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چکیده :مقالۀ حاضر به تحلیل مفهوم آموزش ریاضیات انتقادی
میپردازد ،دیدگاههای نظریههپرداران برجسهتۀ آن را مررفهی
عناصر اصلی برنامهدرسی را در آن شناسایی تحلیل میکنهد
در این مقاله پس از ارائۀ گزارشی کوتاه از تاریخچهۀ آمهوزش
ریاضیات انتقادی ،مفاهیم کلیهدی آن از جملهه «ریاضهیات»
«یادگیری» ترریف دیدگاهها آرای فلسفی آموزشهی سهه
نظریهپرداز برجسته در این حوزه کهه عاارتنهد از اسهووزموزه،
گاتستاین فرنونستاین ارائه میشود سپس برخهی از عناصهر
برنامهدرسی در آموزش ریاضیات انتقادی از جملهه اههداو
نقش مرلهم دانشآمهوز بهه اخترهار محتهوا ر شههای
آموزش به تفریل تحلیل میشود برای این تحلیهل ،دادهههای
الزم از آثههار نظریهههپردازان ایههن حههوزه اسههتخراب بههه ر ش
اسههتنتاجی تیزیههه تحلیههل میشههود در آمههوزش ریاضههیات
انتقادی ،دانشآموزان فراالنه در طرح حل مسائلی مشهارکت
میکنند که برای خود جامرهشان مسئلهبرانگیز است بنابراین
در آموزش ریاضیات انتقادی تالش بر ایهن اسهت تها در کنهار
آموزش مفاهیم اساسی ریاضیات ،دانشآموزان با مسائل محیط
پیرامونشههان آشههنا شههده ،نقادانههه دربههارب آنههها بههه بحهه

گفت شنود بنشینند آگاهانه برای حل آنها اقدام کنند.
کلیدواژهها :آموزش ریاضهیات انتقهادی ،آمهوزش پهر رش
انتقادی ،اسووزموزه ،گاتستاین ،فرنونستاین
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مقدمه
در نظامهای سنتی ترلیم تربیت عمدتاً بر گنیاندن دادههای خام اطالعهات صهرو در نههن
دانشآموزان تأکید میشود تا دانشآموزان به کسب دانهش مرلومهات نایهل آینهد؛ امها یژگهی
اساسی این یادگیری ،سطحی صوریبودن اتوای زیاد به حافظه است (مهرمحمهدی)4971 ،
در این نظام آموزشی ،مرلم نقش محوری داشهته دانهش را یکطرفهه بهه دانشآمهوزان منتقهل
میکند مرلم موظف است تا محتوای برنامهدرسی از پیش تریینشده را در بازب زمهانی مشهخ
به دانشآموزان ارائه کند در پایان ،همۀ دانشآموزان را با مریاری احد بسهنید یهادگیری بهر
احساس نیاز دانشآموز متوی نیست محتوای از پیش تریینشده نیز تطابق چندانی بها نیازههای
دانشآموز جامره ندارد به ندرت تأثیری بر آیندب دانشآموز خواهد داشهت دسهتیهابی بهه
اهداو اصلی آموزش پر رش از جمله پهر رش تفوهر ،تقویهت قهوب اسهتدالل ،آزاداندیشهی،
باالبردن سطح آگاهی توانمندسازی دانشآموزان برای حل مسائل ر زمره (برنامهدرسهی ملهی
جمهوری اسالمی ایران4934 ،؛ سند تحول بنیادین آموزش پر رش 4933 ،سهند چشهمانداز
 13ساله جمهوری اسالمی ایران )4941 ،در نظام آموزش سنتی بسیار دشوار مینمایهد محتهوا
زمان مشخ

 ،عدم مشارکت فرال دانشآموزان در یادگیری ،نقش محوری مرلم در ارائۀ محتوا،

عدم مطابقت محتوا با نیازها عالیق دانشآموزان ،فاصلۀ بین نیازهای زندگی ر زمره محتوای
تدریسشده ،یوسانبودن محتوای برنامهدرسی برای سراسر کشور با جود تفا تههای فرهنگهی
شرایط زندگی ،مالکهای ثابت ارزشیابی تأکید بیش از انهدازه بهر نمهرات پایهانی از جملهه
موانع دستیابی به اهداو اساسی آموزش پر رش هستند
تحقق اهداو نکرشده در باال مستلزم مشارکت فرال دانشآموزان ،مطابقت محتوا با نیازههای
ر زمرب آنها عدم تقید به ارزیابیهای یوسان برای همۀ دانشآموزان است برای تاهدیل دانهایی
به توانایی ،باید دانشآموزان نقش فرالی در فراینهد یهادگیری خهود ایفها کننهد؛ بهدین مرنها کهه
دانشآموز نااید برای دریافت اطالعات تنها به کتاب درسی سخنرانی مرلم اکتفا کند چراکهه از
این طریق کمتر میتواند آموختههای خود را در موقریتهای جدید

