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دوره علوم : هدف مقاله حاضر واکاوی تجارب معلمان چکیده

متوسطه اول )معلمان علوم پايه هفتم، هشتم و نهم( درباره عبور 

آموزان از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی است. رويکرد دانش

یفی و پاراديم آن تفسیری مشارکتی است و از روش تحقیق ک

پديدارنگاری تفسیری استفاده شده است. تعداد ده نفر از معلمان 

ها به علوم به صورت هدفمند و با روش مالکی تا حد اشباع داده

های تحقیق نشان داد که عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. يافته

آموزان از فرهنگ بومی نشتجارب معلمان علوم در زمینه عبور دا

هاست؛ بحران فرهنگی معلمان به فرهنگ علمی شامل اين مولفه

بومی، باور به فرهنگی بودن علم، ارزش فرهنگ بومی، حل 

آموزان سازی دانشآموزان در انتقال فرهنگی، آمادهتعارضات دانش

که در پايان با ترسیم فضای برای تلفیق فرهنگ بومی و علمی 

الگويی برای تجارب معلمان در انتقال فرهنگ بومی  گیرینتیجه

 به فرهنگ علمی ارايه شده است.

 نفرهنگ علمی، فرهنگ بومی، انتقال فرهنگی، معلما :هاکلیدواژه
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Abstract: The purpose of the present is 

analyzing the experience of science teachers 

at high school about students’ transition from 

indigenous culture to scientific culture. The 

paradigm of participatory interpretive 

research is qualitative research approach and 

the method of interpretive phenomenology 

has been used in research. For the research 

sample 10 science teachers were purposefully 

selected as participant using the criterion 

method the extant of data saturation. The 

finding showed that experience of teachers in 

combining scientific and cultural knowledge 

include the following component: cultural 

crisis of indigenous teachers, belief in the 

cultural nature of science, the value of 

indigenous culture, resolving students 

conflicts in cultural transfer, preparing 

students to integrate indigenous and scientific 

cultural. Finally the implications of the 

findings were offered to assist and enrich the 

experience of teachers for transition from 

indigenous culture to scientific culture.   
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 مقدمه

توان گفت که علم نیز ها و عناصر متعارف خود است میی که علم دارای ويژگیياز آن جا  

ای است که شامل دانش، باور، هنر، اخالق، قانون، آداب فرهنگ کل پیچیده يک فرهنگ است.

به عنوان عنصری از جامعه  های است که توسط انسانها و ظرفیتو رسوم و ساير عادت

شود و عنوان لنزی است که از طريق آن زندگی درک میچنین فرهنگ بهشود و همکسب می

ها، شخصیت و الگوهای خانواده، جهان بینی، حس )در زبان، ارزش های آناز طريق تفاوت

کند. يک زمان و فضا و قوانین تعامل( هر فرهنگ يک تجربه متفاوت از واقعیت را ايجاد می

ای متفاوت تجربه و تفسیر های فرهنگی افراد به گونهتوجه به زمینه وضعیت ممکن است با

(. بنابراين برای معلمان ضروری است که به نقش فرهنگ در طراحی و 0100، 0)مول شود

آموزان آگاه باشند )گی و های خود و اثرات آن بر برنامه درسی و تربیت دانشاجرای فعالیت

پذيرد که فرهنگ به عنوان معلم می چنینهم (.0100 6، لدسون و بیلیگنز0116 0آيراسیان

تر فراهم آوردن جمعیت گذار است و مربیان برای بهها تأثیرنیرويی غالب بر رفتارها و ارزش

 را توان نقش معلمانآموزان بايد تفاوت فرهنگی آنها را درک کرده و به راحتی نمیمتنوع دانش

اين معلمان هستند که با ايفای  .رهنگی ناديده گرفتدر دستیابی به اهداف رويکردهای متنوع ف

هايشان های فرهنگی که در کالستوانند عالوه بر استفاده از ظرفیتصحیح نقش خود می

-آموزان دارای تنوع فرهنگی را در دستیابی به اهداف آموزشی و ديگر صالحیتدارند دانش

اهمیتی همواره کیفیت کار معلمان  های متنوع اجتماعی و انسانی پیش ببرند. به دلیل چنین

نها مورد توجه محققان تربیتی بوده است. معلمان نیازمندند که آاثربخش و چگونگی تدريس 

های درسی شان را وارد کنش با برنامهآموزانی مجهز گردند که خود و دانشيهابه استراتژی

چندفرهنگی در کالس درس د. معلم کارآمد اين قابلیت را داراست که تنوع نچندفرهنگی نماي

آموزان را در پیشرفت تحصیلی دانشرا تشخیص دهد و آن را در عملش نشان دهد و اثر آن

-خود، ارزش فرهنگ علم در طول مدت پیدايش و توسعه .(0100، 0توريوسپرو)دنبال نمايند 

                                                 
1. Moule 

2. Gay & Airasian 
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4. Protoriou 



یبه فرهنگ علم یآموزان از فرهنگ بومتجارب معلمان علوم در عبور دانش یواکاو  

070 

 

ودن های خود را بر اصل عمومیت )همگانی بودن، قابل کشف بها و ويژگیها، تجارب، روش

ای برای همگان(، استدالل منطقی )علت و معلولی و اثبات تجربی(، شک و يکسان بودن نتیجه

(. فرهنگ 0881 ،0ريزی کرده است )جگدهآوردهای تجربی آزمايش شده پايهتگرايی و دس

های تجربه شده توسط متخصصان همراه با علمی را نمايانگر گروهی مشخص از فعالیت

(. فرهنگ 0680کنند )قادری، ها و اهداف مشترک توصیف میتکنیکها، فرضیات، ديدگاه

علمی است. وقتی که يک فرد  ها و عادات بارز جامعهها، عقايد، گرايشعلمی هنجارها، ارزش

 اهیت، صفات و به طور کلی دربارهگويد فرهنگ علمی و فناوری دارد يعنی نسبت به ممی

گارانه دارد. اين شخص در زندگی روزانه نسبت به ها و رفتارهای مثبت و سازنگرش ،علوم

پذيرد و نه تنها متمايل به کاربرد های عقالنی بشر را میطبیعت مسئول است، محدوديت

-تکنولوژی است بلکه از لحاظ ذهنی بسیار سريع االانتقال، پرانرژی، رقابتی و در کل مهارت

ها، عقايد انتظارات و اويه ديگر ارزشيک ز های تفکر بااليی در زمینه مسائل علمی دارد. از

های گوناگون علمی از نظر دانشمندان مختلف و در موقعیت اقدامات متعارف و بارز جامعه

گران ديگری از جمله (. پژوهش0891، زيمن0811)کوهن فرهنگ علمی نام دارد

(، استانلی 1089)1(، اسنو0880)0(، پیکرينگ0886)6(، کلی، کارلسون و کانینگ هام0899)0فارز

گرا، مکانیزه، تقلیل»اند: های زير را برای فرهنگ علمی برشمرده(، ويژگی0880)3و برک هاوس

ورزا، گرا، رقابتی، بهرهگرا، نخبهزدا، استقرايی، ايدئولوژيک، تعمیمگرا، عقالنی، متنتجربه

از فرهنگ علمی در اين رابطه مفیدترين تعريف را  نیز (0880) 1فالن و همکاران«. غیرشخصی

اند که فرهنگ علمی به طور گسترده با ابعاد فرهنگی مردم شناسی اند و اظهار داشتهارائه کرده

های آموزش علمی مثل دانش، مهارت و ارزش قابل تفسیر است. از نظر چنین ويژگیو هم

پیکرينگ  ،(0890مدوک ) ،(0881جگده ) ،(0810) درات :از جمله تعدادی از پژوهشگران

                                                 
1. Jegede 

2. Foures 

3. Kelly; Carlsen Cuningham 

4. Pickering 

5. Snow 

6. Stanley & Bureckhouse 

7. Fellan & Collegeous                                                                                                                                                                                   

8. Derrat                                                                                                                                                                                
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توان به عنوان فرهنگ علمی به حساب علم را می (0880) پومرویو  (0893اوکاوا ) ،(0880)

کند اما برخی . اگر چه فهرستی که ذکر شد فرهنگ علمی را به طور کامل تعريف نمیآورد

های آن را که توسط مطالعات اجتماعیِ علوم مورد بررسی قرار گرفته بیان کرده است. جنبه

-از: يکنواخت بودن، آشفتگی ذهنی، ارزش های سنتی علمی عبارتندديدگاههای اصلی مولفه

چنین مخالفت و ناسازگاری با دانش ها، اعتبار دانش و همهای فردی، ثابت بودن ارزش

 (. 0111، 0ترنبال) گرايی و کثرت گرايیمفهومی، مباحثه اجتماعی، نوساختن

ز فرهنگ بومی و خانوادگی به فرهنگ علمی آموزان ارويکرد معلمان علوم در عبور دانش   

و فرهنگ آکادمیک يک چالش بزرگ در زمینه آموزش علوم است ولی توجه به آن مدارس ما 

رساند بلکه مفاهیم علمی را به مسائل يادگیری علوم ياری می -را نه تنها در امر بهبود ياددهی 

