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یادگیرياندازي فرهنگی به آموزش، برنامه درسی و چشم


  

A Cultural Perspective toward Education, Curriculum, and Learning
20/5/90:پذیرش مقاله ؛ 1/11/89:دریافت مقاله

اهللا فاضلینعمت
1

  

انداز فرهنگی به به معرفی اجمالی چشم مقالهاین : چکیده

توان آن را درآمدي بر موضوع مورد می. آموزش اختصاص دارد

گرفت و نه بیشتر؛ زیرا هر یک از موضوعاتی که بررسی در نظر 

. باشدهاي مستقل و گسترده میدهیم نیازمند بحثتوضیح می

براي این منظور ابتدا اجماالً رویکردهاي مختلف به آموزش 

شامل رویکرد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را توضیح 

نده دهسپس زمینه تاریخی و اجتماعی و معرفتی شکل. دهیممی

آنگاه به بررسی . کنیمانداز فرهنگی به آموزش را بررسی میچشم

در این بخش . پردازیمانداز میها و چیستی این چشمویژگی

انداز فرهنگی به آموزش هاي اصلی در چشمموضوعات و پرسش

آموزشانداز در مطالعاتسپس به معرفی چشم. دهیمرا شرح می

از روش  به اقتضا بحث ما ،بررسیدر این . پردازیمدر ایران می

این مطالعه در . ایماستفاده کرده»تفسیر متون«و » مرور منابع«

در این  حاضر اهمیت بحث. است» توصیفی -لیلیتح«نهایت 

انداز فرهنگی در زبان فارسی به صورت است که تاکنون چشم

متنی مستقل ارائه نشده است، هر چند در این زمینه تحقیقات 

  . تجربی ارزشمندي وجود دارد

فرهنگ، ، انسان شناسی  ،انداز فرهنگیچشم :هاکلیدواژه

  .آموزش  مردم نگاري،

N.Fazeli (Ph.D)

Abstract   : This article shortly 
introduces a cultural approach 
toward education. It should be 
considered just as an introduction to 
the subject discussed here not 
anymore because each of the issues 
discussed needs to be examine in 
detail and independently. To follow 
the article aim I have firstly 
differentiated and discussed political, 
economical, social and cultural 
approaches. Then I have explained 
the epistemological and social and 
historical contexts of the cultural 
approach of education. In the third 
section I have focused on all 
dimensions of cultural approach of 
education and tried to examine main 
questions on this issue. The final 
section of this article discusses the 
state of the cultural approach to 
education in Iranian education 
studies and discourses.

Key Concepts: Cultural approach, 
anthropology, ethnography, culture, 
education.       
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٨

همقدم

توان آن را می. انداز فرهنگی به آموزش اختصاص داردبه معرفی اجمالی چشم مقالهاین    

درآمدي بر موضوع مورد بررسی در نظر گرفت و نه بیشتر؛ زیرا هر یک از موضوعاتی که 

براي این منظور ابتدا اجماالً . باشدهاي مستقل و گسترده میدهیم نیازمند بحثتوضیح می

رویکردهاي مختلف به آموزش شامل رویکرد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را توضیح 

انداز فرهنگی به آموزش را دهنده چشمسپس زمینه تاریخی و اجتماعی و معرفتی شکل. دهیممی

در این بخش . پردازیمانداز میها و چیستی این چشماه به بررسی ویژگیآنگ. کنیمبررسی می

سپس به . دهیمانداز فرهنگی به آموزش را شرح میهاي اصلی در چشمموضوعات و پرسش

 به اقتضا بحث در این بررسی ما. پردازیمانداز در مطالعات آموزش در ایران میمعرفی این چشم

»مرور منابع«از روش 
1

»یر متونتفس«و  
2

 - لیلیتح«این مطالعه در نهایت . ایماستفاده کرده 

فرهنگی در زبان فارسی به  اندازاهمیت این بحث در این است که تاکنون چشم. است» توصیفی

مستقل ارائه نشده است، هر چند در این زمینه تحقیقات تجربی ارزشمندي وجود  یمتن صورت

  . دارد

انداز فرهنگی رویکرد نظري است که توضیح خواهم داد چشمطور که از لحاظ نظري همان    

شناسی، انسان شناسی، فلسفه تعلیم و تربیت، علوم تربیتی، مطالعات هاي مختلف جامعهدر رشته

برنامه درسی، مطالعات فرهنگی، مطالعات تطبیقی آموزش، مطالعات تاریخی آموزش و امثال این 

رو در از این. شودعالی سروکار دارند، استفاده میها که با موضوع آموزش و آموزش رشته

در . توان مباحث مطرح شده در اینجا را مشاهده و مطالعه کردها میها و مقاالت این رشتهکتاب

شناسی آموزش و پرورشهاي متعددي در زمینه جامعههاي اخیر کتابسال
3
و مطالعات آموزش  

. ه و گفتمان آموزش گستردگی زیادي پیدا کرده استدرسی در ایران منتشر شدو مطالعات برنامه

براي . اندها هر یک از نظرگاه تخصصی به موضوع فرهنگ در آموزش نگاه کردهاما این کتاب

مثال، متون مطالعات برنامه درسی یا علوم تربیتی عمدتاً به مباحث مربوط به فرایندهاي یادگیري 

ها و کارکردهاي شناختی به زمینهیا متون جامعهپردازند؛ و یاددهی و نقش فرهنگ در آن می

                                                          
1. Literature review
2. Textual analysis

  .تهران سمت). با تجدید نظر(جامعه شناسی آموزش و پرورش . 1389. مثال، شارع پور، محمودبراي 3.
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٩

هاي مفهومی و معنایی اند، و متون فلسفی نیز به جنبهجتماعی و فرهنگی آموزش توجه کردها

انداز فرهنگی اما من در اینجا چون هدفم معرفی کلی چشم. آموزش در بستر فرهنگ توجه دارند

انداز فرهنگی را به صورت ام چشمکردهتالش » اينگرش بین رشته«به آموزش است، با 

رو، طبیعتاً از بیان از این. رویکردي عام توضیح دهم و از تمام زوایاي موجود به آن نگاه کنم

  . امانداز را توضیح دادهکلی این چشمام و صرفاً خطوط نکات جزئی اجتناب نموده

  رویکردهاي مختلف به آموزش

هاي مختلف آن مانند در نظر گرفتن کلیت این نظام و مؤلفهمطالعه نظام آموزشی مستلزم      

هاي درسی، تقاضاها و هاي آموزش، دروس و برنامهها، انتظارات، روشنیازها، اهداف، هزینه

نیازهاي اجتماعی از یک طرف و رابطه و نسبت میان نظام آموزشی با جامعه، نظام سیاسی و 

زجدا( است زمینه فرهنگی و اجتماعی آن از طرف دیگر
1
به عبارت دیگر نظام  .) 6 : 2005،

است و شناخت » هاي بیرونیمؤلفه«و » هاي درونیمؤلفه«اي از آموزشی مرکب از مجموعه

آموزشی از نظر مطالعه نظام. درست و جامع آن مستلزم مالحظه این دو و روابط میان آنها است

هاي آن مرتبط با تعلیم و تربیت و شیوههاي درونی آن به خصوص مباحث فلسفی و نظري مؤلفه

همواره مورد توجه محققان مسائل آموزشی اعم از متخصصان امر تعلیم و تربیت یا فیلسوفان، 

شناخت رابطه میان «هاي بیرونی یعنیعالمان دینی، نویسندگان و ادبا بوده است، اما مطالعه مؤلفه

اي در مطالعات سیاست پژوهی تازه سازي در آموزش موضوع نسبتاًفرهنگ، سیاست و تصمیم

ها و ها، خط مشیدهد که  سیاستگذاريمطالعات متعدد نشان می. )81:  2003، 2هک( است

اي همواره به فلسفه سیاسی حکومت و بستر آموزشی در هر جامعهها و به طور کلی نظامبرنامه

