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مقالۀ حاضر به تحلیل مفهوم آموزش ریاضیات انتقادی چکیده: 
پرداران برجسهتۀ آن را مررفهی   های نظریههپردازد، دیدگاهمی
کنهد  درسی را در آن شناسایی   تحلیل میاصر اصلی برنامهعن

در این مقاله پس از ارائۀ گزارشی کوتاه از تاریخچهۀ آمهوزش 
  « ریاضهیات»ریاضیات انتقادی، مفاهیم کلیهدی آن از جملهه 

ها   آرای فلسفی   آموزشهی سهه ترریف   دیدگاه« یادگیری»
از اسهووزموزه،  پرداز برجسته در این حوزه کهه عاارتنهدنظریه

شود  سپس برخهی از عناصهر گاتستاین   فرنونستاین ارائه می
درسی در آموزش ریاضیات انتقادی از جملهه اههداو   برنامه

ههای آمهوز بهه اخترهار   محتهوا   ر شنقش مرلهم   دانش
ههای شود  برای این تحلیهل، دادهآموزش به تفریل تحلیل می

حههوزه اسههتخراب   بههه ر ش پردازان ایههن الزم از آثههار نظریههه
شههود  در آمههوزش ریاضههیات اسههتنتاجی تیزیههه   تحلیههل می

آموزان فراالنه در طرح   حل مسائلی مشهارکت انتقادی، دانش
برانگیز است  بنابراین شان مسئلهکنند که برای خود   جامرهمی

در آموزش ریاضیات انتقادی تالش بر ایهن اسهت تها در کنهار 
آموزان با مسائل محیط ریاضیات، دانشآموزش مفاهیم اساسی 

پیرامونشههان آشههنا شههده، نقادانههه دربههارب آنههها بههه بحهه    
 . شنود بنشینند   آگاهانه برای حل آنها اقدام کنندگفت

ریاضهیات انتقهادی، آمهوزش   پهر رش  : آموزشهاکلیدواژه
  انتقادی، اسووزموزه، گاتستاین، فرنونستاین

Z. Akhoondi 

N. Mosapour (Ph.D) 

Abstract: The present study analyzed the 

concept of Critical Mathematics 

Education (CME) and introduced the 

prominent theorists with the purpose of 

recognizing and explaining the key 

elements of CME curriculum. After a 

historical overview of CME and defining 

the key concepts such as ‘mathematics’ 

and ‘learning’, the philosophical and 

educational ideas of M. Frankenstein, O. 

Skovsmose and E. Gutstein were 

presented. Then some of the key 

curriculum elements in CME including 

the objectives, the role of teachers and 

students, the educational content and 

teaching methods were analyzed. For this 

analysis, the information was obtained 

from teachers' works and it was analyzed 

by deductive method. In CME, students 

participate actively in posing and solving 

the problems which arise from their 

society. Therefore, through learning the 

basic concepts of mathematics, CME 

helps students to recognize the issues in 

their environment, to conduct critical 

dialogues about them, and to solve them 

consciously. 
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 مقدمه

خام   اطالعهات صهرو در نههن  یهاعمدتاً بر گنیاندن داده تی  ترب میترل یسنت یهادر نظام

 یژگهیامها   نهد؛یآ لیهزان به کسب دانهش   مرلومهات ناآموتا دانش شودیم دیآموزان تأکدانش

(  4971 ،یبه حافظه است )مهرمحمهد ادیز ی  اتوا بودنی  صور یسطح ،یریادگی نیا یاساس

آمهوزان منتقهل بهه دانش طرفههکیداشهته   دانهش را  یمرلم نقش محور ،یآموزش منظا نیدر ا

مشهخ   یزمهان برا در باز شدهنییتر شیاز پ یدرسبرنامه ی  مرلم موظف است تا محتواکندیم

بهر  یریادگیه احد بسهنید   یاریآموزان را با مردانش ۀهم ان،یآموزان ارائه کند   در پابه دانش

 یازههایبها ن یتطابق چندان زین شدهنییتر شیاز پ ی  محتوا ستین یمتو آموزشدان ازیاحساس ن

بهه  یابیهآموز خواهد داشهت  دسهتدانش بندیبر آ یریآموز   جامره ندارد   به ندرت تأثدانش

 ،یشهیاسهتدالل، آزاداند بقهو تیهآموزش   پر رش از جمله پهر رش تفوهر، تقو یاهداو اصل

 یمله یدرسهحل مسائل ر زمره )برنامه یآموزان برادانش  یمندساز  توان یباالبردن سطح آگاه

انداز   سهند چشهم 4933آموزش   پر رش،  نیادی؛ سند تحول بن4934 ران،یا یاسالم یجمهور

  محتهوا   دیهنمایدشوار م اریبس ی( در نظام آموزش سنت4941 ران،یا یاسالم یساله جمهور 13

محتوا،  ۀمرلم در ارائ ینقش محور ،یریادگیدر  موزانآزمان مشخ ، عدم مشارکت فرال دانش

 یر زمره   محتوا یزندگ یازهاین نیب ۀآموزان، فاصلدانش قی  عال ازهایعدم مطابقت محتوا با ن

 یفرهنگه یههاسراسر کشور با  جود تفا ت یبرا یدرسبرنامه یمحتوا بودنوسانی شده،سیتدر

از جملهه  یانیهاز انهدازه بهر نمهرات پا شیب دی  تأک یابیثابت ارزش یهامالک ،یزندگ طی  شرا

 آموزش   پر رش هستند  یبه اهداو اساس یابیموانع دست

 یازههایآموزان، مطابقت محتوا با ندر باال مستلزم مشارکت فرال دانش اهداو نکرشده تحقق     

 ییدانها لیتاهد یآموزان است  برادانش ۀهم یبرا وسانی یهایابیبه ارز دیآنها   عدم تق بر زمر

مرنها کهه  نیکننهد؛ بهد فهایخهود ا یریادگیه نهدیدر فرا یآموزان نقش فرالدانش دیبا ،ییبه توانا

مرلم اکتفا کند چراکهه از  ی  سخنران یاطالعات تنها به کتاب درس افتیدر یابر دیناا آموزانشد

  بها ردیهبهه کهار گ ی   اقره دیجد یهاتیخود را در موقر یهاآموخته تواندیکمتر م قیطر نیا

آمهوزان در تفور   طرح مسئله، شرکت فرّهال دانش یریکارگبه ،یشناخت انتقاد تیتوجه به اهم

که  افتی ییراهوارها دیبا شان،ندهیسرنوشت آ نییمشارکت آنان در تر نیخود   همچن یریادگی

در اسهناد  شهدهینهیبشیرا برطرو   اههداو پ یاشواالت   نقاط ضرف آموزش   پر رش سنت
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آمهوزش   پهر رش در ههر موضهو   یبه اهداو اصهل یابیدست یرا محقق کنند  برا یدرسبرنامه

متناسهب بها آن موضهو   یآموزشه یهاندی  فرا دیشیاند هم ژهی  ییاهوارهابه ر توانیم یدرس

 داد   شنهادیرا پ یدرس

 مسئله تشريح

کهه  ی  علهوم تیربه یعلوم اجتماع ا،یجغراف خ،یتار ات،یادب رینظ یبا موضوعات درس سهیمقا در

 لیهبهه دل اتیاضهیدارنهد، ر وندیآموزان پدانش بر زمر یبا موضوعات   مسائل زندگ شیکم   ب

از  یاریآمههوزان در ارتاههاط اسههت  بسههدانش یزنههدگ اتیههنههدرت بهها  اقربه اشیتزاعههان تیههماه

بهه  یاکوچهک   ر سهتاها ههه عالقهه یبزرگ   چه در شهرها یآموزان هه چه در شهرهادانش

دشوار اسهت، چهه برسهد بهه آنوهه  یفهم مسائل انتزاع شانیندارند چراکه برا اتیاضیر یریادگی

در حفه   یآمهوزان سهراز دانش یاریاسهت کهه بسه یرهیننهد  طامسائل را حهل ک نیبخواهند ا

 ریهدرگ نوههیآمهده اسهت، بهد ن ا شانیکه در کتاب درس ارندد ییهاها   مثالفرمول  اریطوط

سال  انیدر پا یمسائل   فهم آنها شوند  هدو آنها از حف  مسائل تنها گذراندن امتحانات   قاول

درس  یههااز کالس یاری  ههر ر زه در بسهابندیوزش راه در آم یاست تا بتوانند به مراحل برد

از  یبهرداریآمهوزان کپهدانش ۀفهی   ظکنندیرا ارائه م یالاتخته رفته   مط یمرلمان پا اتیاضیر

در خانهه  فی  انیهام توهال گهریتخته، حل چند مثال مشابه د یمرلم از پا یهاها   نوشتهفرمول

نهه تنهها  شهود،یاجرا مه یاضیر یهااز کالس یاریر بسکه متأسفانه د ،یر ش آموزش نیاست  ا

کهه  آموزنهدیهها تنهها مهکالس نیهآمهوزان در ااست  دانش دهیفایآ ر، بلوه بخشک   کسالت

 نیبهه مرلهم در حه قیهدر امتحانات توجهه دق ی  قاول اتیاضیدر ر تیموفق یراه برا نیترعیسر

 یسخنران رادیا زین اتیاضیخوب ر سیتدرمیدد آنهاست   نیمطالب   تمر یبرداریآموزش، کپ

آمهوزان  دانش  در آن موهرراً دانهش شهده فیهترر یخوباست که اهداو آن بهه یاافتهیسازمان

آموزان مدرسهه را بها از دانش یاریبس ،یآموزش یفضا نی   اضح است که در چنشودیم یابیارز

 اند درک نورده یدرسترا به اتیاضیر کهیدر حال کنند،یترک م یقاولقابل اینمرات خوب 

کهالس  توانیرا ارتقا داد؟ چطور م اتیاضیفهم ر توانیاست که چگونه م نیا یاساس سؤال

آمهوزان فراالنهه بها دانش کههیکهرد بهه طهور لیتاهد یاتیاضیرا به مرکز تفور ر اتیاضیدرس ر

هها   قواعهد آزهاز لرا با فرمو یاضیشوند   آنها را درک کنند؟ اگر آموزش ر ریموضوعات درگ

  بهه دسهت  یآموزشه تیهپس از فرال دیها   قواعد در اصل با  فرمولمیارفته اشتااهراه را  میکن
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 اتیاضهیاسهت  ر اتیاضهیاز مفههوم ر یعدم آگاه گریآموزان کشف شوند  مشول دخود دانش

 تایاضهیاز ر یر شهن ریمها دارد؟ ازلهب افهراد ترهو بر زمر یدر زندگ ی  چه کاربرد ستیچ

کتاب به  یحل مسائل درس یکه برا دانندیها   قواعد ماز فرمول یاندارند   آن را تنها میموعه

 یباشهد  بهرا یاضینادرست آموزش ر یهاترور اشتااه محرول ر ش نیا دیدارند  شا ازیآنها ن

نگهرش  رییهدارد  تغ یمها چهه کهاربرد یبرا اتیاضیر میبفهم دیبا ستیچ اتیاضیر میبدان نوهیا

نقهش  دیبا ن،یبر ا راه است  عال ه نیگام در ا نی  مهمتر نیلا  ات،یاضیآموزان نسات به رانشد

 یبهرا ی  فرهنگه یاسهیس ،یر زمره   ارتاهاط آن بها موضهوعات اجتمهاع یدر زندگ اتیاضیر

 تواندیم یدگاهیاست که چه د نیا شودیمطرح م نیایکه در ا یآموزان ر شن شود  پرسشدانش

  کندیم شنهادیرا پ یی  چه راهوارها کندکمک  اتیاضیر تیماه بنگرش دربار رییبه تغ

 اتیاضهیآمهوزش ر» جهود دارد،  اتیاضهیکه در آموزش ر یمختلف یهادگاهید انیم در     

 دیهصهرو تأک یپردازهیهعهال ه بهر نظر یدرسبرنامه یاست که در آن بر اجرا یاهینظر «یانتقاد

آن را در  جیاجهرا کهرده   نتها زینو  آموزش نظرات خود را در عمل ن نیا پردازانهی  نظرشودیم

کهه بهه  انهددهیعق نیهبر ا یحوزه همگ نیمختلف در ا پردازانهیاند  نظرکرده سخود منرو یآرا

 ،یلیتحره یۀرا در هر د ره   پا اتیاضیر یاصل میمفاه توانیم یانتقاد اتیاضیکمک آموزش ر

 اتیاضهیر بیهترت نیهزد  بهه ا وندیجامره پ یاسی  س یاجتماع ،ی  موضوعات فرهنگ میبا مفاه

فراالنهه  ،یاضهیر میآموزان همزمان با آموزش مفهاه  دانش شودیدرک م لآموزان قابدانش یبرا

آمهوزان قهادر دانش یانتقهاد اتیاضهی  بها رشهوندیر زمره م یموضوعات   مسائل زندگ ریدرگ

 نیهحل آنها اقدام کننهد  در ا یبرا یطور مشارکتبه خود، یهاخواهند بود عال ه بر طرح پرسش

از  تهوانیکه چگونه م آموزندی  م برندیم یپ یدر زندگ اتیاضیر تیآموزان به اهمر ند، دانش

مسائل جامره بهره گرفت   لی  فراتر از آن فهم   تحل یزندگ بحل مسائل ر زمر یبرا اتیاضیر

آمهوزش   پهر رش  یتهیبهه اههداو ترب یابیدسهت یرابه یانتقاد اتیاضیآموزش ر پردازانهینظر

 ی  هدو از پژ هش حاضر عهال ه بهر مررفهکنندیم شنهادیپ یاژهی  یآموزش یهار ش یانتقاد

 لیه  تحل نیهیناشناخته اسهت، تا رانیا ی  آموزش یعلم یکه در فضا یانتقاد اتیاضیآموزش ر

آمهوزش تها چهه انهدازه  یهۀنظر نیهآن است تا مرلوم شود ا یدرسبرنامه یاهداو   عناصر اصل

  ازدآموزش   پر رش را برآ رده س یاهداو اصل تواندیم
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 قیتحق روش

به دناال حل مسهائل  یادیبن یهااز پژ هش یریگاست که با بهره یحاضر از نو  کاربرد پژ هش

 اتیاضهیر بدر حهوز یحل مسهائل آموزشه قیتحق نیدر ا یاست  هدو اصل یدر زندگ یاژهی 

 ییهامیبه ترم دنیبا هدو رس یانتقاد اتیاضیدر آموزش ر یادیبن یهااز پژ هش نینابراب  است

 یفهیک یمحتهوا لیهپهژ هش از ر ش تحل نی  در اشودیبهره گرفته م یآموزش یندهایفرا بدربار

 یاز متون مورد مطالره اسهتخراب   در قالهب مقهوالت ازیمورد ن میکه در آن مفاه شودیاستفاده م

 نیه( بهر ا1339)  رمنگههامی  ب لوسهونی  ۀمحتوا به گفت لی  ر ش تحلشودیان داده ممنظم سام

هها، نگرش هها،تیا لو ،یبه کشهف مرهان توانیم یزبان یهاامیپ لیبا تحل کهفرض استوار است 

 یبرا یقیر ش تحق زین یفیک یمحتوا لی  تحلافتیجهان دست  یگافتیدرک   سازمان یهاوهیش

 ای یسازتم ،یمند، کدبندنظام یبندطاقه یندهایفرا قیاز طر یمتن یهاداده ییامحتو ینهن ریتفس

  هدو از پردازدیم یپردازهیبه نظر هیآزمون نظر یشده است که به جا ناختهش یالگوها یطراح

 لیهآن   کشهف   تحل فیتوصه ،یانتقهاد اتیاضیآموزش ر اتیپرداختن به ادب زیپژ هش ن نیا

 پردازانهیهاز آثهار نظر میطور مسهتقآن بهه یههادر آن اسهت کهه داده یدرسعناصر برنامه یبرخ

    شودیم لی  تحل هیتیز یها به صورت استنتاجداده نی  ا فتهگر یانتقاد اتیاضیآموزش ر

 قیتحق ۀنیشیپ

آن در مقهاالت    اتیهاز ادب یناشناخته اسهت   اثهر یانهیزم رانیدر ا یانتقاد اتیاضیر آموزش

 یخهارج یههااما در پژ هش شودینم دهید اتیاضی  آموزش ر یتیعلوم ترب بحوز یهانامهانیپا

کهه زالاهاً بهه هه  یانتقاد اتیاضیآموزش ر پردازانهینظر توسط ژهیبه   ،ها   مقاالت مترددکتاب