آموزان دانش سازد.ن مرتبط میآموزااجتماعی دانش -اقتصادی –زيست بوم و محیط فرهنگی 

خود به خرده  های روزمره همساالن، خانواده و قبیلهبايد ياد بگیرند که از خرده فرهنگ

فرهنگ علوم مدرسه، علم و تکنولوژی انتقال يابند چون اين عبور میان فرهنگی برای 

-در فرهنگ ها در زندگی ضرورت دارد. با اين وجود نفوذ فرهنگ علمیهای آتی آنموفقیت

تواند تهديدی جدی برای آنها باشد و در نتیجه موجب شود علوم نماد سلطه و های بومی می

، 1؛ سیمونلی0890، 0؛ مدوک0881، 6ارمینه ؛0893، 0باتیست)استعمار فرهنگی قلمداد شود 

ها الزم است (. اين تهديد بسیار جدی و واقعی است، از اين رو برای درک موقعیت آن0880

ديگر و ها بايد با همما انسان ها را به طبیعت دريابیم. همهد فرهنگی نگرش خرده فرهنگابعا

داريم و بدون پیش داوری ياد بگیريم، صحبت کنیم، گوش فرا دهیم، دست از قضاوت قبلی بر

آموزان بايد تری جاری شوند. از يک سو دانشهای جديدهايمان در مسیراجازه دهیم آگاهی

ای هر دو های تفکر و صنايع حرفههای زندگی، فرآيندر الگوهای ارتباطی، سبکبتوانند د

فرهنگ علمی و بومی درگیر شوند. از سوی ديگر همگی ما نیاز داريم که حداقل يک بار هم 

ترين ی که بیشيهای مختلف فرصت بدهیم. از آن جامان با فرهنگشده به افراد در اطراف

                                                 
1. Trenball  

2. Battiste 

3. Ermine 

4. Maddok 

5. Simonlli 
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باشد، اين کشورها به صورت تدريجی دانش های پیشرفته میکشوردانش تولید شده مربوط به 

اند و تضاد بین فرهنگ بومی و علمی در اين کشورها علمی را وارد فرهنگ خويش ساخته

های در حال توسعه که های بومی و فرهنگ علمی در کشوربنابراين تضاد فرهنگ ؛کمتر است

تر دهند، بیشدر مدارس آموزش می کنند وفرهنگ علمی را به صورت عاريتی جذب می

های شود ابتدا در دست گروهاست. به طوری که وقتی فرهنگ علمی وارد فرهنگ بومی می

 گیریموضعر خود به خود موجب بدبینی و گیرد و اين امخاص و نخبگان جامعه قرار می

م است خرده (، الز0881)شود. از نظر مکلور آموزان و مردمان بومی در برابر علم میدانش

آموزان را به يادگیری علوم تشويق کند به طريقی که آنها را برای فرهنگ علمی مدرسه، دانش

چنین مشارکت علمی آزاد بگذارد. در اکثر جوامع مشارکت فرهنگی با فرهنگ بومی و هم

هايی داشته است. پیامد اقدامات مرتبط با انطباق دادن فرهنگ بومی با فرهنگ علمی پیامد

ده آن افزايش برتری و اهمیت کالس علوم در مدارس است. با وجود اين که طی سی سال عم

ها احیای فرهنگ بومی انجام شده است اما اين تالش های آشکار زيادی در زمینهگذشته تالش

های برابر آموزشی بوده است و با وجود تر در رابطه با ايجاد فرصتبه صورت جداگانه و بیش

اند های آموزشی هنوز نتوانستهيکم، نظام ار مربیان آموزشی در قرن بیست وهای بسیتالش

ها را به طور مناسب به آموزان باشد و آنهای دانشعلوم را که متناسب با فرهنگ برنامه درسی

بنابراين معلم بايد به طور مداوم به بررسی  مشاغل علمی دلخواهشان رهنمون سازد ايجاد کنند.

ی اجتماعی و به طور کلی فرهنگ، سبک مر بپردازد که چگونه نژاد، طبقهو کنکاش اين ا

دهد. معلم برای ثیر قرار میأآموزان را تحت تيادگیری و تفکر، ادراکات و جهان بینی دانش

ای که در درون و بیرون از اش در انجام تدريس بايد از نفوذ عوامل چندگانهاثربخشی درگیری

کشند، آگاه باشد. اين کند و يا به چالش میموزان را حمايت میآکالس درس موفقیت دانش

در  تأململی صادقانه، انتقادی و چالشی است. أامر متضمن درگیر شدن معلم در يک فرايند ت

درون بافت اخالقی، سیاسی و معنوی تدريس و در ارتباط با مسائل معطوف به برابری و 

ابراهیمی و همکاران، ) شودنتقادی توصیف میمل اتأ دقیقترعدالت اجتماعی، با اصطالح 

های سريع های انتقادی به ادبیات سنتی آموزش علوم از يک سو و دگرگونینظريه .(0689

های بومی مختلف جهان )جهانی شدن( از سوی ديگر ارتباط آموزش علوم را با فرهنگ

-گانگیها، چندظ تفاوتهم در عین حف افزايش خواهد داد. برخورد بسیار نزديک مردم دنیا با
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و  های جهانی شدن هستند. بديهی است که افزايش محصوالتگرايی، از مولفهها و تکثر

باشد. يعنی مردمان بومی رفته رفته به سوی افول خرافات می های علمی و فنی نتیجهبرنامه

 دارند.شان و انطباق با دنیای امروز گام برمیاصالح و تغییر شرايط زندگی

آموزان از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی با مسائل متفاوتی روبروست که انتقال دانش همسئل

 م:کنیدر ادامه به اين مسايل اشاره می

 سنتی  _مسئله تلفیق دانش علمی  –الف 

با وجود اينکه علوم، ضروريات مادی و فیزيکی موجودات و هستی عنوان شده است و دانش            

-ست محوری، تقديس گرايی، جامعیت، ايدئولوژی، معنويت، مشارکت و همبومی مبتنی بر زي

ها مثل: تجربه، عقالنیت، تعمیم، آمیز است باز هم در برخی از ويژگیزيستی مسالمت

باشد. در نتیجه آن قدرها هم تعجب آور جامعیت، ايدئولوژی با فرهنگ علمی مشترک می

ترکیب شوند  "سنتی _دانش علمی "اصطالح دو فرهنگ، در زمینه با  نخواهد بود که اين

(. به طور کلی فرهنگ علمی از يک سو 0880، 0؛ جانسون0881، 0)کارسیگلیکا و اسنیولی

شود ولو گیری ماده گرايانه دارد، به عبارتی از طريق استدالل تجربی شناخته میجهت

واقعیت را که  مشاهدات علمی مملو از بار فرهنگی باشند. از سوی ديگر دانش بومی اين

-توان دانش بومی را با به کارگیری استداللشمارد. میدنیای مادی اسرار آمیز است، مقدس می

 فرهنگی داشته باشد حفظ کرد. _های تجربی اگر بار بومی 

 های فرهنگ علمی ترین جنبهمسئله مهم –ب 

ری است که يادگی تر ذکر شد ساختن مفاهیم فرهنگ علمی يک تجربهطور که پیشهمان

گرايی )سازنده گرايی( مشخص شده معموال در روانشناسی يادگیری به عنوان الگوی ساختن

، 6تیسون، ونويل، هريسون، و تری گاست)است و موضوع تحقیقات بسیاری بوده است 

ای برای تعامل اجتماعی و معانی ساخته شده گرايی زبان عامل واسطه(. از منظر ساختن0881

(. متون علمی چه شفاهی و چه 10881؛ برک و وينسلر00880بارنس)وزان است آمتوسط دانش

                                                 
1. Garsigli And Snivley 

2. Johnson 

3. Tyson; Venviille; Harrison; Treagust 

4. Barones 

5. Breck And Winsller 
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توانند بار فرهنگی فرهنگی دارند و معانی علمی می _های زبانی ها و زمینهمکتوب ريشه

الحات برنامه آموزشی علوم اخیر نقش زبان در بین اصط داشته باشند. به طوری که در دو دهه

(. يکی 60116يور، بیزانس و هاندی؛ 00881،؛ لیمکی0،0110ديويس)تر شده است برجسته

هايی است که در هرمنوتیک مورد توجه قرار ها و نظريههای فرهنگی علم، ايدهديگر از جنبه

بررسی آموزش علوم و توصیف  (، در زمینه0881( به نقل از بیکر )0886)0گیرد. ايجرمی

ی که يهاز بعد شناختی، علوم را در موقعیتارزشی رويکرد هرمنوتیک دريافت که هرمنوتیک ا

-گويد علم به طور عام مجموعهکند. هرمنوتیک میخورند پشتیبانی میبه مشکل مفهومی برمی

(، در 0881بینی شبیه است. بیکر )تر به جهانها نیست؛ بلکه بیشها و روشای از عقايد، بیانیه