اگر از .)35 : 2003، 3هک( که دولت در آن قرار دارد وابسته بوده است فرهنگی و اجتماعی

توان در فهم و شناخت آموزش و پرورش نگر فوق به آموزش و پرورش نگاه کنیم، میمنظر کل

هر . اجتماعی و فرهنگی را از یکدیگر متمایز ساخت - سه رویکرد کالن و کلی سیاسی، اقتصادي

بینند اما هر میسه این رویکرد به نوعی آموزش و پرورش را در ارتباط با جامعه و کلیت آن 

کننده آموزش و پرورش تکیه کدام بر یک بعد و رکن جامعه به مثابه هسته اصلی و متغییر تعیین

                                                          
1. Zajda
2. Heck
3. Heck
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هاي آموزش و و تأکید دارند؛ و این رویکردها و تحول آنها حاصل تحوالت جامعه و نظام

  . پرورش در یک قرن گذشته هستند

و پرورش به مثابه امر سیاسی و تابعی از نظام در این رویکرد آموزش: نخست رویکرد سیاسی    

هاي گیري نظاماین رویکرد برآمده از شرایط تاریخی شکل. شودسیاسی و دولت محسوب می

- هاي مدرن در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میملت  –آموزش و پرورش در بطن دولت 

در رویکرد سیاسی به آموزش و ناسیونالیسم مهمترین مفهوم و چارچوب فکري و نظري . باشد

  .باشدپرورش می

»دولت رفاه«اما از جنگ جهانی دوم به بعد به تدریج با شکل گرفتن     
1
در جوامع اروپایی و  

. پرورش غلبه یافتواجتماعی بر آموزش -اقتصادي یا اقتصادي-غربی، رویکرد جدید اجتماعی

توسعه اقتصادي و «و » فرایند نوسازي«از اي در این رویکرد، آموزش و پرورش به مثابه پاره

اجتماعی  -تلقی گردید که کارکردهاي آن باید معطوف به کلیت نظام اقتصادي» اجتماعی

نوسازي در این رویکرد. شدکشورها با
2
جایگزین ایدئولوژي ناسیونالیسم  اقتصادي -اجتماعی 

ذیر با شرایط و برنامه گردید و گفته شد آموزش امري اجتماعی است که پیوندي اجتناب ناپ

با توجه به این رویکرد، آشنا ساختن شهروندان با حقوق و وظایف . اجتماعی و اقتصادي دارد

هاي شغلی و کارآفرین و یافتن به فرصتشهروندي و همچنین توانمندسازي آنان براي دست

تبع این به . هاي خدماتی، صنعتی و کشاورزي اهمیت بیشتري یافتتولید و فعالیت در بخش

  . هاي درسی به سوي مدارس و دروس تخصصی تحول یافتامر، مدارس و برنامه

چرخش پارادایمی«نوعی  1960در اواسط دهه     
3

دهد و در مطالعات آموزش رخ می» 

یکی از محققان در آن . سازدتوجه متخصصان این حوزه را به خود معطوف می» چیزهاي جدید«

تري انداز وسیعبراي دیدگاهی که چشم«: کنداین گونه توصیف میرا » چیزهاي جدید«زمان این 

همچنین امر تازه تالش آگاهانه .  ...بیند، باید کلیت نهاد آموزش یک کشور را در نظر بگیردمی

. عه اجتماعی و اقتصادي استبراي تبدیل ساختن آموزش به نیروي  اصلی و بخش همبسته توس

انداز وسیع هم امور درونی آموزش و هم روابط وزش از این چشمریزان امر آماین، برنامهبنابر

                                                          
1. Welfare state
2. Modernization
3. Paradigm shift
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کومبز( »گیرندبیرونی آن نسبت به جامعه و اقتصاد را در نظر می
1

این تحول . )143: 1964، 

»چرخش فرهنگی«توان پارادایمی را می
2
امدهاي مختلف نظري و در آموزش دانست که داراي پی 

چیزي که در اینجا ما با آن سروکار . آموزش بوده است هاي آموزشی و مطالعاتمعملی در نظا

از این نظر، چرخش فرهنگی زمینه استیالي رویکرد . هاي نظري موضوع استداریم جنبه

این همان رویکردي است که قصد داریم در . فرهنگی در مطالعات آموزش را فراهم ساخت

در ایران هنوز به خوبی شناخته نشده  از آنجا که تاکنون این رویکرد. اینجا آن را تشریح نماییم

است و همان طور که بعد توضیح خواهیم داد، جز چند کتاب و رساله دکتري، هنوز در این 

رو، ما در این مرحله نیازمند معرفی و شناخت کلی از این. زمینه شناخت عمومی وجود ندارد

. انداز فرهنگی هستیماین رویکرد یا چشم

معرفتی پیدایش رویکرد فرهنگی هاي اجتماعی وزمینه 

قبل از توضیح چگونگی فهم فرهنگی برنامه درسی شاید الزم باشد که اندکی درباره شرایط     

انداز فرهنگی در چند دهه اخیر را توضیح گیري و غلبه چشمساز شکلاجتماعی و معرفتی زمینه

توان بینش فرهنگی زیرا بدون دانستن اینکه چرا و چگونه فرهنگ اهمیت یافت نمی ،دهیم

  . رسد توضیح داداش به برنامه درسی هم میمعاصر را که دامنه

»فرهنگی شدن«مفهوم اجتماعی  پردازاننظریه  
3
براي بیان اهمیت فرهنگ در زمان حاضر را  

در  فرهنگیو سیاسی  اجتماعی، ،هاي اقتصاديادغام حوزهفرهنگی شدن یعنی . برندبکار می

یکدیگر با محوریت امر فرهنگی
4

از یک کلیتی  یعنی امر اجتماعی و اقتصادي یا سیاسی اکنون. 

وقتی . آن را به اجزایش تقلیل داد ،شود براي فهم آن کلیتکه دیگر نمیشوند متأثر می فرهنگی

                                                          
1. Coombs
2. Cultural turn
3. Culturalizaion

مسون در فردریک جی. امروز فرهنگ به اقتصاد تقلیل پیدا کرده استها معتقدند در دنیاي البته برخی بخصوص مارکسیست. 4

آنچه رخ داده است این است که تولید زیبایی شناختی در جهان امروز با کند استدالل می» داريهمنطق فرهنگی سرمای«کتاب 

اي از کاالهاي هر اي تازهههاي جنون آساي اقتصادي جهت ایجاد موجاکنون ضرورت. تولید کاال به طور کلی جمع آمده است

تري براي نوآوري هاي باالتر بازگشت سرمایه ، عملکرد و موقعیت ساختاري مهمبا نرخ) از لباس گرفته تا هواپیما(چه جدیدتر 

ي که در دهاي نهاهاي اقتصادي در انواع گوناگونی از حمایتاین ترتیب، این ضرورتبه. کندو تجربه زیبایی شناختی ایجاب می

ها هاي گوناگون تا موزهتر قرار دارد متجلی می شود؛ این حمایت ها ممکن است از سوي بنیادها و خیریهدمت آثار هنري تازهخ

، مجید محمدي و »)مقاالتی درباره پست مدرنیسم)داري متاخر،منطق فرهنگی سرمایه(» .و دیگر موسسات حامی هنر ارائه شود

  1379دیگران، هرمس، اول، 
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توسعه معنایش این است که ما بجاي  ،فرهنگیامر  اقتصادي و ،اجتماعی، گوییم امر سیاسیمی

ي، از مفاهیم مختلف مانند ابعاد فرهنگی توسعه، توسعه پایدار، توسعه فرهنگ محور، اقتصاد

 همچنین. گوییم، توسعه همه جانبه، توسعه بومی و مفاهیمی از این نوع سخن میفرهنگ اقتصاد

نیز انبوهی از ترکیبات مختلف فرهنگ و در حوزه اجتماع  »سیاسیفرهنگ«در حوزه سیاست، از 