اقرهی بهه کهار گیهرد بها

توجه به اهمیت شناخت انتقادی ،بهکارگیری تفور طرح مسئله ،شرکت فرّهال دانشآمهوزان در
یادگیری خود همچنین مشارکت آنان در تریین سرنوشت آیندهشان ،باید راهوارهایی یافت که
اشواالت نقاط ضرف آموزش پر رش سنتی را برطرو اههداو پیشبینهیشهده در اسهناد
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برنامهدرسی را محقق کنند برای دستیابی به اهداو اصهلی آمهوزش پهر رش در ههر موضهو
درسی میتوان به راهوارهایی یژه هم اندیشید فرایندهای آموزشهی متناسهب بها آن موضهو
درسی را پیشنهاد داد
تشريح مسئله
در مقایسه با موضوعات درسی نظیر ادبیات ،تاریخ ،جغرافیا ،علوم اجتماعی علهوم تیربهی کهه
کم بیش با موضوعات مسائل زندگی ر زمرب دانشآموزان پیوند دارنهد ،ریاضهیات بهه دلیهل
ماهیهت انتزاعهیاش بهنههدرت بهها اقریهات زنههدگی دانشآمههوزان در ارتاههاط اسههت بسهیاری از
دانشآموزان هه چه در شهرهای بزرگ چه در شهرهای کوچهک ر سهتاها ههه عالقههای بهه
یادگیری ریاضیات ندارند چراکه برایشان فهم مسائل انتزاعی دشوار اسهت ،چهه برسهد بهه آنوهه
بخواهند این مسائل را حهل کننهد طایرهی اسهت کهه بسهیاری از دانشآمهوزان سهری در حفه
طوطی ار فرمولها مثالهایی دارند که در کتاب درسیشان آمهده اسهت ،بهد ن اینوهه درگیهر
مسائل فهم آنها شوند هدو آنها از حف مسائل تنها گذراندن امتحانات قاولی در پایان سال
است تا بتوانند به مراحل بردی در آموزش راه یابند ههر ر زه در بسهیاری از کالسههای درس
ریاضیات مرلمان پای تخته رفته مطالای را ارائه میکنند ظیفهۀ دانشآمهوزان کپهیبهرداری از
فرمولها نوشتههای مرلم از پای تخته ،حل چند مثال مشابه دیگهر انیهام توهالیف در خانهه
است این ر ش آموزشی ،که متأسفانه در بسیاری از کالسهای ریاضی اجرا مهیشهود ،نهه تنهها
خشک کسالتآ ر ،بلوه بیفایده است دانشآمهوزان در ایهن کالسهها تنهها مهیآموزنهد کهه
سریعترین راه برای موفقیت در ریاضیات قاولی در امتحانات توجهه دقیهق بهه مرلهم در حهین
آموزش ،کپیبرداری مطالب تمرین میدد آنهاست تدریس خوب ریاضیات نیز ایراد سخنرانی
سازمانیافتهای است که اهداو آن بههخوبی ترریهف شهده در آن موهرراً دانهش دانشآمهوزان
ارزیابی میشود اضح است که در چنین فضای آموزشی ،بسیاری از دانشآموزان مدرسهه را بها
نمرات خوب یا قابلقاولی ترک میکنند ،در حالیکه ریاضیات را بهدرستی درک نوردهاند
سؤال اساسی این است که چگونه میتوان فهم ریاضیات را ارتقا داد؟ چطور میتوان کهالس
درس ریاضیات را به مرکز تفور ریاضیاتی تاهدیل کهرد بهه طهوریکهه دانشآمهوزان فراالنهه بها
موضوعات درگیر شوند آنها را درک کنند؟ اگر آموزش ریاضی را با فرمولهها قواعهد آزهاز
کنیم راه را اشتااه رفتهایم فرمولها قواعد در اصل باید پس از فرالیهت آموزشهی بهه دسهت
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خود دانشآموزان کشف شوند مشول دیگر عدم آگاهی از مفههوم ریاضهیات اسهت ریاضهیات
چیست چه کاربردی در زندگی ر زمرب مها دارد؟ ازلهب افهراد ترهویر ر شهنی از ریاضهیات
ندارند آن را تنها میموعهای از فرمولها قواعد میدانند که برای حل مسائل درسی کتاب به
آنها نیاز دارند شاید این ترور اشتااه محرول ر شهای نادرست آموزش ریاضی باشهد بهرای
اینوه بدانیم ریاضیات چیست باید بفهمیم ریاضیات برای مها چهه کهاربردی دارد تغییهر نگهرش
دانشآموزان نسات به ریاضیات ،ا لین مهمترین گام در این راه است عال ه بر این ،باید نقهش
ریاضیات در زندگی ر زمره ارتاهاط آن بها موضهوعات اجتمهاعی ،سیاسهی فرهنگهی بهرای
دانشآموزان ر شن شود پرسشی که در اینیا مطرح میشود این است که چه دیدگاهی میتواند
به تغییر نگرش دربارب ماهیت ریاضیات کمک کند چه راهوارهایی را پیشنهاد میکند
در میان دیدگاههای مختلفی که در آموزش ریاضهیات جهود دارد« ،آمهوزش ریاضهیات
انتقادی» نظریهای است که در آن بر اجرای برنامهدرسی عهال ه بهر نظریههپردازی صهرو تأکیهد
میشود نظریهپردازان این نو آموزش نظرات خود را در عمل نیز اجهرا کهرده نتهایج آن را در
آرای خود منروس کردهاند نظریهپردازان مختلف در این حوزه همگی بر ایهن عقیدهانهد کهه بهه
کمک آموزش ریاضیات انتقادی میتوان مفاهیم اصلی ریاضیات را در هر د ره پایۀ تحرهیلی،
با مفاهیم موضوعات فرهنگی ،اجتماعی سیاسی جامره پیوند زد بهه ایهن ترتیهب ریاضهیات
برای دانشآموزان قابل درک میشود دانشآموزان همزمان با آموزش مفهاهیم ریاضهی ،فراالنهه
درگیر موضوعات مسائل زندگی ر زمره میشهوند بها ریاضهیات انتقهادی دانشآمهوزان قهادر
خواهند بود عال ه بر طرح پرسشهای خود ،بهطور مشارکتی برای حل آنها اقدام کننهد در ایهن
ر ند ،دانشآموزان به اهمیت ریاضیات در زندگی پی میبرند میآموزند که چگونه میتهوان از
ریاضیات برای حل مسائل ر زمرب زندگی فراتر از آن فهم تحلیل مسائل جامره بهره گرفت
نظریهپردازان آموزش ریاضیات انتقادی بهرای دسهتیابی بهه اههداو تربیتهی آمهوزش پهر رش
انتقادی ر شهای آموزشی یژهای پیشنهاد میکنند هدو از پژ هش حاضر عهال ه بهر مررفهی
آموزش ریاضیات انتقادی که در فضای علمی آموزشی ایران ناشناخته اسهت ،تایهین تحلیهل
اهداو عناصر اصلی برنامهدرسی آن است تا مرلوم شود ایهن نظریهۀ آمهوزش تها چهه انهدازه
میتواند اهداو اصلی آموزش پر رش را برآ رده سازد
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روش تحقیق
پژ هش حاضر از نو کاربردی است که با بهرهگیری از پژ هشهای بنیادی به دناال حل مسهائل
یژهای در زندگی است هدو اصلی در این تحقیق حل مسهائل آموزشهی در حهوزب ریاضهیات
است بنابراین از پژ هشهای بنیادی در آموزش ریاضیات انتقادی با هدو رسیدن به ترمیمهایی
دربارب فرایندهای آموزشی بهره گرفته میشود در این پهژ هش از ر ش تحلیهل محتهوای کیفهی
استفاده میشود که در آن مفاهیم مورد نیاز از متون مورد مطالره اسهتخراب در قالهب مقهوالتی
منظم سامان داده میشود ر ش تحلیل محتوا به گفتۀ یلوسهون بیرمنگههام ( )1339بهر ایهن
فرض استوار است که با تحلیل پیامهای زبانی میتوان به کشهف مرهانی ،ا لویتهها ،نگرشهها،
شیوههای درک سازمانیافتگی جهان دست یافت تحلیل محتوای کیفی نیز ر ش تحقیقی برای
تفسیر نهنی محتوایی دادههای متنی از طریق فرایندهای طاقهبندی نظاممند ،کدبندی ،تمسازی یا
طراحی الگوهای شناخته شده است که به جای آزمون نظریه به نظریهپردازی میپردازد هدو از
این پژ هش نیز پرداختن به ادبیات آموزش ریاضیات انتقهادی ،توصهیف آن کشهف تحلیهل
برخی عناصر برنامهدرسی در آن اسهت کهه دادهههای آن بههطور مسهتقیم از آثهار نظریههپردازان
آموزش ریاضیات انتقادی گرفته این دادهها به صورت استنتاجی تیزیه تحلیل میشود
پیشینۀ تحقیق
آموزش ریاضیات انتقادی در ایران زمینهای ناشناخته اسهت اثهری از ادبیهات آن در مقهاالت
پایاننامههای حوزب علوم تربیتی آموزش ریاضیات دیده نمیشود اما در پژ هشههای خهارجی
کتابها مقاالت متردد ،به یژه توسط نظریهپردازان آموزش ریاضیات انتقادی هه کهه زالاهاً بهه
مسائل نظری آن پرداختهاند ه منتشر شده مطالرات میدانی در قالهب پایاننامهههای کارشناسهی
ارشد دکتری در این زمینه جریان دارد ادبیاتی زنهی بهرای موضهو فهراهم آمهده اسهت در
پژ هش حاضر برای آشنایی بیشتر بها زمینهه ادبیهات پهژ هش ،تاریخچهۀ آمهوزش ریاضهیات
انتقادی گزارش شده ،آخرین دستا ردهای پژ هشی در این حوزه که زالااً مطالرهات مهوردی یها
میدانی هستند ،مررفی میشود
تاريخچۀ آموزش رياضیات انتقادی
اصطالح «آموزش ریاضیات انتقادی» تقریااً بهطور همزمان در آمریوا ار پا مررفی شد مهریلین
فرنونستاین در آمریوا اُله اسووزموزه در ار پا ا لین نظریههپردازان ایهن دیهدگاه در آمهوزش
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ریاضیات بودند (اصالن توتک دیگهران )1344 ،اسهووزموزه ( )4341در مقالههای بها عنهوان
«آموزش ریاضیات در مقابل آموزش انتقادی» که برگرفته از ا لین اثهر منتشرشهدب ی در سهال
 4344در دانمارک بود ،پیشنهاد کرد که آموزش ریاضیات باید با آموزش انتقادی که تحهت تهأثیر
نظریۀ انتقادی موتب فرانوفورت بود ،پیوند داده شود تقریااً همزمان بها ا فرنونسهتاین ()4349
در مقالۀ «آمهوزش ریاضهیات انتقهادی :کاربسهت مررفتشناسهی پهائولو فریهره» ایهدب آمهوزش
ریاضیات انتقادی را با الهام از نظریۀ تربیتی پائولو فریره بهه یژه سهوادآموزی بزرگسهاالن ا در
آمریوا ارائه کرد ( یتال )1339 ،از آن پس نیز ههر د ی آنهها در ایهن زمینهه فرالیهت داشهته
مقاالت زیادی در این باب منتشر کردهاند در حالیکه مقاالت اسووزموزه عمهدتاً بهر فلسهفۀ آن
تمرکز دارند ،فرنونستاین بیشتر بر پیادهسازی این نظریهه در عمهل تأکیهد مهیکنهد (اندرسهون
الر  )1333 ،بر همین مانا میتوان محققان این حوزه را بر حسب منطقۀ جغرافیاییشان بهه د
دسته تقسیم کرد :گر ه نخست که در ار پا ( گهاه در برزیهل) فرالیهت دارنهد آرا نظریهات
اسووزموزه را دناال میکنند؛ گر ه د م که عمدتاً در آمریوا هستند دیهدگاههای فرنونسهتاین
دربارب «سواد ریاضیات انتقادی» را بسط میدهند (مینی النگه)1341 ،
همانطور که گفته شد فرنونستاین اژب «انتقادی» را از نظریۀ آموزش پر رش انتقهادی
فریره برگرفته است که در آن «آگاهی انتقادی» امری ضر ری در عمل آموزشی است در اقهع،
ی نظریههۀ آمههوزش انتقههادی فریهره را «بههازآفرینی» کههرده در برنامهههدرسهی ریاضهیات بههرای
بزرگساالن از طاقۀ کارگر ر ستایی به کار بسته است تا اعتماد به نفس فراگیهران بزرگسهال در
یادگیری ریاضیات را افهزایش دههد (فرنونسهتاین )1343 ،فرنونسهتاین ایهدب «سهواد ریاضهیات
انتقادی» را مطرح میکند که در آن یادگیری ریاضیات مستقیماً بهه مسهائل سیاسهی اجتمهاعی
پیوند میخورد ی تنها بهدناال آموزش مسائل ریاضی حل آنها نیسهت ،بلوهه درصهدد اسهت
مسائل ریاضی را که از دل مسائل اجتماعی ،سیاسهی ،فرهنگهی اقترهادی در زنهدگی ر زمهرب
شاگردان برآمده ،مانای «گفت شنود» قرار دهد در نتییه آنها را بها ایهن مسهائل درگیهر کنهد
تحلیل تفسیر شاگردان از مسائل خودشان ،تالش برای حل آنها ،ترمیمگیری آگاهانهه عمهل
انتقادی اهدافی است که فرنونستاین در آموزش ریاضهیات انتقهادی ترقیهب مهیکنهد (پهایس
دیگران )1341 ،از نظر ا  ،آموزش ریاضیات انتقادی افراد را قادر میسازد تا مفر ضهاتی را کهه
دربارب ساختار ر ابط در ن جامره از پیش مسلّم قطری تلقی شدهاند ،کنهار بزننهد آگاهانهه
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در این ساختارها فرایندهای اجتماعی تیدیدنظر کنند در آثار فرنونستاین ،آموزش ریاضهیات
انتقادی مستلزم پرسشگری از سهاختارهای پیشفهرض در جامرهه درک آنهها بههمنظور عمهل
نقادانه در این ساختارهاست (فرنونستاین )4343 ،ا ر شهایی را پیشنهاد میدهد کهه مرلمهان
میتوانند به کمک آنها از ریاضیات بهعنوان ابزاری برای تفسیر ماارزه با نابرابریهها در جامرهه
استفاده کنند ر شهای پیشنهادی ا ریاضیات را بیش از پیش دستیافتنی کهاربردی مهیکنهد
زیرا یادگیری ریاضیات در سیاق زندگی اقری تیربههای مرنادار رخ مهیدههد (فرنونسهتاین،
)4334
اسووزموزه ده سال پس از ابدا اصطالح «آموزش ریاضهیات انتقهادی» ،در سهال 4331
کتابی با عنوان گامی به سوی فلسفۀ آموزش ریاضیات انتقادی (4331الف) منتشر کرد کهه در آن
مانای فلسفی آموزش ریاضیات انتقادی را که از نظریۀ انتقادی موتب فرانوفورت اقتاهاس کهرده
بود ،تایین کرد (پایس دیگران )1341 ،اسووزموزه در این کتاب قدرت ریاضیات را به ترویر
میکشد از نظر ا  ،هدو آموزش ریاضیات باید درک همین قدرت باشد تا افراد بداننهد چطهور
باید با آن مواجه شوند به اسطۀ آن تحت کنترل قرار نگیرند (اصالن توتک دیگران)1344 ،
نقش پررنگ «سوادآموزی انتقادی» فریره در ساخت مفهوم «سواد ریاضی» از نظهر اسهووزموزه
(4331الف) تأکید ا بر «یهادگیری آمهوزش گفت شهنودی» (آلهر

اسهووزموزه)1331 ،

حاکی از قرابت ایدههای اسهووزموزه بها نظریهۀ انتقهادی فریهره در نتییهه ریاضهیات انتقهادی
فرنونستاین است (اسووزموره4331 ،الف) ،چنانکه خهود فریهره نیهز از نظریهۀ انتقهادی موتهب
فرانوفورت الگو گرفته بود (حاجیآخوندی)4944 ،
یوی دیگر از نظریهپردازان آموزش ریاضیات انتقادی اریک گاتستاین است ا نیز از نظریهۀ
انتقادی فریره به یژه شرار «خواندن کلمه جهان» ی الههام گرفتهه همچهون فرنونسهتاین
عال ه بر طرح مااح