 یکارشناسه یهانامههانیدر قالهب پا یدانیمطالرات مه منتشر شده    اندآن پرداخته ینظر سائلم

اسهت  در موضهو  فهراهم آمهده  یبهرا یزنه یاتیادب جریان دارد   نهیزم نیدر ا یدکترارشد   

 اتیاضهیآمهوزش ر ۀخچهیپهژ هش، تار اتیه  ادب نههیبها زم شتریب ییآشنا یپژ هش حاضر برا

 ایه یحوزه که زالااً مطالرهات مهورد نیدر ا یپژ هش یدستا ردها نیآخر ده،گزارش ش یانتقاد

  شودیم یهستند، مررف یدانیم

 یانتقاد اتیاضيآموزش ر ۀخچيتار

 نیلیشد  مهر ی  ار پا مررف وایطور همزمان در آمربه ااًیتقر «یانتقاد اتیاضیآموزش ر» اصطالح

در آمهوزش  دگاهیهد نیها پردازانهیهنظر نی  اُله اسووزموزه  در ار پا ا ل وایدر آمر  نیفرنونستا
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 انبها عنهو یا( در مقالهه4341اسهووزموزه )(  1344  گهران،یبودند )اصالن توتک   د اتیاضیر

در سهال  ی  باثهر منتشرشهد نیکه برگرفته از ا ل  «یدر مقابل آموزش انتقاد اتیاضیآموزش ر»

 ریکه تحهت تهأث یبا آموزش انتقاد دیبا اتیاضیکرد که آموزش ر شنهادیدر دانمارک بود، پ 4344

( 4349) نیهمزمان بها ا  فرنونسهتا ااًیتقرداده شود   وندیموتب فرانوفورت بود، پ یانتقاد یۀنظر

آمهوزش  بدیها  «رهیهپهائولو فر یشناسه: کاربسهت مررفتیانتقهاد اتیاضهیآمهوزش ر» ۀدر مقال

بزرگسهاالن ا  در  یسهوادآموز ژهی بهه  رهیپائولو فر یتیترب یۀرا با الهام از نظر یانتقاد اتیاضیر

   هداشهت تیهفرال نههیزم نیهآنهها در ا یر د هه زی(  از آن پس ن1339  تال،یارائه کرد )  وایآمر

آن  ۀمقاالت اسووزموزه عمهدتاً بهر فلسهف کهیاند  در حالباب منتشر کرده نیدر ا یادیمقاالت ز

)اندرسهون    کنهدیمه دیهدر عمهل تأک هیهنظر نیا یسازادهیبر پ شتریب نیتمرکز دارند، فرنونستا

بهه د   شانییایجغراف ۀحوزه را بر حسب منطق نیمحققان ا توانیمانا م نی(  بر هم1333 الر ،  

 اتیهدارنهد   آرا   نظر تیه( فراللیهکرد: گر ه نخست که در ار پا )  گهاه در برز میدسته تقس

 نیفرنونسهتا یهادگاهیههستند   د وای  گر ه د م که عمدتاً در آمر کنند؛یاسووزموزه را دناال م

 ( 1341  النگه،   ینی)م هنددیرا بسط م «یانتقاد اتیاضیسواد ر» بدربار

 یآموزش   پر رش انتقهاد یۀرا از نظر «یانتقاد» ب اژ نیکه گفته شد فرنونستا طورهمان     

است  در  اقهع،  یدر عمل آموزش یضر ر یامر  «یانتقاد یآگاه»برگرفته است که در آن  رهیفر

 یبههرا اتیاضههیر یدرسههکههرده   در برنامههه «ینیبههازآفر»را  رهیههفر یآمههوزش انتقههاد یههۀنظر ی 

بزرگسهال در  رانیهبه کار بسته است تا اعتماد به نفس فراگ ییکارگر   ر ستا ۀاقبزرگساالن از ط

 اتیاضهیسهواد ر» بدیها نی(  فرنونسهتا1343 ن،یدههد )فرنونسهتا شیرا افهزا اتیاضیر یریادگی

 ی  اجتمهاع یسهایبهه مسهائل س ماًیمستق اتیاضیر یریادگیکه در آن  کندیرا مطرح م  «یانتقاد

بلوهه درصهدد اسهت  سهت،ی  حل آنها ن یاضیدناال آموزش مسائل ربه نهات ی   خوردیم وندیپ

 بر زمهر یدر زنهدگ ی  اقترهاد یفرهنگه ،یاسهیس ،یرا که از دل مسائل اجتماع یاضیمسائل ر

نهد  ک ریهمسهائل درگ نیهآنها را بها ا یهیقرار دهد   در نت«   شنودگفت» یشاگردان برآمده، مانا

آگاهانهه   عمهل  یریگمیحل آنها، ترم یخودشان، تالش برا ئلشاگردان از مسا ری  تفس لیتحل

   سی)پها کنهدیمه بیهترق یانتقهاد اتیاضهیدر آموزش ر نیاست که فرنونستا یاهداف یانتقاد

را کهه  یتا مفر ضهات سازدیافراد را قادر م یانتقاد اتیاضی(  از نظر ا ، آموزش ر1341  گران،ید

اند، کنهار بزننهد   آگاهانهه شده یتلق یمسلّم   قطر شیپ ازساختار   ر ابط در ن جامره  بربارد
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 اتیاضهیآموزش ر ن،یکنند  در آثار فرنونستا دنظریتید یاجتماع یندهایساختارها   فرا نیدر ا

منظور عمهل در جامرهه   درک آنهها بهه فهرضشیپ یاز سهاختارها یگرمستلزم پرسش یانتقاد

کهه مرلمهان  دهدیم شنهادیرا پ ییها(  ا  ر ش4343 ن،یساختارهاست )فرنونستا نینه در انقادا

در جامرهه  ههای  ماارزه با نابرابر ریتفس یبرا یعنوان ابزاربه اتیاضیبه کمک آنها از ر توانندیم

 دکنهیمه ی  کهاربرد یافتنیدست شیاز پ شیرا ب اتیاضیا  ر یشنهادیپ یهااستفاده کنند  ر ش

 ن،ی)فرنونسهتا دههدیمرنادار رخ مه یها  تیربه ی اقر یندگز اقیدر س اتیاضیر یریادگی رایز

4334 ) 

 4331در سهال  ،«یانتقهاد اتیاضهیآموزش ر»ده سال پس از ابدا  اصطالح  اسووزموزه     

الف( منتشر کرد کهه در آن 4331) یانتقاد اتیاضیآموزش ر ۀفلسف یبه سو یبا عنوان گام یکتاب

موتب فرانوفورت اقتاهاس کهرده  یانتقاد یۀرا که از نظر یانتقاد اتیاضیآموزش ر یفلسف یانام

 ریرا به ترو اتیاضیکتاب قدرت ر نی(  اسووزموزه در ا1341 گران،ی  د سیکرد )پا نییبود، تا

قدرت باشد تا افراد بداننهد چطهور  نیدرک هم دیبا اتیاضی  از نظر ا ، هدو آموزش رکشدیم

(  1344 گران،ی)اصالن توتک   د رندیآن تحت کنترل قرار نگ ۀا آن مواجه شوند   به  اسطب دیبا

از نظهر اسهووزموزه   «یاضیسواد ر»در ساخت مفهوم  رهیفر  «یانتقاد یوزسوادآم»نقش پررنگ 

( 1331)آلهر    اسهووزموزه،    «ی شهنود  آمهوزش گفت یریادگیه»ا  بر  دیالف(   تأک4331)

 یانتقهاد اتیاضهیر یههی  در نت رهیهفر یانتقهاد یهۀاسهووزموزه بها نظر یهادهیا از قرابت یحاک

موتهب  یانتقهاد یهۀاز نظر زیهن رهیهکه خهود فرالف(، چنان4331است )اسووزموره،  نیفرنونستا

 ( 4944 ،یآخوندیفرانوفورت الگو گرفته بود )حاج

 یهۀاز نظر زیاست  ا  ن  نیگاتستا کیار یانتقاد اتیاضیآموزش ر پردازانهیاز نظر گرید یوی

 نیالههام گرفتهه   همچهون فرنونسهتا ی «  خواندن کلمه   جهان»شرار  ژهی   به رهیفر یانتقاد

 نیمورد نظر خود پرداخته اسهت  گاتسهتا یآموزش یالگو یبه اجرا یعال ه بر طرح مااح  نظر

  کندیاستفاده م اتیضایخواندن جهان به کمک ر یبرا یاضیر یآموزش یهاتی  فرال هاژهاز پر 

)اندرسون  کندیم دیتأک زین اتیاضیجهان با ر یسیبر نوشتن   بازنو یافز ن بر خواندن جهان،  

در  4333را سهال  یانتقهاد اتیاضهیآمهوزش ر بخهود دربهار ۀمقاله نیا له ی(   1333   الر ، 

 یانتقهاد اتیاضیر ارائه کرد که در آن به سواد  «وایآمر یآموزش قاتیانیمن تحق ۀننشست ساال»

 زیه، ن1333سهال  یرنهیسال برد،  کیپرداخته بود   یشمال یوایدر آمر یاآموزان در منطقهدانش
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 یاآموزان مدرسههدانش نیدر ب اتیاضیخواندن جهان به کمک ر ییبا موضو  توانا یگرید ۀمقال

د  پهس از آن ههم ا  آنها را منتشر کهر یاجرا ۀییخود   نت یهاشهیارائه   اند نیالت یوایدر آمر

نگاشته که در ادامه   «یعدالت اجتماع یبرا اتیاضیآموزش ر» بدربار یادیز یهامقاالت   کتاب

  شودیبه آن پرداخته م لیتفربه

بهه  یاریمحققهان بسه ،یانتقهاد اتیاضهیآمهوزش ر ۀبرجست پردازهیسه نظر نیبر ا عال ه    

ارائهه  یسهخنران ایهخود را در قالب مقالهه  یهابه  تیر هاشهیموضو  پرداخته   اند نیا ۀمطالر

 ونسهوویکه ههر سهال بهه همهت   «اتیاضیآموزش ر یالمللنیب بکنگر»نمونه، در  یاند  براکرده

 یهابهه برنامهه«  آمهوزش   جامرهه ات،یاضیر»با عنوان  یابرنامه 4344در سال  شود،یبرگزار م

 نیپرداختند  در ا یاسی  س یفرهنگ ،یاجتماع یاهکنگره افز ده شد که در آن محققان به دزدزه

 ۀرابطه بدربهار یا( کهه مقالهه4343  پا ل  ) نیجز فرنونستامقاله ارائه شد   به 33کنگره حد د 

آمهوزش  یریکارگاش  به( در مقاله4343ارائه کرده بودند،  لِرمن  ) ی  ساختار اجتماع اتیاضیر

 یآموزان در کنتهرل زنهدگدانش یهااز تیربه یریگهرهب یمناسب برا یرا ر ش یانتقاد اتیاضیر

بهه اههداو  یهم ارائهه شهد کهه بهه نهوع یگریکنگره مقاالت د نیدانسته بود  در ا شانیشخر

 ونهدیاشاره کرد کهه بهه پ یبه مقاالت توانیمربوط بودند  از آن جمله م یانتقاد اتیاضیآموزش ر

آمهوزان در دانش قیه  عال ازههای  توجهه بهه ن یاسهی  س یاجتماع ،یبا مسائل فرهنگ اتیاضیر

نگهرش نسهات بهه  رییهبهزرگ در تغ یگهام یمقاالت نیچن ۀپرداخته بودند  ارائ اتیاضیآموزش ر

 شدیم یتلق یرکاربردی  ز یانتزاع یعنوان موضو  درسبه شتریپ هبود ک اتیاضیآموزش ر

برگهزار شهد کهه   «اتیاضهیآمهوزش ر یاسهیابرهاد س» بکنفرانس دربار نیا ل 4333سال  در

کنفرانس، آموزش  نیبا عنوان عمل   نقد  منتشر شد  در ا یاشده در آن در میموعهمقاالت ارائه

قرار گرفهت  موضهو   پردازانهیدانشگاه   نظر دیمورد توجه اسات شیاز پ شیب یانتقاد اتیاضیر

  موضهوعات  اتیاضهیآمهوزش ر نیارتاهاط به زیه( ن4331(   سهوم )4339د م ) یهاکنفرانس

 یوردههایهها بهه بحه  گذاشهته شهد ر کنفرانس نیه(  آنچهه در ا1339 تهال،یبود )  یاجتماع

تنها به کهالس  اتیاضیکه ر دادیبود   شرح م اتیاضیبه آموزش ر ی  فرهنگ یاسیس ،یاجتماع

بلوهه از آن فراتهر رفتهه   بها  شهود،یخالصهه نمه آمهوزانشمرلمان   دان نیدرس   ترامالت ب

  خوردیم وندیپ زین یاجتماع یساختارها   عملوردها ت،راییتغ
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اسهت  افتههیگسهترش  یریگطور چشهمموضهو  بهه اتیها، ادبکنفرانس لیقا نیا یبرگزار با    

 گرید زیمتما دگاهیکم د  ددست یانتقاد اتیاضیعال ه بر آموزش ر توانیکه امر زه م یاگونهبه

 یدرسهبهه برنامه ی  اجتمهاع یفرهنگه ،یاسهیس یردوهیرا نام برد کهه ر  اتیاضیدر آموزش ر

حههال، از نظههر اسههووزموزه  نیهه  بهها ا یمردمهه اتیاضههی  ر  یقههوم اتیاضههی: رددارنهه اتیاضههیر

 یانتقهاد اتیاضیاهداو آموزش ر یبه نوع کیکه هر  اتیاضیمختلف در آموزش ر یوردهایر 

  شوندیعنوان خوانده نم نیا هستند هرچند با یانتقاد اتیاضیآموزش ر یهمگ کنند،یرا دناال م

 یریادگی یندهایقرد بهاود فرا ی  همگ شوندیم بیترق یشترکاهداو م وردهایر  نیا ۀدر هم

را ارتقها دهنهد   ی  فرهنگه یاسهیس ،یافراد در حل مسائل اجتمهاع ییرا دارند تا توانا اتیاضیر

اند بهره گرفته یت اجتماعتحقق عدال یبرا اتیاضیکه از آموزش ر ییهانمونه، تمام جناش یبرا

 اتیاضهیآمهوزش ر یهااههداو   دزدزهه ،یقهوم اتیاضیر براز آثار منتشرشده دربا یاری  بس

 (  1341)فرانسوا   استاتوپولو،   کنندیرا دناال م یانتقاد

هسهتند  یمهورد قاتیتحق یانتقاد اتیاضیآموزش ر بانیام شده در حوز یهاپژ هش بعمد

 ۀرا مطالره قیهتحق ۀ  بدنه افتهیاختراص  دگاهید نیا بدربار یبح  نظر آنها به یکه بخش ماان

 یها نظام آموزشهپژ هش نی  در ادهدیم لیتشو یتیربمهین ای یتیرب قیتحق ای یدانیم ،یمورد

شهده اسهت   یخهاص بررسه یموضهو  درسه کی ایکالس درس  کی مدرسه، کیکشور،  کی

آن بهر  ری  تأث یانتقاد اتیاضیر یآموزش یز الگوهامرلمان ا یآگاه زانیها به ماز پژ هش یبرخ

دسهته  نیه( در ا1341)  شیفه یدکتهر ۀنمونهه رسهال یاند  برانو  آموزش پرداخته نیا تیموفق

 شودیموجب م یانتقاد اتیاضیاز سواد ر حیشناخت صح هک دهدینشان م قیتحق نی  اگنیدیم

را در  یترموفهق یعمله یهاوهیده، شهکهر یبندخود را بهتر صهورت یآموزش یهامرلمان ر ش

 اتیاضهیسه گر ه از مرلمان آمهوزش ر یر  ینگارمطالره به ر ش قوم نیکالس تیربه کنند  ا

آن در  ری  تهأث یانتقهاد اتیاضهیبر درک مرلمان از سواد ر یاصل دیانیام شده است  تأک یانتقاد

شهده در انیام یههاتیالآن اسهت  فر یآموزشه یهاوهیشه ترکهردنینهیع یفهم بهتر   چگهونگ

آمهوزان اند کهه دانششده یانتخاب   طراح یابه گونه قیتحق نیدر ا اتیاضیدرس ر یهاکالس

 دههدیشده نشهان مهگزارش جینتاشوند   دهی  شن دهیاز جامره د یعنوان فرد، شهر ند   عضوبه

در کالس درس،  ییاگرسازنده وردی  ر  یانتقاد اتیاضیآموزش ر یهااز ر ش یریگکه با بهره

