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Abstract: It is not a long time since 
the issue of culture and its relation to 
learning has entered the domain of 
educational sciences. Studies indicate 
that different cultural patterns affect 
the learners’ behavior and 
differentiate their learning methods. 
So we face different styles of
teaching and learning.  According to 
various studies, once can see 
differences in styles of teaching and
learning. This paper reviews the
research conducted in relation
between cultures and styles of 
teaching and learning. The method of 
study was descriptive-analytic, the 
relationship between culture and 
learning styles is extracted by 
theoretical review and field research, 
and ultimately its results are used in 
curriculum.
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ي فرهنگ و ارتباط آن با یادگیري، زمان زیادي مقوله : چکیده

تحقیقات . نیست که به حوزه تعلیم و تربیت وارد شده است

فرایند تدریس و  هاي فرهنگی مختلف،دهد الگو نشان می

- نتیجه با سبکدهد و دررفتار فراگیران را تحت تأثیر قرار می

با توجه به . هاي تدریس و یادگیري متفاوت مواجهیم

هاي هایی را در سبکتوان تفاوتمطالعات انجام شده، می

مقاله . هاي مختلف مشاهده کردیادگیري فراگیران با فرهنگ

ي بین شده در رابطه هاي انجامحاضر، به مرور پژوهش

روش . پردازدهاي تدریس و یادگیري میفرهنگ و سبک

تحلیلی بوده و با مرور مبانی نظري  -  مورد مطالعه، توصیفی

هاي یادگیري و تحقیقات میدانی، رابطه بین فرهنگ و سبک

هاي درسی هاي آن براي برنامهاستخراج و در نهایت یافته

  . استنتاج گردید

  

  درسییادگیري، یادگیري، برنامهفرهنگ، سبک  :کلید واژگان

  

  

                                                
  mayati@birjand.ac.ir                                                 ریزي درسی دانشگاه بیرجند  یار گروه برنامهاستاد-1

  sedighekhoshdaman@yahoo.com                  ریزي درسی دانشگاه بیرجنددانشجوي کارشناسی ارشد برنامه -2

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران  

  149-1391،172، پاییز  26سال هفتم، شماره         

Journal of Curriculum Studies (J.C.S.)
Vol.7 (26); 2012, 149-172

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1391 پاییز، هفتم، سال 26اره فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شم       

١۵٠

  مقدمه 

در زبان انگلیسی به معناي فرهنگ و مجازاً از مفهوم کشت و زرع Cultureواژه     
1

گرفته  

به معنی پرورش روانی و معنوي به کار برده شد و به  هجدهماما این مفهوم در قرن . شده است

، 1378وثوقی و نیک خلق، (نسان و جامعه تلقی گردید اجتماعی ا -عنوان عامل پیشرفت فکري 

تایلور). 52
2

شناس انگلیسی نخستین کسی بود که اصطالح فرهنگ را مورد  مردم) 1871( 

ها، هنر، قوانین، ها، باوردانش: اي شاملاز دیدگاه او، فرهنگ مجموعه پیچیده. استفاده قرار داد

ها هایی است که انسان به عنوان عضو جامعه آندتها و عااخالق آداب و رسوم و دیگر قابلیت

اي داراي فرهنگ خاصی بدین ترتیب هر جامعه). 21، 1383رنجبر و ستوده، (گیرد را فرا می

هاي هاي مختلف، هر یک، الگوسازد، زیرا فرهنگها متمایز میاست که آن را از دیگر فرهنگ

هاي گوناگون شود که فرهنگسیار دیده میب. ها و قوانین خاص خود را دارندرفتاري، ارزش

همچنین مردم . اندهاي مختلفی را تعریف کردهي مشترك، قوانین و ارزشبراي یک مقوله

این یک رفتار بنابر. کنندهاي مختلف، معانی متفاوتی را از یک رخداد مشابه استنباط میفرهنگ

مختلفی داشته باشد و بحث از ي عمل در جوامع گوناگون معانی ممکن است به دلیل نحوه

  ). 209، 1388محسنی، (هاي فرهنگی را به میان آورد تفاوت

هاي فرهنگی به عنوان یک واقعیت مهم در اغلب جوامع و الزامات و وجود تفاوت     

ریزان و کارگزاران تعلیم و تربیت را بر آن هاي پیش رو در مواجهه با این مقوله، برنامهضرورت

ش از پیش به این مسئله توجه نمایند، زیرا آموزش، یادگیري و پرورش در هر داشت تا بی

بدین معنی که از یکسو فرهنگ را محصول . اي با فرهنگ ارتباطی تنگاتنگ و متقابل دارندجامعه

ها و اند و از سوي دیگر فرایند آموزش را متأثر از نظام معنایی، ارزشآموزش قلمداد نموده

، نقل در 1996برونر، ( اندکردهموجود در یک جامعه تصور ) ان فرهنگیا هم(هاي هنجار

ها یکسان نیست و هر فرهنگی، رو نظام آموزش و پرورش در همه کشوراز این .)1390فاضلی، 

البته ). 17، 1389یار،  زاده و تیشه پازکی(بخشد نظام آموزش و پرورش متناسب خود را تحقق می

هاي فرهنگی تنها به هاي آموزشی و تفاوتمود که متمایز بودن نظامباید به این نکته اشاره ن

هاي گوناگونی زندگی شود زیرا درون هر کشور نیز اقوام و ملیتها محدود نمی ها و کشورقاره

                                                
1. Agriculture
2. Taylor
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ها بدون شک، بر هاي فرهنگی مختص خود را دارند و این ویژگیکنند که هر یک ویژگیمی

ها درون تفاوت فرهنگ. ها در اجتماع تأثیرگذار استآن هاي بعديجریان تحصیل و موفقیت

آموزان یک کالس با یکدیگر و با فرهنگ هاي دانشمدرسه نیز وجود دارد، زیرا خرده فرهنگ

آید که معموالً به نفع تعداد گیرند و در اثر این روابط، شرایطی پیش میمعلم در تقابل قرار می

شناسان آموزش و پرورش، آموزش از  به نظر جامعه. ن استآموزا اندك و به زیان اکثریت دانش

درسی بر مبناي خرده است که در آن به دلیل طراحی برنامه »تک فرهنگی«این نوع، تابع نظامی 

هاي هاي دیگر تعلق دارند و از الگوآموزانی که به خرده فرهنگفرهنگی خاص، کلیه دانش

گیرند و شانس چندانی براي موفقیت عف قرار میکنند، در موضع ضرفتاري متفاوتی پیروي می

کارگیري آموزش و  هاي حل این مشکل، بهیکی از راه. کننددر مدرسه و کالس درس پیدا نمی

بنابراین طراحی ). 9، 1379جوادي، (هاي آموزشی است درسی چندفرهنگی در نظامبرنامه

هاي ندفرهنگی از جمله رسالتهاي چهاي درسی حساس به فرهنگ و پاسخگو به ویژگیبرنامه

هاي گونه برنامه، زیرا این)191، 1389صادقی، (نظام آموزش و پرورش در این زمینه است 

گیرند و در بستر هاي غالب در هر جامعه می درسی مفاهیم اساسی خود را از فرهنگ و اندیشه

  ).23، 1390فاضلی، (نشینند ها به بار میفرهنگی و اجتماعی آن

رج نلرجو    
1

کند، خود را تعیین می اگر فرهنگ، رفتار اعضاي«: در همین زمینه معتقد است 

اي مستقیم از وضع امروز و فرداي فرهنگ بنا نهاده  درسی هم باید بر اساس مطالعهپس برنامه

هاي درسی، بلکه تمامی مؤلفهگردد نه تنها برنامهقبول چنین پیش فرضی موجب می. شده باشد

هاي تدریس و آموز، والدین، کارکنان مدرسه، روشي معلم و دانشآن از جمله رابطهمربوط به 

ریزي آموزش و پرورش متأثر از فرهنگ در نظر گرفته یادگیري و در نهایت کلیت نظام برنامه

ها آموزان ادراك هاي فرهنگی میان دانشدر واقع وجود فرهنگ و تفاوت). 26، 1908نلر، (شود 

ي خود، موجب پیدایش ها به نوبهکند و این برداشتها ایجاد میاي را در آنویژه هايو برداشت

هاي تدریس و یادگیري مختلف در افراد هاي متفاوت تفکر و سبکهاي رفتاري، الگوتفاوت

ي چون در همین زمینه وجود باور. گیردمی یادآموزي به شیوه متفاوتی هر دانششود، زیرا می

- که تفاوت است دهنده این نشان »اندآموزان قرار گرفتهجایی آغاز کنید که دانشتدریس را از «

                                                
1. Kneller, George

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1391 پاییز، هفتم، سال 26اره فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شم       

١۵٢

هاي تدریس و یادگیري مناسب براي ها و تکنیکهاي فرهنگی نیروي محرکه ایجاد برنامه

آموزان  ست که دانشا علت این امر آن). 27، 1390صادقی، (اند آموزان داراي تنوع فرهنگی دانش

