهي
                                                 
1 . Nonhuman 
2 . Border crossing 
3.  Personal constructivistic 
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 ذهن با سـازمان     " وجود دارد كه   شهي اند ني نوع نگاه ا   نيدر كانون ا  . هستند مرتبط با آن     يشناخت
 تيـ  گرچـه خـصلت و ماه  دگاهي دنيا). 1973 اژه،يپ ("دهدي جهان را سازمان م   دادن به خودش  

ـ دهـد امـا اساسـا       يطور كامل مورد غفلت قرار نمـ      ه را ب  يريادگي ياجتماع  در  رييـ  را تغ  يريادگي
 انهي فردگرادگاهيتوان دي را م  يريادگي نسبت به    دگاهي نگاه و د   نيا. داندي فرد م  ي ذهن يساختارها
 را   فـرد   دسته اول نگاهي كامال فردگرايانـه بـه يـادگيري دارنـد و             . كرد يابيارز يريادگينست به   

  .دهندمنتزع و بريده از محيط فرهنگي اجتماعيش مورد توجه قرار مي
تـوان پيـروان     را مـي   اينـان . دسته دوم بر ابعاد اجتماعي يادگيري و ساخت دانش تاكيد دارند          

ماعي است كه محيط    دي اجت نيادگيري فراي ه  اين دست ز نظر    ا .ساخت و سازگرايي اجتماعي ناميد    
 نظـرات متخصـصان     . اسـت  دار عهـده   يـادگيري  گري را در   و ميانجي  مندييادگيرنده نقش واسطه  

تـوان حاصـل بـسط ديـدگاه سـاخت و سـازگرايي اجتمـاعي                را مي  1شناخت وابسته به موقعيت   
 بـه زمينـه و       توجـه   عالوه بـر   هاي نظري خود به تدريج    ها در بسط و توسعه    اين ديدگاه . دانست

زيـست بـوم فرهنگـي اجتمـاعي     به تعبيـر ديگـر بـه      و   ي فرهنگ  ابعاد  به بافت اجتماعي يادگيري  
 در  زبـان  و    پژوهشگران اين دسته اخير به مسائلي ماننـد نقـش قـدرت            .اندپرداخته  نيز يادگيرنده

- پداگوژي را تحـت هاي كالسي به عنوان مسائل مهمي كه    گفتمانكالس درس و نيز تعامالت و       

 .كننددهد توجه ويژه ميتاثير قرار مي

هـاي حـوزه آمـوزش علـوم، متـاثر از           پژوهش ي از اريبستا دهه نود ميالدي      :پژوهشروش
به عنوان مثـال در     . گرفتندكار مي هرويكرهاي كمي تحقيق بودند و الگوهاي آزمايشي تحقيق را ب         

آموز قبل و بعد از يك ، محقق مفاهيم علمي كه دانشهاگونه تحقيق برخي انواع بسيار متداول اين    
 دهد و بدين صورت اثرگذاري يك مداخله آموزشي  داند را مور توجه قرار مي     تجربه آموزشي مي  

  .شودبررسي مي)  خاصي از تدريسر نوعنظي(
چه اهميت دارد اين است كه در جريان تدريس يـا هـر مداخلـه              هاي كيفي آن    اما در تحقيق  

 "جعبـه سـياه   "هـا   شهتوان گفت اين دسـت پـژو      رو مي از اين . دهد ديگر چه روي مي    آموزشي
گشايند و  آموز را بر روي ديدگان محقق مي      كالس درس و مدرسه يا پنجره ي دنياي ذهني دانش         

  از منظـر درونـي     آمـوز دانش كهدهد يا اين  كه درون كالس درس چه روي مي      امكان مشاهده اين  
دهـد،  كـه در فراينـد يـادگيري چـه روي مـي           اين. كندبيند، ميسر مي   مي خودش مساله را چگونه   

                                                 
1. Situated cognition 
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شـود، چگونـه در برابـر       ها متحول مـي   آموزند، چگونه يادگيري آن   مشاركت كنندگان چگونه مي   
شـود، چـه    آموز مسائل چگونه فهـم مـي      كه از نگاه دروني دانش    كنند، يا آن  يادگيري مقاومت مي  

گيـرد و تثبيـت     ها شكل مي  ات ژرفي به دليل زندگي آموزشي در آن       ها و تاثير  ها، ديدگاه برداشت
هايي توسـط   شود و يا چه ضد ارزش     آموزان نهادينه مي  هاي بنياديني در دانش   شود، چه ارزش  مي

هاي كمي پـژوهش    شود، و نظاير اين دست موضوعات با روش       آموزان منتقل مي   به دانش  مدرسه
. گيري در كوتاه مدت هستند قابل حصول و فهم نيـست         اندازه كه متمركز بر پيامدها و نتايج قابل      

هاي پژوهشي خود در    رو بسياري از محققيني كه رويكرد فرهنگي اجتماعي را براي كاوش          از اين 
هاي تحقيق كيفـي    هاي مختلف روش  ها و روش  دانند، از تكنيك  حوزه آموزش علوم سودمند مي    

  .گيرندبهره مي
هـاي   كه رويكردهـاي كيفـي تحقيـق در عرصـه          سازدمي امكان را    شناختي اين رويكرد انسان 

 حوزه اي است 1شناسي فرهنگياساسا انسان. كارگرفته شوندهمختلف پژوهش در آموزش علوم ب
شـناختي را  چه بن مايه تفكـر انـسان  به بيان ديگر آن.  بپردازد"2ديگري"كه تالش دارد تا به فهم       

در ابتـدا ايـن     ). 226ريـوير، ترجمـه فكـوهي، ص        (  اسـت  "ديگـري "دهد، شـناخت  تشكيل مي 
 صرفا محدود به شناخت اقوام و قبايل دور دست و آداب و رسـوم عجيـب و غريـب                   "ديگري"

كردند تا بـا توصـيف و       شناسان با سفر به جوامع دورافتاده و منزوي تالش مي         انسان. شدآنان مي 
نگارانه فرهنگ اين گـروه از      اي مردم هاي از تكنيك  تشريح مشاهدات خود و استفاده از مجموعه      

شناسي در دو سه دهه اخير شاهد بوده موضوع انـسان           اما با تحوالتي كه انسان    . سندشنامردم را ب  
ي وضعيت كنوني جوامع بزرگ و توسـعه         به مطالعه  "هاي ديگر فرهنگ"شناسي به جاي مطالعه     