مانند فرهنگ قومی، فرهنگ رانندگی، فرهنگ مصرف، فرهنگ تولید، فرهنگ زنان، فرهنگ 

به . بریمها را بکار میجوانان، خرده فرهنگ، فرهنگ جرم، فرهنگ قضایی یا حقوقی و امثال این

بیت، مفاهیم متعدد با هاي آموزش و پرورش و تعلیم و ترترتیب در مباحث و گفتمانهمین

پیشوند یا پسوند فرهنگ مانند فرهنگ یادگیري، فرهنگ مدرسه، فرهنگ نوشتن، فرهنگ کالس، 

درسی رایج و متداول فرهنگ دانش آموزي، فرهنگ معلم، فرهنگ خالقیت و  فرهنگ برنامه

  . استشده

هاي گوناگون معرفتی، یکی از ها و حوزهها، گفتماناین گسترش مفهوم فرهنگ در رشته    

به امور انسانی و  »نگررویکرد کل«و همچنین توسعه  »اينگرش بین رشته«پیامدهاي توسعه 

»نگرش تخصص گرا«یعنی بجاي . اجتماعی است
1
 یمه اول قرن، که در اواخر قرن نوزدهم و ن 

هاي رشته گیريشکلهاي انسانی و اجتماعی شکل گرفت و به صورت در حوزه دانشبیستم 

و امثال  مطالعات آموزش و پرورش علوم تربیتی، اقتصاد، انسان شناسی، شناسی،علمی جامعه

تقسیم کار «ها نوعی در این تخصص . شوداي و ترکیبی استفاده مینگرش بین رشته اینها درآمد،

نی یخی و گفتماوجود داشت و هر رشته متناسب با مقتضیات روش شناختی و سنت تار» معرفتی

رشته اقتصاد به وجوه کمی و مادي، . ی از مسائل انسانی و اجتماعی بودنیخود متولی حوزه مع

شناسی به فرد و هاي اجتماعی، روانجامعه شناسی به جامعه شامل روابط و نهادها و پدیده

د، و ولو هاي جمعیتی مرگ و میر، مهاجرت و زاد شناسی به پدیدهمسائل روانی، جمعیت

طور که زمین موضوع شناسی شناخته شد؛ یعنی درست همانحوزه تخصصی انسان فرهنگ نیز

-شناسی است یا مولکول موضوع علم فیزیک است، فرهنگ نیز قلمرو موضوعی انسانزمین

  . شناسی شد

                                                          
1. Specialization approach
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هایی شناختی به تدریج با چالشاین تقسیم کار موضوعی و معرفتاز نیمه دوم قرن بیستم     

شد که مثال، استدالل میبراي . هاي تاریخی نیز داشتها البته ریشهلشمواجه شد که این چا

تخصصی شدن افراطی
1
گردد زیرا از ها میعلوم انسانی و اجتماعی موجب عقیم شدن این دانش 

و  کلیت اجتماعیتوان به فهم  ه نمیشد ریز ریزبیش از حد یا  »ریزتخصصی«طریق مطالعه 

ها به این دانش تخصصی شدن رو، از این. تعلق دارند دست یافتها به آن فرهنگی که پدیده

-در دانش. داردجاي پیشبرد این علوم آنها را از دستیابی به نظریه و فهم همه جانبه آنها باز می

هاي مورد هاي تخصصی ممکن است بتوان اطالعات دقیق و قابل اعتمادي درباره واقعیت

-هاي استقراء شده در نهایت چیزي در اختیار ما قرار نمیتمطالعه به دست آورد اما این واقعی

دهند که بتوان نظریه اجتماعی از آن استخراج کرد مگر این که آنها را در پرتو فهم تاریخی و 

آگوست کنت. چیزهاي دیگر تفسیر نماییم يبینش فلسفی و در ارتباط با بسیار
2

، کارل مارکس
3

 ،

ماکس وبر
4

، جورج زیمل
5

یم، امیل دورک
6

در علوم اجتماعی، پردازان کالسیک و تمام نظریه 

رو، از این. ها این گونه تقسیم و ریز ریز نشده بودندنظریه پردازي کردند که هنوز دانش ،ايدوره

شناس یا شناس، انسانپردازان کالسیک را به عنوان جامعهیک از نظریهتوان به درستی هیچنمی

صور اولیه حیاتی دینیتواند کتاب چه کسی می .بندي کردناس محض طبقهشروان
7
دورکیم را  

توان مارکس را اقتصادان یا فیلسوف ندانست، یا ماکس شناسی نداند، یا چگونه میاثري در انسان

  وبر را از زمره مورخان قلمداد نکرد؟ 

مارسل موس    
8

ده دورکیم، در همان اوایل قرن بیستم زاشناسی فرانسه و خواهر، پدر انسان

»تامپدیده اجتماعی«مفهوم 
9
هاي اجتماعی از منظور وي دقیقاً این بود که پدیده. را مطرح ساخت 

اما . درهم تنیده هستند و براي شناخت آنها باید کلیت آنها را درك کرد» شناختیهستی«از نظر 

ش کامل این مفهوم را نداشت تا دهه گویی هنوز بینش علمی در آن زمان آمادگی جذب و پذیر

                                                          
1. Over specialization
2. August Comte (1798 -1857)

3. Karl Heinrich Marx ( 1818 –14, 1883)
4. Maximilian Carl Emil "Max" Weber ( 1864 – 1920)
5. Georg Simmel (1858 – 1918)
6. David É mile Durkheim (1858 –  1917)

1383بنیانی حیات دینی، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مرکز، دورکیم، امیل، صور 7.

8. Marcel Mauss (1872 – 1950)
9. Total social phenomenon
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»گراکلنگرش«هاي معرفت شناختی به سوي که هم بستر اجتماعی و هم زمینه گفتمان 1960
1
و  

»ايرشتهبین«و 
2
  . تحول یافت 

توجه به فرهنگ و جایگاه و اهمیت آن در امور  ،ايیکی از وجوه مهم این نگرش بین رشته    

-، آنگونه که نظریهاجتماعیامور کلیت به این معنا که براي تبیین و دیدن . انسانی و اجتماعی بود

معانی «. دیدند، باید به وجه معنایی و نمادین امر اجتماعی توجه کنیمپردازان کالسیک می

درست . کندرا به هم وصل میامور اجتماعی سیاسی و  اجتماعی ابعاد اقتصادي، متما »نمادین

هاي گسترش بینش. هددبدن انجام میهاي بین اندام رااین ارتباط  سیستم عصبطور که همان

»پدیدارشناسانه«
3
هوسرل و آلفرد شوتز که در پی معناکاوي امور انسانی ادموند و هرمنیوتیک  

»انسان شناسی تفسیرگراي«بودند، 
4
تزکلیفورد گیر 

5
جورج » کنش متقابل نمادي«، توسعه نحله 

»آنالنگاريتاریخمکتب«شناسی، ظهور هورتون کولی در جامعهرید و چارلزهربرت
6
تاریخ «و  

»فرهنگی جدید
7

شناسی، و اهمیت یافتن زبان در فلسفه و به در روان» گشتالت«ِ، توجه به مفهوم 

مطالعات «ر از همه پیدایش رشته تبه خصوص آراء ویتگنشتاین، و شاید بتوان گفت مهم

»فرهنگی
8

»فرهنگیچرخش«باعث شد چیزي که امروز  
9

شود، رخ دهد و تحولی نامیده می 

  .پارادایمی در علوم انسانی و اجتماعی به سود فرهنگ به وجود آید

شناختی مذکور، شرایط و ساختارهاي اجتماعی نیز به نفع فرهنگ کنار تحوالت معرفتدر     

هاي جدید مانند تلویزیون، ماهواره و اینترنت، هاي ارتباطی نو، رسانهظهور فناوري. یافتندتغییر 