- ها با روند جامعهگیرند که بسیاري از آنو تحت شرایط مختلف یاد می هاي متفاوتبه روش

اثربخشی  منظوره بمعلمان  رو ضروري استاز این. شوندمی پذیري فرهنگی خودشان کنترل

-کارگیري روش هرچند به ؛هاي تدریس متنوع و متناسبی بهره جویندتدریس و یادگیري از شیوه

با این . یک کالس نیازمند استفاده از زمان بیشتري استهاي مختلف تدریس و یادگیري در 

. خصوصیات فرهنگی و تدریس و یادگیري با هم ارتباط دارند اند کهحال تحقیقات نشان داده

هاي تدریس و یادگیري که براي محصالن داراي فرهنگ خاص مؤثر است ممکن است روش

کند تا معلمان با این امر ایجاب می .مفید نباشد دیگربراي متعلمان و محصالن داراي فرهنگ 

هاي تدریس و یادگیري مناسبی را هاي متفاوت روشهاي متعددي آشنا شوند و براي گروهروش

  ). 248، 1386جنوا، (به کار گیرند 

  یادگیري

. دانندها میمردم عادي و بسیاري از معلمان، یادگیري را کسب اطالعات، معلومات و مهارت    

در این . ا آنچه عده کثیري از افراد درباره تعلیم و تربیت در ذهن دارند موافق استاین مفهوم ب

آموز هم  نوع نگاه به یادگیري، معلم مسئول انتقال اطالعات و مطالب درسی است و دانش

آموز به عنوان  در واقع معلم مسئول اصلی و محوري آموزش و دانش. کننده این اطالعات دریافت

نگاه دیگر به یادگیري، منطبق با معنی و مفهوم یادگیري از . شودر نظر گرفته میي منفعل دعنصر

دوبار ساختن یا تجدید نظر در تجربیات و  ،تعلیم و تربیت بوداست که معتقد  نظر جان دیویی

- به نظر او فرد در برخورد با محیط تجربیات تازه. است ها به منظور رشد بیشترتشکیل مجدد آن

- شود، براي اینیعنی با افکار، عقاید، عادات، تمایالت و اعمال تازه روبرو می. ندکاي کسب می

  ).315- 316: 1369شریعتمداري، (که رشد او ادامه یابد و در مسیر تعالی قرار بگیرد 

: معتقد است) 1375نژاد،  ، نقل در شعاري1961(در همین راستا، و در تعریفی دیگري کیمبل     

ت از فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاري که حاصل تجربه یادگیري عبارت اس

ها هاي موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماري، خستگی یا داروتوان آن را به حالتاست و نمی

تجربه مورد نظر ناشی از تأثیر و تأثر متقابل فرد با محیط است و منظور . آید نسبت دادپدید می

   .یط، عواملی است که خارج از فرد وجود دارداز مح
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دسته دیگر مربوط  .اي از این عوامل، عوامل مربوط به اوضاع و احوال جغرافیایی استدسته    

گروهی . شودبه نحوه ارتباط فرد با دیگران است که تحت عنوان محیط اجتماعی خوانده می

محیط فرهنگی  نامه بتماع است و دیگر هم تابع فرهنگ جامعه یا راه زندگی مردم یک اج

با تکیه بر این دیدگاه جریان یادگیري امري دائمی است و نسبت به افراد . شودخوانده می

هاي بدنی، یعنی جنبه ؛کل شخصیت فرد دخالت دارد ،در جریان یادگیري. کندمختلف فرق می

کل شخصیت فرد را ها با هم هاي فرد و نحوه ارتباط آنخصوصیات روانی، تمایالت و هدف

  .باشدمتفاوت می ،دهد و روي این اصل جریان یادگیري در افراد مختلفتشکیل می

  فرهنگ و یادگیري

)نگاري با شیوه قوم(شناسی  مبناي مطالعه ارتباط فرهنگ و یادگیري، برگرفته از رشته انسان    
1
 

فرهنگی برخاسته از نظریه ویگوتسکی -و رشته مطالعات اجتماعی
2
ویگوتسکی، در اوایل . است 

ها و مراحل استدالل و تفکر، اظهار اي پیاژه در ارائه قالب، در پاسخ به مطالعه برنامه1920دهه 

داشت موضع مطالعات یادگیري باید در زمینه تاریخی و فرهنگی یادگیرنده باشد نه در حوزه 

وتسکی فرهنگ و شناخت، به عقیده ویگ). 111: 2007کام پوالینین و رن شاو، (جهان طبیعی او 

به عقیده وي حیات ذهنی . ها را از یکدیگر جدا نمودتوان آنهاي پویایی هستند که نمیفعالیت

بنابراین بافت . جویندگیرد که در آن مشارکت می هاي اجتماعی شکل میافراد به وسیله فعالیت

  ). 217: 1379سیف، (اجتماعی نقش مهمی در یادگیري دارد 

و از زمانی آغاز شد که  1980، 1970نگاران در حوزه یادگیري نیز در دهه  هاي قومپژوهش    

شناختی موفقیت و شکست یادگیري به  این پژوهشگران رویکرد خود از فردگرایی و تبیین نشانه

تغییر دادند و فرهنگ را به  ي فرهنگی میان خانه و محیط آموزشیها ها و تفاوتشناخت شباهت

رهنگ در این دیدگاه یک منبع ف. ستقل مؤثر بر یادگیري مورد شناسایی قرار دادندعنوان متغیر م

شدنی از دانش و تجربه بود که یادگیرندگان براي درك جهان اجتماعی و مادي خود و  واقع

در همین زمینه مطالعات اوگبو. بردندمشارکت در این جهان آن را بکار می
3

، هیث)1983( 
4
 

                                                
1. Ethnographic

Vygotsky 2.
3. Ogbu
4. Heath
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و فیلیپس) 1983(
1
مطالعه . نیز نشان دادند که فرهنگ و یادگیري از یکدیگر جدا نیستند) 1983( 

هاي تعاملی ایجادکننده و یادگیري، تأکید بر تجارب و ادراکات اعضاي جامعه و فرایند

آموزي در تجارب  فرایند فرهنگ ،یادگیرياي که نگهدارنده این تجارب و ادراکات است به گونه

  ).110-111: 2007کام پوالینین و رن شاو، (ود شمتنوع اجتماعی دانسته می

شناسی فرهنگی نیز نظریه  ، در حوزه روان1980شناسی در دهه  همزمان با حوزه انسان    

شناخت موقعیتی«
2

. به عنوان واکنشی به نظریه پردازش اطالعات پا به عرصه ظهور نهاد »

که نخستین بار توسط ژِین لیو ،طرفداران این نظریه
3

که اند بر این عقیده ،نام خوانده شدبدین  

هاي ذهنی، در تبین نحوه هاي پردازش اطالعات به دلیل تأکید بیش از حد بر فرآیندالگو

اینان معتقدند که یادگیري در خالء و . باشندهاي بسیاري روبرو مییادگیري انسان با محدودیت

) محیط و جهان(ت از فعالیت، بافت گیرد، بلکه تابعی اسبه دور از تعامالت اجتماعی شکل نمی

شناسان، یادگیري را نه فقط پردازش اطالعات در ذهن، بلکه نوعی  این گروه از روان. و فرهنگ

پذیري فرهنگ«
4

-که فرد شروع به یادگیري در یک محیط خاص می دانند و معتقدند هنگامیمی »

-نماید را اخذ میها تعامل میآنها و نظام اعتقادي اعضاء فرهنگی که با کند، در حقیقت رفتار

توان آن دانش را کسب نموده است، نمی هاي وي را خارج از محیطی که در بنابراین آموخته. کند

عتقدند آنچه که در ها از همین منظر به انتقاد از مدارس فعلی پرداخته و مآن. فهم و تفسیر نمود

شده زدایی شود، نوعی دانش بافتآموزان عرضه می مدارس به دانش
5

باشد، در و ناقص می 

بندي نمود  اي تولید کرد، سپس بستهاي نیست که بتوان آن را در نقطهحالیکه دانش همچون ماده

بلکه از تعامل بین فرد و فرهنگ است که دانش  .اي دیگر انتقال دادو آن را براي ارائه به نقطه

پردازان شناخت موقعیتی معتقدند  ظریهن). 91: 1391صفایی موحد، (یابد شکل گرفته و معنا می

شده ماهیتی توزیع ،دانش
6

بدین ترتیب . هاي ذهنی افراد نیستدارد و تنها محصول پردازش 

                                                
1. Philips
4. Situated cognition
5. Jean lave1
6. Enculturation

5. De contextualized
6. Distributed
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توان تنها ذهن اشخاص دانست، بلکه براي ردیابی آن باید به محیط، فرهنگ جایگاه دانش را نمی