 ).1388فاضلي، ( تغيير كرده است " خود"يافته و نيز مطالعه

 شناسي به تدريج مطالعه و تمركز بر نهادها و مراكـز آشـنا نظيـر          با اين تغيير پارادايمي، انسان    
چـالش پـيش روي انـسان       .  متولد شـد   "3در خانه "شناسي  مدرسه را آغاز كرد و بدينگونه انسان      

شناسـان در مطالعـه     چيزي است كه انـسان    مدارس كامال متفاوت با آن     مطالعه  در 4شناسي تربيتي 

                                                 
ن باستان شناسي، انسان شناسي فرهنگي، انسا:  آنهاست عبارتند ازهدنپنج حوزه ايي كه انسان شناسي در بردار. 1

  شناسي زيستي، انسان شناسي زبان شناختي، انسان شناسي كاربردي
2 . Other 
3 . Anthropology ‘at home’ 
4 . Educational anthropology 
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شناسي براي فهـم فرهنـگ      اگر در ابتدا راهبرد انسان    . ام و قبايل دور دست با آن مواجه بودند        اقو
 بود، در اين مـورد اخيـر راهبـرد آشـنايي            " 1تبديل امور غريب به اموري آشنا     "مردم دور دست    

اين راهبـرد بـدين دليـل       .  مورد توجه بود   "2 بي و غر  تبديل امور آشنا به اموري ناآشنا     "زدايي و   
هاي فرهنگي كه در بدو امر به دليل مانوس و عادي ورد توجه بود تا امكان ديدن الگوها و قالبم

ي و متـداول هـر      جار يهاهيدر واقع عادت و رو     .بودن قابل مشاهده و رويت نيستند ميسر گردد       
ـ  كه ا  ي كسان ي برا  كه  گردند ي به امور  ليها تبد شود آن يموجب م ي مدرسه   روزه ـ  رو ني هـا و   هي
هـا و امـور جـاري       بـسياري از فعاليـت    .  باشد دنيقابل د ريدهند شفاف و غ   يها را انجام م   تيالفع

شفاف  يهادهيپدي افراد درگير آن تبديل به امور و مدرسه از شدت تكرار و غرق بودن هر روزه     
گويي اساسا چيزي براي ديدن وجود ندارد كه ديده شود يا اگـر هـم               . گردندو غيرقابل ديدن مي   

بـر  . باشـد زي وجود دارد آن چيزي امري كامال بديهي است كه نيازمند تحقيق و پژوهش نمي              چي
امكـان فاصـله گـرفتن ذهنـي از          "يـي  زدا ييآشنا"اين اساس محقق تربيتي  با اتخاذ راهبردهاي         

ها را به عنـوان مـسائلي       تواند آن پديده  كند و مي  نمايد را پيدا مي   اموري كه در بدو امر بديهي مي      
ـ بر ا . آشنا و عجيب مورد تحقيق و كند و كاو قرار دهد          نا   و اهميـت  توجـه كـسون ي اسـاس ار ني

ـ  را با نقل قـول معـروف كال        آموزي در مطالعه مدرسه و تجارب دانش      "زداييآشنايي"راهبرد    دي
 اري ببـرد بـس    ي به وجود آب پ    ي ماه كهنيامكان ا : كنديخالصه م ،   سرشناس اسشن انسان ،كوكهن

  . )2008يكسون و همكاران، ار(مشكل است 
هـا و  از طريق در نظر گرفتن نهاد آشنا و معمولي مانند مدرسه به عنوان محلـي داراي برنامـه          

شـود كـه بـسياري از امـور كـه در نگـاه         دستور كارهاي پنهان و غيرآشكار اين امكان فراهم مـي         
ه معمـوال كمتـر مجـال       آموزان، معلمان و افرادي ك    شود، يا تجارب روزه دانش    متعارف ديده نمي  

 از شدت اساسا اين دست مسائل. ها ديده و بازنمايي شودكنند، از زبان و ديدگاه آن طرح پيدا مي  
  .شودهاي نظري الزم ديده نميدر نگاه افراد فاقد حساسيتوضوح 

شناختي اين ظرفيت بالقوه را دارد كـه بـر آمـوزش علـوم بـه عنـوان                  عالوه پژوهش انسان  هب
. ي نيل به برابري، عدالت اجتماعي و آموزشي و مخالفت با هژموني حاكم تاثير بگذارد    ابزاري برا 

طـور  هاي افراد و مطالعات موردي مشاركتي يا اقدام پژوهي كـه بـه            ها، روايت به واسطه مصاحبه  

                                                 
1 . Making the strange familiar 
2 . Making the familiar strange 
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ايـي  كنندگان به گونهگيرد، صداهاي مشاركتهاي كيفي مورد استفاده قرار مي    گسترده در پژوهش  
هـاي  كساني كه در پژوهش   . شودها بازنمايي مي  شود و مسائل از ديد و منظر آن       يده مي جديد شن 

هايي نظير  تري در تحقيق  هاي كيفي نقش فعال   اند در پژوهش  كمي موضوع و سوژه پژوهش بوده     
  .گيرندپژوهي بر عهده مياقدام

هـايي تـسلط     رشته ها و كنند تا بر دانش   آموزان را تشويق مي   در همه جاي دنيا مدارس دانش     
تري نسبت بـه محـل زيـست آنـان دارد و احتمـاال در      پيدا كنند كه ريشه در فضا و گستره وسيع   

توان گفت مدارس جايي براي القا و ايجـاد         از زوايه ديد رويكرد انتقادي مي     . اندجايي ديگر رايج  
اساسـا  . كننـد ي مدرن عمل مـ    1هايدولت-هايي هستند كه به عنوان زيرساز ملت       و نظم  هامهارت

اين مساله مهم نيست كه شخص برخوردار از دانش محلي در اجتماعـات محـل زنـدگي دانـش                   
هايي كـه نـشانگر   ها و حساسيتتوجه به مهارتمدارس معموال بي . شودآموز چگونه تعريف مي   

آموزان  است، ماموريـت دارنـد تـا آنـان را             و عقل در بوم و محل زندگي مستقيم دانش         "2خرد"
كه ممكـن اسـت     هاي مدرسه در عين آن    ها و مهارت  دانش.  آماده كنند  3هاي فرامحلي ي بخش برا

آموزان را در جهـت  هاي خاصي براي فرد فراهم آورند، اما در عين حال دانش        ها و آزادي  فرصت
دهند يا حتي شديدا    داري سوق مي  دهي به نيروي كار سرمايه    گرايي يا شكل  هاي مسلط ملي  پروژه