ها و کند، نه فقط روشجهان بحث می نويسد: رويکرد هرمنوتیکی درباره کلاين باره می

های ماست. رويکرد تفسیری علوم درک های آن. هرمنوتیک استعاره از تامالت و انديشهروند

-تربیتی در ذهن خواننده می _های اجتماعی است و به ايجاد تفکر فرهنگی ماهیت پديده

اند که يادگیری داشتهاظهار  (0880(. درايور و همکاران )0889، 1تیلور و جی الن) انجامد

های دانش به صورت علمی باشد و هرمنوتیک را اساس معرفت شناسی علوم بايد شامل روش

علوم تشخیص دادند. به طور کلی هرمنوتیک ارزيابی و تفسیر مداوم اطالعات و تجربیات 

مقام ديگران جهت ايجاد معانی ديگران به صورت ديالکتیکی و همین طور قرار گرفتن در 

گرايی بوده و برای آموزش علوم بینی افراد خاستگاه نظريه ساختنت. ساختارهای جهاناس

هر فردی درون  (.0883 ،1کوبرون ؛3،0890کرنی)میان فرهنگی معانی تربیتی به همراه دارند 

کند و به طور بالقوه در طول زندگی قابلیت های فکری خود در حرکت است، احساس میالگو

کند های رفتاری ايجاد میهای فرهنگی و رجحانن قابلیت برای او چهارچوبيادگیری دارد. اي

 نقشی دارند عبارتند از: بینی جهانمجزا که در ايجاد يادگیری و  (، سه زمینه0881)، 9هافستاد

                                                 
1. Daivies 

2. Lemke 

3. Yore; Bizance; Handy 

4. Eger 

5. Loun 

6. Kearney 

7. Cobern 

8. Hufstad 
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يا مادری در مردمان مناطق  های مستعمراتی و زبان دوماستعمال زبان )زبان اول در کشور .0

 بومی(

 عقايد سنتی  .0

 دانش مربوط با دنیای زندگی  .6

دهد و بینی شخص را تشکیل میگويد اين سه زمینه تا حد زيادی جهان( می0881بیکر)

بینی نبايد به فرهنگ با کاوش مفهوم، ناهمبستگی آموزشی ندارد. به نظر من به جهان واژه

که از طريق  تربیتی نگاه کنیم بلکه نظام عقیدتی پويای شخصی است _عنوان يک امر فرهنگی 

های فردی در نتیجه سازماندهی مجدد دانش و مالت و بازتابأهای فرهنگی، تها و مولفهنیرو

گرايی توضیح قابل قبولی از ايجاد شود. ديدگاه ساختنها در طول زندگی ساخته میآموخته

هیمی دهد. دانش دنیای زندگی و جهان بینی، مفاهای فرهنگی به ما میو بیگانگیبینی جهان

 شبیه به هم هستند.

 مسئله جهان شناسی علمی، روایت فرهنگی و آموزش علوم  -پ

مفاهیم  اند که جهان شناسی علمی درصدد ارائه( اظهار داشته0116) 0کارتر و اسمیت

های کنیم و با هدف بررسی فرهنگانگیز در مورد دنیايی است که ما در آن زندگی میشگفت

مطالعات علمی آغاز شده است. موضوع مباحث جهان شناسی  سعهمتفاوت در جهان برای تو

ها و ها، اقتصادعلوم در درون فرهنگ علمی در رابطه با بررسی تاريخچه پیدايش و توسعه

های باز شناسی های متفاوت است. روايت فرهنگی به تشريح مقولههای سیاسی زماننیرو

ی نشات گرفته از آيین محلی و علوم پايدار های علمهای فرهنگی، بررسیها، تفاوتفرهنگ

-پردازند. هر روايت فرهنگی ريشه در جهان شناسی دارد، به طوری که اين حوزه فرض میمی

های محلی و در های آفرينش هستند که از زمینهاجتماعات بشری روايات و حکايت کند همه

 اند. پاسخ به نیازهای بومی ايجاد شده

 فرهنگی  مسئله عبور میان -ث

( به دنیای علمی مدرسه يک )خانواده و دوستان آنهاآموزان از دنیای زندگی حرکت دانش

( بررسی شده است. 0883ها است. اين نکته توسط آيکن هد )انتقال فرهنگی برای آن تجربه

                                                 
1. Carter And Smith 
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-وی حرکت را به عنوان عبور میان فرهنگی نامید. به عبارتی برای کسب فرهنگ علمی، دانش

های علوم به سوی کاوش دنیای علوم در کالس آنها بايد از دنیای زندگی روزمرهآموزان 

فرهنگی به  دهد که شخصی از يک جامعهبنابراين حرکت يا گذر زمانی رخ می ؛حرکت کنند

ساالن خود در تاالر مدرسه به سمت آموزی که از گروه همجامعه ديگر انتقال يابد. مانند دانش

هنگی گاه به طور روند. انتقال معانی فرآموزان در يک کالس علوم میگروه ديگری از دانش

ريزی شده و گاه بدون برنامه قبلی همراه است. در صورت ارادی بودن، هر نظام ارادی يا برنامه

پذيرد که ی انجام میيهاپذيرد و مبادله در حوزههای ديگر را میفرهنگی عناصری از فرهنگ

-ها و هنجارها رد و بدل میانتقال فرهنگ، دو طرفه بوده و در آن ارزشمجاز به آن باشد. اين 

 ها در حال حرکت هستیم، غالباًبین خرده فرهنگ شوند. از سوی ديگر در عین حال که ما در

-ها نمیکنیم اما متوجه مرزهای موجود میان فرهنگدر مورد اين انتقال خیلی راحت بحث می

مرز فرهنگی وجود دارد. مرزها ممکن است نامحسوس و  ،کار شويم. برای مثال میان خانه و

پنهان باشند. هر فرهنگ مرز مخصوص به خود را دارد. مرزهای میان فرهنگی در جايی بین 

ها خیلی راحت هم ها که عبور از آنها قرار دارند. زمانی که با ديگر خرده فرهنگفرهنگ

 شود که نیاز به مديريت دارد. ايجاد میشويم، احساس ناسازگاری در ما نیست مواجه می

های عبور از مرزهای فرهنگی بايد به توانايی، (، در کنار پیچیدگی0891)0الگونز به عقیده

انگیزه، کنجکاوی و خطر کردن هم توجه داشت. وی اين بحث را در قالب يک سوال مطرح 

جديد، ديدن مردمان جديد و  های جديد، يادگرفتن چیزهایکند که ما درباره رفتن به مکانمی

های جديد چه احساسی داريم؟ به استنباط وی استعداد و توانايی تفکر شرکت در فرهنگ

های متفاوت شامل انعطاف پذيری، جذابیت و آسودگی است. اين استعداد متفاوت در فرهنگ

، يریکند تا مفاهیمی برای يادگیری علوم ايجاد کنند. انعطاف پذآموز کمک میبه دانش

سهولت عبور از مرزهای فرهنگی  ی علوم در تعیین درجهجذابیت و احساس آسودگی در دنیا

انی پذيرش عناصر و مع ،پذيریاز انعطافکند. در اين جا منظور به سوی علوم به ما کمک می

گیرايی و برانگیخته کردن فرد در رابطه با يادگیری مفاهیم فرهنگ جديد، منظور از جذابیت، 

ديگر  موجود به حوزه و منظور از آسودگی، ماليمت و آسانی انتقال از فرهنگ و حوزهجديد 

 گذارد.ثیر زيادی بر درجه اکتساب فرهنگی میأهاست. آسودگی تو نیز تشابه فرهنگ

                                                 
1. Lugones 
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 مسئله رویکرد معلمان در فرآیند انتقال فرهنگی   -ت

است. نقش آنها آشکارا همانند ها معلمان در اين فرآيند تسهیل حرکت میان فرهنگ وظیفه

نقش فرد راهنما در سفر خارجی است يعنی همان انتظاری که از فرد راهنما در يک سفر 

همان آموزان هم از معلمان اين دانش داريم، آشنا هستیمنا آنها خارجی که با مردمان و فرهنگ

اجتماعی  ی بین زمینهها. رويکرد معلمان در اين زمینه پیوند دادن تفاوتانتظار را داريم

اجتماعی تمرينات علوم است. بیشترين مسئله در تدريس علوم هم همین  يادگیری و زمینه

 آموزانهای متفاوتی برای عبور میان فرهنگی دانش( روش0886و همکاران ) 0اليتون .است

 های مختلفآموزان به صورتی که دانشي. از آن جااندگرفتهدر کالس درس در پیش  دخو

بنابراين  ؛(0883، آيکن هد)آموزان نیز بايد متغیر باشد های آموزشی دانشکنند روشفکر می

آموزان های علمی با عاليق تحصیلی دانشيک معلم حساس در صدد پیوند دادن محتوای دوره

اجتماعی به همراه با ربط دادن موضوعات اجتماعی، فنی، تاريخی، معرفت شناسی و علوم 

به عبارت ديگر نقش معلمان در اين  .(0880 ،سالمون و آيکن هد) درسه استفرهنگ علمی م

آموزان و ايجاد عالقه در آنان نسبت موضوعات علمی و نیز حرکت، تشويق و همراهی دانش

 مرزهای فرهنگی به اتفاق هم است. عبور از

زمینه واکاوی يابیم که هیچ گونه پژوهشی در کشور در با مرور ادبیات تحقیق در ايران درمی

آموزان از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی انجام نشده است. تجارب معلمان علوم در عبور دانش

لذا با توجه به اهمیت انتقال فرهنگی پژوهشگر قصد دارد تجارب معلمان علوم در زمینه انتقال 

ويی را فرهنگی از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی را گردآوری و تحلیل کند و بر اين اساس الگ

 برای انتقال فرهنگی از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی پیشنهاد نمايد.