»صنایع فرهنگی«پیدایش 
10

و » صنعت علم«، و »صنعت سرگرمی«، »صنعت گردشگري«مانند 

»رمحودانش هجامع« پیدایش چیزي که
11
نامند، و بسیاري تحوالت اجتماعی دیگر، باعث می 

  . فرهنگ گردیدشدن  ثروت دو مولّ »اهکاال« لدر مقاب »نمادها«اهمیت یافتن 

                                                          
1. Holistic
2. Interdisciplinary
3. Phenomenological
4. Interpretive anthropology
5. Cliford Geertz
6. Annales
7. New cultural history
8. Cultural studies
9. Cultural turn
10. Cultural industries
11. Knowledge Soceity
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یابد و کنشگران و اهمیت می آموزش و پرورش فرهنگمطالعات در این فضاست که در حال    

بینند براي هر بحثی به انسان شناسی، جامعه شناسی، شگران این حوزه خود را ناگزیر میپژوه

را در بستر » امرآموزشی«یا » امرتربیتی«رجوع کنند تا بتوانند تاریخ، اقتصاد و مطالعات فرهنگی 

در غیر این صورت این پژوهشگران به نحو آشکاري ناقص و . فرهنگ تبیین و توصیف نمایند

  . لنگدبدون فرهنگ آشکارا جایی از کار می. کنندحتی نادرست بودن تحلیل خود را حس می

به آموزش این است که این رویکرد گرچه در چند نکته مهم دیگر در زمینه رویکرد فرهنگی 

هاي پژوهشی قوي در آموزش شده است اما در گذشته ها یا سنتدهه اخیر به یکی از گفتمان

توان در آراء نظریه پیشینه تاریخی ظهور این سنت یا گفتمان را می. این جایگاه را نداشت

در اینجا مختصراً این . ی ویگوتسکی دانستانتقادي پائولو فریره، ایوان ایلیچ و دیدگاه اجتماع

  .دهیمها را توضیح میدیدگاه

رویکرد فرهنگی به آموزش را پائولو فریره    
1
آموزش «بیش و پیش از دیگران در کتاب  احتماالً 

)1358(»آموزش ستمدیدگان«
2
توان او معتقد است نمی. استدر اوایل دهه هفتاد توضیح داده 

آموزان و مفاهیم، زبان و نیازهاي کارشناسان و مدیرانی که با دانش درسی را تنها بر اساسکتاب

آموزان اگر دروس براساس نیازها و باورهاي واقعی دانش. بیگانه هستند، طراحی کرد متعلمان

آموزان شود، بینش دانشو دانش طراحی و اجرا نشود، مدرسه بیش از اینکه باعث توسعه 

فریره اصول زیر را . دهدگیرد و زمان و توانایی آنها را هدر میهاي زندگی را از آنها میفرصت

توان این اصول را ناشی از رویکرد فرهنگی او به آموزش دهد که میدر کتابش توضیح می

  .دانست

کننده  اعتقاد به توانایى افراد براى فراگیرى، دگرگونى و رهایى خویش از شرایط سرکوب-

فقر و استثمارجهل،

هاى خاص زندگى و مسائل مربوط به آن، تجزیه و فراگیرندگان با واقعیت تماس مستقیم-

» ایدئولوژى«شده به آنان از سوى ساختار اجتماعى و  هاى تحمیلتحلیل فشارها و محدودیت

رسمى

                                                          
1. Paulo ReglusNevesFreire
2. Pedagogy Of The Oppressed (1968)
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و درنظر گرفتن هردو » گیرنده آموزش«و » دهنده آموزش«هاى موجود بین طرد تفاوت-

»فراگیرنده«عنوان  به

ود آزادشنو گفت-

  .دهنده هاى رهایىمشارکت در کوشش-

»رویکرد مشارکتی«همچنین     
1
تسکیوکه لف سمیونوویچ ویگ 

2
در زمینه یادگیري و آموزش 

شناسی روان«ویگوتسکی را بنیانگذار . ساخت نیز مبتنی بر نوعی تلقی فرهنگی است مطرح

تاریخی فرهنگی
3

-ها و برنامهآموزان جذب کتابدر نظر وي تنها در صورتی دانش. شناسندمی» 

نباشند بلکه خود در کالس درس از   »شنونده صرف«و » دریافت کننده«که آنها شوند درسی می

، در تولید دانش در کالس درس مشارکت کنند و »انجام کارهاي عملی«و » طریق مباحثه«

ا نیز امر آموزش با در اینج. باشد» تعامل معلم و دانش آموزان«موضوعات کالس برآیند تجربه و 

»تجربه زیسته«
4
»زیست جهان«و  

5
آمیزد همه کسانی که در آموزش مشارکت دارند به هم می 

-ها و باورها و نظام معنایی و تجربهمشارکت ارزش يزیرا مشارکت همه آنها در آموزش به معنا

  .هاي آنها در فرایند آموزش است

»زداییمدرسه«به عالوه، ایوان ایلچ نیز در مفهوم انتقادي     
6

، بیش از هرچیز نقش فرهنگ را 

اي مجهول آنها را به سوي آینده مدرسه نباید از کلیت زندگی افراد جدا باشد و. کردجستجو می

باشد که در نهایت » عملکردهاي عینی«کارکرد مدرسه باید متناسب با . و انتزاعی سوق دهد

وي معتقد بود که نظام . موزان را از نظر اقتصادي و اجتماعی بهبود بخشدآند وضعیت دانشبتوا

آموز از بین ابتکار و اعتماد به نفس را در دانش و آموزش و پرورش رسمی، روحیه خالقیت

خورد تلف برد و در عوض وقت آنها را با مواد آموزشی که هیچگاه به درد زندگیشان نمیمی

به نظر وي باید شیوه اداره مدارس و . از جامعه بود »مدرسه زدایی«معتقد به وي . کندمی

  .محتواي دروس تغییر مناسبی نماید

  

                                                          
1. Participatory approach
2. Lev SemyonovichVygotsky
3. Cultural-historical psychology
4. Lived experience
5. Life world
6. De schooling
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چیستی و چگونگی رویکرد فرهنگی به آموزش

-ریزيبرنامه«با عنوان » شناسی تربیتیانسان«جورج نلر در آخرین فصل  کتاب خود با عنوان     

  : نویسدمی» انداز فرهنگیدرسی و معلم در یک چشم

نخست، چون این فرهنگ به . درسی استسه واقعیت برخاسته از فرهنگ معاصر واجد مسائل مهمی براي برنامه «  

- کند، کدام مواد درسی به بهترین وجه افراد را براي زندگی در دنیایی با دگرگونی مداوم آماده میسرعت تغییر می

هاي شود، مؤسسات تربیتی چگونه دانش و مهارتپیچیدگی فرهنگ زیادتر میدوم، همچنان که میزان . کند

دهند؟ در نهایت، از آنجا که بسیاري تخصصی شده مورد نیاز فرهنگ و مؤثر در انتقال میراث فرهنگی را آموزش می

توانیم آنها را اند، چطور میاز مردم در جوامع صنعتی با دسترسی معدودي به فرهنگ غالب طبقه متوسط متولد شده

  ).160: 1379نلر (» تربیت کنیم که بتوانند در فرهنگی گسترده تر سهمی به عهده بگیرند؟

ریزي درسی و به پردازیم، برنامههاي دیگر که بعد به آنها میاین سه واقعیت به عالوه واقعیت   

نلر این . شونداندازي فرهنگی دیده و تحلیل سازد که از چشمطور کلی آموزش را ناگزیر می

هنگامی که به تعبیر خودش شاگرد برانیسالو مالینوسکی ،ها را چندین دهه پیشواقعیت
1
بوده،  

معرفت شناسی دنیاي غالب در » ايبین رشتهفضاي «اما ما اکنون با توجه به . درك کرده است

در بتوانیم  را» درسیبرنامه«که همه موضوعات از جمله  ایمپیدا کردهاین امکان را  ،امروز