نظری به اجرای الگوی آموزشی مورد نظر خود پرداخته اسهت گاتسهتاین

از پر ژهها فرالیتهای آموزشی ریاضی برای خواندن جهان به کمک ریاضیات استفاده میکند
افز ن بر خواندن جهان ،ی بر نوشتن بازنویسی جهان با ریاضیات نیز تأکید میکند (اندرسون
الر  )1333 ،ی ا لهین مقالهۀ خهود دربهارب آمهوزش ریاضهیات انتقهادی را سهال  4333در
«نشست ساالنۀ انیمن تحقیقات آموزشی آمریوا» ارائه کرد که در آن به سواد ریاضیات انتقهادی
دانشآموزان در منطقهای در آمریوای شمالی پرداخته بود یک سال برد ،یرنهی سهال  ،1333نیهز
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مقالۀ دیگری با موضو توانایی خواندن جهان به کمک ریاضیات در بین دانشآموزان مدرسههای
در آمریوای التین ارائه اندیشههای خود نتییۀ اجرای آنها را منتشر کهرد پهس از آن ههم ا
مقاالت کتابهای زیادی دربارب «آموزش ریاضیات برای عدالت اجتماعی» نگاشته که در ادامه
بهتفریل به آن پرداخته میشود
عال ه بر این سه نظریهپرداز برجستۀ آمهوزش ریاضهیات انتقهادی ،محققهان بسهیاری بهه
مطالرۀ این موضو پرداخته اندیشهها تیربههای خود را در قالب مقالهه یها سهخنرانی ارائهه
کردهاند برای نمونه ،در «کنگرب بینالمللی آموزش ریاضیات» که ههر سهال بهه همهت یونسهوو
برگزار میشود ،در سال  4344برنامهای با عنوان «ریاضیات ،آمهوزش جامرهه» بهه برنامهههای
کنگره افز ده شد که در آن محققان به دزدزههای اجتماعی ،فرهنگی سیاسی پرداختند در این
کنگره حد د  33مقاله ارائه شد بهجز فرنونستاین پا ل ( )4343کهه مقالههای دربهارب رابطهۀ
ریاضیات ساختار اجتماعی ارائه کرده بودند ،لِرمن ( )4343در مقالهاش بهکارگیری آمهوزش
ریاضیات انتقادی را ر شی مناسب برای بهرهگیری از تیربههای دانشآموزان در کنتهرل زنهدگی
شخریشان دانسته بود در این کنگره مقاالت دیگری هم ارائهه شهد کهه بهه نهوعی بهه اههداو
آموزش ریاضیات انتقادی مربوط بودند از آن جمله میتوان به مقاالتی اشاره کرد کهه بهه پیونهد
ریاضیات با مسائل فرهنگی ،اجتماعی سیاسهی توجهه بهه نیازهها عالیهق دانشآمهوزان در
آموزش ریاضیات پرداخته بودند ارائۀ چنین مقاالتی گهامی بهزرگ در تغییهر نگهرش نسهات بهه
آموزش ریاضیات بود که پیشتر بهعنوان موضو درسی انتزاعی زیرکاربردی تلقی میشد
در سال  4333ا لین کنفرانس دربارب «ابرهاد سیاسهی آمهوزش ریاضهیات» برگهزار شهد کهه
مقاالت ارائهشده در آن در میموعهای با عنوان عمل نقد منتشر شد در این کنفرانس ،آموزش
ریاضیات انتقادی بیش از پیش مورد توجه اساتید دانشگاه نظریهپردازان قرار گرفهت موضهو
کنفرانسهای د م ( )4339سهوم ( )4331نیهز ارتاهاط بهین آمهوزش ریاضهیات موضهوعات
اجتماعی بود ( یتهال )1339 ،آنچهه در ایهن کنفرانسهها بهه بحه

گذاشهته شهد ر یوردههای

اجتماعی ،سیاسی فرهنگی به آموزش ریاضیات بود شرح میداد که ریاضیات تنها به کهالس
درس ترامالت بین مرلمان دانشآمهوزان خالصهه نمهیشهود ،بلوهه از آن فراتهر رفتهه بها
تغییرات ،ساختارها عملوردهای اجتماعی نیز پیوند میخورد
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با برگزاری این قایل کنفرانسها ،ادبیات موضهو بههطور چشهمگیری گسهترش یافتهه اسهت
بهگونهای که امر زه میتوان عال ه بر آموزش ریاضیات انتقادی دستکم د دیدگاه متمایز دیگر
در آموزش ریاضیات را نام برد کهه ر یوهردی سیاسهی ،فرهنگهی اجتمهاعی بهه برنامهدرسهی
ریاضهیات دارنهد :ریاضهیات قههومی

ریاضهیات مردمهی بهها ایهن حههال ،از نظههر اسههووزموزه

ر یوردهای مختلف در آموزش ریاضیات که هر یک به نوعی اهداو آموزش ریاضیات انتقهادی
را دناال میکنند ،همگی آموزش ریاضیات انتقادی هستند هرچند با این عنوان خوانده نمیشوند
در همۀ این ر یوردها اهداو مشترکی ترقیب میشوند همگی قرد بهاود فرایندهای یادگیری
ریاضیات را دارند تا توانایی افراد در حل مسائل اجتمهاعی ،سیاسهی فرهنگهی را ارتقها دهنهد
برای نمونه ،تمام جناشهایی که از آموزش ریاضیات برای تحقق عدالت اجتماعی بهره گرفتهاند
بسیاری از آثار منتشرشده دربارب ریاضیات قهومی ،اههداو دزدزهههای آمهوزش ریاضهیات
انتقادی را دناال میکنند (فرانسوا استاتوپولو)1341 ،
عمدب پژ هشهای انیام شده در حوزب آموزش ریاضیات انتقادی تحقیقات مهوردی هسهتند
که بخش ماانی آنها به بح

نظری دربارب این دیدگاه اختراص یافته بدنهۀ تحقیهق را مطالرهۀ

موردی ،میدانی یا تحقیق تیربی یا نیمهتیربی تشویل میدهد در این پژ هشها نظام آموزشهی
یک کشور ،یک مدرسه ،یک کالس درس یا یک موضهو درسهی خهاص بررسهی شهده اسهت
برخی از پژ هشها به میزان آگاهی مرلمان از الگوهای آموزشی ریاضیات انتقادی تأثیر آن بهر
موفقیت این نو آموزش پرداختهاند برای نمونهه رسهالۀ دکتهری فهیش ( )1341در ایهن دسهته
میگنید این تحقیق نشان میدهد که شناخت صحیح از سواد ریاضیات انتقادی موجب میشود
مرلمان ر شهای آموزشی خود را بهتر صهورتبندی کهرده ،شهیوههای عملهی موفهقتری را در
کالس تیربه کنند این مطالره به ر ش قومنگاری ر ی سه گر ه از مرلمان آمهوزش ریاضهیات
انتقادی انیام شده است تأکید اصلی بر درک مرلمان از سواد ریاضهیات انتقهادی تهأثیر آن در
فهم بهتر چگهونگی عینهیترکهردن شهیوههای آموزشهی آن اسهت فرالیتههای انیامشهده در
کالسهای درس ریاضیات در این تحقیق به گونهای انتخاب طراحی شدهاند کهه دانشآمهوزان
بهعنوان فرد ،شهر ند عضوی از جامره دیده شنیده شوند نتایج گزارششده نشهان مهیدههد
که با بهرهگیری از ر شهای آموزش ریاضیات انتقادی ر یورد سازندهگرایی در کالس درس،
دانشآموزان قادر به تولید بازتولید با رهای ریاضیاتی خود شده با مشارکت در فرالیتههای
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گر هی ،طرح حل مسئله ،بح های بین دانشآموزان دانشآموزان با مرلم ،بهچالشکشهاندن
مفاهیم مااحه

ریاضهیاتی بههچالش کشیدهشهدن با رههای خهود از سهوی مرلهم دیگهر

هموالسیهایشان به ساخت دانش ریاضیاتی خود میپردازند فهم بهتر عمیقتری نسهات بهه
ریاضیات ارتااط آن با مسائل اجتماعی پیدا میکنند
دستۀ دیگر مطالراتی هستند که اجرای آمهوزش ریاضهیات انتقهادی را در نمونههای مهوردی
بررسی تحلیل کردهاند برای نمونه ،برنتلینگر ( )1337در رسالۀ دکتریاش مطالرههای کیفهی
جامع ر ی دانشآموزان دبیرستانی که جزء طاقۀ محر م کمدرآمد جامرهه بودهانهد ،انیهام داده
است محقق که خود مرلم ریاضهیات ایهن دانشآمهوزان بهوده ،از ر شههای تهدریس آمهوزش
ریاضیات انتقادی گاتستاین استفاده کرده است ا در این تحقیهق ،با رههایش دربهارب ریاضهیات
انتقادی ،برنامهدرسی ریاضیاتی که خود طراحی بح ها فرالیتهای دانشآموزان در کهالس
درس را گزارش تحلیل کرده است ی بر مانای یادداشهتهای ر زانههاش از فراینهد طراحهی
برنامهدرسی تدریس ریاضیات ،ظرفیت آن را برای ارائهۀ موضهوعات سیاسهی توانمندسهازی
دانشآموزان مطالره ارزیابی کرده است همچنین با استفاده از تحلیل گفتمهان ،میهزان نحهوب
مشارکت /یا مقا مت دانشآموزان در فرالیتهای استاندارد انتقادی را تحلیل کرده اسهت بهه
گفتۀ ا  ،تفا ت مرناداری میان مشارکت دانشآمهوزان در فرالیتههای اسهتاندارد فرالیتههای
انتقادی جود دارد برای برخی دانشآموزان فرالیتهای ریاضهیات انتقهادی بسهیار بامرنهاتر
جذابتر از فرالیتهای استاندارد بوده است همچنین این تحقیهق نشهان مهیدههد کهه بها ارائهۀ
ر شهههای ریاضهیات انتقههادی ،مشههارکت دانشآمههوزان ریسههکپذیری آنههها در کههالس درس
ریاضیات افزایش مییابد
ناکوت ( )1344در پایاننامهاش به رابطهۀ ریاضهیات عهدالت اجتمهاعی پرداختهه اسهت،
چراکه ریاضیات ابزاری برای جلب توجه دانشآموزان به موضوعات مربوط به قدرت ،نهابرابری
منابع فرصتهای متفا ت بین گر ههای مختلف اجتماعی برای عمل سیاسی اجتماعی است
این مطالره به کشف تأثیر گنیاندن مسائل عدالت اجتماعی در ریاضیات بر دانشآموزان مرفه در
مدارس متوسطه میپردازد ی پژ هش خهود را در کهالس ریاضهیات پایهۀ دههم دبیرسهتان در
تورنتو انیام داده است موضو درسی کالس بیماری ایدز بوده که عال ه بر آگاهیبخشی دربارب
این بیماری ،مسائل ریاضیاتی نیز حول آن طراحی تمرین شده است یافتهههای تحقیهق نشهان
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میدهد که ادزام مسائل مرتاط با عدالت اجتمهاعی بها ریاضهیات بهر حهوزب شهناختی عهاطفی
دانشآموزان اثر میگذارد در مواردی میتواند به توانمندسازی اقدام از سوی آنها منیر شود
همچنین نشان میدهد که درک دانشآمهوزان از مسهئولیتپذیری ارتااطهات شخرهیشهان بها
مرلمان میتواند بر ارتقای کنشگری اجتماعی دانشآموزان اثر مثات بگذارد
رسالۀ دکتری پتریک به اجرای برنامهدرسی ریاضیات مسئلهمحور پرداخته اسهت ا در ایهن
مطالره از مرضالتی چون گرمایش آلودگی زمهین بهرای درگیرکهردن دانشآمهوزان بها مفهاهیم
ریاضیاتی چون توابع چندجملهای ،نمایی لگهاریتمی اسهتفاده کهرده اسهت پتریهک د رهههای
آموزشی برای تدریس مفاهیم ریاضی به ر ش مسئلهمحور طراحی کرده است هر د رب آموزشی
فرالیتهایی را شامل میشود که دانشآموزان را در بررسی مسائل مربوط به عدالت اجتمهاعی
محیط زیست مشارکت میدهد نتایج این مطالره نشان مهیدههد کهه مشهارکت دانشآمهوزان در
برنامههای کاربردی ریاضیات مهرتاط بها مسهائل اجتمهاعی تهأثیرات د جاناههای دارد :از سهویی
تواناییهای دانشآموزان را در استفاده از مفهاهیم ریاضهی کهاربرد آنهها در موضهوعات عینهی
افزایش میدهد نگرش آنها دربارب ریاضیات خودشان بهعنوان یادگیرندگان ریاضهی را تغییهر
میدهد؛ از سهوی دیگهر موضهوعات مسهئلهدار بهه مشهارکت بیشهتر دانشآمهوزان در گسهترش
آگاهیشان نسات به عدالت اجتماعی مسائل محیط زیست میانیامد دانشآموزان را تشویق
میکند نسات به ارزشهای شخریشان دربارب حق بیعدالتی در جامره نقش خود بههعنوان
عامالنِ تغییر اکنش نشان دهند
رسالۀ دکتری باالسوبرامانیان ( )1341حاصل یک سال تحقیق از کالس درس ریاضهیات در
دبیرستانی در شیواگو است که سیاهپوستانی از خانوادههای کمدرآمد در آن درس مهیخواندنهد
مرلم ریاضی کالس درسی را سازماندهی کرده که در آن از یادگیری ریاضهیات (خوانهدن کلمهۀ
ریاضیاتی ) برای فهم اقریتهای اجتماعی (خواندن جهان با ریاضیات ) بهره گرفته است بدین
منظور ،ا موضوعات درسی (موضوعات مولد ) را از زندگی دانشآموزان استخراب کرده اسهت
محقق تالش کرده تا فهمی عمیقتر دربارب پیچیدگیهای این کالس درس کسب کنهد کهه در آن
جناههای ریاضیاتی سیاسی ه اجتماعی ارتااطی دیالوتیهک بها ههم داشهتند ماهانی نظهری ایهن
تحقیق را ترکیای از دیدگاههای فریره