 یههاتیخود شده   با مشارکت در فرال یاتیاضیر یبا رها دی  بازتول دیآموزان قادر به تولدانش
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کشهاندن چالشبا مرلم، به وزانآمآموزان   دانشدانش نیب یهاطرح   حل مسئله، بح  ،یگر ه

 گهریم   دمرله یخهود از سهو یبا رهها شهدندهیچالش کش  بهه یاتیاضهی  مااحه  ر میمفاه

نسهات بهه  یترقی  فهم بهتر   عم پردازندیخود م یاتیاضیبه ساخت دانش ر شانیهایهموالس

  کنندیم دایپ ی  ارتااط آن با مسائل اجتماع اتیاضیر

 یمهورد یارا در نمونهه یانتقهاد اتیاضهیآمهوزش ر یهستند که اجرا یمطالرات گرید ۀدست

   یفهیک یامطالرهه اشیدکتر ۀ( در رسال1337)  نگریرنتلنمونه، ب یاند  براکرده لی  تحل یبررس

انهد، انیهام داده درآمد جامرهه بودهمحر م   کم ۀکه جزء طاق یرستانیآموزان دبدانش یجامع ر 

آمهوزش  سیتهدر یههاآمهوزان بهوده، از ر شدانش نیها اتیاضهیاست  محقق که خود مرلم ر

 اتیاضهیر بدربهار شیبا رهها ق،یهتحق نیا  در ا استفاده کرده است  نیگاتستا یانتقاد اتیاضیر

آموزان در کهالس دانش یهاتیها   فرال  بح  یکه خود طراح یاتیاضیر یدرسبرنامه ،یانتقاد

 یطراحه نهدیاش از فرار زانهه یهاادداشهتی یبر مانا یکرده است    لیتحلدرس را گزارش   

 ی  توانمندسهاز یاسهیموضهوعات س ۀائهار یآن را برا تیظرف ات،یاضیر سی  تدر یدرسبرنامه

 ب  نحهو زانیهگفتمهان، م لیبا استفاده از تحل نیکرده است  همچن یابیآموزان مطالره   ارزدانش

کرده اسهت  بهه  لیرا تحل یاستاندارد   انتقاد یهاتیدر فرال آموزانمقا مت دانش ایمشارکت  /

 یههاتیاسهتاندارد   فرال یههاتیفرال آمهوزان درمشارکت دانش انیم یا ، تفا ت مرنادار ۀگفت

بامرنهاتر    اریبسه یانتقهاد اتیاضهیر یهاتیآموزان فرالدانش یبرخ ی جود دارد   برا یانتقاد

 ۀکهه بها ارائه دههدینشهان مه قیهتحق نیا نیاستاندارد بوده است  همچن یهاتیتر از فرالجذاب

آنههها در کههالس درس  یریذپسههکیآمههوزان   رمشههارکت دانش ،یانتقههاد اتیاضههیر یهههار ش

  ابدییم شیافزا اتیاضیر

پرداختهه اسهت،  ی  عهدالت اجتمهاع اتیاضهیر ۀبه رابطه اشنامهانی( در پا1344)   ناکوت

 یآموزان به موضوعات مربوط به قدرت، نهابرابرجلب توجه دانش یبرا یابزار اتیاضیچراکه ر

است   ی  اجتماع یاسیعمل س یبرا یمختلف اجتماع یهاگر ه نیمتفا ت ب یهامنابع   فرصت

آموزان مرفه در بر دانش اتیاضیدر ر یگنیاندن مسائل عدالت اجتماع ریتأث شفمطالره به ک نیا

در  رسهتانیدههم دب یهۀپا اتیاضهیپژ هش خهود را در کهالس ر ی   پردازدیمدارس متوسطه م

 بدربار یبخشیبر آگاه  هبوده که عال دزیا یماریکالس ب یتورنتو انیام داده است  موضو  درس

نشهان  قیهتحق یهاافتههیشده است   نی  تمر یحول آن طراح زین یاتیاضیمسائل ر ،یماریب نیا



آن یدرسبرنامه ی  عناصر اصل «یانتقاد اتیاضیآموزش ر»تحوالت  خیتار  

11 

 ی  عهاطف یشهناخت ببهر حهوز اتیاضهیبها ر یکه ادزام مسائل مرتاط با عدالت اجتمهاع دهدیم

آنها منیر شود   یز سو  اقدام ا یبه توانمندساز تواندیم ی  در موارد گذاردیآموزان اثر مدانش

بها  شهانی  ارتااطهات شخره یریپذتیآمهوزان از مسهئولکه درک دانش دهدینشان م نیهمچن

 آموزان اثر مثات بگذارد دانش یاجتماع یکنشگر یبر ارتقا تواندیمرلمان م

 نیهمحور پرداخته اسهت  ا  در امسئله اتیاضیر یدرسبرنامه یبه اجرا  کیپتر یدکتر ۀرسال

 میآمهوزان بها مفهاهدانش رکهردنیدرگ یبهرا نیزمه ی  آلودگ شیچون گرما یه از مرضالتمطالر

 یههاد ره کیهاسهتفاده کهرده اسهت  پتر یتمی  لگهار یینما ،یاچون توابع چندجمله یاتیاضیر

 یآموزش بکرده است  هر د ر یمحور طراحبه ر ش مسئله یاضیر میمفاه سیدرت یبرا یآموزش

   یاجتمهاع مسائل مربوط به عدالت یآموزان را در بررسکه دانش شودیمرا شامل  ییهاتیفرال

آمهوزان در کهه مشهارکت دانش دههدیمطالره نشان مه نیا جی  نتادهدیمشارکت م ستیز طیمح

 ییدارد: از سهو یاد جاناهه راتیتهأث یمهرتاط بها مسهائل اجتمهاع اتیاضیر یکاربرد یهابرنامه

 ینهی  کهاربرد آنهها در موضهوعات ع یاضهیر میر استفاده از مفهاهآموزان را ددانش یهاییتوانا

 رییهرا تغ یاضهیر رندگانیادگیعنوان   خودشان به اتیاضیر ب  نگرش آنها دربار دهدیم شیافزا

آمهوزان در گسهترش دانش شهتریدار بهه مشهارکت بموضهوعات مسهئله گهرید یاز سهو دهد؛یم

 قیآموزان را تشو  دانش انیامدیم ستیز طیمح   مسائل ینسات به عدالت اجتماع شانیآگاه

عنوان در جامره   نقش خود بهه یعدالتیحق   ب بدربار شانیشخر یهانسات به ارزش کندیم

  اکنش نشان دهند  رییعامالنِ تغ

در  اتیاضهیاز کالس درس ر قیسال تحق کی( حاصل 1341)  انیباالسوبرامان یدکتر ۀرسال

  خواندنهدیدرآمد در آن درس مهکم یهااز خانواده یاهپوستانیست که سا واگویدر ش یرستانیدب

 ۀ)خوانهدن کلمه اتیاضهیر یریادگیکرده که در آن از  یرا سازمانده یکالس درس یاضیمرلم ر

 نی( بهره گرفته است  بد اتیاضی)خواندن جهان با ر یاجتماع یهاتیفهم  اقر ی( برا یاتیاضیر

آموزان استخراب کرده اسهت  دانش یضوعات مولد ( را از زندگ)مو یمنظور، ا  موضوعات درس

کالس درس کسب کنهد کهه در آن  نیا یهایدگیچیپ بدربار ترقیعم یمحقق تالش کرده تا فهم

 نیها ینظهر یبها ههم داشهتند  ماهان کیهالوتید یارتااط یه اجتماع یاسی  س یاتیاضیر یهاجناه

اند  ا  ر ابط موجهود در کهالس شول داده  یگوتسوی    رهیفر یهادگاهیاز د یایرا ترک قیتحق

کهالس  نیا یاتیاضی  ر یه اجتماع یاسیس بدیتنارتااط ابراد درهم بدرس را مطالره کرده تا نحو
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آموز را با توجه کالس درس   ر ابط مرلم   دانش یهایژگیچطور مرلم   نوهیرا بهتر بفهمد؛ ا

د  برهد  نیکه ا دهدینشان م قیتحق یهاداده لیست  تحلد  برد سامان داده ا نیا یختگیآمبه در

از  یمتنهوع یهاجناهه یختگیدرآم نی  ا اندختهیکامالً با هم درآم یه اجتماع یاسی  س یاتیاضیر

 یزمهان یههامرلم(   د ره یآموزش ماتیآموز، ترممرلم   دانش یهاتهکالس درس )محتوا، گف

از موضوعات مولهد اموانهات  کی  هر شودیرا شامل م )ر زانه، چند ر زه   کل د ره( یمختلف

آن د   نی  ارتاهاط به یاسهیه س ی  اجتماع یاتیاضیر لیتحل یرا برا یمتفا ت یهاتی  محد د

چه  نوهیا    ا یآموزش یهایریگمید  برد به مرلم   ترم نیا نیارتااط ب نی  همچننهدیم شیپ

  کنهدیکمهک مه اریکند، بس بیآنها را با هم ترک ای ردیکار گاز ابراد را به کی  چطور هر  یزمان

د  برهد در  نیا بیاست که به ترک یکالس نیچن یاساس یژگیکالس درس   بودنی شنودگفت

 کرده است  یانیکالس کمک شا

 یانتقاد اتیاضير آموزش

 نیهن ا  فراال پردازانهینظر دگاهیآن از د فی  ترر یانتقاد اتیاضی ر د به بح  آموزش ر یبرا

 اتیاضهیشهود  اصهطالح ر فیهحوزه ترر نیا یاصل می  مفاه یدی اژگان کل دیحوزه نخست با

متفها ت بها  یفهیترر دگاهید نیدر ا ایشود تا مرلوم شود آ فیترر دیاست که با یاصطالح نیا ل

از  کیه  ههر ریهخ ایه جود دارد  اتیاضیآموزش ر بدر حوز گرید دانانیاضیر ای ومعم فیترر

 برنهدیرا به کار م یاصطالحات ایدر مااح  خود اصطالح  یانتقاد اتیاضیموزش رمتخرران آ

پهژ هش  نیهر  در ا نیه  از اکنهدیکمک م شانهیاصطالحات به فهم نظر نیآنها از ا فیکه ترر

 اژگهان  ،یانتقهاد اتیاضهیآمهوزش ر فیحوزه   ترر نیدر ا اتیاضیاز ر یکل فیعال ه بر ترر

  شودیحوزه در بخش مربوط آ رده م نیا از متخرران کیهر  یدیکل

در  یاژهیه  گهاهیجا ایهاسهت کهه در سراسهر دن یاز جملهه در سه اتیاضیر: اتیاضير فيتعر

 اتیاضهیبهدل شهده اسهت  ر یدرساز برنامه یجدانشدن یدارد   عمالً به جزئ یدرس یهابرنامه

ر زمههره    یزنهدگبهها  یاسهت   ارتاهاط یمرمهوالً انتزاعهه یآمههوزش سهنت یههادر نظام یرسهم

 یاضیر ر حی  ب یانتزاع یهاعمدتاً با جناه آموزانانشآموزان ندارد  ددانش یزندگ یهاتی اقر

اسهت  نیآمهوزان عیهدانش یهمان است که بها زنهدگ یاضیسر کار دارند، اما  جه مرنادارتر ر

را  یرسههمریز اتیاضهیآمهوزان ر(  دانش4941 ا،یهبهه نقهل از گو 4947 پهور،ی)خاکاهاز   موسه

 بآمهوزان دربهاراز دانش ی  مثالً  قتابندیر زانه ب یآن را در زندگ یهامثال توانندی  م شناسندیم
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   افتنهدیمه دکردنیهخر ادیهبهه  یاریبس شود،یآنها سؤال م بر زمر یدر زندگ اتیاضیکاربرد ر

ههم  یگر هه انیهم نی  در ازنندی پز را مثال مهنگام پخت یریگکردن   اندازه زن گرید یبرخ

)ا رتهون،   کننهدیمدرسه استفاده مه فیانیام توال یتنها برا اتیاضیاز ر کنندیهستند که انعان م

دشهوار  یالاته اگر ساده باشد    قته دانند،یرا جالب م اتیاضیآموزان راز دانش یاری(  بس1331

 ایه اتیاضهیبهه ر یقگهعالیبه لیهآمهوزان دلاز دانش ی   قتهخوانندیکننده مآن را کسل شودیم

ر زمهره    یدر زنهدگ ینیاز مسائل ع اتیاضیر ییجدا الًمرمو پرسند،یدر فهم آن را م یدشوار

 یهابودن ر شهم به نامناسب ی  برخ شمارندیرا بر م شانیها  دزدزه قیآن با عال وندیعدم پ

دارد کهه  تیهاهم لیدل نیصرفاً به ا اتیاضیآموزان، راز دانش یبرخ ی  براکنندیاشاره م سیتدر

 دارند  ازیدر آن ن یقاول ب  نمر اتیاضیبه ر یلیتوم التیارتقا به مقاطع باالتر   تحر یبرا

از قواعهد  یارا میموعهه اتیاضیندارند  آنها ر اتیاضیاز ر یقیدق ریآموزان ترودانش زالب

سوءبرداشت از ر ش  نی  اشوندیاستفاده م یحل مسائل کتاب درس یکه برا دانندیها م  فرمول

   نیا له یریادگیه یههاتیشهده اسهت  مرنادارشهدن فرال یدر مدرسهه ناشه اتیاضیر سیتدر

کهه  اتیاضهیر بدربهار ژهیهامهر بهه   نیهاسهت   ا یهر موضو  درس یریادگی رگام د نیمهمتر

 م،یآمهوزان مرنهادار کنهدانش یرا برا اتیاضیر نوهیا یاست، صادق است  برا یانتزاع یموضوع

تها ههم  میر زمره را به آنها نشان ده یدر زندگ اتیاضیاز کاربرد ر ینی  ع ی اقر یهانمونه دیبا

 یههاتیآن   شهرکت در فرال یریادگیه یبرا یازهیشود   هم انگ ترآسان شانیبرا اتیاضیفهم ر

 یاسهتانداردها نیبها تهد  4343در سهال   «وهایآمر یاضهیمرلمهان ر یشورا»کنند   دایپ یاضیر

آمهوزان دانش رامهونیکه برگرفته از جهان پ ییهابر حل مسئله اتیاضیر یدرس  برنامه یبایارزش

کهرده،  فیدادن ترررا انیام یریادگی   یریادگیدادن را انیام ییویکه دکردند  چنان دیاست، تأک

ر د دیهبا یریادگیشد   فیترر  «اتیاضیدادن رانیام»همان   «اتیاضیدانستن ر» زیشورا ن نیدر ا

  نون،یهدر ارتاهاط اسهت )ف رنهدهیادگی یبها زنهدگ ماًیکه مستق ردیقرار گ ی  تیارب هاتیدل فرال

1334 ) 

  شهودیمه فیهترر« جامره یبرا یدادن کارانیام» اتیاضیر زین یانتقاد اتیاضیآموزش ر در

هرچند دارد   رییادعا کرد که قدرت تغ طورنیا توانیجامره است   م رییتغ یبرا یعلم اتیاضیر

اسهت  یمتهأثر از جاهر اجتمهاع زیهبلوه خهود ن ستیدر جامره ن رییتغ یادیفقط عامل ا اتیاضیر

اسهت  یاجتمهاع یهمچنهان برسهاخت م،یبهدان یاجتمهاع یهیر یرا ن اتیاضهیاگهر ر یچراکه حته
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  «یتوانمندسهاز»جههت  یابهزار توانهدیمه اتیاضیآموزش ر ن،یالف(  بنابرا4331)اسووزموزه، 

  «  انحرههارطلب» ایهباشههد   «رنهدهیدربرگ» توانهدی  مهه«  سهرکوب» یبهرا یالهی سهه ایهباشهد 

 ( 1334س،  ی)اسووزموزه   ن  «زیآمضیتار»

  در داننهدیم ی رزش مشارکت یرا نوع اتیاضیر ات،یاضیآموزش ر پردازانهیاز نظر یبرخ  

 کیهآمهوزان را تحردانش یهستند که در آن کنیوا  یطیشرا یادیمرلمان به دناال ا دگاه،ید نیا

 یبهرا یمشهارکت یتیآموزان آنها را در فرالدانش نیشیمتناسب با دانش پ یاکرده   با طرح مسئله

مسهئله  یسهازهیحهل مسهئله بهه شا یآمهوزان بهرادانش ب،یهترت نیکننهد  بهد ریدرگ سئلهحل م