نسالی براو(و حتی ابزار و مصنوعات فرهنگی نیز مراجعه کرد 
1

 ،1989 :35.(  

فرهنگی و گسترش شواهد  شناسی شناسی و روان شناسی، جامعه هاي انسانعالوه بر حوزه   

، این مبحث به حوزه تعلیم و تربیت هم کشانده 1980-1990تأثیر فرهنگ بر یادگیري در دهه 

شد و موجب گردید متخصصان تعلیم و تربیت نظیر کول
2

، ورچ)1974( 
3

و برونر ) 1985( 

را به عنوان کارآموزي فرهنگی در تجارب اجتماعی، تفکر را به عنوان  یادگیري، فرایند )1984(

هاي اجتماعی و فرهنگ را به هاي فرهنگی و فراینداي تسهیل شده از طریق ابزارفرایند محاوره

ها، هاي فرهنگی، فناوريعنوان شیوه مشترك زندگی در اجتماعاتی که از طریق بکارگیري ابزار

: 2007کام پوالینین و رن شاو، (شود، تلقی کنند  مصنوعات و مفاهیم به طور مستمر بازسازي می

112-111 .(  

برونر   
4

بیشتر از هر صاحبنظر دیگري در حوزه تعلیم و تربیت به تأثیر فرهنگ بر آموزش و  

-در موقعیت یادگیري و اندیشیدن همواره کند کهبرونر بر این نکته تأکید می. یادگیري پرداخت

رو از این .هاي فرهنگی قرار گرفته است و همواره بر استفاده از منابع فرهنگی متکی است

. سازند هاي فرهنگی براي ما فراهم میهایی است که موقعیتها و امکانیادگیري تابع فرصت

ر هاي فرهنگی انباشته از معانی هستند و معانی در یک فرایند مستمر تأویل و تفسیموقعیت

بر همین اساس او معتقد است براي تجزیه و تحلیل . آیندها در ذهن آدمی بوجود میواقعیت

فرهنگ آموزش و یادگیري باید دو رویکرد درباره ذهن انسان  نیتبیآموزش در بستر فرهنگ و 

فاضلی، (رویکرد فرهنگی ) رویکرد محاسباتی ب) الف :و طرز عمل آن را از یکدیگر جدا بدانیم

1390 :38 .(  

طبق رویکرد محاسباتی به آموزش و یادگیري، یادگیري همان پردازش اطالعات در ذهن    

هاي در حالی که در رویکرد فرهنگی، مناسبات فرهنگی هر جامعه و به قول برونر داستان .است

. شوندکنند و موجب یادگیري میهاي جامعه را فراهم میفرهنگی، زمینه تفسیر و فهم پیچیدگی

بیند، رویکرد ها و اطالعات میگرایی که عملکرد ذهن را پردازش داده خالف رویکرد محاسبهبر 

                                                
1. Seely Brown 

2. Cole 

3  . Wertsch

4. Bruner
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در این دیدگاه ذهن، جهان خارج و . داندفرهنگی عملکرد ذهن را فرایند معنا سازي می

اما از دیدگاه . دهدکند و بیرون میها را تفسیر میکشد و آن ها را به درون خود میموقعیت

کند و از درون خود ایی ذهن روند معکوس دارد زیرا ذهن اطالعات را پردازش میگر محاسبه

-دیدگاهی که برونر انتخاب و به نحو دقیق به تشریح آن می). 39: 1390فاضلی، (دهد بیرون می

هاي آموزشی و تربیتی بدون توجه به ها و روشزیرا رویکرد. گرایی است پردازد، فرهنگ

  .آوردهایی را براي نظام آموزشی به بار میاعی در عمل ناکارآمديموقعیت فرهنگی و اجتم

. ها با کشور ژاپن استبهترین شاهد این مدعا مقایسه نظام آموزشی ایران و سایر کشور     

کشوري که زمانی به لحاظ نظام آموزشی، نظامی هم سطح ایران داشت، اما امروزه به یک نظام 

. است تبدیل شدههاي غربی ها و بخصوص کشوروي سایر کشورآموزشی باکیفیت به عنوان الگ

ها به مقوله آموزش و یادگیري دارند خود دلیل این موفقیت و هایی که ژاپنیها و نگرشباور

به عنوان نمونه در نظام آموزشی ژاپن این باور نسبت به یادگیري گنجانده شده . پیشرفت است

گیرد و بر ست و این تجربه کل شخصیت انسان را در بر میاي ذاتاً تجربی اکه یادگیري، پدیده

ها پدیده) احساسی(هاي شناختی و هیجانی ها جنبههمین اساس است که فرهنگ یادگیري ژاپنی

ما را به این  »خاطر سپردن از طریق بدن«هایی چون به عبارت. دانندرا از یکدیگر متمایز نمی

ها پیام ارسال تر به صورت شفاهی براي یادگیرندهها کمسازد که ژاپنینکته اساسی رهنمون می

هاي بدنی و حسی و حرکتی یادگیرنده استوار هاي یادگیري بر فعالیتبسیاري از قالب. کنند می

گردد تا یادگیرنده به صورت فعال و تجربی به این تأکید موجب می. هاي شفاهیاست تا پیام

ایط یادگیرنده بیش از توجه به حفظ محتواي سنگین در این شر. درس و فهم مطالب بپردازد

هاي مختلف اندیشمندان گذشته، به آزمایش فهم و کسب آموزشی و به خاطر سپردن نظریه

در . کندها را عمیقاً درك و کامالً با وجود خود حس وتجربه میپردازد، آنها میتجربه از آن

هاي و رفتار پایدار مستلزم کسب مهارت ژاپن معتقدند یادگیري سریع استحکام نخواهد داشت

ها تکرار و تجربه بدست آورد و این البته تواند آن را در اثر سالالزم است که یک کودك می

یادگیري  –ها نسبت به مقوله یاددهی ها و نگرشاما زمانی که باور. آیدیک ارزش به حساب می

یابد بدین یري مفهوم و معناي دیگري میگیرد یادگدر بستر جامعه ایران مورد بررسی قرار می

صورت که، یادگیري یعنی انتقال اطالعات از سوي معلم به دانش آموز آن هم به صورت شفاهی 

  ).56: 1389سرکارآرانی، (
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در نمونه پژوهشی ایران و ژاپن این امر مسلم گردید که رویکرد فرهنگی به فرایند آموزش و    

-ها و قابلیتها و انتظارات از آموزش و یادگیري را با توجه به نیازیادگیري امکان بازبینی باور

گردد سازد و موجب میها و جوامع فراهم میهاي هر جامعه و در مقایسه با سایر فرهنگ

شواهدي از این دست که صحت . گیردبهاي متفاوتی از یادگیري در هر فرهنگی شکل برداشت

رند که مقایسه ایران و ژاپن تنها نمونه کوچکی از این شواهد این حقایق را به اثبات برساند بسیا

  .است

نشان داد دانشجویان متعلق به  قابل ذکر است که اي دیگر نتایج پژوهشیبه عنوان نمونه    

ها را صدا دهند با نام کوچک آنهاي قومی مناطق دور دست با اساتیدي که ترجیح میفرهنگ

هاي مشارکتی و اجتماعی آمریکایی ساکت و ن آسیایی در کالسبزنند راحت نیستند و دانشجویا

هاي با تردیدگریزي ها، کارکنان متعلق به فرهنگبه همین نحو در سازمان. غرق در تفکر هستند

مند خواهند بود در حالیکه افراد متعلق به  محتاط و نظام ،هاي حل مسألهباال نسبت به رویکرد

تر ن با ریسک کردن و حل مسأله مبتنی بر آزمون و خطا راحتهاي با تردیدگریزي پاییفرهنگ

آموزان اغلب آمریکایی نیز نشان داد که دانش –ها درباره فرهنگ آفریقایی یافته. آیندکنار می

فردي ارزش قائلند و بر اساس  براي تجربیات شفاهی، فعالیت فیزیکی و صداقت در روابط بین

هاي فعال، مشارکت گروهی هاي کالسی، پروژهن از بحثآموزاها بود که دانشهمین خصلت

گیلد(کردند استقبال می
1

بندي  با توجه به شواهد اشاره شده و در یک جمع). 18-17: 1994، 

هاي هاي آموزش و یادگیري مفاهیم اساسی خود را از فرهنگ و اندیشهتوان گفت نظریهکلی می

بنابراین میزان . نشینندها به بار میگی و اجتماعی آنگیرند و در بستر فرهنغالب در هر جامعه می

اجتماعی   –ها در بستر فرهنگی هاي آموزش و یادگیري، تنها با بررسی آناثربخشی نظریه

  .باشدپذیر می گیرند امکان  اي که در آن مورد استفاده قرار میجامعه

هاي تدریس و یادگیريسبک
2

  

پذیر شده است  محور امکان ه اطالعاتی، ساختن جامعه دانشبا گذر از جامعه صنعتی به جامع   