  .ببینیم چارچوب فرهنگی

چارچوب فرهنگی به تبیین مسائل آموزش و پرورش رویکردي است که بتواند فرهنگ را در     

این رویکرد  .کانون توجه خود قرار دهد و آن را به مثابه متغییري مستقل نسبت به آموزش ببیند

اي در گفتمان آموزش و پرورش گستردهي اخیر به نحو شروع شد و در دهه 1980عمدتاً از دهه 

  .و مطالعات آن بسط یافته است

هاي موزش را تبیین کلیه امور و مؤلفهتوان رویکرد فرهنگی به آبه طور ساده و کلی می    

به این معنا که . آموزشی براساس فرهنگ به مثابه عامل تعیین کننده در کلیت امر آموزش دانست

»زمینه فرهنگی«در درون یک  هاي آموزشی هموارهفعالیت
2
»نظام معنایی«یا  

3
متشکل از باورها،  

گیرند و در عین حال آموزش داراي بینی، هنجارها و آداب و رسوم صورت میها، جهانارزش

از . تواند ایستایی یا پویایی فرهنگ را ضمانت نمایدهاي گوناگون براي فرهنگ است و میپیامد

                                                          
1. Bronisław Kasper Malinowski     مدرن نگاريانسان شناس کالسیک بریتانیایی و بنیان گذار مردم  ١٨٨٤- ١٩٥٢

2. Cultural Ground
3. Meaning System
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درسی، هاي یادگیري، کل برنامهتدریس، اهداف آموزش، شیوههاي رو، کالس درس، روشاین

سازمان مدرسه و مؤسسه آموزشی و نظام آموزشی، جملگی برآیند و در عین حال آیینه و 

در این دیدگاه، آموزش یا تعلیم و . بازتاباننده زمینه فرهنگی و نظام معنایی وابسته به آنها است

پودهاي و  عه و فرهنگ نیست بلکه کامالً تنیده در تاراي مستقل و مجزا از جامتربیت پدیده

ویژگی جمعی و اجتماعی بودن امر آموزش و یادگیري و یاددهی بیانگر . معنایی هر جامعه است

طور که فرهنگ نیز ماهیتاً امري است اي فرهنگی است، هماناین واقعیت است که آموزش پدیده

اکتسابی بودن . شودنسلی به نسل بعد آموزش داده میکه از راه جامعه پذیري و فرهنگ یابی، از 

نماید و از این راه پیوندي ناگسستنی بین فرهنگ، آن را به امري جوهراً آموزشی تبدیل می

  .شودآموزش و فرهنگ ایجاد می

هاي یادگیري، یاددهی، شود کلیه فعالیتاز اینرو در رویکرد فرهنگی به آموزش گفته می    

هاي آن تحت تأثیر و برخاسته از نظام معنایی و فرهنگی آموزشی و مؤلفهنظامبرنامه درسی، 

شناختی این امر را جورج نلر از منظري انسان. اندهستند که در آن واقع شده و استقرار یافته

  :کندبیان می  اینگونه

هایی هستند که صرفاً وسیلهبا این حال، آنها . کنندها تعیین میهاي تربیتی را انسانبدون شک خط مشی«    

آورند، در واقع هایی که مربیان به عمل میانتخاب. بخشندهاي خود تحقق مینیروهاي فرهنگی با یاري آنها به هدف

نلر ( »آورد به انتخاب دست می زندکار خود آنها نیست، بلکه این فرهنگ که دستش را از آستین مربیان بیرون می

1379:  26.(  

کند، پس برنامه درسی هم باید بر اگر فرهنگ، رفتار اعضاي خود را تعیین می”اعتقاد نلر به       

اگر ). 26:  همان(“ اي مستقیم از وضع امروز و فرداي فرهنگ بنا نهاده شده باشداساس مطالعه

درسی، شناختی نسبت فرهنگ و آموزش و پرورش را بپذیریم نه تنها برنامهفرض انساناین پیش

ي درس گرفته تا نظام هاهاي نظام آموزش و پرورش از معماري مدارس و اتاقتمامی مؤلفه بلکه

هاي مربوط و تعلیم و تربیت، رابطه ري، ارزشهاي یادگیهاي تدریس، روشمدیریت، روش

ریزي آموزش و معلم، دانش آموز، والدین، کارکنان مدرسه و در نهایت کلیت نظام برنامه

از این منظر است که محیط اجتماعی و فرهنگی آموزش و . هنگ استپرورش متأثر از فر

به خصوص آنکه نظام سیاسی که تعیین . یابدپرورش به همان اندازه محیط سیاسی آن اهمیت می

ها و کننده و کنترل کنننده نظام آموزش و پرورش است، خود نیز متأثر از نظام فرهنگی و ارزش
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در بررسی محیط آموزش و پرورش ناگزیر باید نظام فرهنگی و  این،بنابر. باورهاي جامعه است

  .سیاسی را به مثابه دو رویه یک سکه و در کنار هم در نظر داشت

با توجه به رویکرد انسان شناختی مذکور، هر فرهنگی نوع نظام آموزش و پرورش خاص      

-وزشی متعلق به فرهنگما وقتی به مقایسه دو یا چند نظام آم. بخشدخود را تحقق و شکل می

کنندگی نقش فرهنگ در آموزش و فرایندهاي یاددهی پردازیم، به سهولت تعیینهاي متفاوت می

براي مثال، انسان شناسان و متخصصان آموزش اغلب با مقایسه . کنیمو یادگیري را مشاهده می

گرا، رهنگ جمعجوامع غربی به عنوان جوامعی با فرهنگ فردگرا و جوامع آسیایی و شرقی با ف

دهد که الگوي روابط استاد و دانشجو، معلم و شاگرد، راهبردهاي آموزشی، محتواي نشان می

هاي آموزشی آموزش، اهداف آموزشی، برنامه آموزشی، تلقی از علم و یادگیري، و دیگر مؤلفه

.کنندکامالً با یکدیگر در این دو جامعه تفاوت می
1

  

براي مثال، آنتونی واالس سه نوع جامعه انقالبی، محافظه کار و ارتجاعی را از یکدیگر      

اي متفاوت توصیف بگونهکند و آموزش و پرورش در هر یک از جوامع مذکور را میتفکیک 

  :گویداو می. می کند

. استیک جامعه انقالبی، نظیر چین و کوبا، به طور کلی در پی تغییر شکل فرهنگ خود       

این جامعه به احیاي اخالقی خود و ساختن یک فرد خبره و ماهر از عقالنی مبتکر نیاز دارد تا 

اي از اینرو، آموزش و پرورش چنین جامعه. وظایف خود را در قبال تغیییر به خوبی عمل کند

-رتو سپس بر عادات عقالنی و سرانجام بر مها) به ویژه صداقت و فداکاري(ابتدا بر اخالقیات 

در یک جامعه محافظه کار، نظیر بریتانیا یا ایاالت متحده آمریکا که . هاي فنی تأکید خواهد کرد

کند و چنین نقش مهمی را نه عقل ایفا میبه ابقا و بهبود یک نظم تثبیت شده عالقه بسیار دارد، 

ي نظیر هاي فنی، چگون انجام دادن اموراین نوع آموزش و پرورش به سوي مهارت.  نه اخالق

یک جامعه . یابدرانندگی، حسابداري، رأي دادن آگاهانه و اداره کردن اثربخش مردم گرایش می

می  هاي انقالبی به مبارزه طلبیدهارتجاعی، نظیر پرتغال یا آفریقاي جنوبی، که به وسیله جنبش

اخالقی مورد ز طریق هاي نظام تربیتی آن اهاي سنتی متکی است و ساخت کانونشود، به ارزش

  ).109: 1379نلر (گیرد هجوم قرار می

                                                          
بریتانیـا، برخـی   هنگام بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و ) 1387(» فرهنگ و دانشگاه«نگارنده در کتاب  ١. 