یگوتسوی شول دادهاند ا ر ابط موجهود در کهالس

درس را مطالره کرده تا نحوب ارتااط ابراد درهمتنیدب سیاسی ه اجتماعی ریاضیاتی این کهالس
11
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را بهتر بفهمد؛ اینوه چطور مرلم یژگیهای کالس درس ر ابط مرلم دانشآموز را با توجه
به درآمیختگی این د برد سامان داده است تحلیل دادههای تحقیق نشان میدهد که این د برهد
ریاضیاتی سیاسی ه اجتماعی کامالً با هم درآمیختهاند این درآمیختگی جناهههای متنهوعی از
کالس درس (محتوا ،گفتههای مرلم دانشآموز ،ترمیمات آموزشی مرلم) د رهههای زمهانی
مختلفی (ر زانه ،چند ر زه کل د ره) را شامل میشود هریک از موضوعات مولهد اموانهات
محد دیتهای متفا تی را برای تحلیل ریاضیاتی اجتماعی ه سیاسهی ارتاهاط بهین آن د
پیش مینهد همچنین ارتااط بین این د برد به مرلم ترمیمگیریهای آموزشی ا

اینوه چه

زمانی چطور هر یک از ابراد را بهکار گیرد یا آنها را با هم ترکیب کند ،بسیار کمهک مهیکنهد
گفت شنودیبودن کالس درس یژگی اساسی چنین کالسی است که به ترکیب این د برهد در
کالس کمک شایانی کرده است
آموزش رياضیات انتقادی
برای ر د به بح

آموزش ریاضیات انتقادی ترریف آن از دیدگاه نظریهپردازان فراالن ایهن

حوزه نخست باید اژگان کلیدی مفاهیم اصلی این حوزه ترریهف شهود اصهطالح ریاضهیات
ا لین اصطالحی است که باید ترریف شود تا مرلوم شود آیا در این دیدگاه ترریفهی متفها ت بها
ترریف عموم یا ریاضیدانان دیگر در حوزب آموزش ریاضیات جود دارد یها خیهر ههر یهک از
متخرران آموزش ریاضیات انتقادی در مااح

خود اصطالح یا اصطالحاتی را به کار میبرنهد

که ترریف آنها از این اصطالحات به فهم نظریهشان کمک میکنهد از ایهن ر در ایهن پهژ هش
عال ه بر ترریف کلی از ریاضیات در این حوزه ترریف آمهوزش ریاضهیات انتقهادی ،اژگهان
کلیدی هر یک از متخرران این حوزه در بخش مربوط آ رده میشود
تعريف رياضیات :ریاضیات از جملهه در سهی اسهت کهه در سراسهر دنیها جایگهاه یهژهای در
برنامههای درسی دارد عمالً به جزئی جدانشدنی از برنامهدرسی بهدل شهده اسهت ریاضهیات
رسهمی در نظامههای آمههوزش سهنتی مرمهوالً انتزاعهی اسهت ارتاهاطی بهها زنهدگی ر زمههره
اقریتهای زندگی دانشآموزان ندارد دانشآموزان عمدتاً با جناههای انتزاعی بیر ح ریاضی
سر کار دارند ،اما جه مرنادارتر ریاضی همان است که بها زنهدگی دانشآمهوزان عیهین اسهت
(خاکاهاز موسهیپهور 4947 ،بهه نقهل از گویها )4941 ،دانشآمهوزان ریاضهیات زیررسههمی را
میشناسند میتوانند مثالهای آن را در زندگی ر زانه بیابند مثالً قتی از دانشآمهوزان دربهارب
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کاربرد ریاضیات در زندگی ر زمرب آنها سؤال میشود ،بسیاری بهه یهاد خریهدکردن مهیافتنهد
برخی دیگر زنکردن اندازهگیری هنگام پخت پز را مثال میزنند در این میهان گر ههی ههم
هستند که انعان میکنند از ریاضیات تنها برای انیام توالیف مدرسه استفاده مهیکننهد (ا رتهون،
 )1331بسیاری از دانشآموزان ریاضیات را جالب میدانند ،الاته اگر ساده باشد

قتهی دشهوار

میشود آن را کسلکننده میخوانند قتهی از دانشآمهوزان دلیهل بهیعالقگهی بهه ریاضهیات یها
دشواری در فهم آن را میپرسند ،مرموالً جدایی ریاضیات از مسائل عینی در زنهدگی ر زمهره
عدم پیوند آن با عالیق دزدزههایشان را بر میشمارند برخی هم به نامناسببودن ر شهای
تدریس اشاره میکنند برای برخی از دانشآموزان ،ریاضیات صرفاً به این دلیل اهمیهت دارد کهه
برای ارتقا به مقاطع باالتر تحریالت تومیلی به ریاضیات نمرب قاولی در آن نیاز دارند
زالب دانشآموزان ترویر دقیقی از ریاضیات ندارند آنها ریاضیات را میموعههای از قواعهد
فرمولها میدانند که برای حل مسائل کتاب درسی استفاده میشوند این سوءبرداشت از ر ش
تدریس ریاضیات در مدرسهه ناشهی شهده اسهت مرنادارشهدن فرالیتههای یهادگیری ا لهین
مهمترین گام در یادگیری هر موضو درسی اسهت ایهن امهر بهه یهژه دربهارب ریاضهیات کهه
موضوعی انتزاعی است ،صادق است برای اینوه ریاضیات را برای دانشآمهوزان مرنهادار کنهیم،
باید نمونههای اقری عینی از کاربرد ریاضیات در زندگی ر زمره را به آنها نشان دهیم تها ههم
فهم ریاضیات برایشان آسانتر شود هم انگیزهای برای یهادگیری آن شهرکت در فرالیتههای
ریاضی پیدا کنند «شورای مرلمهان ریاضهی آمریوها» در سهال  4343بها تهد ین اسهتانداردهای
ارزشیابی برنامهدرسی ریاضیات بر حل مسئلههایی که برگرفته از جهان پیرامهون دانشآمهوزان
است ،تأکید کردند چنانکه دیویی انیامدادن را یادگیری یادگیری را انیامدادن ترریف کهرده،
در این شورا نیز «دانستن ریاضیات» همان «انیامدادن ریاضیات» ترریف شد یادگیری بایهد در
دل فرالیتها تیاربی قرار گیرد که مستقیماً بها زنهدگی یادگیرنهده در ارتاهاط اسهت (فیهنون،
)1334
در آموزش ریاضیات انتقادی نیز ریاضیات «انیامدادن کاری برای جامره» ترریهف مهیشهود
ریاضیات علمی برای تغییر جامره است میتوان اینطور ادعا کرد که قدرت تغییر دارد هرچند
ریاضیات فقط عامل اییاد تغییر در جامره نیست بلوه خهود نیهز متهأثر از جاهر اجتمهاعی اسهت
چراکه حتهی اگهر ریاضهیات را نیر یهی اجتمهاعی بهدانیم ،همچنهان برسهاختی اجتمهاعی اسهت
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(اسووزموزه4331 ،الف) بنابراین ،آموزش ریاضیات مهیتوانهد ابهزاری جههت «توانمندسهازی»
باشهد یها سهیلهای بهرای «سهرکوب»

مهیتوانهد «دربرگیرنهده» باشههد یها «انحرههارطلب»

«تاریضآمیز» (اسووزموزه نیس)1334 ،
برخی از نظریهپردازان آموزش ریاضیات ،ریاضیات را نوعی رزش مشارکتی میداننهد در
این دیدگاه ،مرلمان به دناال اییاد شرایطی هستند که در آن کنیوا ی دانشآمهوزان را تحریهک
کرده با طرح مسئلهای متناسب با دانش پیشین دانشآموزان آنها را در فرالیتی مشهارکتی بهرای
حل مسئله درگیر کننهد بهدین ترتیهب ،دانشآمهوزان بهرای حهل مسهئله بهه شایهسهازی مسهئله
میپردازند بهطور فرال با موضو درگیر میشوند در این میان بیش از خوانهدن گهوشدادن،
انیامدادن درگیری با مسئله اهمیت مییابد (بپتیست راب )1341 ،بنابراین ،به جهای اینوهه
دانشآموزان تنهها بیاموزنهد تمهرین کننهد کهه چطهور عملیاتههای اصهلی را انیهام دهنهد
فرمولهای ریاضی را برای حل مسائل انتزاعی بهکار گیرند ،باید بیاموزند که چطور طرح مسهئله
کنند برای حل فهم آنها با هم بح