انسان بیشتر . اي آموزش و یادگیري استو طبق نظر متخصصان کلید ورود به چنین جامعه

آورد و از طریق یادگیري رشد فکري پیدا هاي خود را از طریق یادگیري بدست میشایستگی

                                                
1. Guild 

2. Style of Learning
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اما در این جامعه اطالعاتی، یادگیري به تنهایی . یابندهاي ذهنی او فعلیت میکند و تواناییمی

زیرا همانطور که مارتون). 522: 2005یامازاکی، (کافی نیست 
1

معتقد است مسائل مربوط به  

چگونه ) شود بچه چیزي آموخته می) الف: توان در دو بخش بررسی کردفرایند یادگیري را می

. دهدهاي یادگیري سوق میوزه سبکپاسخگویی به سؤال دوم ما را به ح. شودآموخته می

هاي یادگیري را براي نخستین بار هرب تالناصطالح سبک
2

به کار برد و نشان  1954در سال  

هاي موجود کارگیري محرك داد که سبک یادگیري روش ثابت یادگیرنده براي پاسخگویی و به

هوهن). 3-7: 1386پور و شمس اسفندآباد،  امامی(در محیط واقعی است 
3

معتقد است سبک  

روند تا به یادگیري آنان هایی که به وسیله افراد به کار میها و رفتارها، رجحانیادگیري به باور

از نگاه استرنبرگ). 171: 1379سیف، (شود در یک موقعیت معین کمک کند گفته می
4

ها سبک 

. ه و تحول هستندها تا حدود زیادي حاصل تعامل فرد با محیط و قابل توسعمانند توانایی

هاي متفاوت چه بسا در اند، به این معنی که سبکها ثابت نیستند بلکه سیالبنابراین سبک

خود نه خوب  خودي ها بهدارا بودن نیمرخی از سبک. شودهاي متفاوت به کار برده میموقعیت

و سیف (است و نه بد، زیرا مهم هماهنگی و انطباق آن با یک موقعیت یا تکلیف است 

  ). 50: 1382پور،  امامی

) الف :بندي نمود هاي یادگیري را به سه دسته کلی تقسیمتوان سبکبندي کلی می در یک دسته   

هاي یادگیري شناختیسبک
5

کند، ها را ادراك میها به طریقی که شخص موضوعاین نوع سبک 

هاي یادگیري سبک )ب. شودکند تعریف می سپارد و مسائل را حل میاطالعات را بخاطر می

عاطفی
6

هاي شخصیتی و هیجانی یادگیرنده مانند پشتکار، تنها کارکردن یا با دربرگیرنده ویژگی 

هاي یادگیري سبک) ج. هاي بیرونی استدیگران کارکردن و پذیرش یا رد تقویت کننده

فیزیولوژیکی
7

ی مؤثر بر شناختی دارند و در برگیرنده واکنش فرد به محیط فیزیک که جنبه زیست 

توان گفت که بعضی از یادگیرندگان گوش دادن به  در رابطه با این سبک می. یادگیري او هستند

                                                
1. Marton
2. Thelan  

3. Hohn
4. Sternberg
5. Cognitive 

6. Affective
7. Physiological
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دهند در حالی یک سخنرانی یا توضیحات معلم را به خواندن و انجام تکالیف عملی ترجیح می

میان در . پسندندها را میها و نمودارکه بعضی دیگر خواندن مطالب و یادگیري از روي شکل

اند و بیشتر محققان اي برخوردارهاي یادگیري شناختی از اهمیت ویژهاین سه نوع سبک، سبک

هاي شناختی نیز سبک. اندهایشان قرار دادهها را مبناي پژوهشو پژوهشگران این نوع سبک

ته هاي مستقل از زمینه و وابسسبک) 1:ها عبارتند از ترین آنشامل انواع مختلفی است که مهم

. یابنده کننده و انطباق هاي همگرا، واگرا، جذبسبک) 3هاي تکانشی و تأملی سبک) 2به زمینه 

ریچمن-هاي یادگیري گراشاسبک
1

هاي یادگیري گري گورك، سبک
2

دان–هاي دان، سبک
3

و  

هاي دیداري، شنیداري، تعاملی که توسط مونتسوريسبک
4

و اورتن 
5

مطرح گردید از دیگر  

ها مورد تأیید قرار گرفته است یري و شناختی هستند که روایی و میزان استفاده آنهاي یادگسبک

  ). 171-172: 1379سیف، (

پردازان و متخصصان  هاي یادگیري توسط نظریههاي متعددي از سبکبندي تقسیم ،در واقع   

هاي سبک ها در مطالعه یادگیري افراد نظریهصورت گرفته است اما یکی از مؤثرترین رویکرد

یادگیري کلب
6

هاي ها در مسئله بررسی تفاوتاین سبک). 15: 1383سرمدي و زارع، . (است 

فرهنگی، بیشتر از هر سبک دیگري  هاي یادگیري میاندگیري و برنامههاي یافرهنگی در شیوه میان

ادگیري هاي یهایی که در مورد شیوهاند و محققان فرهنگی در پژوهشمورد استفاده قرار گرفته

همین اساس  بر. اندها را مبنا قرار دادهاند بیشتر این سبکهاي متفاوت انجام دادهدر فرهنگ

  .ها پرداخته شودضروري است که کمی بیشتر به این سبک

طبق نظر . یادگیري شکل گرفته است هاي یادگیري کلب بر اساس نظریه تجربهسبک       

ي عینیاي و شامل تجربههکلب، یادگیري یک فرایند چهار مرحل
7

سازي انتزاعی ، مفهوم
8

 ،

آمیز ي تأملمشاهده
9

و آزمایش فعال 
1

این وضعیت معرف دو بعد پیوستار است، که . است 

                                                
1.Grasha-Riechman
2. Gregory
3. Dunn- Dum
4. Montessori 
5. Orton
6. Kolb 
7. Concrete experience
8. Abstract conceptualization
9. Reflective observation
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. مشاهده تأملی در برابر آزمایشگري فعال -2تجربه عینی در برابر تفکر انتزاعی  -1:عبارتند از

به . دهندیابنده را تشکیل می کننده و انطباق جذباین ابعاد، چهار سبک یادگیري واگرا، همگرا، 

-هاي یادگیري تجربه عینی و مشاهده تأملی را با هم ترکیب میاي که سبک واگرا، شیوهگونه

. ها بیشتر بر مبناي مشاهده است تا عملافراد داراي این سبک روي آوردشان به موقعیت. کنند

برند و متمایل به هاي وسیع است لذت میندیشههاي که مستلزم ایجاد ااین افراد از موقعیت

در سبک همگرا، شیوه مفهوم سازي . رابطه با دیگران، هیجانی و داراي قوه تصور باال هستند

مند هستند و افرادي که از این نوع سبک بهرهشوند انتزاعی و آزمایشگري فعال با هم ترکیب می

دهند با افراد این سبک ترجیح می. ها دارندریهها و نظبیشترین توانایی را در کاربرد اندیشه

- هاي یادگیري مفهومشیوه. و کار داشته باشند، نه مسائل اجتماعی و بین فردي مسائل فنی سر

بیشترین توانایی در . آورندسازي انتزاعی و مشاهده تأملی سبک جذب کننده را به وجود می

قی، توجه کمتر به افراد و گرایش بیشتر درك و ترکیب اطالعات فراوان به صورت موجز و منط

- ها و مفاهیم انتزاعی، توجه به ارزش منطقی نظریه به جاي ارزش عملی آن از ویژگیبه اندیشه

هاي یادگیري تجربه عینی سبک انطباق دهنده شیوه. هاي دارندگان این نوع سبک یادگیري است

سبک بیشترین توانایی را در یادگیري افراد این . کنندو آزمایشگري فعال را با هم ترکیب می

پذیري بیشتر دارند و براي هاي دیگر خطربنابراین نسبت به افراد سبک. تجارب دست اول دارند

کلب و (هاي خودشان کنند تا تحلیلکسب اطالعات در حل مسائل بیشتر به افراد تکیه می

  ).71-73: 2009جوي، 

ادراك، هاي متفاوتی اطالعات و تجارب را ه شیوهبا توجه به آنچه بیان گردید افراد، ب   

به همین دلیل . کنند؛ یعنی افراد نگاه یکسان به جهان ندارندبندي، تحلیل و پردازش می سازمان

در واقع . هر فرد در مقایسه با دیگر افراد، عالیق و تمایالت متفاوتی در چگونگی یادگیري دارد

توان معتقد بود که افراد یک کالس، ها میح خرده فرهنگاز یک دید جزئی یا بهتر بگوییم در سط

- یک نظام آموزشی و حتی یک جامعه که از یک فرهنگ مشترك برخوردار هستند داراي شیوه

هاي فرهنگ آنان نه تنها بر تجربیات اولیه زندگی اشخاص و ارزش. هاي یادگیري یکسان هستند

توانیم این گذارد بدین طریق میها نیز تأثیر مینهاي یادگیري آانتظارات آنان، بلکه بر فرایند