دادن،   گهوش از خوانهدن شیب انیم نی  در اشوندیم ریطور فرال با موضو  درگ  به پردازندیم

 نوههیا یبه جها ن،ی(  بنابرا1341  راب،   ستی)بپت ابدییم تیبا مسئله اهم یریدادن   درگانیام

را انیهام دهنهد    یاصهل یههااتیکننهد کهه چطهور عمل نی  تمهر اموزنهدیتنهها ب موزانآدانش

ر طرح مسهئله که چطو اموزندیب دیبا رند،یکار گبه یحل مسائل انتزاع یرا برا یاضیر یهافرمول

 نیاز ماشه نهدهی گو کنند  آنها خواه نهاخواه در آحل   فهم آنها با هم بح    گفت یکنند   برا

مسهائل    نیاستفاده خواهند کرد اما درک   فهم ا یاتیاضیحل مسائل ر یبرا وتریمپحساب   کا

 است  یامدرسه اتیاضیر باست که آموزش آن بر عهد یبرخورد با آنها امر یچگونگ

مموهن اسهت  گهرید یاز سهو یباشد  ل یافتنیندست یهمچون راز تواندیم اتیاضیر      

 یچهه کسه ردیهبگ میکنهد   ترهم فهایرا ا طهرویب ینقش قاض یموضوعات درس ریاز سا شیب

 ینگهاان اتیاضیر ن،یآن را ندارد  بنابرا ییتوانا یانیام دهد   چه کس یدر جامره اقدام تواندیم

 نی(  بهد1334 س،یجامرهه اسهت )اسهووزموزه   نه یریگمیترهم یندهایفرامشارکت در  یبرا

دانست که  هایریگمیدر ترم یمحور یدر جامره را نقش اتیاضینقش آموزش ر توانیم ب،یترت

 ایهرا حهذو کهرده  گهرید یدر جامره  ارد کند   برخه یریگمیرا در نظام ترم یافراد تواندیم

 تواندیمختلف م یها   طاقات اجتماعآن به گر ه یدرسبرنامه   اتیاضی  آموزش رردیبگ دهیناد

 که اهداو باال را محقق کند  یاگونهمتفا ت ارائه شود به

 جود دارد، چراکهه متشهول از  اتیاضیدر ر ری  ترا ریتفس نیبا رند که کمتر نیبر ا یاریبس

 احد ارائهه  یشولبه ایر دنرا در سراس اتیاضیر توانیکمک آنها ماست که به یقواعد استاندارد

است )اصالن توتک    یاسیرسیفارغ از ارزش   ز اتیاضیمرتقدند که ر یبرخ ن،یبراکرد  عال ه

 :کشندید  با ر نادرست را به چالش م نیا ریز یها(  مثال1344گران، ید
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کهه د  ضهلع  یاینخست چهارضلر فیمختلف از ن زنقه است  در ترر فیا ل د  ترر مثال

کم د  ضهلع بها دسهت ید م بهه چهارضهلر فیه  در تررشودیم دهیباشند، ن زنقه نام یوازآن م

(  نگهاه 1332اند )گهر،،  شهده رفتهیپذ اتیاضیدر ر فی  هر د  تررشودین زنقه گفته م یمواز

 یشترید م ترداد ب فی  در تررکندیرا آشوار م فیترار نیا یناسازگار فید  ترر نیبه ا ترقیدق

ا ل محد دتر است  مهثالً،  فیترر کهیدر حال رند،یگیعنوان ن زنقه قرار م لین هایلراز چهارض

 یا  مثهال د م مسهئلهستین نیا ل چن فید م ن زنقه است، اما در ترر فیهم طاق ترر لیمستط

 قیهاز طر« ربها»از انقالب است که بهه آمهوزش مفههوم  شیپ رانیششم ا یۀپا اتیاضیاز کتاب ر

  دهدیم یدرصد به فرد 4 ب ام با بهر الیهزار ر 214مالغ  یتاجر»رداخته است  پ یجار میمفاه

 یبارز ۀمثال نشان نی( ا4344پور، )محسن« بازگرداند؟ دیرا با یسال چه مالغ کیفرد برد از  نیا

مسهائل  بپنههان در پهس پهرد یامیه  همهواره پستندیفارغ از ارزش ن یاضیر ائلمس نوهیاست از ا

  د  شهوندیمنتقهل مه ههاامیآن پ رینظ یهانیباال هست که با حل آنها   تمر ۀمسئلمانند  یاضیر

ههم  یبلوه بار ارزش ربردارندیتنها تفسنه اتیاضی  آموزش ر اتیاضیکه ر دهدیمثال باال نشان م

دارنهد بهه کمهک  ی  سهر رفتههیپذ فهرضشیعنوان پموضو  را به نیا یانتقاد یهاهیدارند  نظر

 را به شاگردان منتقل کنند  ی  اصول انتقاد میمفاه اتیاضیآموزش ر

 یهاتی  فرال هادگاهید «یانتقاد اتیاضیآموزش ر» اصطالح: یانتقاد اتیاضيآموزش ر فيتعر

گرفتهه، تها  اتیاضهیآمهوزش ر ی  اجتمهاع یاسیس یهابر جناه دیاز تأک رد؛یگیرا دربرم یمتنوع

   ینهژاد ،یمختلهف قهوم یههاگر ه نیدر به یاتیاضیر یهادهیکردن اموان بر ز   بهاود افراهم

بهر  دیهتأک زی  ن یانتقاد یشهر ند یارتقا نیدر عمل   همچن اتیاضیتوجه به کاربرد ر ،یاطاقه

تر  کوچهک یهرچند در ابراد کیدموکرات ۀجامر کیاز  یاعنوان نمونهدر کالس درس به یزندگ

 یی  راهوارهها نیهی  تا فیترر یشولآن را به یدانتقا اتیاضیآموزش ر پردازانهیاز نظر کیهر

بهر  کیآنها، هر یآرا انی  با  جود شااهت فرا ان مانددهکر شنهادیبه اهداو آن پ دنیرس یرا برا

حهوزه پرداختهه  نیا ۀبرجست یهاچهره یهادگاهیدارند که در ادامه به د دیتأک یموضوعات خاص

  شودیم

 اتیاضيرآموزش  یانتقاد تی: ماهاسکوزموزه

 اتیاضهیاز آمهوزش ر یخاصه ۀشهاخ توانیرا نم یانتقاد اتیاضینظر اسووزموزه، آموزش ر از

آن را در  تهوانیکرد   نهه مه یخاص مررف یکالس درس یشناسآن را ر ش توانیدانست  نه م
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 ییهاعاهارت اسهت از دزدزهه یانتقاد اتیاضیگنیاند  بلوه آموزش ر یاژهی  یدرسقالب برنامه

 نیه(  ا1334 س،یبرآمهده اسهت )اسهووزموزه   نه «اتیاضهیآمهوزش ر یانتقهاد تیهماه» که از

را  ییهاها   دزدزه  اسووزموزه پرسششوندی  عمل مربوط م قیتحق بها به هر د  حوزدزدزه

 ریهمناسهب ارائهه کننهد، در قالهب ز ییهاآنها پاسهخ یبرا انددهیحوزه کوش نیا پردازانهیکه نظر

 (:4332  لسن،ی  ن وزه)اسووزم فهرست کرده است

کردن افهراد آمهاده ست؛ی   ر د به بازار کار ن ندهیآ یافراد برا یسازآموزش تنها آماده ۀفی ظ

 یاصل فیاز جمله  ظا زین ی  اجتماع یاسیس یمشارکت در زندگ یبرا ندهیعنوان شهر ندان آبه

 چگونهه د؟یهد اتیاضهیوزش رامهر را در آمه نینمود ا توانیاست  چگونه م یاآموزش مدرسه

 یاجتماع یزندگ یانتقاد یهایژگی  لی  تحل ییشناسا یبرا یعنوان ابزاربه اتیاضیاز ر توانیم

فهم   دانش در  یارتقا یآموزان را برادانش یهاتی  صالح قیعال توانیم چگونه بهره گرفت؟

 یت، مسها ات   برابهرمربوط به عدال یهاپرسش توانیم چگونه لحاظ کرد؟ اتیاضیآموزش ر

 گنیاند؟ اتیاضیرا در کالس درس ر

 اتیاضهیشود  امها ر لیها تاداز پرسش یری س ۀحل دامن یبرا یبه ابزار تواندیم اتیاضیر 

 نیهدر ا اتیاضهیموضهو  انتقهاد باشهد  آمهوزش ر دیبلوه خودش هم با ستیانتقاد ن ۀلیتنها  س

 تهوانیکوچهک اسهت کهه مه ۀجامره کیکالس درس  هر خواهد کرد؟ دایپ ییصورت چه مرنا

آمهوزان   مرلمهان در کهالس دانش ۀرابطه یفرضهشیپ نیرا در آن تیربه کرد  با چن یدموکراس

 چگونه خواهد بود؟ اتیاضیدرس ر

را بهه سهه  یانتقهاد اتیاضهیآمهوزش ر ۀخهود دامنه یب( در کارها1341اسووزموزه ) الاته

 محد د کرده است: ریز یموضو  اصل

   طیدر شهرا اتیاضهیر یریادگیه: آمهوزش   اتیاضير یریادگيآموزش و  یهاتیموقع تنوع

 یدیبا د یانتقاد اتیاضیکه آموزش ر ردیگیصورت م ایدر سراسر دن یکامالً مختلف یهاتیموقر

 ایهکشهور  کینمونه، آموزش به مهاجران در  یاشوال گوناگون نظر دارد؛ برا نیا ۀنقادانه به هم

 شهر  کی ۀمحر م در حوم یهاادهاز خانو یانآموزدانش

   اتیاضهیمحور در آمهوزش ر: گسترش گفتمان مدرسههدر عمل اتیاضيانواع آموزش ر تنوع

مربهوط  اتیاضهیبهه ر یمختلف   متنو  در خارب از مدرسهه کهه بهه نهوع یهاتیاشاره به فرال

وشهش داده   بهه تنو  را پ نیبتواند ا دیبا یانتقاد اتیاضیاست  آموزش ر تیحائز اهم شوندیم
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 ،یمهندسه اتیاضهیمثهال، ر یعمل در خهارب از مدرسهه بپهردازد  بهرا ۀطیدر ح اتیاضیانوا  ر

 در عمل هستند  اتیاضی  امثال آن اشوال مختلف ر یکشا رز ،یپزشو

آمهوزش  نوههیا ات؛یاضیدر آموزش ر ی  اجتماع یاسی: توجه به ابراد سیامکانات آموزش تنوع

 ایهبهر آن مترتهب اسهت؟ مهثالً آ ی  چه آثهار نیامدیب یبه توانمندساز تواندیچطور م اتیاضیر

هسهت کهه  یدر جهوامر یعدالت اجتمهاع یبرقرار یبرا یاموان یادیقادر به ا اتیاضیآموزش ر

 در آنها برقرار است؟ نهر ابط ناعادال

 اتیاضهیدر آمهوزش ر یاژهیهبر موضهوعات   یانتقاد اتیاضینظر اسووزموزه آموزش ر از

 یالگهو ،یچندزبانه   چنهدفرهنگ یهاآموزان، کالسدانش ۀنیزمکرده است، از جمله: پس تمرکز

آموزش  یهاپر ژه یآموزان، سازماندهموردتوجه دانش یاتیاضیر میجامره در کالس درس، مفاه

)اسهووزموزه   بربها،   وتریبهه کهامپ یمنهابع   دسترسه عیهدر عمل، توز اتیاضیراعتاار  ،یاضیر

 هها،یکه با افشاکردن   کشف نابرابر خواندیم یرا آموزش یآموزش انتقاد ی  نی(  همچن1331

 جامرهه را نشهانه رفتهه اسهت یهاها   بحرانترارض یگری  هر نو  ظلم   ستم د هایعدالتیب

اسهت کهه برآمهده از  ییهابا چالش یریدرگ یانتقاد اتیاضیالف(  آموزش ر4331)اسووزموره، 

   یچهون عهدالت اجتمهاع ییهاآمهوزش بهه دزدزهه نینو  آموزش است  ا نیا یانتقاد تیماه

 ( 1334 س،یبه آنها پرداخته شود )اسووزموزه   ن نی  تمر قیبا تحق دینظر دارد که با یبرابر

      یریادگیه نهدیههدو از فرا دیهبا یانتقهاد اتیاضهیتر از آمهوزش رر شن یدرک یبرا: یریادگي

آمهوز   نقهش مرلهم   دانش ،یتهیاههداو ترب نیهیم بهه تامفههو نیهشدن امشخ  شود  ر شن

  کندیکمک م یآموزش یهار ش

صورت  یتیدر آن فرال دیمختلف دارد: ا الً با ۀد  جنا یانتقاد اتیاضیدر آموزش ر یریادگی

د   نیها تهوانیمثال م کیداشته باشد  با  تیفرال نیاز انیام ا یهدف دیبا رندهیادگی اًی  ثان ردیپذ

 تیهلفرا کیهدر حال انیام  کندیم یباز  یاضیر یهاکه با مورب یتر کرد  کودکرا ر شنجناه 

 اتیاضهیاما در آمهوزش ر رد،یگیم ادی زیرا ن بیاعداد   ترک میمفاه تیفرال نیا نیاست   در ح

  شودیاطالق نم یریادگی ردیگیصورت م رندهیادگی یکه بد ن قرد قال یتیفرال نیبه چن یانتقاد

بهه  لیتادا   تیندارد  اگر فرال یکه در حال انیام آن است، توجه یتیبه فرال یباز نیدر ا کودک

 ،یانتقهاد اتیاضهی  در آمهوزش ردههدیرخ مه یریادگیآگاهانه با هدو مشخ  شود، «  کنش»
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 دههدیانیهام مه یزیهچ ادگرفتنیه  به قرهد  تیفرال کیبا  رندهیادگیاست که  یکنش یریادگی

 الف( 4331)اسووزموزه، 

بهد ن ههدو  یتیآموزان اسهت   اگهر فرهالاهداو دانش یریادگینظر اسووزموزه، عامل  از 

 یرخ نهداده اسهت  مهثالً  قته یریادگی یهی  در نت دیرا کنش نام تیآن فرال توانیانیام شود، نم

صهورت نگرفتهه   تنهها  یکنند، در  اقهع کنشه دیآداب   رسوم را تقل رندیگیم ادیآموزان دانش

از  یاری  بسدینام  «یآموزفرهنگ»به اصطالح  ای یرفتار دیتقل ای یرا آموزش سازگار نآ توانیم

 دیهآن  جود داشهته باشهد، تقل یریادگیاز  یقرد نوهیشول بد ن ا نیبه ا یفرهنگ اتیخروص

هها     بح شهوندیبه اشهتراک گذاشهته مه یندرت اهداو آموزشبه ی  در آموزش سنتشوندیم

 ادیهموضهو       بدربهار میخهواهیامر ز مه: »شوندیشول آزاز م نیبه ا مرموالً یکالس سیتدر

 گهاهی  جا تیهموقر بهستند کهه دربهار یآموزان همچون سربازاندانش یر ش نی  در چن«میریبگ

 افهتی  سربازان اموان دردانندینم یزیکه قرار است انیام شود چ یحرکت برد نیخود   همچن

را بهه  یعمله ایهحرکهت  نیکهوچوتر توانندیک را ندارند   نمیستراتژا طیاز شرا یکل یریترو

کننهد  یر یه  چهرا پ چهونیدسهتورات را به دیهصالح   نظر خهود انیهام دهنهد بلوهه تنهها با

 الف( 4331)اسووزموزه، 

 یازههای  ن قیهبها عال یتنگهاتنگ ونهدیپ یریادگیهاههداو  یانتقهاد اتیاضیدر آموزش ر اما

 ینقشه یریادگیه طیاههداو   شهرا نییدر تر دیآنان با ماتیترم ر نیز ادارند   ا رندگانیادگی

 تواندیم یریادگیقائل شد  هدو  زیتما یریادگیاهداو مختلف  نیب توانیداشته باشد  م یاساس

به مرلم مربوط  یریادگیهدو  یمربوط باشد  گاه یموضو  درس یمحتوا بدربار ییاهبه پرسش

انیام دههد چهون مرلهم از ا   یدر مدرسه کار دیکه با کندیاس مآموز احسدانش یرنی: شودیم

  در گهرددیهها   نمهرات برمهآزمون ریبه ساختار مدرسه نظ یریادگیهدو  یخواسته است  گاه

بهه  ای شیهایهموالس گریاش با دآموز در کالس   رابطهدانش تیموقر بهامر  نیموارد، ا یبرخ