گفت گو کنند آنها خواه نهاخواه در آینهده از ماشهین

حساب کامپیوتر برای حل مسائل ریاضیاتی استفاده خواهند کرد اما درک فهم این مسهائل
چگونگی برخورد با آنها امری است که آموزش آن بر عهدب ریاضیات مدرسهای است
ریاضیات میتواند همچون رازی دستنیافتنی باشد لی از سهوی دیگهر مموهن اسهت
بیش از سایر موضوعات درسی نقش قاضی بیطهرو را ایفها کنهد ترهمیم بگیهرد چهه کسهی
میتواند در جامره اقدامی انیام دهد چه کسی توانایی آن را ندارد بنابراین ،ریاضیات نگهاانی
برای مشارکت در فرایندهای ترهمیمگیری جامرهه اسهت (اسهووزموزه نهیس )1334 ،بهدین
ترتیب ،میتوان نقش آموزش ریاضیات در جامره را نقشی محوری در ترمیمگیریها دانست که
میتواند افرادی را در نظام ترمیمگیری در جامره ارد کند برخهی دیگهر را حهذو کهرده یها
نادیده بگیرد آموزش ریاضیات برنامهدرسی آن به گر هها طاقات اجتماعی مختلف میتواند
متفا ت ارائه شود بهگونهای که اهداو باال را محقق کند
بسیاری بر این با رند که کمترین تفسیر ترایر در ریاضیات جود دارد ،چراکهه متشهول از
قواعد استانداردی است که بهکمک آنها میتوان ریاضیات را در سراسر دنیا بهشولی احد ارائهه
کرد عال هبراین ،برخی مرتقدند که ریاضیات فارغ از ارزش زیرسیاسی است (اصالن توتک
دیگران )1344 ،مثالهای زیر این د با ر نادرست را به چالش میکشند:
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مثال ا ل د ترریف مختلف از ن زنقه است در ترریف نخست چهارضلریای کهه د ضهلع
آن موازی باشند ،ن زنقه نامیده میشود در ترریهف د م بهه چهارضهلری بها دسهتکم د ضهلع
موازی ن زنقه گفته میشود هر د ترریف در ریاضیات پذیرفته شهدهاند (گهر )1332 ،،نگهاه
دقیقتر به این د ترریف ناسازگاری این تراریف را آشوار میکند در ترریف د م ترداد بیشتری
از چهارضلریها نیل عنوان ن زنقه قرار میگیرند ،در حالیکه ترریف ا ل محد دتر است مهثالً،
مستطیل هم طاق ترریف د م ن زنقه است ،اما در ترریف ا ل چنین نیست مثهال د م مسهئلهای
از کتاب ریاضیات پایۀ ششم ایران پیش از انقالب است که بهه آمهوزش مفههوم «ربها» از طریهق
مفاهیم جاری پرداخته است «تاجری مالغ  214هزار ریال ام با بهرب  4درصد به فردی میدهد
این فرد برد از یک سال چه مالغی را باید بازگرداند؟» (محسنپور )4344 ،این مثال نشانۀ بارزی
است از اینوه مسائل ریاضی فارغ از ارزش نیستند همهواره پیهامی پنههان در پهس پهردب مسهائل
ریاضی مانند مسئلۀ باال هست که با حل آنها تمرینهای نظیر آن پیامهها منتقهل مهیشهوند د
مثال باال نشان میدهد که ریاضیات آموزش ریاضیات نهتنها تفسیربردارند بلوه بار ارزشی ههم
دارند نظریههای انتقادی این موضو را بهعنوان پیشفهرض پذیرفتهه سهری دارنهد بهه کمهک
آموزش ریاضیات مفاهیم اصول انتقادی را به شاگردان منتقل کنند
تعريف آموزش رياضیات انتقادی :اصطالح «آموزش ریاضیات انتقادی» دیدگاهها فرالیتهای
متنوعی را دربرمیگیرد؛ از تأکید بر جناههای سیاسی اجتمهاعی آمهوزش ریاضهیات گرفتهه ،تها
فراهمکردن اموان بر ز بهاود ایدههای ریاضیاتی در بهین گر هههای مختلهف قهومی ،نهژادی
طاقهای ،توجه به کاربرد ریاضیات در عمل همچنین ارتقای شهر ندی انتقادی نیز تأکیهد بهر
زندگی در کالس درس بهعنوان نمونهای از یک جامرۀ دموکراتیک هرچند در ابرادی کوچهکتر
هریک از نظریهپردازان آموزش ریاضیات انتقادی آن را بهشولی ترریف تایهین راهوارههایی
را برای رسیدن به اهداو آن پیشنهاد کردهاند با جود شااهت فرا ان میان آرای آنها ،هریک بهر
موضوعات خاصی تأکید دارند که در ادامه به دیدگاههای چهرههای برجستۀ این حهوزه پرداختهه
میشود
اسکوزموزه :ماهیت انتقادی آموزش رياضیات
از نظر اسووزموزه ،آموزش ریاضیات انتقادی را نمیتوان شهاخۀ خاصهی از آمهوزش ریاضهیات
دانست نه میتوان آن را ر ششناسی کالس درسی خاص مررفی کرد نهه مهیتهوان آن را در
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قالب برنامهدرسی یژهای گنیاند بلوه آموزش ریاضیات انتقادی عاهارت اسهت از دزدزهههایی
که از «ماهیهت انتقهادی آمهوزش ریاضهیات» برآمهده اسهت (اسهووزموزه نهیس )1334 ،ایهن
دزدزهها به هر د حوزب تحقیق عمل مربوط میشوند اسووزموزه پرسشها دزدزههایی را
که نظریهپردازان این حوزه کوشیدهاند برای آنها پاسهخهایی مناسهب ارائهه کننهد ،در قالهب زیهر
فهرست کرده است (اسووزموزه نیلسن:)4332 ،
ظیفۀ آموزش تنها آمادهسازی افراد برای آینده

ر د به بازار کار نیست؛ آمهادهکردن افهراد

بهعنوان شهر ندان آینده برای مشارکت در زندگی سیاسی اجتماعی نیز از جمله ظایف اصلی
آموزش مدرسهای است چگونه میتوان نمود این امهر را در آمهوزش ریاضهیات دیهد؟ چگونهه
میتوان از ریاضیات بهعنوان ابزاری برای شناسایی تحلیل یژگیهای انتقادی زندگی اجتماعی
بهره گرفت؟ چگونه میتوان عالیق صالحیتهای دانشآموزان را برای ارتقای فهم دانش در
آموزش ریاضیات لحاظ کرد؟ چگونه میتوان پرسشهای مربوط به عدالت ،مسها ات برابهری
را در کالس درس ریاضیات گنیاند؟
ریاضیات میتواند به ابزاری برای حل دامنۀ سیری از پرسشها تادیل شود امها ریاضهیات
تنها سیلۀ انتقاد نیست بلوه خودش هم باید موضهو انتقهاد باشهد آمهوزش ریاضهیات در ایهن
صورت چه مرنایی پیدا خواهد کرد؟ هر کالس درس یک جامرهۀ کوچهک اسهت کهه مهیتهوان
دموکراسی را در آن تیربه کرد با چنین پیشفرضهی رابطهۀ دانشآمهوزان مرلمهان در کهالس
درس ریاضیات چگونه خواهد بود؟
الاته اسووزموزه (1341ب) در کارهای خهود دامنهۀ آمهوزش ریاضهیات انتقهادی را بهه سهه
موضو اصلی زیر محد د کرده است:
تنوع موقعیتهای آموزش و يادگیری رياضیات :آمهوزش یهادگیری ریاضهیات در شهرایط
موقریتهای کامالً مختلفی در سراسر دنیا صورت میگیرد که آموزش ریاضیات انتقادی با دیدی
نقادانه به همۀ این اشوال گوناگون نظر دارد؛ برای نمونه ،آموزش به مهاجران در یک کشهور یها
دانشآموزانی از خانوادههای محر م در حومۀ یک شهر
تنوع انواع آموزش رياضیات در عمل :گسترش گفتمان مدرسههمحور در آمهوزش ریاضهیات
اشاره به فرالیتهای مختلف متنو در خارب از مدرسهه کهه بهه نهوعی بهه ریاضهیات مربهوط
میشوند حائز اهمیت است آموزش ریاضیات انتقادی باید بتواند این تنو را پوشهش داده بهه
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انوا ریاضیات در حیطۀ عمل در خهارب از مدرسهه بپهردازد بهرای مثهال ،ریاضهیات مهندسهی،
پزشوی ،کشا رزی امثال آن اشوال مختلف ریاضیات در عمل هستند
تنوع امکانات آموزشی :توجه به ابراد سیاسی اجتماعی در آموزش ریاضیات؛ اینوهه آمهوزش
ریاضیات چطور میتواند به توانمندسازی بینیامد چه آثهاری بهر آن مترتهب اسهت؟ مهثالً آیها
آموزش ریاضیات قادر به اییاد اموانی برای برقراری عدالت اجتمهاعی در جهوامری هسهت کهه
ر ابط ناعادالنه در آنها برقرار است؟
از نظر اسووزموزه آموزش ریاضیات انتقادی بر موضهوعات یهژهای در آمهوزش ریاضهیات
تمرکز کرده است ،از جمله :پسزمینۀ دانشآموزان ،کالسهای چندزبانه چنهدفرهنگی ،الگهوی
جامره در کالس درس ،مفاهیم ریاضیاتی موردتوجه دانشآموزان ،سازماندهی پر ژههای آموزش
ریاضی ،اعتاار ریاضیات در عمل ،توزیهع منهابع دسترسهی بهه کهامپیوتر (اسهووزموزه بربها،
 )1331همچنین ی آموزش انتقادی را آموزشی میخواند که با افشاکردن کشف نابرابریهها،
بیعدالتیها هر نو ظلم ستم دیگری ترارضها بحرانهای جامرهه را نشهانه رفتهه اسهت
(اسووزموره4331 ،الف) آموزش ریاضیات انتقادی درگیری با چالشهایی اسهت کهه برآمهده از
ماهیت انتقادی این نو آموزش است این آمهوزش بهه دزدزهههایی چهون عهدالت اجتمهاعی
برابری نظر دارد که باید با تحقیق تمرین به آنها پرداخته شود (اسووزموزه نیس)1334 ،
يادگیری :برای درکی ر شنتر از آمهوزش ریاضهیات انتقهادی بایهد ههدو از فراینهد یهادگیری
مشخ

شود ر شنشدن ایهن مفههوم بهه تایهین اههداو تربیتهی ،نقهش مرلهم دانشآمهوز

ر شهای آموزشی کمک میکند
یادگیری در آموزش ریاضیات انتقادی د جناۀ مختلف دارد :ا الً باید در آن فرالیتی صورت
پذیرد ثانیاً یادگیرنده باید هدفی از انیام این فرالیت داشته باشد با یک مثال میتهوان ایهن د
جناه را ر شنتر کرد کودکی که با موربهای ریاضی بازی میکند در حال انیام یهک فرالیهت
است در حین این فرالیت مفاهیم اعداد ترکیب را نیز یاد میگیرد ،اما در آمهوزش ریاضهیات
انتقادی به چنین فرالیتی که بد ن قرد قالی یادگیرنده صورت میگیرد یادگیری اطالق نمیشود
کودک در این بازی به فرالیتی که در حال انیام آن است ،توجهی ندارد اگر فرالیت ا تادیل بهه
«کنش» آگاهانه با هدو مشخ

شود ،یادگیری رخ مهیدههد در آمهوزش ریاضهیات انتقهادی،
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یادگیری کنشی است که یادگیرنده با یک فرالیت به قرهد یهادگرفتن چیهزی انیهام مهیدههد
(اسووزموزه4331 ،الف)
از نظر اسووزموزه ،عامل یادگیری اهداو دانشآموزان اسهت اگهر فرهالیتی بهد ن ههدو
انیام شود ،نمیتوان آن فرالیت را کنش نامید در نتییه یادگیری رخ نهداده اسهت مهثالً قتهی
دانشآموزان یاد میگیرند آداب رسوم را تقلید کنند ،در اقهع کنشهی صهورت نگرفتهه تنهها
میتوان آن را آموزش سازگاری یا تقلید رفتاری یا به اصطالح «فرهنگآموزی» نامید بسیاری از
خروصیات فرهنگی به این شول بد ن اینوه قردی از یادگیری آن جود داشهته باشهد ،تقلیهد
میشوند در آموزش سنتی بهندرت اهداو آموزشی به اشهتراک گذاشهته مهیشهوند بح هها
تدریس کالسی مرموالً به این شول آزاز میشوند« :امر ز مهیخهواهیم دربهارب موضهو