هاي هاي فرهنگی مشترك دارند، از شیوهفرض را در نظر بگیریم که دانشجویانی که ویژگی

                                                                                                                    
1. Active experimentation
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تر، توان بر این امر نیز صحه گذاشت که در بعدي کالنیادگیري مشترکی نیز برخوردارند پس می

هاي یادگیري متفاوتی داشته ا و در نتیجه سبکهتوانند شیوههاي متفاوت هم میافراد فرهنگ

هاي یادگیري متفاوتی هاي مختلف داراي سبکیا بهتر بگوییم افراد متعلق به فرهنگ. باشند

ها این تفاوت. کنندفرهنگی است که در آن زندگی می -هستند که برخاسته از زمینه اجتماعی 

هاي درسی به تبع دهد و برنامهقرار می ي آموزش و تدریس را تحت تأثیربطور مستقیم مقوله

بر این اساس، در بخش بعدي به . ها طراحی و تدوین شوندبایست با توجه به این واقعیتمی

ها و شواهدي که هاي تدریس و یادگیري پرداخته خواهد شد و یافتهمقوله فرهنگ و سبک

  .گرددکنند ارائه میصحت این امر را بیان می

  تدریس و یادگیري هايفرهنگ و سبک

با این . تدریس و یادگیري در سرتاسر جهان براي انسان یک فعالیت جهانی و ضروري است   

هاي مخصوص به خود براي تدریس و یادگیري همه، هیچ کشوري از جستجو و گسترش روش

آن . برش پاسخ دهد و هاي خاص محیط دورکشد تا بدین ترتیب بتواند به تقاضادست نمی

هاي تدریس و یادگیري مناسب براي هر رود، تداوم و گسترش موقعیته انتظار میچنان ک

هاي هاي تدریس و یادگیري است که در میان فرهنگها و سبککشور، مرتبط به راه و روش

هاست ها مدتهاي تدریس و یادگیري و فرهنگمیان سبک انداز رابطه چشم. متفاوت وجود دارد

اي گونه پردازان یادگیري را به سوي خود جلب کرده است به ان و نظریهکه مورد توجه اندیشمند

  .که در این مورد عقایدي به صورت زیر مطرح گردیده است

هاي تدریس و یادگیري در مقابل محیط و فرهنگ خنثی هستند گروهی معتقدند سبک   

آمیزي استفاده  قیتتوان بطور موفهاي تدریس و یادگیري را میاي که هر یک از سبکگونه به

. تواند یک مانع باشدطور نامناسب و یا بسیار زیاد استفاده شود میه کرد اما اگر همان سبک ب

این در حالی است که از دیدگاه بنت
1

اگر تصمیمات آموزشی بر ) 1994، نقل در گیلد، 1986( 

کنیم که اعمال باشد هرگز به این فکر نمی هاي یادگیرياساس درکی از فرهنگ هر شخص و راه

-عادالنه براي موفقیت، نیاز به روش در نتیجه فرصت. یکسان باید براي همه مؤثر و کارا باشد

در نقطه مقابل . هاي مربوطه میان دانش آموزان پاسخ دهدهاي آموزشی نابرابر دارد که به تفاوت

                                                
1. Bennett
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پیروان نظریه . بر روي اثر محیط تمرکز کننددهند این دیدگاه، گروهی از محققان ترجیح می

. جزء طرفداران این دیدگاه هستند...) جان دیوئی، ویلیام جیمز، پائلو فریره و(یادگیري تجربی 

کند که سبک یادگیري، خصوصیتی روانشناختی نیست بلکه حالتی ها بر این نکته تأکید میآن

ثبات و دوام این . شخص و محیط است پویا است که نشأت گرفته از تعامالت همکوشی میان

هاي محیطی که در آن حاالت پویا نه تنها بستگی به خصوصیات ژنتیکی افراد، بلکه به نیاز

ها و تصمیمات ماست که به شیوه پردازش تک تک وقایع تعیین کننده گزینش. هستند نیز دارد

محیطی که این فرایند . کنیمها زندگی میاي است که در آننوبه خود مشخص کننده وقایع آینده

: 2009کلب و جوي، (گیرد دهد توسط تأثیر گسترده فرهنگ شکل میخودسازي در آن رخ می

71.(  

هاي تدریس و یادگیري کارکردي متأثر از طبیعت گروه دیگري از محققان معتقدند که سبک   

در همین زمینه میرز. و پرورش هستند
1

گیري در سنین بسیار هاي یادمعتقد است توسعه شیوه 

در . شود و یک استعداد ذاتی مانند راست دست بودن یا چپ دست بودن استپایین شروع می

هاي تدریس و یادگیري هستند ها و سبکواقع طرفداران این دیدگاه معتقد به ذاتی بودن شیوه

تأثیر فرهنگ بر  در نهایت بسیاري از نظریه پردازان معتقد به). 1994، نقل در گیلد، 1990میرز، (

هاي وقتی مردم درون یک فرهنگ با یکدیگر تعامل دارند، برخی از شیوه. جریان یادگیري هستند

هاي خودکار واکنش به شود و تبدیل به شیوهتفکر، احساسات و رفتارشان به یکدیگر منتقل می

کند که بر یفرهنگ به عنوان عاملی قوي در روابط اجتماعی عمل م. گرددهاي خاص میموقعیت

بنابراین دلیلی بر این اعتقاد وجود دارد که تفاوت . گذاردشناخت و پردازش اطالعات تأثیر می

تریاندیس(کند هاي یادگیري متفاوتی را خلق میدر اجتماعی گري فرهنگی، سبک
2

، نقل 1994، 

هیز و الینسون). 2009در کلب، 
3

-کشور می نیز در این زمینه معتقدند فرهنگ یک) 76: 1988( 

هاي ي سبکتواند یکی از عوامل قدرتمند اجتماعی شدن باشد که تأثیر شگرفی بر رشد و توسعه

  .یادگیري دارد

هاي عنوان شده اگر بخواهیم با قاطعیت بگوییم که آیا فرهنگ بر با توجه به نظرات و دیدگاه    

کل دهی هر چه بهتر یادگیري هاي یادگیري تأثیر دارد یا نه و یا کدام ابعاد فرهنگ در ششیوه

                                                
1. Myers
2. Triandis 

3. Hayes & Allinson
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هاي مختلف رفت که از لحاظ تجربی هاي متعلق به کشورمؤثرند، باید سراغ مطالعاتی با نمونه

-گیریم بصورت نظامها را بصورت یکجا در نظر میاي که زمانی که آنثابت شده باشد به گونه

اساس به چند مورد از بر همین . مند بازنمود بخش بزرگی از ناهمگونی فرهنگی جهان باشند

  .شودها اشاره میهاي آناین مطالعات و یافته

فریلند    
1

، یامازاکی و کایز)2002(
2

هاي هاي تطبیقی را جهت بررسی سبکپژوهش) 2005( 

هاي شرقی در مقایسه با کشور آمریکا یادگیري دو کشور چین و ژاپن به عنوان نمونه کشور

ي هاي یادگیري میان مدرسان چینی و آمریکایی در زمینهبکفریلند به بررسی س. انجام دادند

مبناي تحقیقشان (ي یادگیري بررسی او نشان داد میان چهار شیوه. آموزش و یادگیري پرداخت

اما . توزیع چینی و آمریکایی، تفاوت زیادي وجود ندارد) هاي یادگیري کلببر اساس مدل سبک

هاي یادگیري چینی سبک. که اصالً تفاوتی وجود ندارد این عدم تفاوت زیاد دلیل بر این نبود

-اند، در حالی که سبکتوزیع شدهي انطباقیي واگرا و به میزان کمتري به شیوهبیشتر به شیوه

ي واگرا انطباقی و به میزان کمتري پیرامون شیوه يهاي یادگیري آمریکا بیشتر پیرامون شیوه

ي هاي واگرا و انطباقی در گسترهاي یادگیري میان شیوههتفاوت در قابلیت. اندتوزیع شده

ها بیشتر به چینی:توان گفت یادگیري تأمل آمیز و فعال قرار دارد، بر همین اساس است که می

گرایش دارند، در حالی که گرایشات ي تأمل آمیز و کمتر به سمت تجربه فعالسمت مشاهده

به عالوه، تغییرات اندکی را . ها استیادگیري چینی ها کامالً عکس گرایشاتیادگیري آمریکایی

- هاي چینی و آمریکایی میي عینی و ادراك انتزاعی میان نمونههاي یادگیري تجربهدر اولویت

ها به تغییر مداوم، اهمیت چینی). 2005، نقل در یامازاکی، 2002فریلند، (توان مشاهده نمود 

با یکدیگر  تر و قانعها در جهانی سادهدر حالیکه غربیها باور دارند بافت و رابطه میان چیز

-کنند میها فکر میآنان به جاي تصویر بزرگتر، به افراد و اشیا توجه دارند و آن. کنندزندگی می