  .اندهتحقیقات تجربی انجام شده در این زمینه را معرفی کرد
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پردازان آموزش معتقدند خصلت بازتابندگی اجتماعی آموزش و پرورش که برخی نظریه     

کند، نه تنها یک جبر اجتماعی است بلکه شرط موفقیت محیط اجتماعی خود را منعکس می

آموزش باید ”کند که ستدالل میبراي مثال، لوید وارنر ا. هاي آن استآموزش در تحقق هدف

اش براي سازگاري نسل آینده با محیط شرایط اجتماعی موجود را انعکاس دهد یا در وظیفه

قطع نظر از این که . فرهنگی و اجتماعی که باید در آن زندگی کنند، شکست خواهد خورد

شند، به کودك صدمه مدرسه افکار مهمی را القا کند، اگر این افکار با اجتماع مغایرت داشته با

به تعبیر قدرت تأثیرگذاري آموزش و پرورش براي ایجاد ). 109- 108: 1379نلر (“ خواهند زد

تغییرات فرهنگی تا آنجایی است که زیرساخت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه آن را 

  :داردیک مربی انگلیسی این نکته را اینگونه بیان می. اجازه دهد

به ویژه، . تواند در فرهنگ و جامعه تغییرات ایجاد کنداي دستورهاي صاحبان قدرت میآموزش تنها تحت لو«

هاي یک نسل را تغییر دهد، زیرا این کار را از تواند نگرشدر کشورهاي استبدادي، آموزش و پرورش می

به عادت تواند از طریق تشویق جوانان آموزش و پرورش می. دهدهاي همگانی انجام میطریق اعمال رویه

نحو عمل کند تواند هنگامی به این اما آموزش و پرورش فقط می. داوري مستقل، آنها را براي تغییر آماده کند

  ».)110: 1379نلر (ارزش یافته باشد تري از سوي جامعه، در سطح وسیعکه چنین داوري قبالً 

»برنامه درسی«در زمینه   
1
نظر گرفت که طراحی، اجرا توان رویکرد فرهنگی را این گونه در می 

تواند به نحو موفقی انجام شود که تمام فرایندهاي طراحی دروس تنها در صورتی می و ارزشیابی

»بستر اجتماعی«و اجرا و ارزشیابی دروس با توجه به 
2
که برنامه درسی در آن » زمینه فرهنگی«و  

جرومی برونر. شود، صورت گیرداجرا می
3
)1996(» فرهنگ و آموزش«در کتاب  

4
مبانی نظري  

همچنین در کتابی با . اندرویکرد فرهنگی به آموزش را به نحو سیستماتیک و دقیق توضیح داده

نوشته پامال بلوتین ژوزف و جمع دیگري از مؤلفان) 2000(» هاي برنامه درسیفرهنگ«نام 
5

 ،

به اعتقاد من این دو کتاب . ص تبیین شده استدرسی به نحو خارویکرد فرهنگی در زمینه برنامه

هاي اند و در اینجا با توجه به مباحث و رهیافتاکثر نکات گفتنی در این زمینه را توضیح داده

  .دهممطرح شده در این دو اثر، معناي رویکرد فرهنگی به آموزش را توضیح می

                                                          
1. Curriculum
2. Social context
3. Jerome S, Bruner
4. Bruner, J. (1996) The Culture of Education, Cambridge, Mass.: Harvard University Press
5. Cultures of Curriculum Pamela Bolotin Joseph, Stephanie Luster Bravmann, Mark A. 

Windschitl, Edward R. Mikel, Nancy Stewart Green; 2000.
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فرهنگی که امروزه در مطالعات اندازي یک مستقبماً با چشمهایی که گفتیم هیچاندیشه     

هاي انتقادي راه را اما این اندیشه. رود ارتباط ندارددرسی بکار میشناختی آموزش و برنامهانسان

هاي جرومی برونر چشماکنون اجازه دهید با مرور اندیشه. انداز هموار کردندبراي این چشم

  . انداز فرهنگی به آموزش را توضیح دهم

آموزش تنها درباره موضوعات «نویسد می» فرهنگ و آموزش«مقدمه کتاب خود برونر در      

آنچه ما در مدرسه . ها نیستدرسی یا معیارها  یا آزمونمعمول و متعارف مدرسه مانند برنامه

تر یعنی آنچه که شود که آن را در بستر بزرگسعی در حل کردن آن هستیم تنها زمانی معنادار می

گذاري آموزشی در زمینه نسل جوانش بدست آورد، قرار از طریق سرمایهجامعه قصد دارد 

برونر براي تبیین آموزش در بستر کلی آن یعنی جامعه معتقد است که . Bruner 1996: x)(» دهیم

ما نیازمند به رهیافتی از ذهن و طرز عمل آن هستیم که بتواند عملکرد ذهن در بستر جامعه را 

دیدگاه محاسبه «نخست، . سازدکار او دو دیدگاه را از یکدیگر متمایز میبراي این . نشان دهد

»گرایی
1

»فرهنگ گرایی«، دیگر 
2

کند، دیدگاهی که برونر انتخاب و به نحو دقیق تشریح می. 

-توان رویکرد فرهنگگرایی نمیاما بدون فهم انتقادي از رویکرد محاسبه. فرهنگ گرایی است

ماند که به پردازش گرایی، ذهن آدمی ماشین حسابی میظر محاسبهاز ن. گرایی را توضیح داد

ذهن آدمی اطالعات . دهیم مشغول استها و اطالعاتی که در اختیارش قرار میمستمر داده

روشن، رمزگذاري شده و محدود درباره جهان را در خود ذخیره، ثبت، طبقه بندي، بازبینی و به 

ریزي و اي است که مدام در حال برنامهابراین، ذهن رایانهبن. کندطورکلی سامان و مدیریت می

به اعتقاد برونر این دیدگاه کمک چندانی به ما براي درك طرز عمل ذهن در . پردازش داده است

کند زیرا طرز عمل ذهن تابع نوع کار، ابزارها و امکاناتی است که ما در اختیار حوزه آموزش نمی

طور که طرز عمل دست به نوع ابزار مثالً آچاري که در دست  درست همان. دهیمذهن قرار می

از . توان گفت ابزار اصلی ذهن فرهنگ استاگر این تمثیل درست باشد، می. داریم وابسته است

به عالوه . رو بهتر است طرز عمل ذهن را با توجه به ابزار اصلی آن یعنی فرهنگ تبیین نماییماین

هاي روشن و گاه اطالعات و دادهن واقعیت ناسازگار است که ما هیچگرایانه با ایرویکرد محاسبه

                                                          
1. Computationalism
2. Culturalism
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ها بسیار پیچیده و مبهم هستند و ذهن دائم با فضاي ابهام آلود واقعیت. اي در اختیار نداریمساده

  .سروکار دارد و نه فضایی شفاف و روشن

ی قرار یا جا گرفته است هاي فرهنگبه اعتقاد برونر یادگیري و اندیشیدن همواره در موقعیت     

-ها و امکانرو، یادگیري تابع فرصتاز این. و همواره بر استفاده از منابع فرهنگی متکی است

هاي فرهنگی انباشته از موقعیت. سازندهاي فرهنگی براي ما فراهم میهایی است که موقعیت

در ذهن آدمی به وجود ها معانی هستند و معانی در یک فرایند مستمر تأویل و تفسیر  واقعیت

بیند، ها و اطالعات میبرخالف رویکرد محاسبه گرایی که عملکرد ذهن را پردازش داده. آیندمی

در این دیدگاه، ذهن . داندمی» معناسازي هرمنیوتیک«رویکرد فرهنگی عملکرد ذهن را فرایند 

اما از . دهدد و بیرون میکنکشد و آنها را تفسیر میها را به درون خود میجهان خارج و موقعیت

کند و از درون گرایی، ذهن روند معکوس دارد زیرا ذهن اطالعات را پردازش میدیدگاه محاسبه