. ")1996لوينسون و هالنـد،     (كند  هاي نابرابر جنيسيتي، نژادي و طبقاتي مي       متعهد به نظام   آنان را 
توجهي نظام آموزشي بـه مـسائل فرهنگـي،         اين مساله به ويژه براي مدارس روستايي از منظر بي         

  ). 1389فاضلي، (باشد آموزان روستايي بسيار قابل توجه ميطبيعي، و تاريخي دانش
هاي كالن و زاويه ديدهاي گـسترده در بررسـي مـسائل آمـوزش علـوم و ديـدن                   كسب نگاه     

متغيرها و فشار عوامل جهاني كه ارتباط وثيق و تنگاتنگي بـا مـسائل اقتـصادي و                  ارتباطات ميان 
هاي پژوهش كيفي   شناسياز دستاورد مهم ديگر روش     ديآموزش علوم بدون ترد   با   سياسي دارند 

هاي فرامليتي بر اقتصاد و بازار كار       ها و شركت  هاي جهاني كه نظام   ريارتباطات و تاثيرگذا  . است
آموزان در همـه كـشورها از       ها و نيروهاي فشاري براي دانش     گذارند، پيام در همه جاي جهان مي    

روش . آموزان روستايي بـه دنبـال دارد      توسعه يافته تا در حال توسعه، به ويژه به دختران و دانش           

                                                 
1 . Nation-state 
2 .Wisdom 
3 . Extra-local 
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شناسي قادر به آشكار كردن اين تاثيرات جهاني در سطح ملي و محلي ر انسانهاي مبتني بشناسي
  .هستند

  
   علوميادگيريفرهنگ و 

كه ارتباط مطالب فوق با يادگيري علوم تجربي بهتر روشن گردد الزم است به مفهوم               براي آن 
  .بپردازيمشناختي يادگيري از منظر انسان

تر بدان اشاره شد، باز گرديم و       طور كه پيش  ، همان اگر به تعريف و برداشت گيرتز از فرهنگ       
ـ  ريادگي مفهوم فرهنگ را در خصوص     ـ   م، مـي  يكـار گيـر   هي ب  علـوم را اكتـساب      يريادگتـوانيم ي

وقتي يادگيري را اكتساب فرهنگ علم در مدرسـه بـدانيم،        . دانست) 1991ولكات، (علم 1فرهنگ
سـه و   رآمـوزان در مد   ه و عميق دانش   گرايانهاي شهودي، كل  در آن صورت توجه به درك و فهم       

تـوان   مـي وقتيدر اين ديدگاه  .)1991، وولكات،  1995كوستا،  (يابد  كالس درس موضوعيت مي   
 باشـد نمادها دست يافتـه      ايي از معاني و   كه به مجموعه  علوم را ياد گرفته است      آموز   دانش گفت

  .اي بپردازدنگ علوم مدرسهمالت اجتماعي معنادار در فرها به تعهاتواند بر اساس آنبكه 
  عبور كنند و   ي خود دنياي زندگي روزانه  مرز  آموزان بايد از    براي اكتساب فرهنگ علم، دانش    

تعامـل   براساس نظام معنايي آن به    و ندسفر كن شود  به دنياي علم كه در مدرسه به آنان عرضه مي         
  .دنبپرداز

امـا  . كنـيم گـذريم و عبـور مـي      لفي مي  مخت 2هاي البته ما در طول روز از مرزها و ريزفرهنگ        
 شود كه معموال متوجـه وجـود مرزهـاي         انجام مي  نرميچنان به سهولت و     معموال اين سفرها آن   

بريم، مانند سفر از فرهنگ محل كار ها پي نمي شويم و اساسا به وجود آن     ها نمي  ميان آن  فرهنگي
هاي نجارها، ارزش ها، باورها، كنش    در هريك از دو حوزه خانه و محل كار، ه         .  به فرهنگ خانه  

متفاوتي حـاكم اسـت، امـا عبـور و جابجـايي ميـان ايـن دو                 ،   يعني ريزفرهنگ  ،رايج و انتظارات  
كه مرزهاي فرهنگي ميان آن قابل ديـدن و          اي، به گونه  شودفرهنگ با سهولت و آساني انجام مي      

 و عدم راحتي پيش بيايـد       هنگامي كه در عبور بين دو فرهنگ احساس ناسازگاري        . رويت نيست 
  .شود مي و مشاهدهصورت وجود مرزهاي ميان اين دو فرهنگ قابل تشخيصدر آن

                                                 
1 . Cultural acquisition 
2 . Micro culture 
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 خرده  - الف آموزان به   انتقال فرهنگي دانش     علوم هدف اصلي آموزش علوم در كالس درس      
.  فرهنگ غالب و مـسلط نظـام آموزشـي كـشور اسـت             - ب فرهنگ علم و نيز انتقال فرهنگي به      

اما بـراي   . اي تركيب پويايي از تلفيق حداقل دو فرهنگ است        ده فرهنگ علوم مدرسه   بنابراين خر 
شود اي كه منجر به اكتساب فرهنگي مي      آموزان به خرده فرهنگ علم مدرسه     انتقال فرهنگي دانش  

آموز مانند مهاجري است كه     به سخن ديگر دانش   . هاي وقوع مختلفي وجود دارد    حاالت و امكان  
بر .  ي حداقل به دو دنياي مختلف علم و كالس درس بايد سفر كند             لوم مدرسه براي يادگيري ع  

كه اين دو دنيا چه مقدار و به چه ميزان براي او و انديشه و تفكر روزمره او، منبعث از حسب اين
توانـد بـه خـود      اش، متفاوت باشد اين انتقال فرهنگي حاالت و شـقوق مختلفـي مـي             جهان بيني 

  .بگيرد
 مورد توجـه قـرار      را   گذار از مرزهاي فرهنگي ژيرو    راي درك بهتر اين مطلب ايده     در ادامه ب  

  .ها بدهيمي فرهنگ و خرده فرهنگاما قبل از آن بايد توضيح مختصري درباره. دهيممي
تر اشاره كرديم، گيرتز فرهنگ را نظام منتظمي    ونه كه پيش  گهمان :هاخرده فرهنگ فرهنگ و   

. )1973گيرتـز،   (گيـرد   داند كه بر حسب آن تعامالت اجتماعي صورت مي        از نمادها و معاني مي    
آيد بدين معني است كه اين گروه از مـردم        مثال وقتي سخن از فرهنگ غربي يا شرقي به ميان مي          
توانند تعامالت اجتماعي خود را بر حسب       داراي نظامي از نمادها و معاني مشترك هستند كه مي         