 ۀبهه میموعه یریادگیهبدان مرناست کهه اههداو  نیرد  ادا یبستگ اشندهیاز شغل آ یترور  

  لز مهاً  دهنهدیسهوق مه یرا به جهات مختلف رندگانیادگیکه  گردندیاز عوامل باز م یادهیچیپ

  ستندیمرلم ن یاز سو شدهنییراستا با اهداو ترهم یهمگ

   قیه  عال تایاضیر نیموفق باشند به شرط آنوه ب اتیاضیدر ر توانندیآموزان مدانش ۀهم

آمهوزان از دانهش دانش تهرینیبرقرار شود تا به فهم هر چه بهتر   ع یمرنادار وندیآنان پ یازهاین
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آمهوزان دانش ۀدرنظهر گرفتهه شهود کهه همه دیهم با فرضشیپ نیکمک کند   الاته ا اتیاضیر

ه همهواره بهه اسهت که ازین یبه مرلمان بیترت نی(  به ا1333  ،یکنند )گ دایبر آن تسلط پ دقادرن

آموزان خود را هنگام کار   منظور آنها دانش نیهستند  بد وندیپ نیا یبرقرار یبرا ییهادناال راه

   ابنهدییمهرتاط بها موضهو  را م ی شهنودهاگفت یمناسب بهرا طیشرا کنند،یمشاهده م یباز

 هستند  ی  بررس قیدر حال تحق وارههم

 یامر یریادگی   یآموزش یهاتیدر فرال رانیاگشرکت فرال فر یانتقاد اتیاضیآموزش ر در

   شهودی شنود محقق مگفت قیاست که از طر یندیفرا یریادگی دگاه،ید نیاست  در ا یضر ر

مسهائل  بمتنو  افهراد دربهار یها  تیربه هادگاهیچراکه د کندیم فایا یاساس یدر آن نقش« تنو »

بههه  رانیههدر فراگ ی  تنههو  فرهنگهه ردآیرا بههه کههالس درس مهه ی  فرهنگهه یاسههیس ،یاجتمههاع

 یهاتیربهه ۀهرکس اموان عرضه رایز کندیکمک م یدر کالس درس یریادگی ندیفرا ترشدنیزن

 یههایتفوهر، اسهتراتژ یههاانهوا  ر ش یکهالس درسه نی  در چنهکندیم دایخود را پ یشخر

کمهک  تهریزنههر چهه بهتهر    یریادگیمختلف به  یهاتی  ظرف هاتیمختلف حل مسئله، قابل

مناسهب  اریبس یآموزش یهار ش نیچن یسازادهیپ یبرا یچندفرهنگ یهاطیمح نی  بنابراکندیم

 ( 1349)ماشاد    سزار،   کنندیکمک م اتیاضیهر چه بهتر ر یریادگیهستند   به 

در مدرسهه  توانهدیدارد  انتقهاد نمه یاژهیه  تیهاهم یانتقاد اتیاضیهم در آموزش ر انتقاد

 یزههایکننهد  چ تیاحساس مسهئول شانیریادگیر ند  یبرا رندگانیادگی نوهیمگر ا ابد،یگسترش 

 تهوانیانتقاد را نمه تیآموزان آموزش داد، اما صالحبه دانش یطور دستوربه توانیرا م یاریبس

آمهوزش  ۀجنا نیبه عنوان کنش مهمتر یریادگیاست که  لیدل نیبه خورد آنها داد  به هم ربه ز 

  میکنه فیترر یانتقاد یعنوان کنشرا به یریادگیتا  کنندیکمک م یریادگیاست  اهداو  یانتقاد

 تهوانیآنگاه مه رد،یها را هم دربربگاطالعات نااشد بلوه کنش افتیدر یمرناتنها به یریادگیاگر 

 انیام شده است  رندهیادگیبه دست خود  یریادگیشد که  یمدع

 ی  د رنما نهیزمپس ،یریادگیجمله عوامل اثرگذار در  از: نرندگایادگي  یو دورنما  نهیزمپس

فهرد  ی  اجتماع یفرهنگ ،یخانوادگ طیها، سابقه   شراهمان تیربه نهیزماست  پس رندگانیادگی

ها     د رنمها بهه فرصهتشهودیم یناش کند،یم یکه در آن زندگ یطیاست که از خانواده   مح

فهرد  یجامره برا ی  فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتراد طیشرا سوکیاشاره دارد که از  یاموانات

 سهازدیخهودش آمهاده مه یفهرد بهرا گهرید یالف(   از سهو4331)اسووزموزه،  آ ردیفراهم م
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ها   اموانهات د رنمها  جهود دارد تها فرصهت رییه(  گرچه همواره اموان تغ1331)اسووزموزه، 

کهه هرگونهه  دیهآ دیهپد یاسفناک تی ضرکه محتمل است  زین نی  خلق شوند، اما ا دهید دیجد

 یدهایهاندازها   اممشهترک، چشهم یزنهدگ یهاتیربهه قیهرا نابود کند  د رنماهها از طر یدیام

ارتااطهات  قیهمشترک   از طر یهاتی  محر م دهایها   تحدمشترک از فرصت ریمشترک، تفاس

 الف( 1341 ووزموزه،)اس رندیگیشول م یاشهیطور کلاز افراد به یگر ه نی  قاعدتاً ب

آنها  ۀنیزمافراد با پس یادعا کرد که د رنما توانی  د رنما کامالً به هم مربوطند  م نهیزمپس

   سهتیگهزاره همهواره صهادق ن نیهنقش دارد  الاتهه ا ندهیآ فی  گذشته در ترر ردیگیشول م

 سهتآنها بوده ا ۀگذشت یندگافراد کامالً متفا ت با ز بندیآ دهدیهم هست که نشان م ییهانمونه

که  ییدارند  استثناها تیدر  اقر شهیاست که ر یآمار   احتماالت شودینکر م نیایآنچه در ا ی ل

اسهت کهه  یقابهل ارجهاع تیاکثر شودی  آنچه مطرح م ستی جود داشته   دارند مورد بح  ن

در سهال   «یجههان ۀگزارش توسر»در  یباشد  بانک جهان یجار یهابح  یبرا یمالک تواندیم

گهزارش د   نیها یموضو  ارائه کرده است  در ابتدا نیا یبرا یجالب   کامالً ر شن مثال 1332

 یاند  ا لهآمده ایبه دن 1333ر ز سال  کیکرده که هر د  در  یرا مررف یجنوب یقایکودک از آفر

 733 ۀدر فاصهل یشرق پیاست که در استان ک یی  ر ستا ریفق یااز خانواده اهپوستیس یدختر

 دپوسهتیسف یپسهر ینهدارد  د مه یرسم التیمتولد شده   مادرش تحر تا نپیک از لومتریک

 یخود را در دانشگاه التیآمده   مادرش تحر ایبه دن تا نپیمرفه در ک یااست که در خانواده

 ت،ید  کودک در ر ز تولد کامالً متفها ت اسهت: نهژاد، جنسه نیا طیمرتار تمام کرده است  شرا

 یرهایکه چگونه متغ دهدی  آمار نشان میی  ر ستا یشهر تیموقر نواده،خا التیدرآمد   تحر

د  کودک منیر شهود:  نیا یآت یدر زندگ یاساس یبه تفا ت توانندیم شدهنییترشیاز پ ید رنما

از  شهتریاز د  برابهر ب شیاحتمال ب نیکه ا ردیبم یاحتمال دارد که دختر در سال ا ل زندگ 7.1%

 13سهال   دختهر تنهها  24پسر حهد د  یبه زندگ دیاست  ام %9تنها  هشانس مرگ پسر است ک

 یدر مدرسهه را کامهل کنهد  له لیسهال تحره 41داشته باشد کهه  دیام تواندیسال است  پسر م

 یشهتریب اریسال است  دختر نسات بهه پسهر بهه احتمهال بسه کیدختر کمتر از  لیاحتمال تحر

کهه ا  بهه آب سهالم   بهداشهت    ر دیمه تمهالاح نیخواهند داشت  همچنه یارانهیفق یزندگ

ر ز،  کیهد  کودک متولدشهده در  نیا ینداشته باشد  د رنما یمدارس خوب دسترس نیهمچن

  امواناتشان را بهه  طیشرا توانندیکشور کامالً با هم متفا ت است   طاراً آنها م کیسال    کی
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 یهاامها شهول شهود،ینم نییبا آمار تر هاآن بندی  درست است که آکنند ریترا یمتفا ت یهار ش

آنها متفا ت اسهت،  ی  د رنما نهیزمپس یآنها اساساً متفا ت است   قت یآمال   آرز ها یآمار

از آنهها بهه  یوهی کههیکامالً متفا ت خواهد بهود  در حهال زیعملورد آنها در مدرسه ن یهار ش

است که بفهمهد چگونهه  نیبه دناال ا یگرید شد،یاندیدر مدرسه ماقدام  یها  ر ش هاتیا لو

 الف( 1341رفتن را تیربه کند )اسووزموزه، مدرسه تواندیم

آنها  بندیاز شغل آ یریآموزان است   ترودانش یر شیپ بندیبه آنچه آمد، د رنما آ باتوجه

آمهوزان دانش یکهه بهرا یناز اموا ی  بخشدهدیدست مرقم خورده به شیهم از پ یکه تا حد د

آنهها  بنهدیآ ی جود دارد، به احتماالت   اموانات شهغل یریادگی یهدو برا کیبه  دنیرس یبرا

 نیبه یارتااط گونهچیآموزان هدانش کهیهستند  در صورت یافتنیکه به نظرشان دست اردد یبستگ

آن خواهنهد کهرد   یریگادی یهم برا یتالش کمتر نند،ینا اتیاضیر یریادگیخود    یشغل بندیآ

 یاعضها ۀهم رایز کندیم میعنوان کارگر ترسخود را به یشغل بندیآ یآموزنمونه، اگر دانش یبرا

مسهائل میهرد  یآمهوزدانش نیدشهوار اسهت چنه اریاند، بسرا داشته شهیپ نیهم هم اشاهخانود

 نیهچراکهه همهواره اآن داشهته باشهد  یریادگیه یبهرا یازهیهاصهالً انگ ای ردیبگ ادیرا  اتیاضیر

از  شتریکه پ یفیندارد  در اقع، با توجه به ترر ینقش اشندهیدر آ اتیاضیرا دارد که ر فرضشیپ

صهورت نخواههد  یریادگیمورد اصالً  نیآمد، در ا یانتقاد اتیاضیدر آموزش ر یریادگیمفهوم 

  آمهوزش شودینمدر آن انیام  یقال یبه هدف دنیرس یآگاهانه   در راستا یگرفت، چراکه کنش

 یهاتیکمک فرالآن به ی اقر یمرنابه یریادگیآموزان تا است به دانش یکمو یانتقاد اتیاضیر

 ی  باتوجه بهه تنهوعکندیم فایا یاساس یهم نقش یتنو  فرهنگ نیب نیشود  در ا قمحق یمشارکت

در  یترمتنهو  یهامختلف  جود دارد، بح  یهاآموزان گر هدانش ی  د رنما نهیزمکه در پس

دانهش خهود را شهول  ،یریادگیه  ههدفش از  زهیهکه هرکس با توجه به انگ دهدیکالس رخ م

  دهدیم

کهامالً  یدارد   امهر یآمهوزان بسهتگدانش ی  د رنمها نههیزمبهه پس یریادگیه مرنادارشدن

بها فرهنهگ    یاضهی  مسهائل مطهرح در آمهوزش ر یکالسه یههاتیفرال یاست   قت یفرهنگ

مثهال، اگهر  یاسهت  بهرا ریپهذمرنادار اموان یریادگی ابد،ی وندیآموزان پدانش یفرهنگ ۀنیزمپس

شهود، مموهن  دهیپرس ییآموزان ر ستامتر  از دانش ستگاهیدر ا یبرقپله عتسر بدربار یامسئله

 نیهمه کههیدر حهال سهتند،یمرنادار ن یریادگیبوده   قادر به  مرنایکامالً ب شانیاست موضو  برا
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کامالً ملموس  یامسئله تواندیم کنندیم یبزرگ زندگ یکه در شهرها یآموزاندانش یبرا نیرتم

(  در کهل 1331مرنادار خواهنهد بهود )اسهووزموزه،  یریادگی  قادر به فهم آن    د  مرنادار باش

 یههانیآموزان باشهد تها مرنهادار شهود  تمردانش ۀدانش   تیرب یبرمانا دیبا اتیاضیآموزش ر

کهه همهراه  یآمهوزمثهال دانش یآشهنا باشهند  بهرا یآمهوزان موضهوعاتدانش یبهرا دیبا یسدر

که مربهوط بهه  یدر قالب مسائل یرا به راحت اتیاضیر تواندیم کندیم راش در مزرعه کاخانواده

  نهامفهوم  مرنایاحتماالً ب یآموزان شهردانش یمشابه برا ۀمسئل کهیدر حال اموزدیمزرعه است ب

 است 

 یانتقاد اتیاضي: سواد رنيفرنکنستا

کردن از پرسهش ییدارد کهه زالاهاً شهامل توانها دیهتأک یانتقاد اتیاضیبر سواد ر نیفرنونستا

 ۀارائه ییبهه فههم شهخ  از موضهوعات خهاص   توانها دنیبخشمنظور عمقبه یسؤاالت آمار

فهرد را  یعهدد یههااز داده یهم انتقهادموضوعات است  ف نیفهم افراد از ا رییتغ یاطالعات برا

 زانهدیانگیراجهع بهه سهاختار جامرهه برمه شدهنییتر شیاز پ یهافرضشیپ بردنرسؤالیز یبرا

سهواد  یدرسهبرنامه یرا بهرا ریهچههار ههدو ز یطور کلهبهه نی(  فرنونستا4337 ن،ی)فرنونستا

 (:4334 ن،ی)فرنونستا شماردیبرم یانتقاد اتیاضیر

دچار مشول هستند  یاضیآموزان در حل مسائل راز دانش یاریبه نظر ا ، بس :اتیاضير فهم

کلمات   عاهارات مسهائل  یرا انیام دهند   مرنا یاضیر یاصل اتیعمل توانندیازلب م نوهیبا ا

خهود در  ییاز دانهش   توانها یمنفه یریدر اقهع، آنهها ترهو کننهد؛یدرک م یخوبرا به یاضیر

 دیهدارد  نخسهت، با شهنهادیسهه پ اتیاضیآموزان از رفهم دانش تیتقو ی  ا  برانددار اتیاضیر

آموزان در کهالس صورت که دانش نیبرد به ا نیرا از ب یاضیر سی  تدر یریادگی نیب ید گانگ

برقرار شهود   ترامهل  وندی  فرهنگ پ یاضیدانش ر نیب دیکنند  د م، با فایدرس نقش مرلم را ا

   یسهطح یآنوهه در قالهب سهؤاالت یبه جها یاضیموضوعات ر گردد  سوم، ظد  لحا نیا انیم

کهه ههر  یاگونههارائه شوند به قی  عم دهیچیپ ییهابه صورت پرسش دیطرح شوند با استفادهیب

 کند  یادیرا ا یمتفا ت یریادگی ۀمسئله تیرب

رد بهه قرهد دا ره،یهفر« خواندن جهان» بدیبا الهام از ا نی: فرنونستایاسیدانش س اتیاضير فهم

جامرهه  یفههم سهاختار نهادهها یبهرا یاضیر یها  مهارت میآموزان کمک کند تا از مفاهدانش

)مانند  یعدد فاتی: نخست فهم انوا  مختلف توصدهدیامر به د  ر ش رخ م نیاستفاده کنند  ا
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کردن   دناهال یاعداد بهزرگ؛ د م اسهتفاده از محاسهاات بهرا یدرصد، کسر،    (   مرنا ،نمودار

خام بهه  یهاداده لیتاد یاطالعات   برا یی  بازنما ییبازگو یبرا گران،ید یهاسنیش استدالل

  یعدد فاتیتوص

پنههان دانهش  یهااسهتیبرداشهتن از سبها پرده نی: فرنونسهتااتیاضيدانش ر یهااستیس فهم

 بهارز آن، ۀ  نمونهسهتین طهرویب جیبرخالو ترور را اتیاضینشان دهد ر کوشدیم اتیاضیر

 ریبه ترو ید برد ۀرا در نقش یبردجهان است که در آن جهان سه شینما یاستفاده از نقشه برا

 ید برهد ۀرخ داده اسهت  مهثالً در نقشه ههااسیدر مق یاتیاضهیر فیهتحر یهینت  در انددهیکش