 سوال تحقیق

های درس علوم معلمان چه تجاربی در زمینه فرهنگ بومی و فرهنگ علمی در کالس -0

 دارند؟ 

 معلمان علوم در زمینه انتقال از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی چه تجاربی دارند؟  -0

                                                 
1. Layton 
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توان برای تلفیق فرهنگ بومی و فرهنگ علمی معلمان چه الگويی را میبر اساس تجارب  -6

 پیشنهاد کرد؟

 روش پژوهش

های کیفی و در حیطه پارادايم تفسیری جای دارد. پديدارنگاری روشی است که در زمره روش

هدف اين روش دستیابی به درک عمیق از مفاهیم متفاوت يک پديده در نزد افراد مختلف 

توانند تجارب و يا ن روش بر اين موضوع استوار است که افراد مختلف میاست. اساس اي

و طبقه بندی اين  ءمفاهیم متفاوتی از يک پديده داشته باشند. پديدارنگاری در پی احصا

ها های انفرادی عمیق را به عنوان ابزار کسب دادهتجارب مختلف است در اين راستا مصاحبه

ات پديدارنگاری، تعداد محدودی طبقات توصیفی است که هر يک گیرد. نتايج مطالعبه کار می

. پديدارنگاران استمعرف مفهومی متفاوت از يک پديده معین در نزد گروه خاصی از افراد 

ات توصیفی مذکور را در همچنین برای ارايه تصويری کلی و چند بعدی از يک پديده، طبق

سازند. به اين ترتیب شود مرتبط و منظم میوبی بزرگتر که فضای نتیجه نامیده میارچقالب چ

نتايج مطالعات پديدارنگاری برای درک عمیق مفهوم يک پديده از منظر گروهی خاصی از 

افراد بسیار سودمند است. روش پژوهش پديدارنگاری به چگونگی تجربه، درک و مفهوم 

کنند که مطالعه می های متنوع کیفی را در افرادیهمچنین شیوه ؛شودسازی پديده توجه می

کنند و بنابراين پديدارنگاری نوعی استراتژی پژوهش است که اساس کار به میپديده را تجر

دهد و سعی در ارائه توصیفی های متفاوت افراد از يک پديده قرار میخود را براساس تجربه

ری پديدارنگا روش (.0880مورتن0عمیق از يک پديده نزد گروهی خاص از افراد دارد )

سط فرنس مارتون به کار برده  شد و در دانشگاه گوتنبرگ سوئد تو 0818 نخستین بار در سال

شوند. در روش پديدارنگاری به های افراد، بررسی و مطالعه میدر اين روش اختالف تجربه

های روش پژوهش شیوهاين  شود. چگونگی تجربه، درک، و مفهوم سازی پديده توجه می

 کنند. در واقع اين روشتجربه می کند که پديده رار افرادی مطالعه میمتنوع کیفی را د

های متفاوت پديدارشدن يک پديده در افراد گوناگون را هاست و شیوهتوصیف پديدارشدن

کند نه توضیح علت وجود های کیفی کمک میبه توصیف تفاوت چنینو همکند. توصیف می

ها، توضیح و پیش بینی يا ندی افراد، مقايسه گروهبطبقه ها. هدف اين رويکرداين تفاوت

                                                 
1. Mortten  
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بلکه هدف يافتن و منظم ساختن اشکال افکار کاربران  ضاوت خوب و بد درباره افراد نیستق

کنند. روند کلی روش کیفی های مختلف واقیعت را تفسیر میای که خود افراد جنبهبه گونه

پژوهش، افرادی که بتوانند بیشترين پديدارنگاری به اين شکل است که پس از نگارش طرح 

گیری هدفمند به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش اطالعات را ارائه دهند از طريق نمونه

های مند با پرسشها، از مصاحبه نیمه ساختارشوند. سپس برای گرآوری دادهانتخاب می

ذاری نظری خالصه گشود. پس از آن اطالعات بدست آمده با استفاده از کدمحرک استفاده می

شوند، شود و سپس در قالب فضای نتیجه سرهم میشده و طبقه توصیفی از آنها استخراج می

در نزد گروهی ای واحد مفهومی متفاوت از پديده های توصیفی معرفهر کدام از اين طبقه

شوند. عنصر ها از دو عنصر ارجاعی و ساختاری تشکیل میخاصی از افراد است. اين طبقه

رجاعی به معنای عام نسبت داده شده به پديده يا چیستی آن پديده اشاره دارد. عنصر ا

های تشکیل دهنده آن محدود شده و به شکل افق درونی و ساختاری که در آن پديده و بخش

های يک دهد که چگونه بخشکنند. افق درونی نشان میهم ارتباط پیدا میافق بیرونی پديده با

شوند. افق بیرونی نیز به مرز پديده از بستر خود گفته و به يکديگر مرتبط میپديده درک شده 

کنندگان در آن جهان، پديده مطالعه شده را  شود و در واقع همان مرزی است که مشارکتمی

(. پژوهش حاضر 0689، فتاحی ، ديانی وريگی)شود بینند و به آن مرز ادراکی نیز گفته میمی

است.  شدهو رويکرد تفسیری و از نوع مطالعه پديدارنگاری انجام  کیفیبا استفاده از روش 

ها با ده نفر مشارکت کننده جمع ها از طريق مصاحبه نیمه ساختارمند تا حد اشباع دادهداده

ه ( مصاحب0( تحديد پديده 0باشد: ها بصورت ذيل میتحلیل و تکنیک داده هآوری شد و نحو

ها. همچنین از طريق ( تحلیل مصاحبه0ها سازی مصاحبهاده( پی6های انتخابی با نمونه

کدگذاری نظری کدها در سه مرحله به صورت استقرايی استخراج و جنبه ساختاری که شامل 

)همان مرز  های ادراک شده يک پديده( و افق بیرونی)چگونگی ارتباط بخش افق درونی

 باشد مشخص شد. ادراکی مشارکت کنندگان( می

 کنندگان در پژوهشمشارکت 

 ؛گیری مالک محور يا بر اساس معیار استفاده شده استگیری از راهبرد نمونهبرای نمونه

گیری هدفمند و مالک محور استفاده شده به اين معنا که از میان بنابراين از روش نمونه 
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 اساس معیار )داشتن عملکرد و نتايج کاری معلمان علوم دوره متوسطه اول شهر موچش بر

ها درخشان و شرکت در الگوهای برتر تدريس( ده نفر به عنوان نمونه تا رسیدن به اشباع داده

شود که نمونه گیری هدفمند مالک محور يا براساس معیار مواردی را شامل می .شدندانتخاب 

-همچنین از طريق مصاحبه نیمه .(01110مالک مهمی را برآورد سازند )بورگ و گال

که  شدهايی انتخاب بنابراين نمونه ؛است شدهها اقدام به گردآوری داده ساختارمند و عمیق

-های درس علوم تجربه کرده بودند و عالقهچالش مربیان بومی را در انتقال فرهنگی در کالس

 مند بودند در مورد تعارض فرهنگی موجود بحث کنند.

 هاآوری دادهروش و ابزار جمع

شود الزم است تفسیری که به بررسی تجربه افراد پرداخته میطبق اعتقاد کراسول در مطالعات 

توان گونه باشد میکنندگان پديده مورد مطالعه را تجربه کرده باشند. وقتی اينکه همه مشارکت

کنندگان (. بنابر آنچه گفته شد مشارکت0،0113کراسول)گیری معیار استفاده کرد از نمونه

که در پديدارنگاری به دنبال  یسطه اول بودند و از آنجايپژوهش حاضر معلمان علوم دوره متو

ها تعداد افراد نمونه با توجه به رسیدن اشباع داده ؛های افراد استکشف تفاوت در تجربه

ها ادامه ها به اشباع دادهگیری نظری تا رسیدن مقولهبه اين صورت که نمونه .مشخص شد

های جديدی در ارتباط با ای که در آن ديگر دادهها يعنی مرحلهيافت. مقصود از اشباع داده

 ها برقرار و تايید شده باشندمقوله پديد نیايند. مقوله گستره مناسبی يافته و روابط بین مقوله

در بیشتر مطالعات پديدارنگاری، فرايند گردآوری اطالعات به طور عمد  .(6،0813گالسر)

 ق است.های نیمه ساختارمند از نوع عمیشامل مصاحبه

 قابلیت اطمینان در پژوهش کیفی

در ارزيابی اعتبار و پايايی تحقیقات کیفی، اگرچه بر اصول پارادايمی حاکم بر اين تحقیقات 

اتفاق نظر وجود دارد، ولی در ارزيابی عملی بکارگیری مفاهیم مرتبط با آن اتفاق نظر وجود 

در  آنهاگرايانه استفاده کردند. قیق طبیعت(، از مفاهیم منطبق با  تح0891)0لینکلن و کوبا. ندارد

بررسی قابلیت اعتماد مطالعات کیفی، از اصطالحات منحصربفرد مانند معتبر بودن، صحت، 

                                                 
1. Borg & Gall  

2. Craswell  

3. Glasser  

4. Linklen & Coba  
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گرايانه که معادل روايی تصديق در تحقیقات طبیعت اطمینان و قابلیت انتقال، قابلیتقابلیت 

اند، به نحوی که معتبر ست استفاده کردهگرايی تحقیق اداخلی، روايی خارجی، پايايی و عینیت

بودن معادل روايی داخلی و قابلیت انتقال، معادل روايی خارجی و وابستگی داشتن و میزان 

صحت تحقیقاتی، معادل پايايی و قابلیت تصديق معادل عینیت گرايی در نظر گرفته شده است. 