هاي تربيتي  توان به منظور كاربست در پژوهش     يرتز از فرهنگ را مي    تعريف گ . آن سامان ببخشند  
هـاي  ها، باورها، انتظارات و كنش    تري ببخشيم و فرهنگ را به مثابه هنجارها، ارزش        وضوح بيش 

  . قراردادي ميان گروهي از مردم تلقي كنيم
اد، هاي مختلفي وجود دارد كـه معمـوال برحـسب زبـان، نـژ             درون هر فرهنگ خرده فرهنگ    

تواند بـه   يك فرد مي  . شوندجنسيت، طبقه اجتماعي، دين، شغل و نظاير آن مشخص و متمايز مي           
تواند يك مرد ايرانـي آذري زبـان و   زمان متعلق به چندين خرده فرهنگ باشد مثال او مي        طور هم 

  . كارگر باشد
توانند آموزش علوم مدرسه اي را متاثر كنند و بر آن تاثير بگذارند نظير  هاي متعددي مي  گروه

. هاي جمعي و محيط اقتصادي اجتماعي و فيزيكي پيرامون        خانواده، گروه هماالن، مدرسه، رسانه    
ها نظام معنايي و نمادهاي خاصي بـراي انجـام تعـامالت اجتمـاعي              هركدام از اين دسته و گروه     

ها در فرهنگي شريك و سهيم هـستند كـه          صه هر كدام از اين خرده گروه      به طورخال . خود دارند 
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توان از خرده فرهنگ    مثال مي .  مشخص كرد  " خرده فرهنگ  "ها را با هويت خاص آن     توان آن مي
  .اي معين نام بردزنان، خرده فرهنگ مردم محله ايي خاص، يا خرده فرهنگ مدرسه

چه واضح است اين اسـت كـه علـم          آن.  گرفت توان يك خرده فرهنگ در نظر     علم را نيز مي   
داراي زبان خاص، قواعـد و هنجارهـاي انجـام كـار مـشخص، مـالك و معيارهـاي رجحـان و                      

هـا، انتظـارات    كـه همگـي گويـاي وجـود باورهـا، ارزش          . ها و نظاير آن است    امتيازدهي فعاليت 
منـتظم و دقيقـي از      اي  دانشمندان برخوردار از مجموعـه    . مشترك در اجتماعات دانشمندان است    

توانند مرادوات و تعامالت اجتماعي خود را سامان        معاني و نمادهاي مشترك هستند كه با آن مي        
البته اين امور در ميان فرد فرد دانشمندان يا همه موسسات علمي كـامال يكـسان نيـست و          . دهند

 تلقي علم به مثابـه  هايي وجود دارد، اما در هر صورت با ادعاي اين نوشتار در           تا حدودي تفاوت  
  . فعاليتي فرهنگي سازگاري دارد
 را در كتاب خود بـا عنـوان         ي بار گذار از مرز فرهنگ     ني اول رويژ: 1گذار از مرزهاي فرهنگي   

 . مطـرح كـرد    1992 در سـال     تيـ م و ترب  ي تعلـ  اسـت ي و س  يكـارگران فرهنگـ   : ي مـرز  يگذارها
-شود بدين معناست كـه دانـش      حوزه آموزش علوم مطرح مي      وقتي در  "2 گذار مرزي  "اصطالح

شان در جهـت خـرده فرهنـگ علـم و     توانند از مرزهاي خرده فرهنگ خود و خانواده      آموزان مي 
و فهـم معنـايي     آمـوزان   شناس در صدد فهم تجارب دانـش      انسان محقق. اي بگذرند علوم مدرسه 

شناس رو انسان ناز اي  .كنند نتيجه عبورها و گذارهاي فرهنگي تجربه مي       درآموزان  است كه دانش  
آموزان از فرهنگ خود بـه فرهنـگ علـم را مـورد             گذار دانش   و يريادگي وقوع   ي چگونگ تربيتي
آمـوز را   كه اين گذارها يا اين انتقال فرهنگي به چه ميزان دانش           بر حسب آن   .دهدمي قرار   هيتجز

 يـا   3خاللگـر توانـد حـداقل بـه دو صـورت ا         عبور و گذارها مـي    وارد دنيايي متفاوت بكنند، اين      
  . باشد4حمايتگر

آموزان درباره علم همـاهنگي     ايي با جهان بيني دانش     اگر در مجموع خرده فرهنگ علم مدرسه       
آمـوزان  و تناسب داشته باشد آموزش علوم موجب حمايت و پـشتيباني از ديـدگاهي كـه دانـش                 

دهـد   روي مي  5ييابنگفرهشود و در نتيجه     بيني او، مي  نسبت به جهان دارد، به تعبير ديگر جهان       
                                                 
1 . Cultural border crossing 
2 . Border crossing 
3 . Disruptive 
4 . Supportive 
5 . Enculturation 
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دو دنيـا روان    اين  در اين صورت گذار و عبور ميان        ). 1999كوبرن و ايكنهد به نقل از هاوكينز،        (
ي روي مي دهـد تفكـر علمـي و آمـوزش علـوم      يابوقتي فرهنگ . گيرد صورت ميسهولتو به   

نـين  دانش آمـوزاني كـه ايـن چ       . مدرسه ايي  موجب ارتقا و رشد تفكر روزمره شخص مي شود           
 اين دسته از دانش آمـوزان       . هستند 1تجربه ايي را كسب مي كنند به تعبير كاستا دانشمندان بالقوه          

اي خود زمينه هاي    به راحتي و سهولت علوم را ياد مي گيرند و مايلند در آينده تحصيلي و حرفه               
  .مرتبط با علم را به طور تخصصي دنبال كنند

 يدنيايايي در تضاد با فرهنگ دنياي روزمره و         مدرسهطور كلي خرده فرهنگ علوم      اما اگر به  
گونـه  آمـوزان ايـن  طور كه براي بسياري از دانـش  كند باشد، همان  آن زيست مي   آموز در كه دانش 

ـ موجـب تخر  آموزش علوم مدرسه اي      ،)1995، اوگاوا،   1995كوستاو،  (است    و اخـتالل در     بي
گونـه قابـل توضـيح      اين مطلـب ايـن    . شوديو م  ا يني و جهان ب   ايآموزان نسبت به دن    دانش دگاهيد

آمـوزان  با تحت فشار قـرار دادن دانـش       ) ايآموزش علوم مدرسه  ( است كه خرده فرهنگ مسلط    
ـ د و دانش محلي با       دانستن ي بوم يهاراه جايگزيني   كنار گذاشتن و   براي  نـو نـسبت بـه       يدگاهي