اسهت  یدر حهال نیکوچک شده است  ا قایمساحت ار پا سه برابر نشان داده شده   مساحت آفر

پنههان  ید برد ۀدر نقش قتیحق نی  ا قاستیمساحت آفر %13ار پا کمتر از  ی اقرکه مساحت 

 شده است 

آن بهه نظهر  یهااز جناهه یویدارد   یدانش جوانب مختلف یهااستی: سدانش یهااستیس فهم

 یریکرد   ترو دنظریتید شود،یم یتلق اتیاضیدر آنچه دانش ر دیاست که با نیا ن،یفرنونستا

مههم  ۀدست داد  جنابه اتیاضیدانش ر ۀ  توسر یریگجهان در شول ۀمردم هم درست از سهم

بها  نی  فرنونسهتاشودیچطور در کالس درس آموزش داده م اتیاضیاست که دانش ر نیا گرید

 سهت،یآمهوزان نکهردن بهه دانشآموزش فور تی تربمیهدو از ترل»که  رهیفر ۀگفت نیاستناد به ا

 یههینت نیچن« فورکردن است یهاراه ردادنییتغ یاصل ۀفیر کنند، بلوه  ظفو توانندیچراکه آنها م

به آنهها آموخهت  دیدارند   تنها با یخوب یاضیر یهاآموزان مهارتاز دانش یاریکه بس ردیگیم

 کنند  لیفرهنگ   عدالت هه را بفهمند   تحل است،یکه جهان هه فلسفه، س

 اتیاضهیر یریادگیهارزش  بدربهار ریهاخ ۀدر د  ده که یتأمالت یپ در: یانتقاد اتیاضير سواد

 یخاصه ۀبر جنا کیمطرح شده که هر  اتیاضیسواد ر بمتفا ت دربار دگاهیصورت گرفته، د  د

 (:1341 ش،یدارد )ف دیتأک اتیاضی  فهم ر یریادگیاز 

 یایکهار یهاطیمواجهه با مسائل در مح یینو  سواد توانا نیهدو ا  :شرفتهیپ یاتیاضير سواد

مسهائل  توانهدیفرد م شرفتهیپ یاتیاضیاست  با سواد ر اتیاضیدر آنها بر ر یاست که تمرکز اصل

 ینفس کهافاعتمادبه یاضیر بدیچیحل مسائل پ یارائه   حل کند   برا ،یبندرا صورت اتیاضیر

انهش د ۀمرنا که هم نیاست به ا اتیاضیبه ر  «یمنطق وردیر »تابع  شرفتهیپ یاتیاضیابد  سواد ری

 ۀجناه شهتریب اتیاضهینهو  از سهواد، دانهش ر نیهاسهت  در ا یبرآمده از قواعد منطق اتیاضیر
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بهه خهاطر  یراحت  به لی  ر زمره تاد یعاد یبه کار تواندیم یاتیاضیدارد   تیارب ر یکاربرد

در  یآموزشه یریگ  جهت خوردیم وندیپ یبا درک عدد اتیاضیر دگاه،ید نیشوند  در ا هسپرد

 یاطالعهات ۀمشهارکت در جامره یآمهوزان بهراکه دانش یاگونهاست به یتسلط عدد یسوآن به

 تونوکرات آماده شوند 

آمهوزان را شده کهه بتوانهد دانش یطراح یبه نوع اتیاضینو  سواد ر نی:  اهيپا یاتیاضير سواد

سهواد  کههیآمهاده کنهد  در حهال شهانندهیحهال   آ یدر زندگ یفرد یازهایکردن نبرآ رده یبرا

 ۀحل مسهئل یهابه دناال ر ش هیپا یاتیاضیاست، سواد ر یمنطق وردیتابع ر  شرفتهیپ یاتیاضیر

 نی  در ادهدیدانش م یادی  ا قیدر تحق یشتریبه افراد استقالل ب یهیاست، در نت  «ندمحوریافر»

دارنهد،  ازیهن بهه آنهها ندهیکه افراد در حال   آ ییهاتی  صالح اتیاضینو  سواد بر فهم زبان ر

  شودیم دیتأک

 طینسهات بهه محه یانفرهال یآمهوزان نقشهدانش یاتیاضهید  نهو  سهواد ر نیدر ا ازآنیاکه

 کننهد،یاسهتفاده نمه ی  اجتمهاع یفرد رییتغ یخود برا یاضیر یهادارند   از تیربه رامونشانیپ

 شهنهادیرا پ «یقهادانت اتیاضهیسواد ر» نیچون فرنونستا یانتقاد اتیاضیآموزش ر پردازانهینظر

فههم  قیهکه فرال باشهند   از طر شودیبه نقش افراد توجه م یانتقاد اتیاضیسواد ر دراند  کرده

 یاسهت اقهدام ازیآگاهانه ن یاتیاضیبه گفتمان ر شتریکه ب ییهاتیدر موقر اتیاضیاز ر شانیفرد

آموزان   دانش یقش فردبه ن ژهیعال ه بر توجه   یانتقاد اتیاضیمناسب انیام دهند  در سواد ر

  در ابدییارتقا م زین یه فرهنگ یآنها در امر آموزش، نقش آنها در فهم تیارب اجتماع بودنفرال

   یانتقهاد اتیاضهینگهرش مرلمهان بهه سهواد ر رییهتغ یبهرا ییمانها ییگراسازنده دگاه،ید نیا

همچهون  زیهن یادانتقه اتیاضهیاسهت  در آمهوزش سهواد ر یآموزش نیچن یآنها برا یراهاردها

 نیهدر ا ن،ی  همچنشودیم دیتأک یآموزان در ساخت دانش فردنقش فرال دانش بر ییگراسازنده

 دگاهید نیا پردازانهینظر ل،یدل نی  به همشودیم یتلق یاجتماع یتیفرال اتیاضیآموزش ر دگاهید

طور فرهال بهه آموزان رادر آموزش توجه دارند   دانش یه اجتماع یاسیموضوعات س تیبه اهم

 یضر ر یآموزان را امردانش یچراکه توانمندساز دهندیمشارکت م اتیاضیدر ساخت دانش ر

  دانندیم اتیاضیر قیاز طر یاجتماع راتییتحقق تغ یبرا
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 یعدالت اجتماع یبرا اتیاضي: آموزش رنيگاتستا

ت  ا  بها الههام از اسه دهیهنام «یعدالت اجتماع یبرا اتیاضیآموزش ر»خود را  یۀنظر نیگاتستا

 یبهرا اتیاضیکمک ررا خواندن   نوشتن جهان به اتیاضیهدو آموزش ر ره،یفر یانتقاد یۀنظر

الگهو  رهیهفر« خواندن کلمه   جههان» ریاز ترا ی  نیای  در اداندیم یبه عدالت اجتماع یابیدست

کهه گونهان، آنتنهها بهه خوانهدن جهه رهیهفر ن،یگاتسهتا ۀ(  به گفت1343 ن،یاست )گاتستا تهگرف

 ییتنهاآن بهه ریدارد که خوانهدن جههان   تفسه دهی  عق کندیدارند، اکتفا نم دیفالسفه بر آن تأک

منظور خود را از نوشهتن  رهیدست زد  فر زیجهان ن یسیبازنو ایبه نوشتن  دیبلوه با ست،ین یکاف

 :کندیم انیب نیجهان چن یسی  بازنو

دن کلمه است   خواندن کلمه بر خواندن مدا م جههان مقدم بر خوان شهیجهان هم خواندن»

خوانهدن جههان صهرفاً  مییفراتهر رفتهه، بگهو نیهاز ا میتوانیبا خواندن م کهیداللت دارد  درحال

ههم  یسهیبازنو ایاز نوشتن  یاژهینو    یبرا یابلوه مقدمه ست،یخواندن کلمه ن یبرا یامقدمه

 ( 19، ص 4347  ماکد ،   رهی)فر« عمل   یآگاه ۀلیآن به  س رییتغ یرنیهست، 

جامره با آمهوزش  رییشده   تغ دیتأک یاسیبر عمل س نیگاتستا یِانتقاد اتیاضیآموزش ر در

 ریاموهان تفسه یرنی ینگاه نیبا چن« خواندن جهان» نی  بنابراشودیم یتلق یافتنیدست اتیاضیر

اموهان    یمرنبه« نوشتن جهان»   است یاضیر یکه انااشته از اعداد، اشوال   نمودارها یجهان

سهاخت  ات،یاضهیقهدرت ر ۀتوسهر یبهه مرنه  «یاتیاضهیر بخوانهدن  اژ»اسهت   رییهتغ تیلقاب

ه  ینقد اجتماع یبرا یعنوان ابزاربه اتیاضی  فهم ر رمرمولیمسائل ز یخالقانه برا یهاحلراه

 ( 1337 ن،یاست )گاتستا یاسیس

فههم ر ابهط  یبهرا اتیاضهیاسهتفاده از ر یرنی اتیضایکمک رخواندن جهان به بیترت نیبد

مختلهف  یههاگر ه انیهآشهوار م ضیها،   تارهمنهابع   فرصهت  یدر تخره یقدرت، نابرابر

عهال ه بهر د  ههدو  یالهف(   1339 ن،یزبهان )گاتسهتا ت،یاز نظر نژاد، طاقه، جنسه یاجتماع

 کنهدیدناال م زیرا ن یگریداهداو  یاتیاضی  خواندن  اژگان ر اتیاضیکمک رخواندن جهان به

 تیهموفق ات،یاضهیاشاره کهرد: نوشهتن جههان بهه کمهک ر ریبه موارد ز توانیکه از آن جمله م

آمهوزان (، کمک بهه دانش1337 ن،ی)گاتستا اتیاضینسات به ر یریگجهت رییتغ ،یسنت یلیتحر

مثاهت  یههاتیهو ی  ارتقها تیهاحساس عامل االبردنب ،یاسیه س یاجتماع یآگاه یارتقا یبرا

 ب( 1339 ن،ی)گاتستا ی  اجتماع یفرهنگ
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از رشد   بلهوغ اسهت کهه بتواننهد  یاآموزان به مرحلهدانش دنیرس تیاز احساس عامل مراد

 ینهدهای  کمهک بهه فرا یاجتماع رییتغ یادیکه قادر به ا رندیبپذ یعنوان شهر ندانخودشان را به

مشارکت    یآموزان برادانش یریمراحل رشد طا توجه به ان،یم نیباشند  در ا یاسی  س یخیتار

عاهارت  یلیتحر تیموفق ،یلحاظ شود  از نگاه سنت دیاست که با ی  اساس هیآن شرط ا ل زانیم

 نیدر دانشگاه  چنه لی  تحر رستانیاز دب یلیالتحراستاندارد، فارغ یهااست از گذراندن آزمون

 اشیاتیاضهیمتناسهب بها دانهش ر ید   شغلدار یدسترس اتیاضیر ۀشرفتیپ یهابه کالس یفرد

 ییتوانها شیبهه مهوازات افهزا ،یعهدالت اجتمهاع یبرا اتیاضیکمک آموزش ر  بهافتیخواهد 

 یهابهه فرصهت یرا با دسترسه شرفتیچگونه موانع مختلف پ آموزندیآموزان مدانش یاتیاضیر

عال ه، نگهاه ردارنهد  بههراه خود ب یاز جلو یمدن ۀ  شرکت فرال در جامر یاتیاضی  ر یآموزش

از  یارا میموعهه اتیاضهیر گهریکهه د یاگونههبه کند،یم رییتغ اتیاضیآموزان نسات به ردانش

آنها را حف  کنند   میدداً در امتحان بازپس دهند، بلوه  دیکه فقط با دانندیها نمقواعد   فرمول

 یبهرا ی  راهه یجهان  اقر بدیچیپ یهادهیدرک پد ی  قدرتمند برا یلیتحل یرا ابزار اتیاضیر

 ( 1333 ن،ی)گاتستا کنندیقلمداد م ی  اجتماع یانسان یاهبه تیربه یمرنابخش

نوتهه  نیهتوجهمهان بهه ا ات،یاضیدر آموزش ر رهیفر یۀنظر یریکارگبا به ن،یگاتستا ۀگفت به

 یاههیدئولوژیهاز ا تیهدر خهدمت   حما اتیاضهیر یاز کاربردها زانیکه چه م شودیجلب م

  چگونهه  بخشهدیرا اسهتحوام مه یههایدئولوژیها نیا اتیاضیسلطه است   چطور آموزش ر

  دیرسه یکهنش انتقهاد تیه  در نها یفهم انتقهاد ۀبه توسر یانتقاد اتیاضیبا آموزش ر توانیم

 یههایدئولوژیهدعهوت کنهد کهه ا یآموزان را به چالشدانش تواندیم یانتقاد اتیاضیآموزش ر

آمهوزان   کهه دانش یریادگیه یهاکهردن تیربههبا فراهم توانندیال بارند  آنها مسؤ ریسلطه را ز

 بپردپشهت یهاکه تناقضات   در غ یکمک آمار  به آ رندیم دیپد گریودی یمرلمان با هموار

که  ی(  در جوامر1343 ن،یکار را انیام دهند )فرنونستا نیا سازد،یرا آشوار م هایدئولوژیا نیا

 ریبه ترهو 4341که جورب ا ر ل  در کتاب طوراند، همانبنا شده ییهایدئولوژیا نیچن یبرمانا

داشهتن   زنهده نگه یاجامرهه نیچن تیهدا یاست  برا« افوار مردم لکنتر» یهدو اصل ده،یکش

مردم را  ادار به سووت کرد   افوار   تروراتشان را تحت کنتهرل قهرار  دیحاکم، با یدئولوژیا

سهلطه  یدئولوژیاز ا یخوبهدو هستند   به نیتحقق ا یبرا یابزار مناسا یسنت یهاداد  آموزش

ابزار را از دست آموزش حاکمان  نیدرصدد است تا ا یانتقاد اتیاضی  آموزش رکنندیم تیحما
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 راتییهجههت تغ یانتقهاد یهاآن کند  کنش نیگزیرا جا رییتغ یخارب کرده   تفور   تالش برا

حاصههل  توانههدیاسههت کههه مهه ییاز جملههه دسههتا ردها یعههدالت اجتمههاع ی  برقههرار یاجتمههاع

از  یسهلطه   با رهها یههایدئولوژیا کشاندنلشآموزان به چاباشد که در آنها دانش ییهاکالس

 یگر هه یهاتیفرال نیح ییهامهارت نیاند  چننقادانه را آموخته یگر  پرسش شدهنییتر شیپ

  شودیاد محقق مآگاه   نقّ یمرلمان تی  با هدا
 

 یانتقاد اتیاضيدر آموزش ر یدرسبرنامه یاصل عناصر

هستند بهه صهورت  ینظام آموزش کی بدهندلیتشو یکه ارکان   اجزا یدرسبرنامه یاصل عناصر

چهه  م؟یکنه تیهچرا ترب»همچون  یاساس یهاعناصر که از پرسش نیمند با هم درارتااطند  انظام

 ی  چه کسه کندیم تیترب یچه کس م؟یآموزش ده یبا چه ر ش چگونه   م؟یبده ادیرا  یزیچ

 «شهود؟یمه یابیهارز نهدیفرا نیه(؟   چگونه اندیبی  آموزش م دهدی)آموزش م شودیم تیترب

آن  ی  نظهام آموزشه یتیترب ۀرا مشخ  کرده   فلسف یتیترب یۀهر نظر یاند، سمت   سوبرآمده

 اتیاضهیدر آمهوزش ر ی هش تنها بهه عناصهر اصهلپژ نی(  در ا4971 لد،ی)شف دهندیرا شول م

کالس درس، نقش مرلهم    ،یتی  ترب یعاارتند از اهداو آموزش کهپرداخته شده است؛  یانتقاد

  یآموزش یها  ر ش یدرسبرنامه یآموز، محتوادانش

 ازیهکمک به افراد بهرای کسهب دانهش مهورد ن تی  ترب میترل هدو: یتیو ترب یآموزش اهداف

 اتیاضهیر مشارکت در جامره در مقام شهر ندان مسهئول اسهت امها از منظهر آمهوزش رمنظوبه

( بهوده، یلحاظ فرهنگه)بهه طهرویاست که ناقل دانشِ ب ندییفرا ۀمنزلبه تی  ترب میترل یانتقاد

 نیهعمل مسئوالنه مستلزم فهم ا رایناتوانند؛ ز مسئوالنهکه از عمل  شودیباع  پر رش افرادی م