ن مطمئن بود که اطالعات میان تواقابلیت انتقال، به اين امر مربوط است که تا چه حد می

محقق و مورد مطالعه قابل انتقال است. به جای پايايی در تحقیق کمی، محقق کیفی به دنبال 

گرا به قابلیت تصديق )تايید( به جای عینی بودن توجه قابلیت اطمینان است. محقق طبیعت

(. بنابر 0680د )ايمان، شودارد. در قابلیت تصديق، به اصالت معنا و ارزش در واقعیت توجه می

روايی و معنای آن پژوهشگر توانسته معنا را از ديدگاه مشارکت کنندگان درک کرده و موضوع 

را از ديد آنها بنگرد و توانسته ديدگاهی معتبر از نظرات آنها ارائه کند و موضوع ديگر جهت 

بنابراين اين  ؛های توصیفی از مشارکت کنندگان استری، ارائه گزارشیارائه روايی تفس

پژوهش از لحاظ روايی تفسیری بررسی و مناسب تشخیص داده شد است. با توجه به معنای 

پايايی در پژوهش کیفی، محقق توانسته با يادداشت برداری مناسب و دقیق سر صحنه و ثبت و 

ضبط جزئیات و درگیری طوالنی مدت پژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات مداوم او در 

وهش مورد نظر ژژوهش از جمله اعتمادسازی با افراد موضوع پژوهش، پايايی در پمحیط پ

 بررسی شده و از لحاظ پايايی در روش کیفی مناسب تشخیص داده شده است. 

انتخاب معلمان علوم دوره اول  -0 در اين پژوهش کارهای ذيل به ترتیب انجام شده است:

و شرکت در الگوهای  )داشتن عملکرد درخشانی مانند ياساس داشتن معیارها متوسطه که بر

پیاده سازی  -6های انتخابی )معلمان نمونه( مصاحبه با نمونه -0انتخاب شدند.  برتر تدريس(

 ها صورت گرفته است.تفسیر و طبقه بندی داده -1ها کدگذاری مصاحبه -0ها مصاحبه
 (. مشارکت کنندگان در پژوهش0جدول شماره )

 مدرک سابقه تدریس نام

 کارشناسی 01 معلم شماره یک

 کارشناسی 00 معلم شماره دو

 کارشناسی 00 معلم شماره  سه

 کارشناسی ارشد 6 معلم شماره چهار
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 مدرک سابقه تدریس نام

 کارشناسی ارشد 0 معلم شماره پنج

 کارشناسی ارشد 0 معلم شماره شش

 کارشناسی ارشد 6 معلم شماره  هفت

 کارشناسی 8 معلم شماره هشت

 کارشناسی 9 همعلم شماره ن

 کارشناسی 03 معلم شماره ده

 های پژوهشیافته

های درس (: معلمان چه تجاربی در زمینه فرهنگ بومی و فرهنگی علمی در کالس0سوال 

 علوم دارند؟

ها معلمان علوم معتقدند که علم و دانش های گردآوری شده در مصاحبهبا توجه به داده     

نگ بومی به فرهنگ علمی آسان کند و از آنجايی که درس علوم از تواند انتقال از فرهمعلم می

که تقابل فرهنگ بومی و فرهنگ علمی در آن خیلی زياد است و زمانی است ی يهاجمله درس

که معلم بتواند با محسوس کردن و مجسم شود تواند بخوبی يادگرفته مباحث درس علوم می

هنگ بومی و فرهنگ علمی را پر کند و همچنین آموز در هنگام برخورد فرخالء دانش ،ساختن

-ی معلم و دانشتواند اين تجربه برااعتقاد و باور معلمان در ايجاد فضای مناسب آموزشی می

تواند دسترسی به فرهنگ علمی را هموار کند آگاهی از فرهنگ بومی میآموز بوجود بیاورد و 

ند فرهنگ بومی و فرهنگ علمی را در توانو همچنین معلمان اعتقاد دارند تا حد زيادی می

صورتی است که درس علوم برای معلم اهمیت  درس علوم به همديگر نزديک کنند اين در

زيادی داشته باشد و معلم بخواهد در درس علوم احساس کنجکاو بودن، انگیزه داشتن و 

انطباق بین  آموزان بیاموزد. البته در کشورهای جهان سومتوانايی و خطر کردن را به دانش

گفت ها میانجامد بعنوان نمونه معلمی در مصاحبهفرهنگ بومی و علمی گاه به ناسازگاری می

تواند با انجام کارهای خالقانه بین فرهنگ بومی و فرهنگ علمی که معلم اگر بخواهد می

نخواهد بود. اگرچه ممکن ارتباط برقرار کند و حاصل اين ارتباط چیزی جزء يادگیری مناسب 

است در بعضی موارد کمبود امکانات و عدم آگاهی کافی معلم و حتی بافت و زمینه آموزشی 

تواند باعث جدايی فرهنگ بومی و فرهنگ علمی بشود. از آنجايی که يادگیری در سطوح می

ن فرهنگ تواند تا حد زيادی وابسته به زمینه و بافت موجود باشد بنابرايپايه آموزشی می
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توان گفت که فرهنگ بومی محلی نقش زيادی در رسیدن به فرهنگ علمی دارد و می -بومی

 در بطن فرهنگ علمی وجود دارد و تمام سعی و تالش معلم بايد به اين مهم دست يابد.   
 (. فضای نتیجه گیری در رابطه با  تجربیات معلمان علوم در کالس درس0جدول شماره )

 جنبه ساختاری )ساختار آگاهی( عنا()م جنبه ارجاعی

های افق درونی، عناصر متغیر )بخش افق درونی افق بیرونی 

 کانون توجه(

 دسته اول

 

 

 

تجربه فرهنگ  علمی -فرهنگ بومی 

 علمی -بومی 

نگاه، اعتقاد و کنش معلمان، تاثیر، 

شناخت و کاربرد فرهنگ بومی، فرهنگی 

 و غیر فرهنگی بودن علم، ارتباط بین

 فرهنگ بومی و علمی در کالس علوم

 
 فرهنگ علمی -تجارب معلمان در زمینه فرهنگ بومی  (.0شماره ) نمودار 

 شناخت فرهنگ بومی

 کاربرد فرهنگ بومی

 ومنگاه معلمان عل

 اعتقاد معلمان علوم

 کنش معلمان علوم

 تجربه فرهنگ علمی

غیر فرهنگی بودن 

 علم

 فرهنگی بودن علم

ارتباط بین فرهنگ 

بومی و علمی در کالس 

 علوم 

 تجربه فرهنگ بومی

 علمی -فرهنگ بومی

 تاثیر فرهنگ بومی
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 ای از نقل قول مشارکت کنندگاننمونه

 مشارکت کننده با کد يک: 
ط به فصل مربو درن در درس علوم ما_معلم 13 کالس پنجم بوديم پايیز سال يادم هست دقیقاً"

من  .کدام يک نوع حیوان با خودمون ببريم مدرسه هر ن روزحیوانات  از ما خواست فردای آ
. الک پشت ،ماهی ،قورباغه .ورده بودآ ها بز هماردک بردم حتی يکی از بچه يادم هست دقیقاً

ممون نديم داخل حیاط و معلل موورده بودند همون زنگ اوخیلی از حیوانات حتی حشرات را آ
های حیوانات رو به صورت کامال واقعی برای ما تشريح کرد و ما در واقع يک از نزديک ويژگی

تدريس درس علوم در مورد شناخت ويژگی حیوانات رو به طور زنده و واقعی تجربه کرديم اگر 
برای ما پیش نیايد. باتوجه به موقعیت شغلی  یدر محیط شهری بوديم ممکن بود چنین موقعیت

در واقع با نوع  توانستیممین که اکثرا دامدار و پرورش دهنده طیور بودند ومان منطقه خودممرد
در  معلم مثالً امکان داشتهم متناسب باشه.  نهاآآموزان و محیط پیرامونی شغل خانواده دانش

قسمت درس جنگل در مدارس شمال ايران برای سهولت در تدريس مبحث جنگل از نزديک 
با توجه به اينکه پدران  .شنا کندتبديل درخت به کاغذ و مراحل اون آرو با نحوه آموزان دانش