با . دانندتوانند وقایع را تحت کنترل در آورند به این دلیل که قوانین حاکم بر رفتار اشیا را می

 ،هاي یادگیري که افراد دارندبک یادگیري در چین و بر اساس موقعیتتوجه به واگرا بودن س

کند و انتظار دارد در چین معلم، دانش را منتقل می: باید گفت .دهندترجیح میرا این سبک 

دانشجو هم . ها را ملکه ذهنش سازددانشجو به دقت گوش کند و با سخت کوشی و تالش آن

                                                
1. Fridland
2. Yamazaki & Kayes
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. دانش را بیاموزد و دائماً در اندیشه و مراقب یادگیري او باشد متقابالً انتظار دارد مدرس به او

اي اطاعت نوعی رابطه متقابل بین استاد و دانشجو وجود دارد، دانشجو از استاد به نحو مطیعانه

جو کند در مقابل استاد هم وظیفه دارد مسئوالنه مثل پدر مراقب پیشرفت تحصیلی دانشمی

ها نسب به معلم و استادشان منفعل تصور ایجاد شود که چینیهر چند ممکن است این . باشد

اند و البته ها از درون خود فعال و پرجنب و جوشهستند، اما به واقع اینطور نیست آن

کورتازي و جین، (شنوندگانی خوب و ماهرند 
1

  ).1387، نقل در فاضلی، 1997

ه کایز و یامازاکی انجام دادند نیز ها در تحقیق دیگري کهمگرا بودن سبک یادگیري آمریکاي    

نتایج . هاي یادگیري مدیران ژاپنی و آمریکایی پرداختندها به مقایسه سبکآن. به اثبات رسید

هاي یادگیري متفاوتی هستند بدین صورت   نشان داد که مدیران ژاپنی و آمریکایی داراي سبک

. ترندتر و فعالمدیران آمریکایی انتزاعیتر و تأمل آمیزترند در حالی که عینی که مدیران ژاپنی

هاي یادگیري آمریکائیان مطابق با این چشم انداز عمومی است که این دیدگاه در مورد شیوه

هاي معقولی که به تحلیل، منطق و استدالل مربوط جهان آمریکایی به طور سنتی به طرز فکر

- ها بیشتر متمایل به سبکآمریکایی شود کهنتیجه این دیدگاه موجب می. نهدشود ارزش میمی

یامازاکی، (ها داراي سبک یادگیري واگرا هستند هاي یادگیري همگرا هستند و در مقابل ژاپنی

ها عموماً براي ها در مقایسه با سایر فرهنگبر این اساس است که آمریکایی). 537-535: 2005

ها یر پردازي ارزش قائلند و آنهایی در استفاده از تصوتشخیص و درك بصري دقیق و مهارت

بنابراین در فرهنگ آمریکا نظام آموزشی، آموزش و تعلیم باید محیطی براي . دهندرا توسعه می

هاي بصري هایی را براي تکرار فراهم آورند و بر محركاطالعات جدید را بوجود آورند، زمان

  ).18: 1994گیلد، (تأکید کنند 

ارمیرفرهنگی ب در مطالعات میان   
2
دانشجوي فرانسوي، 132هاي یادگیري او شیوه) 591: 2004( 

دانشجوي کبکی در ادارات بازرگانی را مورد بررسی قرار داد و به  123دانشجوي آلمانی، و  98

تر از دانشجویان اي عینیاین نکته پی برد که دانشجویان فرانسوي و کبکی به طور قابل مالحظه

هاي شجویان فرانسوي به نحو چشمگیري به سمت شیوهدر واقع دان. آلمانی هستند

تر از دانشجویان دو دانشجویان آلمانی توجهی انتزاعی. سازي و واگرا متمایل هستند همگون

                                                
1. Cortazzi
2. Barmeyer
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بر همین اساس است که  .تر از دو گروه دیگر هستندگروه دیگر دارند و به طور چشمگیري فعال

البته نتایج این مطالعه نشان . انطباقی تمایل دارند هاي همگرا ویادگیرندگان آلمانی بیشتر به سبک

  . آمیز میان سه گروه وجود ندارد ي تأملداد که هیچ تفاوت آماري از نظر مشاهده

فاوت جوامع از نظر فردگرا توان به این نکته پی برد که، با توجه به تبر اساس شواهد باال می    

هاي تدریس و یادگیري از یکدیگر متمایز تیجه سبکهاي یادگیري و در نگرا بودن، شیوهیا جمع

-ها اشاره دارد که اولویت را به اهداف شخصی میاي از ارزشفرد گرایی به مجموعه. هستند

-جمع. شودهاي فردگرایانه از احساس مطلوب، تمایز شخصی و استقالل تشکیل میارزش. دهد

اهداف شخصی جاي . کندحمایت میشود که از گروه ها تشکیل میگرایی از مجموعه ارزش

به عنوان نمونه در پژوهشی ). 131: 1384بیابانگرد، (دهد ي گروه میخود را به هم پیوندي اعضا

داراي (و هنگ کنگ و تایوان ) فرهنگ فرد گرا(که بر روي دانشجویان حسابداري استرالیا 

نشان داد چگونه فرد صورت گرفت، نتایج ) ي متقابلفرهنگ اشتراکی چینی و خود وابسته

در این پژوهش با . شودهاي یادگیري منعکس میها و سبکگرایی و جمع گرایی در شیوه

استفاده از مدل کلب نشان داده شد، فرهنگ فردگرایانه بیشتر مرتبط به آزمایش فعال است در 

ه همین ب. آمیز مرتبط هستندي تأملحالی که فرهنگ اشتراکی و دسته جمعی بیشتر به مشاهده

هاي چینی در مقایسه با دانشجویان استرالیایی به طور چشمگیري دلیل دانشجویان داراي فرهنگ

آیونگ و سندز معتقدند . تر بوده و نیز به میزان کمتري فعال و عینی هستندتر و انتزاعیتأمل آمیز

ه گزینش حاالت ملموس و تعمقی دانشجویان حسابداري در تایوان و هنگ کنگ مربوط ب

حاالت فعال و ملموس دانشجویان که گزینشهاست، در حالینگر این کشورسرشت کل

آیونگ و سندز(دانند استرالیایی را با سرشت جزء نگر استرالیا مربوط می
1

 ،1996 ،261 .(  

ها و هاي یادگیري شرقیدهند، سبکهاي تطبیقی صورت گرفته نشان میهمانگونه که پژوهش

هاي شرقی و غربی با یکدیگر اما این تمایز تنها بین کشور. متمایز استها از یکدیگر غربی

به عنوان نمونه . شودها مشاهده میهاي شرقی با یکدیگر هم  این تفاوتنیست بلکه بین کشور

هاي مختلف مشغول به هاي یادگیري دانشجویان متعلق به فرهنگدر پژوهشی با عنوان سبک

توسط دنیز اوزکن و نیکت گوندیز تحصیل در دانشگاه نیراست که
2

صورت ) 5- 10: 2010( 

                                                
1. Auyeung & Sands
2. Gundiz & Ozcan
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رب، ترك و قبرسی بین دانشجویان رشته غهاي یادگیري دانشجویان ررسی سبکگرفت به ب

هاي تربیتی دانشگاه پرداخته شد و نتایج نشان داد فرهنگ دانشجویان بر سبکمهندسی و علوم

بت به دانشجویان ترك و عرب در خصوص دانشجویان قبرسی نس. یادگیریشان تأثیر داشته است

دانشجویان ترك و عرب . کنندتعمقی، بیشتر از شیوه تعمقی استفاده می –سبک یادگیري فعال 

البته این فعال بودن در بین دانشجویان عرب بیشتر است به . گیرندبیشتر به شیوه فعال یاد می

هاي دانشجویان، بر خالف شیوه همین نحو توقع اکثر مدرسان براي رفتار ساکت و غیر فعال

هاي عالوه بر آن زبان مادري دانشجویان نیز بر سبک. تر دانشجویان عرب استتر و پرشورفعال

دانشجویان عربی زبان نسبت به دانشجویان قبرسی زبان و ترکی زبان، . یادگیري تأثیر گذار است

بنابراین . ل و نهادینه سازي فرهنگ استگیرند، زیرا زبان ابزار انتقابیشتر از شیوه فعال بهره می

اگر زبان در . ها را به آسانی از هم جدا کردتوان آنفرهنگ و زبان در هم تنیده هستند و نمی

در نتایج . هاي مختلف باشیمها نقش دارد پس باید شاهد تأثیر زبان در فرهنگایجاد تفاوت

یان دانشجویان زن و مرد وجود هاي یادگیري تفاوتی مشاهد آن هستیم که در خصوص سبک

هاي پردازش اطالعات، احساس کردن و هاي یادگیري در اینجا روشتعریف از سبک. ندارد

هاي یادگیري عامل دیگر که بر سبک. هاي یادگیري مختص هر فرد است  رفتار کردن در موقعیت