ارزش  زییهچهه چ رنهدیبگ میتها ترهم گهذاردیم ریهای افراد تأثکه چگونه کنشموضو  است 

انتقهادی دانسهتن  دگاهی(  د4371 ره،یشود )فر گذاریهیپا دیجامره چگونه با نوهیا ایشمرده شود 

آمهوزش   پهر رش انتقهادی مسهتلزم  یدرسهبرنامه  ردیگیدرنظر م یدتیعق ندییرا همچون فرا

دانهش  ای  شناخت  شماردیمحتوا   ر ش را مرد د م یت که د گانگهاسای از پرسشمیموعه

  دهدیقرار م استیفرهنگ، اخالق   س خ،یدرباب تار ییهارا صراحتاً در مرکز پرسش

پهر رش »   «یانتقهاد یسطح آگهاه یارتقا» ،یاهداو آموزش انتقاد نیگفت مهمتر توانیم

   یاجتمهاع طیکه در محه یزیند   نسات به هر چاست تا بتوانند آزادانه فور کن« شهر ندان نقاد
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 ،یانتقهاد ینظهام آموزشه کیه یاز آن انتقاد کننهد  کهار اصهل اینظر داده  نند،یبیخود م یفرهنگ

حهاکم  یدئولوژی  نقد ا یر شنگر یبرا یانتقاد یافراد   میهزکردن آنها به آگاه اختنتوانمندس

(  آمهوزش   4933 گران،ی  د یآخوندی)حاج موجود است یهاافراد از جارها   سلطه یی  رها

را  یاجتمهاع یههایتا از خودشان دفا  کنند، نابرابر کندیآموزان را آماده مدانش یپر رش انتقاد

(  4371 ره،یهرا بشناسهند )فر یآموزش یهااستیسلطه برخورد کرده   س یهایعدالتیبا ب نند،یبا

آمهوزان بها آنهها اسهت کهه دانش یموضهوعات بهدو، پرسش   بحه  دربهار نیبه ا یابیراه دست

  از شهوندیبها آنهها مواجهه مه شیخهو ی  اجتمهاع یسهاخت سرنوشهت فهرد یمأنوسند   برا

 شهانی  اجتمهاع یفهرد یآنها با ساخت زنهدگ ۀ  درک رابط میمفاه نیفهم ا یآموزان برادانش

 ی  بهرا ننهدیک بابهزرگ   کوچه یههااسیتا مسائل را در مق شوندیم قی  تشو شودیپرسش م

 ( 4334 شنود بپردازند )لئونارد،  پاسخ مناسب به بح    گفت افتنی

  تفوهر آگاهانهه بهه  یریگمیکمک به ترم یدانش الزم برا زیپر رش شهر ندان نقاد ن یبرا

کهه اکنهون  ردیهگیپرسهش   پاسهخ صهورت مه ی  راجهع بهه مسهائل شودیآموزان داده مدانش

 یانتقاد اتیاضیبا آنها مواجه خواهند شد  آموزش ر ندهیدر آ ایبر  هستند آموزان با آنها ر دانش

 یآگهاه یآمهوزان   ارتقهادر دانش یتفور انتقهاد یبرا ازیدانش مورد ن یادیبا ا تادرصدد است 

بههه  اتیاضههیدر کههالس درس ر زیبرانگگنیانههدن مسههائل ر زمههره   چههالش قیههاز طر یانتقههاد

  آگاهانه از خود نشهان دهنهد   حینند در زمان مناسب  اکنش صحآموزان کمک کند تا بتوادانش

  مسهائل  یموضهو  درسه نیهنگاهشهان نسهات بهه ا اتیاضیر یۀپا میهآنها در کنار آموزش مفا

را آموختهه    ی اقره یایه  دن میمفهاه نیها نیب وندیپ قیطر نی  از اکندیم رییتغ زین شانیرامونیپ

 خواهند داشت  ایه دننسات ب نانهیزبینقادانه   ت ینگاه

برخورد آگاهانه با مسهائل  یچگونگ ،یبخشیی  آموزش رها یانتقاد یۀ  پر رش ر ح یادیا

دست فرد، انتقاد از آنچهه در ساخت سرنوشت   فرهنگ به ،ی  اجتماع یفرد یر زمره در زندگ

رد    جهود دا یاسهی  س یفرهنگه ،یاجتماع ،یهر فرد اعم از موضوعات اقتراد رامونیپ طیمح

برشمرد  یانتقاد اتیاضیاهداو آموزش ر گریاز د توانیرا م طیشرا بهترکردنهرچه  یتالش برا

در  ییههاپر ژه قیهاههداو زالاهاً از طر نیالف(  ا4331، اسووزموزه 1343، 4334 ن،ی)فرنونستا

آموزان فراالنه با مسهائل ر زمهره برخهورد کهرده   که در آن دانش شوندیکالس درس محقق م

  کنندیحل آنها اقدام م ید براخو
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 ،یانتقههاد اتیاضههیدرس آمههوزش ر کههالس: آمالالوزدر  و نقالالش معلالالم و دانش کالال  

اسهت   یدرسهآموزان، محور برنامهدانش یزندگ یازهای  ن قیآموزمحور است   در آن عالدانش

 ی  مرلمهان، صهدا یدرسه زانیربرنامهه ،یمسهئوالن حوهومت یکالس، عهال ه بهر صهدا نیدر ا

 یبهرا توانهدیمه یانتقهاد اتیاضهی  کهالس درس آمهوزش ررسهدیآموزان هم به گوش منشدا

  آموزنهدیرا م کیدموکرات ۀدر جامر یباشد که در آن زندگ یآموزش یآموزان همچون سفردانش

خهاص خهود را دارد    یههاارزش یکهه ههر فرهنگه رنهدیگیم ادیآموزان کالس، دانش نیدر ا

   کهردنیدهد  ر ش زنهدگ ادی  هم مرلم که  ردیبگ ادیآموز باشد که هم دانش تواندیهرکس م

اسهت   یکهالس درسه نیچنه یاز جمله دسهتا ردها گرانیدر کنار د زیآممسالمت یزندگ اشتند

در کهالس درس مطهرح  یاتیاضیکه ضمن طرح مسائل ر یاسی  س یفرهنگ ،یاجتماع یهابح 

تحمل  گران،ید دیکه به آنها احترام به عقا اندازدیه مآموزان به رادانش نیرا ب ییهابح  شود،یم

  آموزندینظرات در جمع را م انیشدن   بانتقادکردن   مورد انتقاد  اقع ،مخالف دیعقا

با  توانیرا م شودیآموزان در کالس درس مطرح مدانش یصدا شدندهیدر رابطه با شن آنچه

در زبهان « بلهوغ یآموزش بهرا»ط دانست  اصطالح آد رنو  در ارتاا«  بلوغ یآموزش برا»مفهوم 

در ارتاهاط اسهت   «یدموکراسه»  « انتقهاد» بمختلف است کهه بها د   اژ ید  مرنا یدارا یآلمان

 یحق قانون رسدیکه به سن بلوغ م یکه در آن هر شخر شودیم یقانون یۀبه نظر ربوطم« بلوغ»

 یرنیهم دارد؛  یگرید یررسمیز یه مرنا اژ نیرا دارد  ا دادنیخودش   رأ یکردن براصحات

آن را در  تهوانیبلهوغ )کهه مه نیخودش بهه شخرهه  بنهابرا بکردن دربارصحات تیداشتن ظرف

 یبهرا یاصهل یاز اجهزا یوهی اشیررسهمیز یمرنا نیترجمه کرد( در ا یریپذتیمسئول یفارس

 ماتیگهرفتن ترهم یخود را بهرا تیظرف دهیکه به بلوغ رس یاست  شخر بودنیشهر ند انتقاد

است نه آموزش  یریپذتیمسئول یمرنابلوغ به یآموزش برا لیدل نی  به همدهدیمترادل نشان م

 اتیاضهیبلهوغ، آمهوزش ر یآموزش برا فی(  با توجه به ترر1341)ر ،،  « ر بودندنااله» یبرا

 یههاتیدادن آنهها در فرالآمهوزان   شهرکتدانش یصهدا دنیدرصدد اسهت تها بها شهن یانتقاد

 یکردن آنهها بهراکهار آمهاده نیکند  هدو از ا تیرا در آنها تقو یریپذتیحس مسئول ،یآموزش

خهود   خهارب از  یاسهیه س یاجتمهاع یاست که در زندگ ندهیآ یاسیس یهاتیشرکت در فرال

 دارند  ازیبدان ن شانیکار یفضا



 4931 زمستان ،دهم، سال 93شماره فرلنامه مطالرات برنامه درسی،        

 11 

ن   توجه به نقش آنها آموزادادن به دانشگوش یانتقاد اتیاضیمرلم در آموزش ر فی ظا از

آموزانشهان را دانش قیهمسهائل   عال دنیشهن یآمهادگ دیاست  مرلمان با یریادگیدر آموزش   

بها احتهرام بهه  دیرا طرح کنند  آنها با یدیداشته باشند   گوش به زنگ باشند که آنها مسائل جد

 یالش بوشهند، حتهچآنهها را بههحال  نیآموزان گوش دهند   در عدانش یهااستدالل  نظرات 

آمهوزان را گسهترش دانش دیهد دیهاست؛ چراکه مرلمان با یخوب   منطق شانیهااستدالل ی قت

 ( 1341  النگه،  ینیکنند )م تیآنها را تقو لیدهند   قدرت استدالل   تحل

آموزان همواران مرلمهان د طرفه است   دانش یانتقاد اتیاضیدر آموزش ر یریادگی ندیفرا

 بیترز یریادگیآموزان هم به تا دانش کندید طرفه کمک م ۀرابط نیموزش هستند  اآ ندیدر فرا

 :کندیاظهارنظر م نیچن بارهنیدر ا رهیشوند  فر

آمهوزانم بها دانش زیبلوه من ن دانند،یکل م یکه خود را دانا ستمین یاز آن دست مرلمان من»

آمهوزان حهس عالقمنهدم  دانش دیهموضهوعات جد ۀبه مطالره تینهایهستم  ب یریادگیدرحال 

مها بها  یهر د  یهی  در نتکنمیرا به آنها منتقل م اقیاشت نی  من ا کنندیم کیمرا تحر یکنیوا 

 ( 434، ص 4347 ره،ی)شور    فر «میکنیموضوعات کار م یهم ر 

  را آموزش دهد، بلوه افراد در کنار ههم  یگرید تواندینم یکس ره،یتوجه به اظهارنظر فر با

ترهور  نیمرموالً چنه کیدئولوژیا یها  در نظام یسنت یها  اما در آموزشآموزندیم گریودیاز 

آموزان است که از آنهها به دانش ییهاموضوعات   مهارت یالقا یکه هدو نظام آموزش شودیم

موضهوعات  یریادگیه  عالقهه بهه  ی(  الاته انتقال حس کنیوا 1334 س،ی)پا ستندین خورداربر

خهود  یهاتیصالح ای ندیدر غ بگو دیکه آنها با ستیمرنا ن نیاز مرلمان به شاگردان به ا یدرس

نشان دهند  دیآنها با حال،نیرا بر ز دهند  درع شانیهاتیصالح دیرا انوار کنند، بلوه برعوس با

موضهو   کیهآموخت  نگرش افراد به  گرانیاز د توانیموضو  هم م کیاز  یبا  جود آگاه هک

که ممون  نگردیبه آن موضو  م یاندازمتفا ت باشد، چراکه هرکس از چشم گرانیبا د واندتیم

افهراد از  شهودیباعه  مه یبها تنهو  فرهنگه ییهاپنهان باشد   جود کالس یگرید دیاست از د

 زیهاز موضهوعات را ن یگری شنود جوانب دگفت نیموضو  بنگرند   ح کیبه  یمختلف یایز ا

 یهادگاهیهنظرها   دنقطه دنی  ابراز عالقه به شنشودیر مرلمان را هم شامل مام نیکشف کنند  ا

به اشتراک بگذارند  گرانیخود را با د یهادهیتا ا بردینفس آنها را باال مآموزان هم اعتمادبهدانش

اسهتقاال  گهرانید دیهجد یهادهیکه از ا کندیم تیآموزان تقورا در دانش یکنیوا  حس  هم 
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 ترقیهخود مشارکت فرهال داشهته باشهند بهتهر   عم یریادگی ندیآموزان در فرادانش ی قتکنند  

  آموزندیم

  نقش مرلم   شاگرد  یریادگی ندیدر نگرش افراد نسات به فرا یمهم راتییتغ ریاخ بسد در

 نیهتفوهر بهه اسهتفاده از ا یههامرلمان از آمهوزش مهارت تینهن رییرخ داده است، از جمله تغ

 اتیاضهی  در کهالس درس آمهوزش رآ رندیآموزان با خود به کالس درس مها که دانشتمهار

آمهوزش  ل،یهدل نیهستند  به هم «ینقاد تیصالح» ی  مرلمان هر د  دارا آموزاندانش ،یانتقاد

آمهوزان که دانش ییهابه استفاده از مهارت یتفور انتقاد یهااز آموزش مهارت یانتقاد اتیاضیر

کهه در  ییههااز ر ش یوهیاسهت  جهت داده  رییتغ آ رند،یمدرسه   کالس درس م با خود به

آموزان در کهالس درس نقش مرلم توسط دانش یفایا شودیاستفاده م یادانتق اتیاضیآموزش ر

دانش خهود  توانندیاست که آنها م گونهنیاست  ا کنندیگونه که درک مموضوعات آن حی  توض

آموزان متفوهر   نقهاد هسهتند   اگهر است که دانش رفتهیامر پذ نیدهند  ا جمع ارتقا قیرا از طر

 شی  مههارت خهود را در کهالس بهه نمها تیقابل نیا توانندی  م خواهندیباشد م ایاموانش مه

آمهوزان داده نشهود، اجازه به دانش نیا یآموزش یها(  قطراً اگر در ر ش1331بگذارند )اپلاَوم،  

کهه  رنهدیگیمه ادیآموزان   برعوس دانش افتیاموان عرضه نخواهند  یتقادتفور ان یهامهارت

 ( 1333کنند تا در مدرسه موفق باشند )اپلاَوم،  یرا مخف اتشاننظر ای شندیندینقادانه ن

 «یحهال  اقره طیشهرا»در  شههیر رهیهفر یانتقهاد یهۀبر نظر یماتن یانتقاد اتیاضیر آموزش

آمهوزان شهرط آزهاز دانش یهابه عواطف، احساسات   تیربهه توجه نیآموزان دارد  بنابرادانش

 یکه آن را پوشش دههد ههم بهه زنها ی  مسائل «ی اقر یزندگ» طیآموزش است  استفاده از شرا

آموزان همراه خود دارند تنهها از که دانش یدانش ،یآموزش انتقاد قی  از طرکندیآموزش کمک م

کهه در آمهوزش  ییهها(  پر ژه1334  تس،ی)د  فهر کنهدیمه دایهانتقهال پ گرید ۀنیبه زم یانهیزم

آمهوزان   کمهک بهه از دانش تیهحما یبهرا شهودیدر کالس درس مطرح مه یانتقاد اتیاضیر

  آنچه  ا رندیبه کالس درس ب کنند،یخود تیربه م بر زمر یزندگ رآنهاست تا بتوانند آنچه را د

آمهوزان دانش دیهنتقال دهند  گسترش افق داز کالس   مدرسه ا ر نیبه ب آموزندیرا در کالس م

آمهده از جملهه  ر نیآنان ب یهاها   دزدزهخواست الت،یکه از دل تما یپس از طرح موضوعات

آنچهه مموهن  یآموزان را بهرااست   دانش یانتقاد اتیاضیکالس درس آموزش ر یدستا ردها

 یهامهم آن اسهت کهه تیربهه یآموزش نی  در چنکندیبا آن مواجه شوند، آماده م ندهیاست در آ
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آنها فهراهم  ببح  دربار یآموزان به کالس درس  ارد   فضادانش ی  اجتماع یخانوادگ ،یفرد

 شود  

 یههابها ر ش یانتقهاد اتیاضهیآمهوزش در آمهوزش ر یهار ش: آموزش یهاو روش محتوا

 یهۀدر نظر شهنود   طهرح مسهئله ر ش گفت ژهیهبهه   یدر آموزش   پر رش انتقاد یشنهادیپ

 یانتقهاد اتیاضهیآموزش ر پردازانهی  گاه مطابقت کامل دارد  نظر اریمشابهت بس رهیفر یانتقاد

 نیهه  ادهنههدیمهه شههنهادیپ اتیاضههیرکههالس درس  یرا بههرا ی شههنودگفت یهههار ش یهمگهه