یهاد

بگیریم» در چنین ر شی دانشآموزان همچون سربازانی هستند کهه دربهارب موقریهت جایگهاه
خود همچنین حرکت بردی که قرار است انیام شود چیزی نمیدانند سربازان اموان دریافهت
ترویری کلی از شرایط استراتژیک را ندارند نمیتوانند کهوچوترین حرکهت یها عملهی را بهه
صالح نظر خهود انیهام دهنهد بلوهه تنهها بایهد دسهتورات را بهیچهون چهرا پیهر ی کننهد
(اسووزموزه4331 ،الف)
اما در آموزش ریاضیات انتقهادی اههداو یهادگیری پیونهد تنگهاتنگی بها عالیهق نیازههای
یادگیرندگان دارند از اینر ترمیمات آنان باید در تریین اههداو شهرایط یهادگیری نقشهی
اساسی داشته باشد میتوان بین اهداو مختلف یادگیری تمایز قائل شد هدو یادگیری میتواند
به پرسشهایی دربارب محتوای موضو درسی مربوط باشد گاهی هدو یادگیری به مرلم مربوط
میشود :یرنی دانشآموز احساس میکند که باید در مدرسه کاری انیام دههد چهون مرلهم از ا
خواسته است گاهی هدو یادگیری به ساختار مدرسه نظیر آزمونهها نمهرات برمهیگهردد در
برخی موارد ،این امر به موقریت دانشآموز در کالس رابطهاش با دیگر هموالسیهایش یا بهه
ترور ی از شغل آیندهاش بستگی دارد این بدان مرناست کهه اههداو یهادگیری بهه میموعهۀ
پیچیدهای از عوامل باز میگردند که یادگیرندگان را به جهات مختلفی سهوق مهیدهنهد لز مهاً
همگی همراستا با اهداو تریینشده از سوی مرلم نیستند
همۀ دانشآموزان میتوانند در ریاضیات موفق باشند به شرط آنوه بین ریاضیات عالیهق
نیازهای آنان پیوند مرناداری برقرار شود تا به فهم هر چه بهتر عینیتهر دانشآمهوزان از دانهش
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ریاضیات کمک کند الاته این پیشفرض هم باید درنظهر گرفتهه شهود کهه همهۀ دانشآمهوزان
قادرند بر آن تسلط پیدا کنند (گی )1333 ،به این ترتیب به مرلمانی نیاز اسهت کهه همهواره بهه
دناال راههایی برای برقراری این پیوند هستند بدین منظور آنها دانشآموزان خود را هنگام کار
بازی مشاهده میکنند ،شرایط مناسب بهرای گفت شهنودهای مهرتاط بها موضهو را مییابنهد
همواره در حال تحقیق بررسی هستند
در آموزش ریاضیات انتقادی شرکت فرال فراگیران در فرالیتهای آموزشی یادگیری امری
ضر ری است در این دیدگاه ،یادگیری فرایندی است که از طریق گفت شنود محقق میشهود
«تنو » در آن نقشی اساسی ایفا میکند چراکه دیدگاهها تیربههای متنو افهراد دربهارب مسهائل
اجتمههاعی ،سیاس هی فرهنگ هی را بههه کههالس درس م هیآ رد تنههو فرهنگ هی در فراگی هران بههه
زنیترشدن فرایند یادگیری در کالس درسی کمک میکند زیرا هرکس اموان عرضهۀ تیربهههای
شخری خود را پیدا میکند در چنهین کهالس درسهی انهوا ر شههای تفوهر ،اسهتراتژیههای
مختلف حل مسئله ،قابلیتها ظرفیتهای مختلف به یادگیری هر چهه بهتهر زنهیتهر کمهک
میکند بنابراین محیطهای چندفرهنگی برای پیادهسازی چنین ر شهای آموزشی بسیار مناسهب
هستند به یادگیری هر چه بهتر ریاضیات کمک میکنند (ماشاد

سزار)1349 ،

انتقاد هم در آموزش ریاضیات انتقادی اهمیهت یهژهای دارد انتقهاد نمهیتوانهد در مدرسهه
گسترش یابد ،مگر اینوه یادگیرندگان برای ر ند یادگیریشان احساس مسهئولیت کننهد چیزههای
بسیاری را میتوان بهطور دستوری به دانشآموزان آموزش داد ،اما صالحیت انتقاد را نمهیتهوان
به ز ر به خورد آنها داد به همین دلیل است که یادگیری به عنوان کنش مهمترین جناۀ آمهوزش
انتقادی است اهداو یادگیری کمک میکنند تا یادگیری را بهعنوان کنشی انتقادی ترریف کنهیم
اگر یادگیری تنها بهمرنای دریافت اطالعات نااشد بلوه کنشها را هم دربربگیرد ،آنگاه مهیتهوان
مدعی شد که یادگیری به دست خود یادگیرنده انیام شده است
پسزمینه و دورنمای يادگیرندگان :از جمله عوامل اثرگذار در یادگیری ،پسزمینه د رنمای
یادگیرندگان است پسزمینه همان تیربهها ،سابقه شرایط خانوادگی ،فرهنگی اجتماعی فهرد
است که از خانواده محیطی که در آن زندگی میکند ،ناشی میشهود د رنمها بهه فرصهتها
امواناتی اشاره دارد که از یکسو شرایط اقترادی ،سیاسی ،اجتماعی فرهنگی جامره برای فهرد
فراهم میآ رد (اسووزموزه4331 ،الف) از سهوی دیگهر فهرد بهرای خهودش آمهاده مهیسهازد
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(اسووزموزه )1331 ،گرچه همواره اموان تغییهر د رنمها جهود دارد تها فرصهتها اموانهات
جدید دیده خلق شوند ،اما این نیز محتمل است که ضریت اسفناکی پدیهد آیهد کهه هرگونهه
امیدی را نابود کند د رنماهها از طریهق تیربهههای زنهدگی مشهترک ،چشهماندازها امیهدهای
مشترک ،تفاسیر مشترک از فرصتها تحدیدها محر میتهای مشترک از طریهق ارتااطهات
قاعدتاً بین گر هی از افراد بهطور کلیشهای شول میگیرند (اسووزموزه1341 ،الف)
پسزمینه د رنما کامالً به هم مربوطند میتوان ادعا کرد که د رنمای افراد با پسزمینۀ آنها
شول میگیرد گذشته در ترریف آینده نقش دارد الاتهه ایهن گهزاره همهواره صهادق نیسهت
نمونههایی هم هست که نشان میدهد آیندب افراد کامالً متفا ت با زندگی گذشتۀ آنها بوده اسهت
لی آنچه در اینیا نکر میشود آمار احتماالتی است که ریشه در اقریت دارند استثناهایی که
جود داشته دارند مورد بح

نیست آنچه مطرح میشود اکثریت قابهل ارجهاعی اسهت کهه

میتواند مالکی برای بح های جاری باشد بانک جهانی در «گزارش توسرۀ جههانی» در سهال
 1332مثال جالب کامالً ر شنی برای این موضو ارائه کرده است در ابتدای ایهن گهزارش د
کودک از آفریقای جنوبی را مررفی کرده که هر د در یک ر ز سال  1333به دنیا آمدهاند ا لهی
دختری سیاهپوست از خانوادهای فقیر ر ستایی است که در استان کیپ شرقی در فاصهلۀ 733
کیلومتر از کیپتا ن متولد شده مادرش تحریالت رسمی نهدارد د مهی پسهری سفیدپوسهت
است که در خانوادهای مرفه در کیپتا ن به دنیا آمده مادرش تحریالت خود را در دانشگاهی
مرتار تمام کرده است شرایط این د کودک در ر ز تولد کامالً متفها ت اسهت :نهژاد ،جنسهیت،
درآمد تحریالت خانواده ،موقریت شهری ر ستایی آمار نشان میدهد که چگونه متغیرهای
د رنمای از پیشتریینشده میتوانند به تفا تی اساسی در زندگی آتی این د کودک منیر شهود:
 %7.1احتمال دارد که دختر در سال ا ل زندگی بمیرد که این احتمال بیش از د برابهر بیشهتر از
شانس مرگ پسر است که تنها  %9است امید به زندگی پسر حهد د  24سهال دختهر تنهها 13
سال است پسر میتواند امید داشته باشد کهه  41سهال تحرهیل در مدرسهه را کامهل کنهد لهی
احتمال تحریل دختر کمتر از یک سال است دختر نسات بهه پسهر بهه احتمهال بسهیار بیشهتری
زندگی فقیرانهای خواهند داشت همچنهین احتمهال مهیر د کهه ا بهه آب سهالم بهداشهت
همچنین مدارس خوب دسترسی نداشته باشد د رنمای این د کودک متولدشهده در یهک ر ز،
یک سال یک کشور کامالً با هم متفا ت است طاراً آنها میتوانند شرایط امواناتشان را بهه
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ر شهای متفا تی ترایر کنند درست است که آیندب آنها با آمار تریین نمیشهود ،امها شهولهای
آماری آمال آرز های آنها اساساً متفا ت است قتی پسزمینه د رنمای آنها متفا ت اسهت،
ر شهای عملورد آنها در مدرسه نیز کامالً متفا ت خواهد بهود در حهالیکهه یوهی از آنهها بهه
ا لویتها ر شهای اقدام در مدرسه میاندیشد ،دیگری به دناال این است که بفهمهد چگونهه
میتواند مدرسهرفتن را تیربه کند (اسووزموزه1341 ،الف)
باتوجه به آنچه آمد ،د رنما آیندب پیشر ی دانشآموزان است ترویری از شغل آیندب آنها
که تا حد دی هم از پیش رقم خورده بهدست میدهد بخشی از اموانی کهه بهرای دانشآمهوزان
برای رسیدن به یک هدو برای یادگیری جود دارد ،به احتماالت اموانات شهغلی آینهدب آنهها
بستگی دارد که به نظرشان دستیافتنی هستند در صورتیکه دانشآموزان هیچگونه ارتااطی بهین
آیندب شغلی خود یادگیری ریاضیات ناینند ،تالش کمتری هم برای یادگیری آن خواهنهد کهرد
برای نمونه ،اگر دانشآموزی آیندب شغلی خود را بهعنوان کارگر ترسیم میکند زیرا همۀ اعضهای
خانوداهاش هم همین پیشه را داشتهاند ،بسیار دشهوار اسهت چنهین دانشآمهوزی مسهائل میهرد
ریاضیات را یاد بگیرد یا اصهالً انگیهزهای بهرای یهادگیری آن داشهته باشهد چراکهه همهواره ایهن
پیشفرض را دارد که ریاضیات در آیندهاش نقشی ندارد در اقع ،با توجه به ترریفی که پیشتر از
مفهوم یادگیری در آموزش ریاضیات انتقادی آمد ،در این مورد اصالً یادگیری صهورت نخواههد
گرفت ،چراکه کنشی آگاهانه در راستای رسیدن به هدفی قالی در آن انیام نمیشود آمهوزش
ریاضیات انتقادی کموی است به دانشآموزان تا یادگیری بهمرنای اقری آن بهکمک فرالیتهای
مشارکتی محقق شود در این بین تنو فرهنگی هم نقشی اساسی ایفا میکند باتوجه بهه تنهوعی
که در پسزمینه د رنمای دانشآموزان گر ههای مختلف جود دارد ،بح های متنهو تری در
کالس رخ میدهد که هرکس با توجه به انگیهزه ههدفش از یهادگیری ،دانهش خهود را شهول
میدهد
مرنادارشدن یهادگیری بهه پسزمینهه د رنمهای دانشآمهوزان بسهتگی دارد امهری کهامالً
فرهنگی است قتی فرالیتههای کالسهی مسهائل مطهرح در آمهوزش ریاضهی بها فرهنهگ
پسزمینۀ فرهنگی دانشآموزان پیوند یابد ،یادگیری مرنادار اموانپهذیر اسهت بهرای مثهال ،اگهر
مسئلهای دربارب سرعت پلهبرقی در ایستگاه متر از دانشآموزان ر ستایی پرسیده شهود ،مموهن
است موضو برایشان کامالً بیمرنا بوده قادر به یادگیری مرنادار نیسهتند ،در حهالیکهه همهین
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تمرین برای دانشآموزانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند میتواند مسئلهای کامالً ملموس
مرنادار باشد قادر به فهم آن یادگیری مرنادار خواهنهد بهود (اسهووزموزه )1331 ،در کهل
آموزش ریاضیات باید برمانای دانش تیربۀ دانشآموزان باشهد تها مرنهادار شهود تمرینههای
درسی باید بهرای دانشآمهوزان موضهوعاتی آشهنا باشهند بهرای مثهال دانشآمهوزی کهه همهراه
خانوادهاش در مزرعه کار میکند میتواند ریاضیات را به راحتی در قالب مسائلی که مربهوط بهه
مزرعه است بیاموزد در حالیکه مسئلۀ مشابه برای دانشآموزان شهری احتماالً بیمرنا نهامفهوم
است
فرنکنستاين :سواد رياضیات انتقادی
فرنونستاین بر سواد ریاضیات انتقادی تأکیهد دارد کهه زالاهاً شهامل توانهایی پرسهشکردن از
سؤاالت آماری بهمنظور عمقبخشیدن بهه فههم شهخ