  . دهدخود بیرون می

از این . اي از قاره فرهنگ استگرایی، آموزش یک جزیره نیست بلکه پارهاز دیدگاه فرهنگ      

فرهنگ چیست و چه نقشی آموزش در زندگی دیدگاه سؤال این است که کارکرد آموزش در 

گونه است اي معین ایننماید؟ و اینکه چرا موقعیت آموزش در جامعهمعلمان و متعلمان ایفا می

  ؟که این وضعیت بازتاب چه نوع نظام توزیع قدرت، منزلت و منافع استو این

را از یکدیگر تفکیک و  ه اصل بنیادین این رویکردگرا، نُبرونر براي تبیین رویکرد فرهنگ   

توان آنها را بیان جامع رهیافت فرهنگی به آموزش و دهد که به اعتقاد نگارنده میتوضیح می

  .درسی دانستبرنامه

اندازاصل چشم-

هااصل محدودیت-

گراییگرایی یا سازهاصل برساخته-

گراییاصل تعامل-

سازياصل بیرونی-

اصل ابزارگرایی-

اصل نهادي-

عزت نفساصل هویت و -
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گرياصل روایت-

باشد و از حوصله این مقاله بیرون شرح این اصول نیازمند بررسی تمام کتاب برونر می     

هاي مختلفی است و رویکرد جرومی گیريانداز فرهنگی به آموزش داراي جهتچشم. است

حققان مطالعات شناسان و جامعه شناسان و مانسان. باشداندازها میبرونر صرفاً یکی از این چشم

هاي فرهنگی انسان شناسان بیشتر بر تفاوت. هاي خاص خود هستندفرهنگی نیز داراي نظرگاه

نگاري سود و از روش مردمها در آموزش تأکید دارند بینیها و جهانبین جوامع و نقش سنت

در  ،که محققان مطالعات فرهنگی نقش قدرت و فرهنگ را در تعامل با همدر حالی. جویندمی

-هاي تحلیل گفتمان و تحلیل متن بیشتر بهره میکنند و از روشپی جویی می ،مسئله آموزش

  .گیرند

توانند هاي اجتماعی مانند آموزش میاي از پدیدهاندازي فرهنگی ابعاد گستردهدر چشم     

 اندازتوان حداقل محورهاي زیر را از چشمبا توجه به آموزش می. بررسی و تحلیل شوند

  :فرهنگی مورد توجه قرار داد

شناسی این موضوعی است که در مطالعات انسان. هاي فرهنگی آموزشها یا بنیانزمینه -

شتر مورد توجه بوده است و آموزش، مطالعات تطبیقی آموزش و فلسفه تعلیم و تربیت، بی

فرهنگ یادگیري، مفاهیم . اندهاي مردم نگاري در بین جوامع مختلف آن را تحلیل کردهبررسی

.ايفرهنگ یاددهی، فرهنگ آموزش و فرهنگ رشته

هاي شناسی آموزش و نظریهاین موضوع در مباحث جامعه. کارکردهاي فرهنگی آموزش -

.شوداگرچه در مطالعات دیگر نیز به آن توجه می. مختلف آن بیشتر دستورکار بوده است

این . ک جامعه یا گروه معین و خاصهاي فرهنگی آموزش یا معناهاي آموزش در یویژگی -

هاي در بخش نظري چالش. هاي مطالعات آموزش بحث شده استموضوع در تمام شاخه

ها و مفاهیم موجود در این فرهنگی آموزش علوم انسانی و اجتماعی در این کتاب من دیدگاه

.زمینه را توضیح داده ام

ن موضوع در مباحث سیاست فرهنگی ای. تأثیرات آموزش در تکوین، تحول و توسعه فرهنگ -

من . شناسی آموزش دستورکار اصلی استریزي آموزش و جامعههاي مدیریت و برنامهو رشته

.امز به موضوع نگریستهاندادر این کتاب هنگام بررسی مدرسه و مدرنیته از این چشم
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اقتصادي و  کارکردها یا پیوندهاي آموزش، فرهنگ و قدرت و به طور کلی نظام اجتماعی، -

اگرچه . شناسی و مطالعات فرهنگی دستورکار اصلی استاین موضوع در جامعه. سیاسی جامعه

هاي علوم انسانی و در این کتاب من هنگام بررسی چالش. سایر مطالعات نیز با آن سروکار دارند

.انداز به موضوع نگریسته اماجتماعی از این چشم

هاي زیر در توان نسبت بین آموزش و فرهنگ را به صورتدر یک جمع بندي کلی، معتقدم می

  :نظر گرفت و توضیح داد

در اینجا با . هاي فرهنگی برآمده از آموزشیا الگوها و سنت :آموزش به مثابه فرهنگ -

آموزش و پرورش در . آموزشی سروکار داریمدستاوردها و پیامدهاي فرهنگی در درون نظام

ها، خود در تمام کشورهاي جهان مجموعه وسیعی از ارزشبیش از یک قرن حیات جهانی 

بخشی از این الگوها . ها، هنجارها و الگوهاي فرهنگی را خلق کرده استها، سنتباورها، آیین

چشم. باشدمعطوف به مسائل یادگیري و یاددهی و بخش دیگر آن معطوف به شیوه زندگی می

ش با در نظر گرفتن فرهنگ و الگوهاي خاص انداز فرهنگی به آموزش به معناي شناخت آموز

هاي نوین آموزشی در سطوح مختلف تعبیر دیگر آموزش و پرورش و نظامبه . باشدآن می

من در تک . هاي شکل دادن و برساختن فرهنگ مدرن و معاصر هستندعمومی و عالی، نظام

، فصل چهارم »تاییمردم نگاري تجارب دانش آموزي در مدرسه روس :مدرسه و مدرنیته«نگاري 

. ام از این نظرگاه به آموزش نگاه کنماین کتاب، تالش کرده

هاي یا به تعبیر دیگر آموزش برآمده و برگرفته از الگوها و سنت :فرهنگ به مثابه آموزش -

در » گیري ارزشیجهت«نوع . آموزش سروکار داریم» زمینه فرهنگی«در اینجا با . فرهنگی است

هاي مختلف، نوع تلقی و برداشت از مفاهیم علم، یادگیري و یاددهی، معلم و جوامع و فرهنگ

هاي آموزش شامل نیازها، درسی و تمام مؤلفههاي آن، مدرسه و جایگاه آن و برنامهنقش

اي به ها، ابزارها و محتواي آموزشی در هر جامعهانتظارات و نحوه پیوند با نظام سیاسی در شیوه

خودآگاه بر چگونگی آموزش و تمامی فرایندهاي یاددهی و یادگیري صورت خودآگاه و نا

در مجموع امروزه رویکرد فرهنگی به آموزش به کمک مفاهیم کلیدي مانند  .تأثیرگذار است

»فرهنگ یادگیري«
1
»درسیفرهنگ برنامه«و  

1
- سبک«، »فرهنگ دانشگاهی«، »ايفرهنگ رشته«،  

  .شودتوضیح داده می» هاي یادگیري

                                                          
1. Learning culture
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گاه مجادله مدام فکري است که در تالقیاز این منظر، آموزش بستري براي مبارزه و     

جو،  هاي ستیزه ها و اختالالت ناشی از رفتارها و گفتمان اجتماعی و شکاف -بازآفرینی فرهنگی 

از یک سو مراکز آموزشی، به عنوان نهادهایی که به صورتی . مخالف و نامستقر قرار گرفته است

هاي اخالقی و اجتماعی هستند، تصوري ثابت را از هویت ملی و  درگیر انتظام صورتفعال 

از سوي دیگر معلمان، به عنوان عامالنی در تولید، تکثیر و کاربرد  کنند و فرهنگی دیکته می

اجتماعی و سیاسی اجتناب  ي فرهنگی و نمادین، نقش فرهنگی، هاي خاص سرمایه صورت

  .دارندناپذیري 

اي ویژه، که غالب  هاي سرمایه فرهنگی فراگیران طبقه آموزشی به عنوان حامل صورت نظام    

هاي فرهنگی عموم  خاطره ها و ها، تجربه کند و از سوي دیگر حرف هم هستند، عمل می

هاي  براي این گروه سرکوب شده، نظام آموزشی یا جزئی از تجربه. شود فراگیران سرکوب می