آمهوزان دانش نیشهی  دانهش پدهدیآموزان شول مدانش انید طرفه را م یها شنودها بح گفت

 انیهاسهت  بهه ب دیه  خلق دانهش جد نشیب رت،یهاست   هدو آن بربح  نیا متیعز ۀنقط

کهه قهرار  یآمهوزان   دانشهدانش نیشهیدانش پ نیب ی برگشترفت یی شنود در فضاگفت گر،ید

مشهخ   شیاز په ی شهنود پاسهخاست که در گفت یهی  بددهدیرخ م ابند،یاست بدان دست 

  بها ههدو کسهب  یمشارکت یندیها در فراست پاسخبلوه قرار ا ستیها مفر ض نپرسش یبرا

 ردیهگیشول مه یاصل برابر ی شنود بر ماناآموزان خلق شوند  گفتبه دست خود دانش یآگاه

آمهوزان دانش ۀبلوه برعوس تنو  در دانش، تیربه   عالقه ست،یتوافق کامل ن یرناکه الاته به م

در ر ابهط  یبرابهر ی شنود به مرنار گفتد یبرابر ن،ی شنودهاست  بنابرادر گفت یخود چالش

توأم با فشهار  تواندی  احترام د طرفه است   ر د به بح  نم رشیاست که مستلزم پذ یفردنیب

شهدن در آن  جهود نهدارد )آلهر    بازنده ایهبرنهده  یبهرا یرقابت چیه کههمچناناجاار باشد،  ای

 ( 1343  نس،یهو -جانسن

  شهودیآموزان استخراب مدانش یازهایها، سؤاالت   نخواسته ق،یها از دل عالبح  موضو 

 نیهآمهوزان اطرح کرده الگو گرفته   به کمهک دانش رهیکه فر« موضوعات مولد»از  نیفرنونستا

 ییآنهها شناسها یاسهی  س یاقترهاد ،یاجتمهاع ،یفرهنگه یموضوعات مولد را با توجه به فضها

آمهوزان مربهوط دانش یزنهدگ یهها  چالش دهایهام ها،به با رها، ارزش وضوعاتم نی  اکندیم

نسهات بهه  یاحترامهی  ماارزه با ب یسازانسان رهیفر یتیترب یۀهمچون نظر ی  هدو اصلشودیم

نظهر  تواننهدیسهاخت موضهوعات مولهد، مرلمهان مه ی(  بهرا1343 ن،یهاست )فرنونسهتاانسان

حهال    یبا زندگ یدارند   به نوع اقیتدانستن آنها اش یکه برا یاتموضوع بآموزان را درباردانش

آمهوزان عالقهه دارنهد هستند کهه دانش یهمان موضوعات نهایشوند  ا ایدارد، جو وندیآنها پ بندیآ

 نیهمه یدرسهآزهاز برنامه ۀبرقهرار کننهد  نقطه ترقیعم یبا آنها ارتااط ایبدانند  شتریآنها ب بدربار
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  نقهش دههدیموضوعات مولد رخ مه بلم دربارآموزان   مردانش نیکه ب ستا یکالس یهابح 

 ۀسهلط یههایدئولوژیهآمهوزان   اموضوعات مولهد دانش انیم وندیپ یادیا یدرسمرلم در برنامه

 نیهبهه ا یبهه نهوع توانهدیم ی(  هر موضوع4933 گران،ی  د یآخوندیمرتاط با آنهاست )حاج

برقهرار  یخوبارتااط را به نیاست تا اتوانا الزم  ی  تنها مرلم دبخور وندیسلطه پ یهایدئولوژیا

 سمت سوق دهد  نیها را به اکند   بح 

کهه  نهدیآیمه دیپد یاتازه یهاموضوعات مولد پرسش دیتول یآموزان برابح  دانش ضمن

 یریادگیکه  ابدییارتقا م یتنها زمان یانتقاد یآگاه رهی  از نظر فراندبخشیآموزنده   آگاه اریبس

 یهاپرسهش ی  ل،یهدل نیرخ داده باشد  بهه همه ی شنودسئله   به ر ش گفتطرح م قیاز طر

ها پرسهش نیه  ادانهدی  قابل احترام م تیمرلمان حائز اهم یهاپرسش برا به انداز رندگانیادگی

مشخ  داشته باشهند   بهه  شیکه پاسخ ر شن   از پ ستندین یدرس یهاکتاب یهامانند پرسش

 شهنود   اقهدام گفت قیهبهه آنهها از طر یدهپاسهخ یمرلمهان را بهراآموزان   دانش لیدل نیهم

را  تیهاز  اقر یخاصه یهاجناه یسنت یدرس یهابرنامه کهی  در حالکشندیم شبه چال یمشارکت

آموزان منتقل کننهد، خاص را به دانش ییهاکیها   تونآن ر ش قیتا از طر کندیمیزا   ساده م

را آشهوار  ی اقره یزندگ یِ  ارتااطات در ن هایدگیچیپ وشدکیآموزش به ر ش طرح مسئله م

 ( 1343 ن،یسازد )فرنونستا
 

 یانتقاد اتیاضياز آموزش ر يیهانمونه

 زیهآمهوز   ننقهش مرلهم   دانش ،یاضهیکالس درس ر طیاز شرا یترر شن ریترو نوهیا یبرا

در ادامهه  م،یشهداشهته با یانتقهاد اتیاضهیدر آمهوزش ر یآموزشه یهها  ر ش یدرس یمحتوا

 یهها  شاگردانشهان در کالس یآموزشه دگاهیهد نیها پردازانهیکه نظر شوندینکر م ییهانمونه

 اند   گزارش کرده یربهت ینیصورت عبه یدرس

 ،یاجتمهاع یهادهیهپد ریآمهوزان در تفسهدانش یاتیاضهیر یهاتیاز صهالح یریگبهره یبرا

 کیهرا در « خهرد ۀجامره کیاز خانواده در  تیحما»با عنوان  یاالف( پر ژه4331اسووزموزه )

  ههدو از آن «  کهودک ۀارانهی» ۀعادالنه عیهپهر ژه توز نیهمدرسه اجرا کرده اسهت  موضهو  ا

از  شیاز جامرهه اسهت  په یبخش کوچو یدهسازمان یبرا یعنوان ابزاربه اتیاضیر یریکارگبه

آمهوزان طهرح   بهه بحه  دانش یرااز خانواده در جامرهه به تی  لز م حما لیانیام پر ژه، دال
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 طیشده، به آنها اطالعات مربوط به شهرا میآموزان به چند گر ه تقس  سپس دانششودیگذاشته م

 زانیهترهداد فرزنهدان، شهغل پهدر   مهادر   م ،یها، شامل محل زندگخانواده یزندگ تی   ضر

 ۀارانهی یکهه بهرا یاجههبود زیهخانواده   ن یاعضا یه اجتماع یفرهنگ یهاتیدرآمدشان   فرال

است که بها توجهه بهه اطالعهات  نیآموزان ادانش ۀفی   ظشودیشده ارائه مکودک در نظر گرفته

داد،   یبه ههر خهانواده تخره توانیکه م یاارانهی زانیهر گر ه م یاعضا انی  بح  م یافتیدر

هاسهت  گر ه نیبه  اخهتالو آن  هاارانههی عیهجهد ل توز ببح  دربهار ،یکنند  گام برد نییتر

ها   هها   شهااهتاختالو ب  دربهار سهیمختلف را با هم مقا یهاگر ه یشنهادهایآموزان پدانش

ترلهق  ارانههیکهه بهه آنهها  ییهاخانواده یان، هر گر ه برای  در پاکنندیآنها با هم گفتگو م لیدال

  دهندیم حیتوض آن را ۀمحاسا ب  نحو ارانهی زانی  در آن م سندینویم یاگرفته نامه

راجع به  ،ینیع یاخود در نمونه یاتیاضیدانش ر یریکارگبه نیآموزان حپر ژه، دانش نیا در

پهر ژه، ا الً  نیها ی  در اثنهاکننهدیتأمهل   گفتگهو مه یچون عدالت اجتمهاع یادهیچیموضو  پ

ههها بهها  بح اًیههکننههد  ثان لیهه  تحل ریخههام را تفسهه یهههاچگونههه داده آموزنههدیآمههوزان مههدانش

  در آ ردی  سازنده را فراهم مه ی شنود انتقادگفت ۀتیرب یبرا یمناسا ۀنیزم شانیهایهموالس

در  ی  گهاه بهازنگر دیهجد یههاکه به بح  آموزندیآموزان طرح مسئله را مگفتگوها دانش نیا

تحقق  یا براهها   گفتگوداده لیبر اساس تحل آموزندیآموزان مآخر دانش  دستانیامدیم جینتا

مقاصد  یبرا اتیاضیاز ر توانیکه م دهدیپر ژه نشان م نیکنند  ا یریگمیترم یاجتماع تعدال

 یعنوان ابهزاربه تواندیم یبا موضوعات اجتماع اتیاضیر قیبهره گرفت چراکه تلف یتوانمندساز

کارگرفته به یاسیاصالحات س یها  طرح یاجتماع یمیدد نهادها یده  سازمان یبازخوان یبرا

 شود 

از  یریههگبهره بنحههو« هههاثههر ت در قاره عیههتوز»بهها عنههوان  یا( در پههر ژه1339) نیگاتسههتا

   تیهپر ژه، اطالعات مربهوط بهه جمر نیرا آزموده است  در ا یعدالت اجتماع یبرا اتیاضیر

ظفند درصد آموزان مو  دانششودیآموزان گذاشته مدانش اریدر اخت کیتفوها بهثر ت قاره زانیم

کهالس  یاز فضها ییهاکل جهان را محاساه کنند  سپس بخش تینسات به جمر هاارهق تیجمر

 تیه  با توجهه بهه درصهد جمر یطور ترادفآموزان بهها در نظر گرفته شده، دانشعنوان قارهبه

 تییسهووید  بسهته ب ،یبرهد ۀ  در مرحلهشهوندیمختلف کالس پخهش مه یهاها در بخشقاره

 نیمتناسب با ثر ت ههر قهاره به هاتییسوویدر نظر گرفته شده، ب اناز ثر ت جه ینماد عنوانبه
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 کیه یشهمال یوایآموز در آمرجالب است: به د  دانش اریبس یهی  نتشودیم عیآموزان توزدانش

 کیهجمرهاً  قهایآفر بآمهوز در قهارسهم چههار دانش کهیدرحال رسدیم تییسوویب ییتا41 ۀبست

 کیهثهر ت  نیانگیهکه م کنندیمشاهده م یر شن به آموزاندانش بیترت نیبه ااست   تییسوویب

آمهوزان عهال ه بهر دانش گهر،یعاارت داسهت  بهه ییقایآفر کیبرابر  12 یشمال یوایفرد در آمر

چهون  یادهیهچیپ میبها مفهاه ،یآمهار عیهها   توزمانند درصد، نسات یاضیموضوعات ر نیتمر

  کنندیارتااط برقرار م ینیطور کامالً عبه انادالنه ثر ت در جهناع عی  توز یعدالت اجتماع

طرح کهرده  اشیاضیدر کالس درس ر نیاست که فرنونستا یاجتماع یهابح  گرید ۀنمون

ها   میالت شده در مقاالتِ ر زنامهارائه یخود مرموالً از آمارها یکالس یهااست  ا  در بح 

 یبا طرح مسئله آنها را به چهالش بوشهند  بهرا خواهدیموزان مآ  از دانش کندیاستفاده م یعلم

 یاپرداخت کنند بها بودجهه دیرا که ثر تمندان با یاتیمال زانینمونه، ا  در آموزش اعداد بزرگ م

ا  اگر ثر تمنهدان از  ۀ  به گفتکندیم سهیمقا شود،یدرآمد مکم یهااز خانواده تیکه صرو حما

 اردیهلیم 1/7کهه مالهغ  داشهتیاموهان  جهود مه نیا کردند،یفرار نم اتیمال زانیم نیپرداخت ا

 یدرآمد اضافه شود  در مثهالکم یهااز خانواده تیدر حما یالتیا ۀ( دالر به بودج7133333333)

در نظهر  سهرپناهی  به ریهفق یههامسهون خانواده ید لت برا یرا که از سو یانهیهز ی  گر،ید

 نی  هدو از طهرح چنهکندیم سهیمقا ینظام زاتیتیه یبرا افتهی یتخر ۀگرفته شده، با بودج

  درک ملمهوس  یریادگیهآموزان همزمان با است که دانش نیا یاضیکالس درس ر در یمسائل

شوند که خود بهه طهرح مواجه  یاسی  س یراجع به مسائل اجتماع یبا موضوعات ،یاضیر میمفاه

شهده    ریهآموزان با مسائل ر ز در جامرهه درگانشعمالً د یه،ی  درنتانیامدیمسئله در کالس م

بهه  شوند،یم غیسلطه تال یدئولوژیا یرا که از سو یارفتهیپذشیازپ یبا رهاکه  شوندیم بیترز

 قیه  ترم افتههی شیجههان افهزا بآمهوزان دربهاردانش یهاپرسهش ب،یهترت نیچالش بوشند  بد

  شوندیم

 

 یبندجمع

کهه زالاهاً از آمهوزش   پهر رش  یانتقهاد اتیاضهیآموزش ر بحوز انی  میر پردازانهینظر

را در بسهتر آمهوزش  دگاهیهد نیهانهد، اههداو االههام گرفته رهیفر اتیآرا   نظر ژهیبه   یانتقاد

 یموضو  درسه کیبرخالو با ر عموم  اتیاضیبا رند که ر نی  آنها بر اکنندیدناال م اتیاضیر
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آمهوزان بهه دانش اتیاضهیدر قالهب ر تهوانی ز را مر ی  اجتماع یاسی  مسائل س ستین یخنث

بزرگساالن ترلق  یایبه دن شودیمسائل که عموماً ترور م نیآنها را نسات به ا دِیآموزش داد   د

 یآمهوزان بهراکردن دانشداد  آمهاده رییهنهدارد، تغ یگهاهیجا یامدرسه یدارد   در نظام آموزش

از جمله اهداو  رامونیپ یایبه مسائل دن ناودنتفا تیببه جامره    ینگرش انتقاد نده،یآ یزندگ

دارد   یاافتههیسهازمان یمهد ن   طراحه یدرسهبه برنامه ازیاست که ن یانتقاد اتیاضیآموزش ر

 یباالبردن سطح آگاه یهمچون اهداو آموزش   پر ش انتقاد یانتقاد اتیاضیاهداو آموزش ر

 یدر زنهدگ یاسهی  س یفرهنگه ،یاجتمهاع ،یقترهاددر برخورد با مسائل ا موزانآدانش یانتقاد

بهر  زیخود ن بخشی  آگاه یدر آموزش انتقاد رهینقاد است که فر یر زمره   پر رش شهر ندان

 یسهؤاالت بکننهداست کهه در آن مرلهم طرح یشنهادیدارد  آموزش طرح مسئله ر ش پ دیآن تأک

 ی شهنود بهرازان در خهالل گفتآمهوداده   دانش ونهدیرا بها مسهائل ر ز پ اتیاضهیاست که ر

از دل  زیهن کنهدیکهه مرلهم در کهالس طهرح مه ی  سهؤاالتکننهدیبه آنهها تهالش مه ییپاسخگو

آموزان اسهت  دانش یهاها   دزدزهکه همان پرسش شودیم دهیکش ر نیب یکالس ی گوهاگفت

  مسهائل شهودیم نییتر رندگانیادگی یتماع  اج یفرهنگ طیبا توجه به شرا زین یآموزش یمحتوا

در آمهوزش  ،یاسیمسائل ر ز س ،یزندگ طیبرآمده از مح یآموزان، از جمله مسائل اجتماعدانش

  شودیبه حل آنها ماادرت م یگر ه یهامطرح   در زالب بح  اتیاضیر

 

 منابع

آموزش   پر رش،  زارت آموزش    یعال ی(، شورا4934) رانیا یاسالم یجمهور یمل یدرسبرنامه

  رانیا یاسالم یمهورپر رش ج

پهائولو  یبر آرا دیبا تأک یآموزش   پر رش انتقاد یدرسبرنامه یۀ(، نظر4944زهرا ) ،یآخوندیحاج

 نور تهران   امیدانشگاه پ ،یتیارشد علوم ترب یکارشناس نامهانیپا ره،یفر

 یعناصهر اصهل»(، 4933) یجمرهه   محمدرضها سهرمدامام دمحمدرضهایزههرا، س ،یآخوندیحاج
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  411-474ص
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