مفاهیم تدريس  ممکن داری مشغول باشند به بهترين نحوآموزان تا حدودی به جنگلاين دانش
يا در استان گلستان مردمان اون منطقه به پرورش شترمرغ و ساير  ؛شده اين درس رو نهادينه کنند

های حیوانات از نوع طیور و حتی دام خبره در شناخت ويژگی ممکن است ،ازندپردطیور می
در همون شمال ايران و جنوب  .باشند و بهتر اين مبحث رو درک کرده و تفهیم بشه براشون
چای و برنج که متناسب است با  غرب ايران مثال شیراز با توجه به کشت انواع گیاهان خصوصاً

ها در مزارع شالیزار و چای و نوع ديگر با حضور بچه ،لوم ششمهای برگ در عمبحث شگفتی
هان توسط نور خورشید سازی گیاديک با چگونگی عمل فتوسنتز و غذاگیاهان خوراکی از نز

در جنوب . مفاهیم اين مبحث رو درونی کنند ،شنا شده و به نحوه مطلوب تریبیش از پیش آ
آموزان اين مناطق دانش ها دسترسی دارند مسلماًآب ا وايران و شمال ايران که مردم بیشتر به دري

تری به شناخت چگونگی تشکیل ابر و تبخیر آب و بارش باران و حیات دوباره به نحوه مطلوب
ها رو اونبخش بزرگی از زندگی  اونهای چون دريا و شگفتیبرند میگیاهان و جانوران پی 

ق ايران با توجه به در جنوب شر ه.زيادی دارتناسب  محث علوم ششتشکیل میده و اين با مب
تشفشان اف نسبتاً کاملی را با نحوه وقوع آآموزان اين مناطق اشردانش ،تشفشاناحتمال وقوع آ
ونند به تدر علوم ششم می خصوصاً ،تشفشانن اين مناطق با تطبیق دادن مبحث آداشته و معلما

 "و باز خورد مطلوبی را دريافت نمايند.تشفشان را تدريس نموده سهولت مفاهیم مربوط به آ
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 (: معلمان علوم در زمینه انتقال از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی چه تجاربی دارند؟2سوال 

ند فرهنگ بومی ارزش خاصی ها معلمان معتقدهای گردآوری شده از مصاحبهبا توجه به داده

از ند فرهنگ علمی جدا تواگیرد نمیو چون آموزش در بطن محیط بومی انجام میدارد 

 در راستای انتقال فرهنگی باشد و با آنها معتقدند که بايد تالش . همچنینفرهنگ بومی باشد

د بايستی عاليق سروکار دارن ها ومعلمان در کالس درس با انواع متفاوت انگیزهکه توجه به اين

 در زمینه انتقال فرهنگینها به اعتقاد آ .دهندفراگیران ارايه اسب با آموزش خود را متنوع و متن

عوامل زيادی درگیر هست که اين عوامل شامل: باور و نگاه و اعتقاد معلمان به انتقال  نیز

به اين معنا معلمی که چنین باور و نگاهی داشته  .گر بودن خود آنهاستفرهنگی و نقش تسهیل

انتقال فرهنگی هموار آموزان در جهت اين است که راه را برای دانش باشد سعی و تالشش بر

تواند با در نظر گرفتن های دانش بصورت علمی توسط معلمان که میسازد و دانستن روش

آموزان به تبع آن عبور آنها را تسهیل کند و دانش ظمحلی و درک آن توس -فرهنگ بومی

آموزان تواند مشاغل متناسب را به دانشاهیمت دادن به درس علوم و اينکه درس علوم می

ها را آموز جذابیت داشته باشد که بتواند تفاوتچنان درس علوم برای دانشمعرفی کند و آن

شود. تواند موجب انتقال فرهنگی درک کرده و محیط بومی خود را بشناسد که اين شناسايی ب

تواند باعث ارتباط قوی و نزديک البته معلمان معتقدند که امکانات آموزشی و آگاهی معلم می

بومی و فرهنگ علمی و حتی انتقال فرهنگی بین اين دو صورت گیرد و حتی اينکه فرهنگ 

 شود.واند منجر به عدم انتقال فرهنگی ت)عدم آگاهی کافی معلمان و عدم امکانات کافی( می
 (. فضای نتیجه تجربیات معلمان علوم از انتقال فرهنگی6جدول شماره )

 آگاهی( جنبه ساختاری )ساختار جنبه ارجاعی)معنا(

افق درونی، عنصر ثابت  افق بیرونی 

 )کانون توجه(

افق درونی، عناصر متغیر 

 های کانون توجه()بخش

بحران فرهنگی معلمان  عبور میان فرهنگی دسته اول

 علوم

آموزان بومی، بافت باور دانش

فرهنگی کالس درس، عدم 

لم، آگاهی فرهنگی کافی مع

های زبان بومی و علمی، تجربه

ن ناسازگاری دانش بومی بحرا

 آنهابینی جهانو علمی و 
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 (. تجارب معلمان در زمینه انتقال از فرهنگ بومی به علمی0نمودار )   

 ای از  نقل قول مشارکت کنندگاننمونه

  مشارکت کننده با کد سه:

ام و اما با توجه به تجربه اينجانب به عنوان معلم علوم درک درستی از اين موضوع دارم"
روستايی  قبلی عبور بین فرهنگ علمی با فرهنگ بومی در مدارس ابتدايی و مخصوصاً پیشینه

تواند اتفاق بیافتد. زندگی روستايی فرهنگ زندگی خاص خود را دارد. يعنی زندگی ساده و می
اگر معلم توانا اند. بی تکلف که همچنان يک سری سنت های قديمی هنوز در روستا حاکم

تواند فرهنگ سنتی و بومی را با فرهنگ علمی تلفیق کند. کالس علوم هم به عنوان باشد می
های زيادی را برای اين تلفیق فراهم کند. تواند زمینهو کار دارد می با علم سر کالسی که کالً

ید شده است که کأها اين است که در فرهنگ سنتی احترام به طبیعت همیشه تيکی از اين زمینه
آموزان نهادينه کند. مانند اين که به تواند آنرا در قالب يک فرهنگ علمی برای دانشمعلم می

ترين ماده احترام بگذارند و در مصرف آن صرفه جويی کنند. مانند اين که آب به عنوان حیاتی
ی آنان علمی کنیم. آموزان بفهمانیم که کاغذ زباله نیست و بايد فرهنگ بازيافت را برابه دانش

 عبور 

میان 

 فرهنگی

بحران 

فرهنگی 

 معلمان علوم

 زان بومیباورهای دانش آمو

 بافت فرهنگی کالس درس

عدم آگاهی معلمان برای کمک به 

 دانش آموزان

 بحران ناسازگاری

 ()جهان بینی بومی و علمی 

 بحران ناسازگاری

 )دانش بومی و علمی( 

 های زبان بومی و علمیتجربه
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شود اما همه آنها مستلزم وجود ها بسیارند که فرهنگ بومی با فرهنگ علمی تلفیق میاين نمونه
آموز ها را شناسايی کند. آنها را در وجود دانشمعلمی آگاه و دلسوز است که بتواند زمینه

به آب و  باشد. انورانتواند احترام به طبیعت به حیات وحش به جها مینهادينه کند. اين زمینه
فرهنگ مصرف آن و به اهمیت درختان در زندگی و فرهنگ درختکاری و فرهنگ استفاده از 

های موجود که معلم در هر بسیاری از زمینه عوامل انرژی و روش درست مصرف کردن آن و
 ."تواند فرهنگ بومی را به فرهنگ علمی تلفیق کندمی هاکدام از اين زمینه

 دگانای از نقل قول مشارکت کننهنمون      

  مشارکت کننده با کد چهار:     

های نگهداری مواد غذايی ها، نور و انواع آينه، مهره داران، روشعلوم مفاهیمی مانند اهرم در"
معلم روستا باشی که تلفیق فرهنگ علمی و سنتی در مفاهیمی مانند  . اگرغیره وجود دارد و

داران با توجه به های تولید مثل مهرهغذايی يا روشی نگهداری مواد هاها يا روشمعرفی اهرم
تر است. اما در تر و عملیها بسیار سادهها در زندگی بچهوجود موارد عینی و کاربردی آن

های نگه داری مواد توان به اين امر پرداخت مثالً در تدريس روشمدارس شهری هم می
ل با مادرش رب درست کرده بودند و تصوير مراحل کار را آموزان در منزغذايی يکی از دانش

ها ترشی و خیار شور درست کرده بودند يا برای مفهوم برايم فرستاده بودند، يکی ديگر از بچه
خودرويشان را با استفاده از  تعويض الستیک پنچر شده ها خاطرهها يکی از بچهاز اهرماستفاده 

توان در کالس با کمک رای ما هم امکان پذير است، میدر کل ب .جک در کالس توضیح داد
اين مفاهیم را با  غیره نشريه ديواری و ها از روش گزارش نويسی و کار گروهی، تهیهبچه