آورد و يـا حـداقل او را        اهم مـي  هاي اساسي او را فر     و دانش موجبات اختالل در ديدگاه      دانستن
 بازسازي ديدگاهي نو نسبت به يادگيري،  با وكنند ميهاي بومي دانستنحاشيه راندن راه وادار به

نتيجـه  . شـود آموزان نسبت به دنيا و جهان بيني او مي        شموجب تخريب و اختالل در ديدگاه دان      
تواند آموز ميت منفي براي دانش  هايي به شد   كه داللت  3باشد مي 2جذب همگوني يا اين وضعيت   

كه بتوانند ميان مرزهاي فرهنگي خـرده فرهنـگ         آموزان براي آن  در اين شرايط دانش   . داشته باشد 
افتنـد و  بومي خود و خرده فرهنگ علمي گفتگو و مذاكره برقرار كنند به شدت بـه زحمـت مـي          

شـوند از ابعـاد     ن مجبور مـي   آموزامعموال در اين وضعيت دانش    . شونددرگير يك نزاع دروني مي    
  .كنندپوشي ميمهم فرهنگ بومي و مادري خود چشم

ي تحقيقي كه در اين خصوص در برخـي كـشورهاي آفريقـايي انجـام شـده اسـت،                   هاافته ي
 ينسبت به فرهنگ سـنت  آموزان دانشاي بر4كنندگيحاكي از آن است كه آموزش علوم اثر بيگانه

                                                 
1 . Potential Scientists 
2. Assimilation 

جذب در اينجا مفهومي انسان شناختي است و با اصالحات پياژه ايي جذب و انطبـاق كـه مفـاهيمي شـناختي و               . 2
  . ني هستند متفاوت استذه

4 . Alienation 
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آمـوزان، آمـوزش و محـيط يـادگيري         است كه هرچه دانش    از آن  اين تحقيق حاكي  . داردبه دنبال   
تـر  كنند بـيش  تري را تجربه كنند ميزان اين جدايي و بيگانگي كه آنان تجربه مي            خشك و رسمي  

  .بوده است
آمـوز گونـه گـذار از مرزهـاي       هر دو مستلزم آن اسـت كـه دانـش          »يياب فرهنگي « و »جذب«

  . گ علم را تجربه كندفرهنگي خود و در نورديدن آن به فرهن
اين وضع  . شودگيرد تفكر علمي بر تفكر روزمره شخص مسلط مي         صورت مي  جذبوقتي  

هاي هويتي براي او در سطح فـردي و           فرد، و چالش    1نهايت موجب عدم توانمندي   در   تواندمي
  .هاي مردم فراهم شودنيز مسائلي در سطح ملي براي بسياري از گروه

مقاومـت  . كنندن دائما و به صورت خالقانه در برابر جذب مقاومت مي          آموزا خيلي از دانش  
دهـد  ها اجازه مـي    است كه بدان   "بازي آموزشي "آموزان به صورت اجراي نوعي      برخي از دانش  

كه محتواي آن را به صورت معنادار ياد بگيرند پـشت سـر بگذراننـد و                دروس علمي را بدون آن    
 "3 قواعـد فاطيمـا    " نـام آن را    2عد صريحي دارد كـه الرسـون      اين بازي قوا  . اصطالحا پاس بكنند  

تـوان  قواعد فاطيما حاكي از آن اسـت كـه چگونـه مـي            . )2010كوبرن و ايكنهد،     (گذاشته است 
اكتفـا  . كه فهم معناداري از موضوعات و مواد درسي كسب كرد به پايان رسـاند             كارها را بدون آن   

رسي، تاكيد بـر بـه خاطرسـپاري و حفـظ كـردن             كردن به خواندن نكات برجسته و مهم كتاب د        
هاي كـسب نمـره، كمـك گـرفتن از معلـم بـه محـض                ها و فوت و فن    مطالب، يادگيري مهارت  

احساس ناتواني در درك يك موضوع، خود شيريني كـردن، و نظـاير آن بخـشي از اجـزاي ايـن                
  . بازي آموزشي هستند

حققان كه توجه و تمركـز خـود را بـر    بسياري از م  توسط  اين بازي آموزشي، قواعد فاطيما،      
بـه عنـوان نمونـه    . قرار گرفته است  مورد بررسي   اند   شده معطوف كرده   تجربهروي برنامه درسي    

برخي محققان در توصيف فرايندهاي كالس درس بر اين نظرنـد كـه قواعـد فاطيمـا منجـر بـه                     
 5به جا آوردن  "نوعي    يا،  )كلي و گرين   ("4قابليت ارتباطي "شود، بلكه صرفا نوعي     يادگيري نمي 

                                                 
1 . Disempowerment 
2  . Larson 
3 .Fatima’s Rules 
4 . Communicative competence  
5 . Accouterment 
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توان براي چرايي توسل يكي از داليلي كه مي.  است" خاص كالس درس علوم1اعمال و مناسك
آموزان به قواعد فاطيما و اجتناب آنان از جذب در فرهنگ كـالس درس علـوم ذكـر كـرد                    دانش

  .مربوط به فرهنگ نظام آموزش عمومي است
 از ديـد    "هم فرايندهاي كالسي دريافتند كه       لوفران و دري در پژوهش خود در خصوص ف        

آموزان در نظام آموزشي فهم عميق مواد درسي خيلي مهم نيست، زيرا پيـشرفت              بسياري از دانش  
-اين بدين معنا نيست كه اين دسـته دانـش         . در اين سيستم حتي بدون آن نيز دست يافتني است         

-موزان در مدرسه مـي    آه اين دانش   است ك  موضوع اين آموزان يادگيرندگان ضعيفي هستند، بلكه      

كند، بدون صرف تالش و وقـت       ايي كه براي موفقيت كفايت مي     به اندازه فقط  آموزند كه چگونه    
  ).     1997لوگران و دري، ( "زياد مطالب را بياموزند

، در  2آينـد كه با توسل به قواعد فاطيما از عهـده عبـور مـرزي برمـي              را  آموزاني  كاستا دانش 
آموزان احتماال هنگام اين گذار     البته اين دانش  . نامد   مي "3هابچه زرنگ "  عنوان خود با بندي  طبقه

هاي خاص موفق به عبـور از       شوند، اما با تعديل و سازگاري     شناختي مواجه مي  با مشكالت روان  
 و  هاي ذهني خودآموزان دانش علمي را در طرحوارهاين دانش .شوندمرزهاي فرهنگي خود مي