و نامربوط با زندگی آنهاست، یا حامل واقعیت تلخ تبعیض و سرکوب  اي روزانه مناسبات مدرسه

  .شود هاي انتظامی، اذیت و اخراج اعمال می ها، مراقبت بندي هم قوهاست که از طریق گروه

هایی  مهارت ي مجموعه فنون و همچنین مطالعات فرهنگی مفهوم تعلیم و تربیت به منزله   

کند که تعلیم و تربیت، عملی  کند و این بحث را عنوان می خنثی و بدون آثار جانبی را رد می

با در نظر . ي تاریخ، سیاست، قدرت و فرهنگ قابل فهم است فرهنگی است و فقط با مالحظه

گرفتن مشغولیت مطالعات فرهنگی به زندگی روزمره و تکثر اجتماعات فرهنگی آن و تأکید بر 

هچکوك(  »ها قرار دارد رشتهبین یا میان اي درما بدون تقلیل به هیچ رشته«دانشی که 
2

 ،1993( ، 

 ها و محصوالت فرهنگی فهمید چرا این حوزه بیشتر متوجه چگونگی کاربرد دانش، متن توان می

اي  در این حالت تعلیم و تربیت تبدیل به زمینه. نامهصدور گواهی گیري واست تا مسائل آزمون

هاي عمومی  ها و رسانه ها، روش فعال درگیر گفتمانشود که در آن فراگیران به صورتی  می

. روند کنند و تا به چالش کشیدن آنها پیش می زندگی روزمره خود تجربه می شوند که در می

 چنین تعلیم و تربیتی، در عمل، عوامل تاریخی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را مورد مطالعه و

. دهدمی ویکردي اخالقی و تحلیلی را پیشنهاددهد و براي بررسی مسائل روز ر بررسی قرار می

اي  از این دید فرهنگ عبارت است از موضوع مطالعه، جایگاه انتقاد و تداخل سیاسی و نیز زمینه

                                                                                                                                          
1. Culture of curriculum
2. Hitchcock
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مطالعات فرهنگی امکاناتی را براي مسئوالن امر آموزش فراهم . گیرد که در آن تحلیل انجام می

یه و عمل آموزش و نیز بازاندیشی معناي تربیت آورد تا بتوانند به بازاندیشی ماهیت نظر می

  .یکم بپردازند مان براي قرن بیست ومعل

  انداز فرهنگی در مطالعات آموزش در ایرانچشم 

زمینه انجام انبوه تحقیقات تجربی در مطالعات آموزش و » انداز فرهنگی به آموزشچشم«    

این تحقیقات . آموزش در جهان شده استشناسی شناسی و جامعهدرسی و همچنین انسانبرنامه

در ایران برخی محققان . اندانداز انجامیدهگیر این چشمتجربی نیز به نوبه خود به گسترش چشم

نیآرادرسی مانند محمد رضاسرکارتربیتی و مطالعاتعلوم
1

محمدي و محمدعطاران مهر ، محمود

عراقیه، مانند علیرضادرسی و برخی دانشجویان دکتري رشته مطالعات برنامه
2

نیکنامزهرا 
3

و  

لَرکیان
4
از اند و در این رشته بیشهاي اخیر به انجام تحقیقات از منظر فرهنگی پرداختهدر سال 

رو این ز اینا. انداز فرهنگی براي مطالعه آموزش استفاده شده استهاي دیگر از چشمرشته

اخته شدن است و در آینده ممکن است جایگاه رویکرد در ایران هنوز در مرحله ترویج و شن

  .مناسب خود را به دست آورد

براساس همین رویکرد  ه مطالعات آموزش و آموزش عالیدر زمین یهاینگارنده نیز تالش    

نگارانه آموزش با توجه به نگرش شناختی و مردممطالعات انسانبه اعتقاد نگارنده . است نموده

معناکاوانه و تاریخی که دارند، معموالً  رویکرد فرهنگی به آموزش را بهتر از اي، نگر، مقایسهکل

ها و هاي تطبیقی که در زمینه شباهتانسان شناسان با بررسی. نمایندمطالعات دیگر تشریح می

                                                          
  کتاب اخیر او. تطبیقی انجام داده استهاي تجربی و سرکارانی بیش از همه تاکنون در این زمینه بررسی  .1

محمدرضا ، یوشی یوکی ماتسودا، یوکی کو سوگا، تاکه او دوايکاترین لوئیس، 1388 آموزش به مثابه فرهنگ

منادي : تهران) ویراستار( بهروز رضایی، )مترجم( تویوکو موریتا، )مترجم( نائومی شیمیزو، )مترجم( سرکارآرانی

  .تربیت

: نشریادگیري در آموزش و پرورش دوره ابتدایی ژاپن -فرهنگ آموزش در ژاپن، برنامه درسی و فرایند یاددهی 

  ) 1382(روزنگار 

  .اند دکتري مطالعات برنامه درسی که در زمینه قومیت در برنامه درسی مدارس ایران رساله شان را نوشته .2

  می توان دید                           /http://zniknam.blogfa.com:او به آدرس  گزارش رساله او را در وبالگ. 3

  کیان در وبالگ او قرار داردگزارش تحقیقات لر. 4

http://doostanehgan.blogfa.com/
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-دهند که چگونگی تفاوتدهند، نشان میها انجام میهاي فرهنگی بین جوامع و فرهنگتفاوت

هاي یادگیري متفاوتی را هاي یادگیري و فرهنگن بینی بین جوامع سبکهاي ارزشی و جها

هاي اي در زمینه تفاوتمطالعه) 1387(» فرهنگ و دانشگاه«نگارنده در کتاب . اندایجاد کرده

یادگیري بین دانشجویان کشورهاي مختلف غربی و غیر غربی، رویکرد فرهنگی در آموزش 

  . امدانشگاهی را توضیح داده

پرورش، نگرشی در ایران نگرش به فرهنگ در حیطه آموزش و به خصوص آموزش و    

به تعبیر دیگر، فرهنگ در گفتمان رسمی آموزش در ایران . سیاسی است ایدئولوژیک و کامالً

از آنجا که نهاد . است» ایدئولوژي«اعم از آموزش عمومی یا آموزش عالی، هم معنا با مفهوم 

زش عالی در ایران از ابتداي تأسیس آن دولت محور بوده است، و آموزش و پرورش و آمو

ذشته با فلسفه سیاسی و هاي تاریخی گوناگون طی یک قرن گهاي مختلف در دورهدولت

با وجود . هاي خاصی را در آموزش ایران خلق کرده اندهاي متفاوت، هر کدام فرهنگایدئولوژي

که تلقی ایدئولوژیک از آموزش در ایران داراي ابعاد این، این نکته را نیز باید در نظر داشت 

زیرا در ایران مسئله آموزش از نظر تاریخی همواره با دین . باشدنیز می و فرهنگی اجتماعی

آلیسم در نگرش به گرایی و ایدهاین امر باعث غلبه نوعی آرمان. اندپیوند ناگسستنی داشته

  . شده است فرهنگ در ایران

  

  :منابع

 . »مقاالتی درباره پست مدرنیسم خر،منطق فرهنگی سرمایه داري متأ«) . 1379(جیمسون، فردریک-

.هرمس  . مجید محمدي و دیگران

  .نشر مرکز :تهران .ترجمه باقر پرهام . »صور بنیانی حیات دینی«.) 1383( دورکیم، امیل-

یادگیري  - درسی و فرایند یاددهی فرهنگ آموزش در ژاپن، برنامه «. ) 1382(سرکارآرانی، محمد رضا -

روزنگار  :ژاپن نشر »در آموزش و پرورش دوره ابتدایی
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