از موضهوعات خهاص توانهایی ارائهۀ

اطالعات برای تغییر فهم افراد از این موضوعات است فهم انتقهادی از دادهههای عهددی فهرد را
برای زیرسؤالبردن پیشفرضهای از پیش تریینشده راجهع بهه سهاختار جامرهه برمهیانگیزانهد
(فرنونستاین )4337 ،فرنونستاین بههطور کلهی چههار ههدو زیهر را بهرای برنامهدرسهی سهواد
ریاضیات انتقادی برمیشمارد (فرنونستاین:)4334 ،
فهم رياضیات :به نظر ا  ،بسیاری از دانشآموزان در حل مسائل ریاضی دچار مشول هستند
با اینوه ازلب میتوانند عملیات اصلی ریاضی را انیام دهند مرنای کلمات عاهارات مسهائل
ریاضی را بهخوبی درک میکننهد؛ در اقهع ،آنهها ترهویری منفهی از دانهش توانهایی خهود در
ریاضیات دارند ا برای تقویت فهم دانشآموزان از ریاضیات سهه پیشهنهاد دارد نخسهت ،بایهد
د گانگی بین یادگیری تدریس ریاضی را از بین برد به این صورت که دانشآموزان در کهالس
درس نقش مرلم را ایفا کنند د م ،باید بین دانش ریاضی فرهنگ پیوند برقرار شهود ترامهل
میان این د لحاظ گردد سوم ،موضوعات ریاضی به جهای آنوهه در قالهب سهؤاالتی سهطحی
بیاستفاده طرح شوند باید به صورت پرسشهایی پیچیده عمیق ارائه شوند بهگونههای کهه ههر
مسئله تیربۀ یادگیری متفا تی را اییاد کند
فهم رياضیات دانش سیاسی :فرنونستاین با الهام از ایدب «خواندن جهان» فریهره ،قرهد دارد بهه
دانشآموزان کمک کند تا از مفاهیم مهارتهای ریاضی بهرای فههم سهاختار نهادههای جامرهه
استفاده کنند این امر به د ر ش رخ میدهد :نخست فهم انوا مختلف توصیفات عددی (مانند
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نمودار ،درصد ،کسر ) ،مرنای اعداد بهزرگ؛ د م اسهتفاده از محاسهاات بهرای دناهالکردن
سنیش استداللهای دیگران ،برای بازگویی بازنمایی اطالعات برای تادیل دادههای خام بهه
توصیفات عددی
فهم سیاستهای دانش رياضیات :فرنونسهتاین بها پردهبرداشهتن از سیاسهتهای پنههان دانهش
ریاضیات میکوشد نشان دهد ریاضیات برخالو ترور رایج بیطهرو نیسهت نمونهۀ بهارز آن،
استفاده از نقشه برای نمایش جهان است که در آن جهان سهبردی را در نقشۀ د بردی به ترویر
کشیدهاند درنتییه تحریهف ریاضهیاتی در مقیاسهها رخ داده اسهت مهثالً در نقشهۀ د برهدی
مساحت ار پا سه برابر نشان داده شده مساحت آفریقا کوچک شده است این در حهالی اسهت
که مساحت اقری ار پا کمتر از  %13مساحت آفریقاست این حقیقت در نقشۀ د بردی پنههان
شده است
فهم سیاستهای دانش :سیاستهای دانش جوانب مختلفی دارد یوی از جناهههای آن بهه نظهر
فرنونستاین ،این است که باید در آنچه دانش ریاضیات تلقی میشود ،تیدیدنظر کرد ترویری
درست از سهم مردم همۀ جهان در شولگیری توسرۀ دانش ریاضیات بهدست داد جناۀ مههم
دیگر این است که دانش ریاضیات چطور در کالس درس آموزش داده میشود فرنونسهتاین بها
استناد به این گفتۀ فریره که «هدو از ترلیم تربیت آموزش فورکهردن بهه دانشآمهوزان نیسهت،
چراکه آنها میتوانند فور کنند ،بلوه ظیفۀ اصلی تغییردادن راههای فورکردن است» چنین نتییهه
میگیرد که بسیاری از دانشآموزان مهارتهای ریاضی خوبی دارند تنها باید به آنهها آموخهت
که جهان هه فلسفه ،سیاست ،فرهنگ عدالت هه را بفهمند تحلیل کنند
سواد رياضیات انتقادی :در پی تأمالتی که در د دهۀ اخیهر دربهارب ارزش یهادگیری ریاضهیات
صورت گرفته ،د دیدگاه متفا ت دربارب سواد ریاضیات مطرح شده که هر یک بر جناۀ خاصهی
از یادگیری فهم ریاضیات تأکید دارد (فیش:)1341 ،
سواد رياضیاتی پیشرفته :هدو این نو سواد توانایی مواجهه با مسائل در محیطهای کهاریای
است که تمرکز اصلی در آنها بر ریاضیات است با سواد ریاضیاتی پیشرفته فرد میتوانهد مسهائل
ریاضیات را صورتبندی ،ارائه حل کند برای حل مسائل پیچیدب ریاضی اعتمادبهنفس کهافی
یابد سواد ریاضیاتی پیشرفته تابع «ر یورد منطقی» به ریاضیات است به این مرنا که همۀ دانهش
ریاضیات برآمده از قواعد منطقی اسهت در ایهن نهو از سهواد ،دانهش ریاضهیات بیشهتر جناهۀ
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کاربردی دارد تیارب ریاضیاتی میتواند به کاری عادی ر زمره تادیل بهراحتی بهه خهاطر
سپرده شوند در این دیدگاه ،ریاضیات با درک عددی پیوند میخورد جهتگیری آموزشهی در
آن بهسوی تسلط عددی است بهگونهای که دانشآمهوزان بهرای مشهارکت در جامرهۀ اطالعهاتی
تونوکرات آماده شوند
سواد رياضیاتی پايه :این نو سواد ریاضیات به نوعی طراحی شده کهه بتوانهد دانشآمهوزان را
برای برآ ردهکردن نیازهای فردی در زندگی حهال آیندهشهان آمهاده کنهد در حهالیکهه سهواد
ریاضیاتی پیشرفته تابع ر یورد منطقی است ،سواد ریاضیاتی پایه به دناال ر شهای حل مسهئلۀ
«فرایندمحور» است ،در نتییه به افراد استقالل بیشتری در تحقیق اییاد دانش میدهد در این
نو سواد بر فهم زبان ریاضیات صالحیتهایی که افراد در حال آینده بهه آنهها نیهاز دارنهد،
تأکید میشود
ازآنیاکه در این د نهو سهواد ریاضهیاتی دانشآمهوزان نقشهی انفرهالی نسهات بهه محهیط
پیرامونشان دارند از تیربههای ریاضی خود برای تغییر فردی اجتمهاعی اسهتفاده نمهیکننهد،
نظریهپردازان آموزش ریاضیات انتقادی چون فرنونستاین «سواد ریاضهیات انتقهادی» را پیشهنهاد
کردهاند در سواد ریاضیات انتقادی به نقش افراد توجه میشود که فرال باشهند از طریهق فههم
فردیشان از ریاضیات در موقریتهایی که بیشتر به گفتمان ریاضیاتی آگاهانه نیاز اسهت اقهدامی
مناسب انیام دهند در سواد ریاضیات انتقادی عال ه بر توجه یژه به نقش فردی دانشآموزان
فرالبودن آنها در امر آموزش ،نقش آنها در فهم تیارب اجتماعی ه فرهنگی نیز ارتقا مییابد در
این دیدگاه ،سازندهگرایی مانهایی بهرای تغییهر نگهرش مرلمهان بهه سهواد ریاضهیات انتقهادی
راهاردهای آنها برای چنین آموزشی اسهت در آمهوزش سهواد ریاضهیات انتقهادی نیهز همچهون
سازندهگرایی بر نقش فرال دانشآموزان در ساخت دانش فردی تأکید میشود همچنین ،در ایهن
دیدگاه آموزش ریاضیات فرالیتی اجتماعی تلقی میشود به همین دلیل ،نظریهپردازان این دیدگاه
به اهمیت موضوعات سیاسی ه اجتماعی در آموزش توجه دارند دانشآموزان را بههطور فرهال
در ساخت دانش ریاضیات مشارکت میدهند چراکه توانمندسازی دانشآموزان را امری ضر ری
برای تحقق تغییرات اجتماعی از طریق ریاضیات میدانند
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گاتستاين :آموزش رياضیات برای عدالت اجتماعی
گاتستاین نظریۀ خود را «آموزش ریاضیات برای عدالت اجتماعی» نامیهده اسهت ا بها الههام از
نظریۀ انتقادی فریره ،هدو آموزش ریاضیات را خواندن نوشتن جهان بهکمک ریاضیات بهرای
دستیابی به عدالت اجتماعی میداند در اینیا ی از ترایر «خواندن کلمه جههان» فریهره الگهو
گرفته است (گاتستاین )1343 ،به گفتۀ گاتسهتاین ،فریهره تنهها بهه خوانهدن جههان ،آنگونهکهه
فالسفه بر آن تأکید دارند ،اکتفا نمیکند عقیده دارد که خوانهدن جههان تفسهیر آن بههتنهایی
کافی نیست ،بلوه باید به نوشتن یا بازنویسی جهان نیز دست زد فریره منظور خود را از نوشهتن
بازنویسی جهان چنین بیان میکند:
«خواندن جهان همیشه مقدم بر خواندن کلمه است خواندن کلمه بر خواندن مدا م جههان
داللت دارد درحالیکه با خواندن میتوانیم از ایهن فراتهر رفتهه ،بگهوییم خوانهدن جههان صهرفاً
مقدمهای برای خواندن کلمه نیست ،بلوه مقدمهای برای نو