اي هـاي مدرسـه  هاي آزمـون كنند كه فقط با سرنخ   اي ذخيره مي  ظه بلندمدت خود به گونه    در حاف 
ي آنان برايشان بـه دنبـال       اي در زندگي روزمره   گونه كاربرد و استفاده   قابل دسترسي است و هيچ    

  .ندارد
اي آموزان نيز هـستند كـه در برابـر جـذب در فرهنـگ علـوم مدرسـه                دسته ديگري از دانش   

بـراي اينـان    . برنـد ايي به سر مي   اينان در دنياي متفاوت از فرهنگ علوم مدرسه       . كننديمقاومت م 
.  اسـت 4عبور از مرزهاي فرهنگيشان و ورود به فرهنگ علوم مدرسـه اي پرمخـاطره و تـصادفي      

برنـد  فاصله و شكاف ميان دنياي آموزش علوم و دنيايي كه اين دانش آموزان در آن بـه سـر مـي     
آموزان براي سفر از دنيايي خود به دنياي علم بايد به بـاز             اين دسته از دانش   . نمايدبسيار زياد مي  

 و اخـتالف ميـان      ناسازگارياما به دليل    . تنظيم، سازگاري مجدد و شايد بازتعريف خود بپردازند       
امد نميآموزاني  آموزان را دانش  كاستا اين دانش  . بينند اغلب اين امر را نامطلوب مي      كهاين دنياها،   

                                                 
1 . Rituals and practices  
2 . Boundary Crossings Managed category 
3 . Other smart kids 
4 . Boundary Crossings Hazardous 
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آمـوزان در   گذاري اين است كـه ايـن دسـته از دانـش           دليل اين نام  . "1نظري ندارم "گويند  كه مي 
رسـد كـه    به نظر مي  گرفت،  هايي كه با آنان درباره علم و مدرسه صورت مي         گفتگوها و مصاحبه  

دانـم، نظـري    نمـي : كننـد هايي خود اظهار مي   عمدتا در پاسخ  در يك وضعيت ابهام قرار دارند و        
  .رسد، چيزي به نظرم نميدارمن

كنند، به  اي مقاومت مي  آموزان نيز كه در برابر جذب به فرهنگ علوم مدرسه          از دانش  ايدسته
آمـوزان هـم   دنياي خانوادگي و دوستان اين دسته از دانـش      . شوند ناميده مي  2هابيگانهتعبير كاستا   

رسـه و علـم بـا هنجارهـا، باورهـا،       دنيـاي مد   . اسـت  3با دنياي مدرسه و هم با علم هر دو مغاير         
آمـوزان بـا آن     چنان تغاير دارد كه ايـن دسـته از دانـش          آموزان آن ها، و انتظارات اين دانش    ارزش

- گذار از مرزهاي فرهنگي كه ايـن دانـش  كه. كننداحساس بيگانگي و عنصري خارجي بودن مي      

   .ن غيرممكن استاي برايشاآموزان بدان تعلق دارند و ورود به دنياي علوم مدرسه
اي در يادگيري علـوم سـه راه        توان گفت، در واقع آموزش علوم مدرسه      با اين توضيحات مي   

  . ، جذب يا اجراي قواعد فاطيمايابيفرهنگ: گذاردآموزان ميپيش پاي دانش
آموزان  بررسي و مستند كردن انتقال و گذار دانش         را در  يختشنامحققان زيادي رويكرد انسان       
يكي . اندرا مورد بررسي قرار داده    ايي  هاي متنوع خود و خرده فرهنگ علم مدرسه       بينين جهان ميا

هاي بعدي در اين حوزه را متاثر كرده است، تبييني اسـت كـه   از موارد بسيار برجسته كه پژوهش 
 فـالن،  ( انـد  انجـام داده   4"آمـوزان مدل دنياهاي چندگانه دانـش    "فلن، داويدسون و كو با عنوان       

  ).1991ديويدسون و كاو، 
هـا، انتظـارات و     آموزان چه ميزان انطباق يـا ناسـازگاري ميـان ارزش          دانشكه  اينان براساس آن    

كنند، گذارهاي   احساس مي  5مختصات حاكم بر محيط مدرسه    رفتارهاي خانواده خود، دوستان و      
-طبقـه ياهاي متعدد را    ايي و به تعبيري سفر به دن      مرزي ميان فرهنگ خود و فرهنگ علوم مدرسه       

  .كنندبندي مي

                                                 
1 . I Don't Know" Students 
2 . Outsiders 
3 . discordant 
4 . Students' Multiple Worlds Model 
5 . School setting 
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كننـد، تبيينـي از چهـار دسـته     آموزان كه فلن و همكاران ارائه مـي مدل دنياهاي چندگانه دانش     
 ، كه در باال بدان اشاره شد      كنند تجربه مي   اين گذارها را   هاي مختلف آموز است كه به شيوه    دانش

  . )تصادفي و غيرممكن بودن گذار مرزيگذار هموار، گذار قابل مديريت، گذار پرخاطره و (
 كننـد ربـه مـي   جآمـوزان ت  و گذارهايي كه دانش    آموزانبندي دانش در جدول زير تركيبي از دسته      
  .، نمايش داده شده است)توسط فلن و همكاران(

  
  رممكنيغ  گذار پرمخاطره و تصادفي  گذار قابل مديريت  گذار هموار  گذارهاي مرزي

  بنديدسته
  نآموزادانش

دانشمندان 
  بالقوه

  هابچه زرنگ
 ندگوييكه م يآموزاندانش

  " ندارمينظر"
  هاهبيگان

  
  نتيجه گيري 

چه در اين نوشتار مورد توجه بود و تـالش داشـتيم بـه تبيـين آن بپـردازيم، رابطـه ميـان                       آن
براي تبيين چرايي و چگـونگي      . هاي آن بود  فرهنگ و آموزش علوم تجربي و توجه به پيچيدگي        

ديدگاه و طـرز تلقـي حـاكم و         . ادگيري علوم ابعاد و منظرهاي متعددي بايد در نظر گرفته شود          ي
غالب در كشور ما در خصوص آموزش علوم آن است كه علم تجربي به واسطه برخـورداري از                  

در . آموزان اسـت  ها و مسائل فرهنگي دانش    ايي است كه يادگيري آن فارغ از ارزش       عينيت مقوله 
كه بر فضاي دانشگاهي تعليم و تربيتي ما نيز حاكم است، مساله يادگيري و يـا عـدم                  اين ديدگاه   

هاي ذهنـي و    شناختي و با توسل به قابليت     آموزان صرفا از منظر روان    يادگيري علوم توسط دانش   
ما در اين نوشتار تالش داشتيم      . گيردآموز مورد بحث و بررسي قرار مي      با لحاظ كردن فرد دانش    