 ".استفاده از نمودهای سنتی و بومی آموزش داد

توان برای تلفیق فرهنگ بومی و (: بر اساس تجارب معلمان چه الگویی را می3سوال 

 لمی پیشنهاد کرد؟فرهنگ ع

آموزان از ی که متناسب با عبور دانشيها الگوهای بدست آمده از مصاحبهبا توجه به داده

تواند چند وجهی باشد که در درجه اول ساختار و فرهنگ بومی به فرهنگ علمی باشد می

در  کتب و محتوای نظام آموزشی بايد طوری سازمان يابد که اين مهم )عبور میان فرهنگی( را

درس علوم بخوبی گنجانده باشند و اينکه نظام آموزشی ابتدا اين بستر را بوجود بیاورد که 

آموزان ايجاد کرد وجه دوم  بتوان به چنین رويداد مهمی هم در آموزش و هم در زندگی دانش
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باشد که مهارت و آموزش معلمان در اين امر اهمیت زيادی دارد و مربوط به معلمان می

های معلمی کسب کنند، معلم بايد با انواع مختلف ايد آموزش متناسب را در دورهمعلمان ب

آموزان آگاه و مسلط باشد و اينکه بتواند در ارتباط با های آموزشی متناسب با دانشروش

ه بدهد و بتواند ها ارائها را درک کند و آموزش خود را متناسب با تفاوتآموزان تفاوتدانش

بودن، انگیزه داشتن، احساس آسودگی را در ولیت پذيری، کنجکاوئمس احساس خطر کردن،

ها را کنترل و مديريت کند بنابراين آموزان ايجاد کند و همچنین معلم بتواند ناسازگاریدانش

( ابعاد الگوی 6( و نمودار)0در جدول ) .نقش معلمان در انتقال فرهنگی اهمیت زيادی دارد

 علمی ارايه شده است.تلفیق فرهنگ بومی و فرهنگ 

 آموزان از فرهنگ بومی به فرهنگ علمیانتقال دانشاجزای مدل (. 0) جدول شماره

 جنبه ساختاری )ساختار آگاهی( جنبه ارجاعی)معنا(

افق درونی، عناصر متغیر  افق درونی افق بیرونی 

 های کانون توجه()بخش

تسهیل انتقال بین  فرهنگی بودن علم دسته اول

 ومی و علمیفرهنگ ب

باور و اعتقاد و نگاه  

 فرهنگی معلمان،

 معلمانبحران فرهنگی  دسته دوم

 علوم

تسهیل انتقال بین 

 فرهنگ بومی و علمی

درک تعارض فرهنگی در 

 بستر علم و بوم

گذاری فرهنگ ارزش ارزش فرهنگ بومی دسته سوم

 بومی و علمی

درک اهمیت بافت و 

گذاری محیط بومی، ارزش

ی، درک فرهنگ علم

 های فرهنگیوابستگی

-حل تعارضات دانش دسته چهارم

 آموزان

تسهیل انتقال بین 

 فرهنگ بومی و علمی

شناخت موانع تلفیق 

فرهنگ علمی و بومی، 

آماده کردن محیط 

يادگیری برای عبور میان 

آموزان، فرهنگی دانش

-تحريک انگیزه دانش

آموزان برای رفت و 

 برگش میان فرهنگی
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 (. الگوی تلفیق فرهنگ بومی و علمی مبتنی بر انتقال فرهنگی6نمودار )

 ای از نقل قول مشارکت کنندگاننمونه

 :مشارکت کننده با کد ده

گیرد فراهم باشه تلفیق که در آن تدريس انجام می یمن اگر شرايط و امکانات و محیط نظر به
گیرد و خیلی به نفع نظام آموزشی است و بهتر انجام میو عبور میان فرهنگ بومی و سنتی 

 تسلط معلم بر فرهنگ
 بومی

درک و باور به 

 علمی فرهنگ

شناخت دانش بومی 

 رپذی باور

توسعه دانش 

فرهنگی معلمان 

 معلو

همکاری با فراد و 

 -نهادهای بومی

 محلی

تلفیق دانش 

فرهنگی معلمان در 

 کالس

 

رفع تعارضات 

فرهنگ بومی و 

 علمی

تشویق دانش 

آموزان برای رجوع 

 بومیبه دانش 

فرهنگ بومی و 

 علمی

باور معلمان به 

 فرهنگی بودن علم

های شناخت ویژگی

 علمیجهان بینی 

عبور از فرهنگ بومی 

 به علمی

بازگشت از فرهنگ 

 بومی به علمی

درک خطاهای 

 فرهنگ بومی
ی درسی میان تقویت برنامه

 فرهنگی
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تواند صورت اين عبور نمی مواقعتوان به اهداف آموزشی و تربیتی دست يافت ولی بعضی می
لم و يا امکانات و هم بخاطر کم اهمیت بودن درس علوم از نظر مع کمبودهم به علت  ؛گیرد

اش گرانباری آموزشی را در پی خواهد داشت نتیجه هسوادی معلم کاهمیت بودن و بیشايد بی
به افت تحصیلی و ترک تحصیل  فهمند و نهايتاًآموزان از درس و مدرسه هیچی نمیو دانش

آموزان شود. پس بنابراين اگر عبور فرهنگی صورت گیرد بهتر هست و يادگیری دانشمنجر می
در درس علوم  بخصوصرد حاصل شده عبور از فرهنگ علمی به فرهنگ بومی اگر انجام گی

 ؛هم در حیطه شناختی و هم عاطفی و هم روانی حرکتی .شیندنيادگیری خوبتر و بهتر به بار می
در حیطه عاطفی از اين تلفیق  .سدرآموز به يادگیری میمثال در حیطه شناختی فرد دانش

تواند آزمايش برد و در حیطه روانی حرکتی اگر امکانات فراهم باشه میصورت گرفته لذت می
عبور فرهنگی با توجه به بافت و محیط انجام گیرد به  يعنی اگرشود کند و با حل مسئله روبرو 

 شود.يادگیری عمیق و پايدار منجر می

 ای از نقل قول مشارکت کنندگاننمونه

 :مشارکت کننده با کد شش

حوريت کتاب از معلم چند سالی است با تغییر ساختار، محتوا و مطالب کتب درسی و تغییر م"
در درس  شود، مخصوصاً، نیاز به وجود ابزار و وسايل اين کار بیشتر احساس میآموزبه دانش

آموزش و . ای از کتاب به يک يا چند آزمايش اشاره شده استعلوم که اغلب در هر صفحه
که بايد از  تواند آن گونهسفانه و به داليل زياد نمیأپرورش بعنوان بزرگترين وزارت خانه مت

های درس علوم حتی در حد ابتدايی و اولیه برآيد، اگر بیايم خوش تهیه الزامات و نیازمندی
های درس علوم، در مقطع ابتدايی و آن هم در مواد و وسايل الزم آزمايش بینانه نگاه کنیم ابزار،

، سنگ، آب برگ آموز با مباحث علمی ملموس مثل طبیعت،روستاها بعلت ارتباط نزديک دانش
های ابتدايی ساز باشد اما وقتی حتی در کتاب علوم پايهحدودی کار شايد بتواند تا غیره و

رسد شود ديگر دست معلم به جايی نمیمیکاغذ پی اچ  سخن از مثال آب ژاول، پرمنگنات،
 تواندتواند از محیط اطراف برای تهیه اين مواد کمک بگیرد و نه وزارت متبوع میچون نه می

ه انتقال از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی ب .آن بر نمی آيد کمکی به او بکند و از عهده تهیه
گیرد، ممکن است فرهنگ بومی در بعضی جهات پتانسیل انتقال به فرهنگ راحتی صورت نمی

شود، چون نه مراحل تبديل به علمی را داشته باشد، اما در شرايط کنونی اين امر محقق نمی
شود و نه معلم مربوطه در اين راستا آموزش الزم را ديده است، غیر از اين، علم طی می
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کید بر دانش صرف بدون کاربست، آن انتقال أهايی با محتوای زياد و تطراحی و تدوين کتاب
 کند.د نظر است با دشواری مواجه میرا که م

 بحث و نتیجه گیری

علمی در درس علوم امروزه بیش از هر  آموزان از فرهنگ بومی به فرهنگاهمیت عبور دانش

آموزان چگونه به اين مهم دست يابند عوامل شود و اينکه دانشزمان ديگری احساس می

-های گردآوری شده در پژوهش عوامل ذيل میاند که با توجه به دادهزيادی در اين امر دخیل

ساختار پداگوژيکی،  باشند: کسب آموزش و مهارت کافی و الزم در درس علوم برای معلمان،

کتب درسی، باور و اعتقاد معلمان بر اهمیت درس علوم، امکانات و بافت آموزشی و همچنین 

با توجه به  .معلمان علوم چه تجاربی در زمینه فرهنگ بومی و علمی در کالس درس دارند

 گ علمیتواند انتقال از فرهنگ بومی به فرهنکه علم و دانش معلم میهای گردآوری شده داده