-دسی تحصیل میهاي مهندانشجویانی که در رشته. گذارد تحصیالت استدانشجویان تأثیر می

هاي فعال دارند و دلیل این امر این هاي علوم تربیتی گرایش بیشتر به شیوهکنند نسبت به رشته

  .تر هستندتر هستند در حالی که دروس علوم تربیتی نظرياست که دروس مهندسی آزمایشی

آموزان نشهاي یادگیري داآنچه بیان گردید تنها، نشان از تأثیر فرهنگ بر یادگیري و سبک   

فرهنگ و تأثیر آن نه تنها در یادگیري و آنچه یاد گرفته . هاي متفاوت داشتمتعلق به فرهنگ

تواند به عنوان یادگیري هم، فرهنگ می  گردد بلکه در کل فرایند یاددهیشود منعکس میمی

یستند که آموزان ناین، تنها دانشبنابر). 2357، 2001دیموا و میزرکو، (عاملی مؤثر عمل کند 

معلمین نیز، باید با در نظر . هاي یادگیري متناسب با فرهنگشان هستندداراي ترجیحات و سبک

 –هایشان در زمینه یاددهی ها و رفتارآموزان نسبت به نگرشهاي فرهنگی دانشداشتن تفاوت

معلمان ). 206، 1389رازقی نژاد و بخشی، (هاي تدریس اقدام نمایند یادگیري و از جمله شیوه

ها براي همه ها و اعمال آنها، باورزنند که ارزشاغلب با این فرض غلط دست به عمل می

هاي فرهنگی قرار دارند و از ها فراتر از محدودیتاي که، این هنجارشود به گونههنجار تلقی می
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از هاي یاددهی متأثر پندارند که روشآنان چنین می. شوندلحاظ فرهنگی خنثی محسوب می

). 26، 1390صادقی، (فرهنگ خاصی نیست و کامالً منطبق بر اصول کلی تعلیم و تربیت است 

اند که خصوصیات ها نشان دادهاین در حالی است که این باور دور از حقیقت است، زیرا بررسی

هاي یادگیري که براي روش. هاي تدریس با یکدیگر ارتباط دارندفرهنگی و انتخاب شیوه

تر است ممکن است براي متعلمان و محصالن محصالن داراي فرهنگ خاص مؤثر متعلمان و

هاي تدریس متعددي کند معلمان با روشاین امر ایجاب می. داراي فرهنگ متفاوت مفید نباشد

  ).248، 1379جنوا، (هاي متفاوت روش تدریس مناسبی را به کار گیرند آشنا شوند و براي گروه

ها نشان داد که، دانشجویان ویتنامی، جامائیکایی و میکزیکی که در سیدر همین زمینه برر    

هایی که جز اقلیت اند با قرار گرفتن در فرهنگشان عضو اکثریت جامعه بودههاي اصلیکشور

به عنوان  .یادگیري دچار مشکل گردیدند -شدند در تجربیات مربوط به یاددهیمحسوب می

فعال تدریس از جمله سخنرانی براي این دانشجویان که تجربه هاي غیر نمونه استفاده از روش

تی در زمینه پیشرفت تحصیلی هاي تدریس فعال را داشتند موجب بروز مشکالاستفاده از روش

اي دیگر در مورد دانشجویان مطالعه. شان گردیدهاي تحصیلیاین دانشجویان و کاهش انگیزه

ریاضی از خصوصیات فرهنگی دانشجویان بهره  افریقایی نشان داد که، معلمان در تدریس

گرفتند و در پایان مشاهده نمودند که میزان یادگیري دانشجویان به طور قابل توجهی افزایش 

ها تجربه دانشجویان کم درآمدي را که به طور مثال در تدریس درس ریاضی آن. پیدا کرده است

ی آن چیزي که براي دانشجویانشان یعن. در معرض خطر ترك تحصیل قرار دارند مطرح کردند

نکته . شان با آن سر و کار داشتندمرهاي بود و آنان در زندگی روزشده مسأله آشنا و شناخته

اساسی که آنان در تدریس ریاضی مورد توجه قرار دادند این بود که براي دنشجویان توضیح 

دانشجویان یاد دادند تا قبل از  آنان به. دادند ریاضی با زندگی روزمره آنان چه ارتباطی دارد

-شان با زبان غیرهاي جبري آن را بر اساس و در ارتباط با وضعیت زندگیمحاسبه فنی عبارت

-بدین ترتیب در پایان مشخص شد که دانشجویان که پیش از آن تصور می. فنی جبر بیان کنند

گیرند و خود یاد میهمقطار  ها وشد قادر به یادگیري مسائل جبر نیستند خیلی بهتر از هم صنفی

هاي فرهنگی دانشجویان و تجربه در صورتی که بین زمینه. کنندبر بهتر عمل میجدر درس 

  ). 250، 1379جنوا، (تر خواهند بود مکتب هماهنگی و همخوانی وجود داشته باشد آنان موفق
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راي تفاوت فرهنگی توان به این نکته اشاره داشت که تدریس به افراد داپس در مجموع می   

بیش از این که محتوامحور باشد فرایندمحور است زیرا کانون توجه آن برقراري روابط آموزشی 

هاي متفاوت قومی، نژادي و فرهنگی به آموزان داراي زمینه اثربخش و ایجاد حسن تفاهم با دانش

ساس، معلمان، ا برهمین. هاي آموزشی و نتایج تحصیلی استعنوان مبنایی براي تقویت فرصت

هاي فرهنگی گوناگون ها و تجارب فرهنگی گروهمدیران، مشاوران و ناظرین درباره ارزش

هاي یاددهی و ها و اعمال موقعیتتوانند بر نگرشگیرند تا بدانند چگونه میمطالبی یاد می

رند تا گیهاي جدید حاصل شده، مورد استفاده قرار میگاه بینشآن. یادگیري تأثیرگذار باشند

هاي یجاد فرصتتعیین شود چه نوع تغییراتی الزم است در فرایند آموزش به عمل آید که ا

هاي قومی از لحاظ نوع و کیفیت با همتایان آنان که آموزان داراي تفاوت یادگیري براي دانش

  ). 40، 1390صادقی، (متعلق به طبقه اجتماعی متوسط هستند، قابل مقایسه گردد 

  هاي تدریسه درسی و سبکفرهنگ، برنام

آموزشی، ه برنامه درسی به عنوان قلب نظامورود فرهنگ به عرصه تعلیم و تربیت و از جمل   

هدف، محتوي، روش و (هاي درسی نه تنها از منظر عناصر آن منجر به این گردید که برنامه

هاي درهم تنیدهاي از پویاییبلکه به صورت مجموعه) ارزشیابی
1

بر این . فته شوددر نظر گر 

هاي اساس است که از دیدگاه برونر، فرهنگ آیینه توصیف و تفسیر برنامه درسی است و برنامه

هاي هاي آشکار و ارزشاي از برنامههاي درس همیشه منعکس کننده مجموعهدرسی و کالس

هاي یزهها، عالیق و انگآموزان با باور زیرا معلمان و دانش) 40: 1389ف، ژوز(فرهنگی است 

هاي آنان در فرایند آموزش و یادگیري تأثیر ها و انگیزهباور. آیندمتفاوتی به کالس درس می

-می هاي آموزشی کالس درس را تا حدود زیادي تحت تأثیر خود قرارشگرفی دارند و فعالیت

آیند و معلم هایی به کالس درس میآموزان با چه پیش فرضبراي مثال این که دانش. دهند

ها در کنند، پاسخ این سؤالهاي دانش آموزان را در فهم مسئله چگونه ارزیابی میتوانایی

). 5: 1383هیبرت و استیگلر، (هاي آموزشی معلم در کالس درس تأثیر زیادي دارد فعالیت

درسی را با توجه به بستر اجتماعی و بر این اساس و از منظر رویکردي فرهنگی باید برنامه    

ریزان درسی به همین دلیل الزم است برنامه. تشود در نظر گرففرهنگی که در آن اجرا می زمینه

ریزي و در مطالعه مبانی اجتماعی به بحث بافت  ریزي، حتی پیش از برنامه در تمام مراحل برنامه

                                                
1. Interwoven Dynamics
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مبانی اجتماعی برنامه درسی، مشتمل . و زمینه به طور کلی و فرهنگ به طور خاص توجه نمایند

ریزي حاکم بر فرایند برنامه» اصول«هایی است که  ها، یا به عبارتی حقایق و واقعیت»هست« بر

ي اصلی آن را تشکیل  خمیرمایه در این میان بدون تردید، فرهنگ. شوددرسی از آن استخراج می

حتی تعریف . هاي این فرایند و عناصر حاکم بر برنامه تأثیر گذار است دهد و بر تمامی جنبهمی

از این منظر نگاه ما به . درسی نیز باید گفت به شدت تحت تأثیر فرهنگ استبرنامه و مفهوم