ده بودن اين ديدگاه در تجزيه و تحليل مسائل مربوط به آموزش علوم را روشن و آشكار                 تا نابسن 
شناختي به عنوان نگـاهي فرهنگـي بـه آمـوزش علـوم             بدين منظور رويكرد يا بينش انسان     . كنيم

   . توجه قرار گرفتمنظرمطرح شد و به دنبال آن تبيين و فهم يادگيري علوم تجربي از اين 
توان نگاه فراگيري نسبت به ساير رويكردهـاي        اختي به آموزش علوم را مي     شنرويكرد انسان 

شـناختي و نيـز سـاخت و سـازگرايي جامعـه            سـاخت و سـازگرايي فردگرايانـه و روان        (مالوف  
اين رويكرد اين ظرفيت را دارد كه با لحاظ كـردن     . دانست  در خصوص تبيين يادگيري    )شناختي
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گرايانـه  هايي كل ها تبيين ي آن  تاريخي اجتماعي شكل دهنده    بافت و زمينه يادگيري و فرايندهاي     
  .در خصوص مسائل و مباحث مرتبط با آموزش علوم تجربي ارائه كند

ايـن  . گـذارد هاي دانستن و يادگيري علـوم تـاثير مـي         آموزان بر روش   پيشينه فرهنگي دانش  
 مطلب را با اشـاره بـه        ويگوتسكي اين . پيشينه فرهنگي در يك فرايند تاريخي شكل گرفته است        

همـان  در جريان تكـوين نـوعي        هانسانااز نظر ويگوتسكي    . كندشناختي بيان مي  ابزارهاي روان 
 بـه   نيـز  شـناختي را   ابزارهـاي روان   ،طور كه ابزارهايي را براي چيره شدن بر محيط ابداع كردنـد           

هاي كمك   تكنيك ،شمارشهاي متنوع    سيستم ، زبان مانندشناختي  ابزارهاي روان . نداهوجود آورد 
هـا و    نقـشه  ،نمودارهـا  ،هـا  طـرح  ، ادبيـات،   نوشتن ، هنر ،هاي نماد جبري   سيستم ،كننده به حافظه  

 و بـسياري از چيزهـاي ديگـر عوامـل     و تمام انواع عالئم قـراردادي    الگوهاي مناسبات اجتماعي    
آمـوزان را   گي دانش رو وقتي در يادگيري علوم تجربي پيشينه فرهن       از اين . سازنده فرهنگ هستند  

اين نوع  . نگريمشناختي و تكوين فردي به مساله يادگيري مي       كنيم فراتر از ديدگاه روان    لحاظ مي 
آموزان در مقابل ديدگان ما     نگرش زاويه ديدي بسيار متفاوت در بررسي وضعيت يادگيري دانش         

يا نهادينه نشدن علم    آموزان و   نگاهي كه بسياري از مشكالت يادگيري علوم در دانش        . گشايدمي
اي متشكل از مجموعه عوامل زياد و طي فرايندهاي تاريخي اجتمـاعي            در جامعه ايراني را مساله    

  .كندارزيابي مي
هاي انساني به مثابه اموري بـا ماهيـت         ها و كنش  شناختي به فعاليت  تاكيدي كه رويكرد انسان   

شـناختي  هـاي روان  ه آدمي صـرفا مقولـه     را در پي دارد كه تفكر و انديش        فرهنگي دارد اين نتيجه   
توان گفت توجه بـه     از اين منظر نيز مي    . نيستند؛ بلكه منشا تاريخي، اجتماعي و موقعيتي نيز دارد        

تـر  تر و چندبعـدي   جانبههاي همه ساز طرح و ارائه تبيين    تواند زمينه ارتباط فرهنگ و يادگيري مي    
  . براي يادگيري علوم تجربي باشند

ه بدان اشاره كرديم، در صورتي كه آموزش علـوم از توجـه بـه وجـوه فرهنگـي                   ك طورهمان
آموز را به دنبال دارد و در       يادگيري علوم غفلت كند، امكان توسل به قواعد فاطميا از سوي دانش           

بـه غيـر از تبعـات       . شودآموزان مي  و مساله از خودبيگانگي دانش     همسانيبدترين حالت موجب    
كـدام از ايـن   تـوان گفـت در هـيچ   ا نگاه صرف از منظر يادگيري علوم مي  سوء اين دو حالت و ب     

در يـادگيري معنـادار و      . شـود آموز حاصل نمي  حاالت يادگيري معنادار علوم تجربي براي دانش      
در ايـن   . شـود آموز عجين و تركيـب مـي      هاي علمي با تفكر روزمره دانش     اصيل مفاهيم و ارزش   
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هاي زمره و برخود با مسائل و مشكالت دانش، بينش و مهارتتواند در زندگي رووضعيت او مي
به عبارت ديگـر سـواد علمـي كـه يكـي از             . فراگرفته در مدرسه را به ياري بطلبد و استفاده كند         

آموزان  تنها در صورتي براي دانشاستضروريات زندگي به عنوان شهروندان قرن بيست و يكم     
  .راي او، يادگيري معنادار و اصيل باشدشود كه رهاورد دوران مدرسه بمتحقق مي

آموز ايراني با كشورهايي كه بيني، باورهاي پيشيني و زبان دانشبه دليل عدم تشابه ميان جهان
تواننـد اميـد    هـا نمـي   شود، عمال اين دسـت برنامـه      ها مورد الگوبرداري واقع مي    برنامه درسي آن  

زيرا اين دسـت    . رده كنند  ما به نحو مطلوب برآو     آموزاناي از دانش  يادگيري معنادار را براي عده    
ايـي  آموزان و فرهنگ علوم مدرسه     دنياي فرهنگي دانش   بهها تمهيدات الزم جهت پل زدن       برنامه

آموزان بتواند مرزهـاي فرهنگـي خـود را در         كه دانش بينند و يا امكان آن    را براي آنان تدارك نمي    
. كننـد ريزي شده لحاظ نمي   ردند، به صورت برنامه   ايي در نو  جهت ورود به فرهنگ علوم مدرسه     

برداري و ترجمه از برنامه درسي كشورهاي ديگر و دادن چهره و صورتي بومي              براين اساس كپي  
  . كندها كفايت حصول به يادگيري واقعي را نميبدان

شـناختي  اي از منظـر انـسان     توان گفت موفقيـت در يـادگيري علـوم مدرسـه           در مجموع مي  
  :ته است بهوابس