که تقابل فرهنگ بومی و  استی يهاآسان کند و از آنجايی که درس علوم از جمله درس را

تواند بخوبی يادگرفته زياد است و زمانی مباحث درس علوم می بسیارفرهنگ علمی در آن 

آموز در هنگام برخورد که معلم بتواند با محسوس کردن و مجسم ساختن خالء دانششود 

رهنگ علمی را پر کند و همچنین اعتقاد و باور معلمان در ايجاد فضای فرهنگ بومی و ف

آموز بوجود بیاورد آگاهی از فرهنگ تواند اين تجربه برای معلم و دانشمناسب آموزشی می

تواند دسترسی به فرهنگ علمی را هموار کند و همچنین معلمان اعتقاد دارند تا حد بومی می

اين  .و فرهنگ علمی را در درس علوم به همديگر نزديک کنندتوانند فرهنگ بومی زيادی می

درصورتی است که درس علوم برای معلم اهمیت زيادی داشته باشد و معلم بخواهد در مهم 

آموزان درس علوم احساس کنجکاو بودن، انگیزه داشتن و توانايی و خطر کردن را به دانش

(؛ سالمون و 0886) (؛ اليتون و همکاران0883) با مباحث نظری آيکن هد يافتهبیاموزد، که اين 

( همسو است. همچنین در 0686) ( و همچنین با پژوهش قادری و کرمکار0880) آيکن هد

که فرهنگ بومی دارای ارزش بحث انتقال از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی معلمان معتقدند 

تواند فرهنگ یگیرد نمو چون آموزش در بطن محیط بومی انجام می استخاص به خود 

علمی جدای از فرهنگ بومی باشد و معلمان معتقدند که بايد تالششان در راستای انتقال 

ها و عاليق معلمان در کالس درس با انواع متفاوت انگیزه کهو باتوجه به اين ،فرهنگی باشد
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که در ه بدهند و معتقدندا متنوع و متاسب با فراگیران ارائسروکار دارد بايستی آموزش خود ر

زمینه انتقال فرهنگی عوامل زيادی درگیر هست که اين عوامل شامل: باور و نگاه و اعتقاد 

گر بودن خود آنهاست به اين معنا معلمی که چنین معلمان به انتقال فرهنگی و نقش تسهیل

آموزان در جهت باور و نگاهی داشته باشد سعی و تالشش براين است که  راه را برای دانش

-های دانش بصورت علمی توسط معلمان که میفرهنگی هموار سازد و دانستن روش انتقال

آموزان به تبع آن عبور آنها محلی و درک آن توسط دانش -تواند با در نظر گرفتن فرهنگ بومی

تواند مشاغل متناسب را به را تسهیل کند و اهیمت دادن به درس علوم و اينکه درس علوم می

آموز جذابیت داشته باشد که بتواند کند و آنچنان درس علوم برای دانشآموزان معرفی دانش

ها را درک کرده و محیط بومی خود را بشناسد که اين شناسايی بتواند بخوبی  موجب تفاوت

تواند باعث انتقال فرهنگی بشود.  البته معلمان معتقدند که امکانات آموزشی و آگاهی معلم می

ن اين دو صورت گ بومی و فرهنگ علمی و حتی انتقال فرهنگی بیارتباط قوی و نزديک فرهن

تواند منجر به عدم انتقال عدم آگاهی کافی معلمان و عدم امکانات کافی میگیرد و حتی اينکه 

(؛ 0890(؛ مدوک )0881(؛ ارمینه )0893اين يافته با مباحث نظری باتیست )شود؛ فرهنگی 

های ارائه شده مصاحبه و نتايج جدول و نمودار با توجه به( همسو است. 0880سیمونلی )

( مقوله فرهنگی بودن علم، باتوجه به اين 0اند: چهار طبقه توصیفی بشرح ذيل بدست آمده

توانیم و تنها زمانی می استی فرهنگ علمی ن معتقدند که فرهنگ بومی سنگ بنامقوله معلما

ا درک و فهم کرده باشیم برای اينکه به فرهنگ علمی برسیم که توانسته باشیم فرهنگ بومی ر

آموز بتواند به فرهنگ علمی برسد بايد با کمک و راهنمايی معلم در ابتدا با درک و فهم دانش

فرهنگ بومی و تسهیل کردن راه برای انتقال از فرهنگ موجود به فرهنگ علمی عمل انتقال 

ز مقوله فرهنگ باشد پس انتقال ا تواند جداینجايی که هر علمی نمیفرهنگی انجام گیرد. از آ

همچنین  است.به فرهنگ علمی مستلزم درک و ارتباط بین فرهنگ بومی و فرهنگ علمی 

 استبه اينکه مقوله فرهنگی بودن علم با خود علم عجین  داردباور و اعتقاد معلمی که 

هنگ علمی فر با مطالعه اين يافتهآموزان برای انتقال فرهنگی خواهد بود. گر دانشتسهیل

يی فالن در برنامه درسی علوم ابتدا –های يادگیری فرهنگی کاستااساس مدل آموزان بردانش

ارائه  (0883بحث نظری که توسط آيکن هد )نتايج مربوطه با  و (0686توسط قادری، کرمکار )

 شده همسو است. 
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ه يافته و بحران فرهنگی معلمان: از آنجايی که بحث انتقال فرهنگی در کشورهای توسع

کشورهای فاقد توسعه متفاوت است در کشورهای فاقد توسعه ممکن است فرهنگ علمی در 

را با فرهنگ بومی در تضاد ببیند. با  ای خاص باشد بنابراين ممکن است مردم آندست عده

های گردآوری شده معلمان معتقدند که کمبود امکانات و زمینه آموزشی و عدم توجه به داده

آموزان بحران آفرين باشد به تواند در انتقال فرهنگی برای دانشمهارت معلمان میآگاهی و 

-می اين معنا که وقتی وسايل و امکانات آموزشی الزم و مناسب که به ساختار نظام آموزشی بر

تواند در واقع جذابیت و ارزش درس علوم را به نمايش گردد در اختیار نباشد معلم نمی

گر تواند بخوبی تسهیليعنی معلم نمی است؛ارت معلم هم بدين صورت بگذارد و فقدان مه

عبدی نژاد ، اصفا و پژوهش بدريان، شکرباغیبا آموزان باشد. اين مهم انتقال فرهنگی دانش

آموزان را با دانشمیتواند ( که انجام آزمايش و وجود امکانات کافی در درس علوم 0691)

و باعث تقويت روحیه و ايجاد انگیزه  کردهد آشنا نیاز دار که يک دانشمند به آنها یيهاروش

و  احمد پور ،وسط صالحیتپژوهشی که  با. همچنین شود همسو استمیآموزان در دانش

اند که از عوامل مهم در ايجاد تغییر در سیستم آموزشی، (، انجام شده و بیان کرده0689باقری )

 ژوهش همسو است. آموزش و مهارت معلمان علوم است با اين پ

ثر از محیط أهای گردآوری شده يادگیری هر فرد متبا توجه به داده رزش فرهنگ بومی:ا

بنابراين معلمان برای  ؛ی از بافت و زمینه خود باشدتواند جدانمیو  است خانوادگی و جمعی

برای آنها  آموزان باشند بايد فرهنگ بومیگر خوبی در انتقال فرهنگی دانشاينکه بتوانند تسهیل

ارزشمند باشد به اين معنا که بتواند از طريق فرهنگ بومی راه را برای انتقال به فرهنگ علمی 

آموز فردی فرهیخته و شود دانشهموار سازد، در واقع اين عمل انتقال فرهنگی باعث می

  يافته گر راه بوده است.تواند ادعا کند که تسهیلدانشمند بار بیاد و معلم در اين صورت می

اليتون و همکاران پژوهش  ،اهمیت محیط و بافت ( درباره0681يادگارزاده و عسگری )

 ( همسو است. 0880(؛ سالمون و آيکن هد )0886)

آموز فرهنگ بومی خود را ها در ابتدا دانشبا توجه به نتايج داده آموزان:حل تعارضات دانش

که بايستی حالل اين تعارضات باشد به اين  بیند و اين معلم استبا فرهنگ علمی در تضاد می

های معنا معلم با ارزشمند شمردن درس علوم و اهمیت دادن به يادگیری علوم از طريق روش
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-دانش بصورت علمی و با ايجاد حس کنجکاوی و خطر کردن و توانايی و انگیزه در دانش

پذيری و آموزش متناسب با فآموزان و انعطاهای فردی دانشآموزان و با در نظر گرفتن تفاوت

انطباق يابد. اين مهم در  تواند بین فرهنگ بومی و فرهنگ علمیآن و جذابیت و آسودگی می

با اين سوال همسو است که انجام  (0691، اصفا و عبدی نژاد )بدريان، شکرباغیپژوهش 

که يک  یايهآموزان را با روشد دانشتوانمکانات کافی در درس علوم میآزمايش و وجود ا

آموزان د و باعث تقويت روحیه و ايجاد انگیزه در دانشنشمند به آنها نیاز دارند، آشنا کندا

اهمیت باور و درک ( که بر 0689و قادری ) علی اصغری ،آفتابیهمچنین در پژوهش . شود

 بر ايجاد فرهنگ علمی مطلوبمعلمان از درس علوم و کسب آموزش متناسب و توجه به آن 

 ست. همسو ا
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