ریزي، عناصر و ماهیت آنها در این چارچوب شکل و معنی می  برنامه، چگونگی فرایند برنامه

  . گیرد

 به عنوان یکی از عناصر)  یادگیري - هاي یاددهی به معنی مجموعه فعالیت(ها در بحث روش   

-آموزي به شیوه متفاوتی فرا میهاي درسی نیز این نکته شایان توجه است که، هر دانش برنامه

هاي تدریس متنوع و بایست از شیوههاي یادگیري میگیرد و معلمان بمنظور لحاظ کردن شیوه

آید و همانگونه هاي تدریس و یادگیري به میان میرو بحث از سبکاز این. متناسبی بهره جویند

هاي یادگیري را هاي پژوهش آشکارا تأثیر عامل فرهنگ بر سبککه گذشت مبانی نظري و یافته

ریزي درسی  دهد که توجه به عنصر فرهنگ در فرایند برنامهها نشان میاین یافته. دهد نشان می

 گذارينه تنها از یک دیدگاه کلی و در قالب مفاهیمی چون بافت و زمینه، بلکه در قالب تأثیر

بایست دقیقاً مد نظر هاي تدریس و یادگیري میها و بطور اخص در سبکخاص در بحث روش

پردازان را در حوزه مطالعات تواند اذهان پژوهشگران و نظریهیاي موجود چنین رابطه. قرار گیرد

 درسی به تأثیر گذاري فرهنگ بر سایر عناصر و اجزاء برنامه درسی بطور ویژه جلب کند وبرنامه

  . درسی را بگشایدهاي برنامهبراي مطالعات و پژوهشاي تازه حوزه

هاي درسی مبتنی بر فرهنگ پیشـنهاد  با توجه به آنچه گفته شد، موارد ذیل جهت بهبود برنامه    

  : گردندمی

هنگامی . طلبدها و تعامالت میهاي درسی، چیزي بیش از درك ترکیبی از فعالیتفهم برنامه   

-ها و نظامزنند، باید دیدگاههاي درسی میها و اجتماعات دست به انتخاب برنامه، گروهکه افراد

بر اساس آن نسبت به هاي کالس درس وجود دارد، دریابند و هاي فکري را که در پس هنجار

-درسی را فراتر از سند مکتوب میسر میهمین امر فهم برنامه. درسی اقدام نمایندطراحی برنامه

درسی پنهان هاي مختلف آن از جمله برنامهدرسی و الیهتري از برنامه به درك عمیقسازد و 

هاي منتسب به ها و هنجاردرسی با عنایت به ارزشرو طراحی برنامهاز این. کندمی کمک
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-اشخاص هم به عنوان یک شخص منحصر به فرد و هم به عنوان عضو اجتماع ضروري می

بایست با توجه هاي یاددهی یادگیري بر این اساس میه فعالیتانتخاب روش یا مجموع. نماید

تواند بسیار راهگشا هاي پژوهشی می کامل به مالحظات فرهنگی انجام شود و در این راستا یافته

باشد، هر چند باید اذعان داشت تحقیقات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و این امر، 

در نهایت با توجه به اهمیت .  سازدر این زمینه آشکار میضرورت انجام تحقیقات وسیع را د

. شودهاي تدریس مبتنی بر فرهنگ پیشنهاد میهاي یادگیري و تدریس، استفاده از روشسبک

هاي آموزشی مبتنی بر فرهنگ براي بعضی اعضاي  بدین جهت که استفاده از برخی تکنیک

  .ي دیگر هستندهاتر از تکنیکهاي قومی و فرهنگی اثر بخشگروه

هاي درسی، از سویی دیگر با توجه به اهمیت بخش اجرا در موفقیت یا عدم موفقیت برنامه   

هاي آموزشی متناسب در راستاي تعلیم و هاي آموزش مبتنی بر فرهنگ، دورهمتناسب با مؤلفه

بیت به شمار گردد، زیرا معلم کارگزار اصلی تعلیم و ترتربیت معلمان در این زمینه پیشنهاد می

رود و اهداف و معنویات متعالی نظام آموزشی در ابعاد مختلف، در نهایت باید به واسطه او می

جا که افزایش دانش معلمان آینده در گرو وجود دانش علمی الزم و طرح از آن. محقق شود

هاي  هاي درسی دورهها و برنامهمباحث عمیق در مورد آموزش مبتنی بر فرهنگ در خالل کتاب

-هاي درسی و کارشناسان و مؤلفان دفتر برنامهشود مؤلفان کتابتربیت معلم است، پیشنهاد می

هاي ریزي و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش در تدوین و بازنگري و اصالح کتاب

هاي مبتنی بر فرهنگ توجه و اهتمام جدي درسی دوره تربیت معلم به اهداف و مفاهیم آموزش

تواند در کتب راهنماي تدریس نیز در جهت افزایش ول داشته باشند، نیل به این مهم میرا مبذ

  . آگاهی اساتید و معلمان از مقوله آموزش، محقق شود

  منابع فارسی

ها از بهتـرین معلمـان جهـان    بهترین ایده: شکاف آموزشی). 1383(استیگلر، جیمز؛ و هیبرت، جیمز -

  . مدرسه: تهران. محمدرضا سرکارآرانی: ترجمه .براي بهبود آموزش در کالس درس

  . سمت: تهران. هاي یادگیري و شناختیسبک). 1386(امامی پور، سوزان؛ و شمس اسفند آباد، حسن -

: تهـران . مهـر محمـدي و دیگـران   : ترجمـه . هاي برنامه درسـی فرهنگ). 1389(بلوتین ژوزف، پامال -

  . سمت

  . ویرایش: تهران. روان شناسی آموزش و یادگیري: ی تربیتیروان شناس). 1384(بیابانگرد، اسماعیل -
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پژوهشـگاه  . هاي ارتباطی در روابط میان فرهنگیچالش). 1389(پازکی زاده؛ زهرا و تیشه یار؛ ماندانا -

  .21-14). 219. (علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی

فصلنامه تعلـیم و  . ه مثابه رویکردي در آموزشآموزش چندفرهنگی ب). 1379(جوادي، محمد جعفر -

  . 26-9). 63(تربیت، 

هاي تدریس اعضاي هیـأت علمـی   بررسی سبک). 1389(رازقی نژاد؛ محمد حسین و بخشی؛ حمید -

  . 205-198). 3( 14مجله پزشکی هرمزگان، . دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نداي : تهران. با تکیه بر فرهنگ مردم ایران: سیمردم شنا). 1383... (رنجبر؛ محمود و ستوده؛ هدایت ا-

  آریانا

هاي یادگیري مستقل از زمینـه و وابسـته بـه    تأثیر سبک). 1383(سرمدي، محمدرضا؛ و زارع، حسین -

  . 22-14، )4(4پیک نور، . زمینه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

پژوهشی مردم نگارانـه بـا رویکـردي    : یادگیريفرهنگ آموزش و ). 1389. (سرکارآرانی، محمد رضا-

  . انتشارات مدرسه: تهران. تربیتی

انتشـارات  : تهـران . روان شناسی آموزش و یادگیري: روان شناسی پرورشی). 1379(سیف، علی اکبر -

  . آگاه

هـاي یـادگیري در دانـش آمـوزان و     بررسـی سـبک  ). 1382(سیف، علی اکبر؛ و امامی پور، سـوزان  -

  . 50-39، )3(فصلنامه نوآوري آموزشی، . رابطه آن با خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و

  . انتشارات امیر کبیر: تهران. روان شناسی تربیتی). 1369(شریعتمداري، علی -

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات : تهران. مبانی روان شناختی تربیت). 1375(شعاري نژاد، علی اکبر -

  . فرهنگی

برررسی سند برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران بر اسـاس رویکـرد   ). 1389(ضا صادقی، علیر-

  . 215-190). 18( 5فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، . آموزش چند فرهنگی

طراحی الگوي مطلوب برنامه درسی تربیت معلم چندفرهنگی ایران، رساله ). 1390(صادقی، علیرضا -

  .دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. اییدانشگاه عالمه طباطب. دکتري

  . آییش: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). در دست چاپ(صفایی موحد، سعید -

  . انتشارات ثالث: تهران. فرهنگ و دانشگاه). 1387... (فاضلی، نعمت ا-

  . انتشارات علمی: تهران. مردم نگاري آموزش). 1391... (فاضلی، نعمت ا-

 2جامعـه فـردا،   . محمد طاهر فهیمی: ترجمه. اهمیت تعلیم و تربیت چندفرهنگی). 1386(گی، جنوا -

)4 .(239-250.  

  . طهوري: تهران. جامعه شناسی عمومی). 1388(محسنی، منوچهر -

  . آییژ: تهران.  یحیی قائدي: ترجمه. انسان شناسی تربیتی). 1908(نلر، جورج -

  . بهینه: تهران. بانی جامعه شناسیم). 1378(وثوقی؛ منصور و نیک خلق؛ علی اکبر -
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