آموزان ميان دنيـاي زنـدگي خـود و كـالس درس            ميزاني از تفاوت فرهنگي كه دانش     )  الف
تواند ميان فرهنـگ    آموز مي چگونگي جابجايي و گذار موثري كه دانش      ) كنند، ب علوم ادراك مي  

هايي كمك) ايي داشته باشند، و ج    دنياي زيست شده خود و فرهنگ علم يا فرهنگ علوم مدرسه          
  . كندكنند كه اين انتقال و گذارها را برايشان تسهيل ميآنان دريافت ميكه 

آمـوز و فرهنـگ علـم و آمـوزش          هنگامي كه در يادگيري علوم تجربي، فرهنگ دنياي دانش        
گاه در تجزيه و تحليل يادگيري علوم بايد سـطوح  و            علوم كانون  توجه و بررسي قرار گيرد، آن        

يري در نتيجه تعامل    شناختي، يادگ  معني كه از منظر رويكرد انسان       بدين .ابعاد مختلف لحاظ شود   
 -2شـناختي و شخـصي يـادگيري؛     وجـوه روان -1: حداقل در چند سطح اسـت  دائمي و پوياي    

 فرهنگ  - 4آموز؛   خرده فرهنگ خانواده، و مدرسه دانش      -3وجوه و بوم اجتماعي كالس درس؛       
  .اييوم مدرسه خرده فرهنگ علم و عل-5آموز؛ و ملي دانش
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 سـطح  متوقف در تحقيق در     هاي حوزه آموزش علوم     گردد پژوهش بر اين اساس پيشنهاد مي    
ـ  )ابعـاد فـردي يـادگيري       ( 1نگردند؛ بلكه سطوح خـرد     يادگيري فردي و شخصي   ابعـاد   (2ه، ميان

ابعاد فرهنـگ ملـي، فرهنـگ       ( 3و كالن )  اجتماع محلي  فرهنگ خانواده و  اجتماعي كالس درس،    
 در صورتي كه اين سه سطح در يك         .دگير نيز مورد كاوش قرار      )اييفرهنگ علوم مدرسه  علم و   

هـر  پـژوهش   هـاي   توان ادعا كرد كه يافته    مرتبط با يكديگر نگريسته شوند، مي     متعامل و   منظومه  
 در غيـر ايـن      .د بـود  نـ  خواه ي عمل تربيتـي   گشادار و راه  گانه گفته شده معني   كدام از سطوح سه   

ترين وجـه انجـام شـوند، ماننـد قطعـات پـازلي             ، هرچند به مطلوب   هاهاي پژوهش صورت يافته 
 آشـكار شـدن   بـه توانند كمكـي  نمينه تنها   اند  هستند كه چون در جاي درست خود قرار نگرفته        

  و وارونه نمايانده شـدن     هاست موجب كژتابي  ، بلكه ممكن ا    بكنند  پر قطعه   اين پازل   كلي تصوير
  .  گردنداين تصوير

هايي كه در سـطح كـالن، بـه ابعـاد فرهنـگ ملـي               پژوهشجاي  توان گفت   اين اساس مي  بر  
 علـوم در كـشورمان بپردازنـد      ي  اجـرا و تجربـه شـده       برنامه درسي     و  فرهنگ علم  ،آموزاندانش

براي كاوش هستند كه جامعه دانشگاهي برنامه       هاي بكري   عرصهها  اين حوزه . شديدا خالي است  
آمـوز ايرانـي چگونـه      ذهن و ضمير دانـش    : ها و مسائلي مانند   پرسش. دازدها بپر درسي بايد بدان  

آموز ايراني علم، يادگيري، آموزش، مدرسه، موفقيت و نظاير آن را چگونه مي بينـد               است؟ دانش 
آموزان و معلمان ما در اين مـوارد         دانش  ذهني يهافرضشي و پ  باورهاها دارد؟   و چه تلقي از آن    

هـا، انتظـارات و     علوم ما چگونه جايي هستند؟ چـه هنجارهـا، رويـه          هاي درس   كالسچيست؟  
د بينر كالس درس علوم چگونه ميآموز ما خود را د    مناسبات اجتماعي در آن حاكم است؟ دانش      

آمـوزان  هايي فرهنگي كه دانش   ها و سازگاري   تفاوت د؟كنميو چه نسبتي با كالس درس برقرار        
 كننـد كدامـست؟   گ دنياي روزمـره خودشـان احـساس مـي         اي و فرهن  ميان فرهنگ علوم مدرسه   

امـه درسـي اجـرا      ن بر هاي علوم ما چيـست؟    دهنده فرهنگ كالس  هاي شكل ها و ارزش  مطلوبيت
آموزان ما چه نسبتي با اين برنامه درسي        ها و اختصاصاتي دارد؟ دانش     ما چه ويژگي   ي علوم شده

چگونه بر فرهنگ مدرسـه و كـالس درس          عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي       كنند؟برقرار مي 

                                                 
1  . Micro 
2 . Meso 
3  . Macro 
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هـاي  تواند ما را در جهت فهم پيچيدگي      ها مي گذارد؟ و هزاران سئوال ديگر كه پاسخ آن       تاثير مي 
  .آموزش علوم گامي به پيش ببرند

اي براي تبيين موضوعات اساسي در ارتباط با يـادگيري          تواند دريچه ها مي اين دست پژوهش  
ي زيـادي از    عـده   هـاي   دانـسته كه چـرا    موضوعاتي مانند اين  . گشايدعلوم در مقابل ديدگان ما ب     

چرا . ها و امتحانات رسمي را از سربگذارنند      يد كه بتوانند آزمون   آفقط به كار آن مي     آموزاندانش
 هـيچ نمـود و      ،هـاي غيررسـمي   در موقعيت ايي  هاي مدرسه آموزان دانسته از دانش  براي اين عده  

آموزان كه عملكرد بهتـري     توان گفت در مواردي برخي از دانش      تي مي  ح .ي ندارد  و كاربرد  وزرب
 در ،در زنـدگي واقعـي    ،   خود تربا عملكرد ضعيف  اند نسبت به همقطاران     در نظام آموزشي داشته   

دست مسائل كـه     نيا. كنند و عمل مي   نمايندتر مي  ضعيف ،  فهم و همدلي    ورزيهاي عقل قابليت
شـود  مربـوط مـي   و تفكر مورد آموزش مدرسه      افراد   روزمره   زندگي الزم در    به فاصله ميان تفكر   

  . كندضرورت توجه به نقش فرهنگ در بررسي مسائل را برجسته و آشكار مي
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