یژهای از نوشتن یا بازنویسهی ههم

هست ،یرنی تغییر آن به سیلۀ آگاهی عمل» (فریره ماکد  ،4347 ،ص )19
در آموزش ریاضیات انتقادیِ گاتستاین بر عمل سیاسی تأکید شده تغییر جامره با آمهوزش
ریاضیات دستیافتنی تلقی میشود بنابراین «خواندن جهان» با چنین نگاهی یرنی اموهان تفسهیر
جهانی که انااشته از اعداد ،اشوال نمودارهای ریاضی است «نوشتن جهان» بهمرنی اموهان
قابلیت تغییهر اسهت «خوانهدن اژب ریاضهیاتی» بهه مرنهی توسهرۀ قهدرت ریاضهیات ،سهاخت
راهحلهای خالقانه برای مسائل زیرمرمول فهم ریاضیات بهعنوان ابزاری برای نقد اجتماعی ه
سیاسی است (گاتستاین)1337 ،
بدین ترتیب خواندن جهان بهکمک ریاضیات یرنی اسهتفاده از ریاضهیات بهرای فههم ر ابهط
قدرت ،نابرابری در تخرهی

منهابع فرصهتها ،تارهیض آشهوار میهان گر هههای مختلهف

اجتماعی از نظر نژاد ،طاقه ،جنسهیت ،زبهان (گاتسهتاین1339 ،الهف) ی عهال ه بهر د ههدو
خواندن جهان بهکمک ریاضیات خواندن اژگان ریاضیاتی اهداو دیگری را نیز دناال میکنهد
که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کهرد :نوشهتن جههان بهه کمهک ریاضهیات ،موفقیهت
تحریلی سنتی ،تغییر جهتگیری نسات به ریاضیات (گاتستاین ،)1337 ،کمک بهه دانشآمهوزان
برای ارتقای آگاهی اجتماعی ه سیاسی ،باالبردن احساس عاملیهت ارتقهای هویتههای مثاهت
فرهنگی اجتماعی (گاتستاین1339 ،ب)
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مراد از احساس عاملیت رسیدن دانشآموزان به مرحلهای از رشد بلهوغ اسهت کهه بتواننهد
خودشان را بهعنوان شهر ندانی بپذیرند که قادر به اییاد تغییر اجتماعی کمهک بهه فراینهدهای
تاریخی سیاسی باشند در این میان ،توجه به مراحل رشد طایری دانشآموزان برای مشارکت
میزان آن شرط ا لیه اساسی است که باید لحاظ شود از نگاه سنتی ،موفقیت تحریلی عاهارت
است از گذراندن آزمونهای استاندارد ،فارغالتحریلی از دبیرستان تحریل در دانشگاه چنهین
فردی به کالسهای پیشرفتۀ ریاضیات دسترسی دارد شغلی متناسهب بها دانهش ریاضهیاتیاش
خواهد یافت بهکمک آموزش ریاضیات برای عهدالت اجتمهاعی ،بهه مهوازات افهزایش توانهایی
ریاضیاتی دانشآموزان میآموزند چگونه موانع مختلف پیشرفت را با دسترسهی بهه فرصهتهای
آموزشی ریاضیاتی شرکت فرال در جامرۀ مدنی از جلوی راه خود بردارنهد بههعال ه ،نگهاه
دانشآموزان نسات به ریاضیات تغییر میکند ،بهگونههای کهه دیگهر ریاضهیات را میموعههای از
قواعد فرمولها نمیدانند که فقط باید آنها را حف کنند میدداً در امتحان بازپس دهند ،بلوه
ریاضیات را ابزاری تحلیلی قدرتمند برای درک پدیدههای پیچیدب جهان اقری راههی بهرای
مرنابخشی به تیربههای انسانی اجتماعی قلمداد میکنند (گاتستاین)1333 ،
به گفتۀ گاتستاین ،با بهکارگیری نظریۀ فریره در آموزش ریاضیات ،توجهمهان بهه ایهن نوتهه
جلب میشود که چه میزان از کاربردهای ریاضهیات در خهدمت حمایهت از ایهدئولوژیههای
سلطه است چطور آموزش ریاضیات این ایهدئولوژیههای را اسهتحوام مهیبخشهد چگونهه
میتوان با آموزش ریاضیات انتقادی به توسرۀ فهم انتقهادی در نهایهت کهنش انتقهادی رسهید
آموزش ریاضیات انتقادی میتواند دانشآموزان را به چالشی دعهوت کنهد کهه ایهدئولوژیههای
سلطه را زیر سؤال بارند آنها میتوانند با فراهمکهردن تیربهههای یهادگیری کهه دانشآمهوزان
مرلمان با همواری یودیگر پدید میآ رند بهکمک آماری که تناقضات در غهای پشهتپردب
این ایدئولوژیها را آشوار میسازد ،این کار را انیام دهند (فرنونستاین )1343 ،در جوامری که
برمانای چنین ایدئولوژیهایی بنا شدهاند ،همانطورکه جورب ا ر ل در کتاب  4341به ترهویر
کشیده ،هدو اصلی «کنترل افوار مردم» است برای هدایت چنین جامرههای زنهده نگهداشهتن
ایدئولوژی حاکم ،باید مردم را ادار به سووت کرد افوار تروراتشان را تحت کنتهرل قهرار
داد آموزشهای سنتی ابزار مناسای برای تحقق این هدو هستند بهخوبی از ایدئولوژی سهلطه
حمایت میکنند آموزش ریاضیات انتقادی درصدد است تا این ابزار را از دست آموزش حاکمان
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خارب کرده تفور تالش برای تغییر را جایگزین آن کند کنشهای انتقهادی جههت تغییهرات
اجتمههاعی برقههراری عههدالت اجتمههاعی از جملههه دسههتا ردهایی اسههت کههه مهیتوانههد حاصههل
کالسهایی باشد که در آنها دانشآموزان به چالشکشاندن ایدئولوژیههای سهلطه با رههای از
پیش تریینشده پرسشگری نقادانه را آموختهاند چنین مهارتهایی حین فرالیتهای گر ههی
با هدایت مرلمانی آگاه نقّاد محقق میشود
عناصر اصلی برنامهدرسی در آموزش رياضیات انتقادی
عناصر اصلی برنامهدرسی که ارکان اجزای تشویلدهندب یک نظام آموزشی هستند بهه صهورت
نظاممند با هم درارتااطند این عناصر که از پرسشهای اساسی همچون «چرا تربیهت کنهیم؟ چهه
چیزی را یاد بدهیم؟ چگونه با چه ر شی آموزش دهیم؟ چه کسی تربیت میکند چه کسهی
تربیت میشود (آموزش میدهد آموزش میبیند)؟ چگونه ایهن فراینهد ارزیهابی مهیشهود؟»
برآمدهاند ،سمت سوی هر نظریۀ تربیتی را مشخ

کرده فلسفۀ تربیتی نظهام آموزشهی آن

را شول میدهند (شفیلد )4971 ،در این پژ هش تنها بهه عناصهر اصهلی در آمهوزش ریاضهیات
انتقادی پرداخته شده است؛ که عاارتند از اهداو آموزشی تربیتی ،کالس درس ،نقش مرلهم
دانشآموز ،محتوای برنامهدرسی ر شهای آموزشی
اهداف آموزشی و تربیتی :هدو ترلیم تربیت کمک به افراد بهرای کسهب دانهش مهورد نیهاز
بهمنظور مشارکت در جامره در مقام شهر ندان مسهئول اسهت امها از منظهر آمهوزش ریاضهیات
انتقادی ترلیم تربیت بهمنزلۀ فرایندی است که ناقل دانشِ بیطهرو (بههلحاظ فرهنگهی) بهوده،
باع

پر رش افرادی میشود که از عمل مسئوالنه ناتوانند؛ زیرا عمل مسئوالنه مستلزم فهم ایهن

موضو است که چگونه کنشهای افراد تأثیر میگهذارد تها ترهمیم بگیرنهد چهه چیهزی ارزش
شمرده شود یا اینوه جامره چگونه باید پایهگذاری شود (فریره )4371 ،دیدگاه انتقهادی دانسهتن
را همچون فرایندی عقیدتی درنظر میگیرد برنامهدرسهی آمهوزش پهر رش انتقهادی مسهتلزم
میموعهای از پرسشهاست که د گانگی محتوا ر ش را مرد د میشمارد شناخت یا دانهش
را صراحتاً در مرکز پرسشهایی درباب تاریخ ،فرهنگ ،اخالق سیاست قرار میدهد
میتوان گفت مهمترین اهداو آموزش انتقادی« ،ارتقای سطح آگهاهی انتقهادی» «پهر رش
شهر ندان نقاد» است تا بتوانند آزادانه فور کنند نسات به هر چیزی که در محهیط اجتمهاعی
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فرهنگی خود میبینند ،نظر داده یا از آن انتقاد کننهد کهار اصهلی یهک نظهام آموزشهی انتقهادی،
توانمندساختن افراد میهزکردن آنها به آگاهی انتقادی برای ر شنگری نقد ایدئولوژی حهاکم
رهایی افراد از جارها سلطههای موجود است (حاجیآخوندی دیگران )4933 ،آمهوزش
پر رش انتقادی دانشآموزان را آماده میکند تا از خودشان دفا کنند ،نابرابریههای اجتمهاعی را
باینند ،با بیعدالتیهای سلطه برخورد کرده سیاستهای آموزشی را بشناسهند (فریهره)4371 ،
راه دستیابی به این هدو ،پرسش بحه

دربهارب موضهوعاتی اسهت کهه دانشآمهوزان بها آنهها

مأنوسند برای سهاخت سرنوشهت فهردی اجتمهاعی خهویش بها آنهها مواجهه مهیشهوند از
دانشآموزان برای فهم این مفاهیم درک رابطۀ آنها با ساخت زنهدگی فهردی اجتمهاعیشهان
پرسش میشود تشویق میشوند تا مسائل را در مقیاسههای بهزرگ کوچهک بایننهد بهرای
یافتن پاسخ مناسب به بح

گفت شنود بپردازند (لئونارد)4334 ،

برای پر رش شهر ندان نقاد نیز دانش الزم برای کمک به ترمیمگیری تفوهر آگاهانهه بهه
دانشآموزان داده میشود راجهع بهه مسهائلی پرسهش پاسهخ صهورت مهیگیهرد کهه اکنهون
دانشآموزان با آنها ر بر هستند یا در آینده با آنها مواجه خواهند شد آموزش ریاضیات انتقادی
درصدد است تا با اییاد دانش مورد نیاز برای تفور انتقهادی در دانشآمهوزان ارتقهای آگهاهی
انتقههادی از طری هق گنیانههدن مسههائل ر زمههره چههالشبرانگیز در کههالس درس ریاض هیات بههه
دانشآموزان کمک کند تا بتوانند در زمان مناسب اکنش صحیح آگاهانه از خود نشهان دهنهد
آنها در کنار آموزش مفاهیم پایۀ ریاضیات نگاهشهان نسهات بهه ایهن موضهو درسهی مسهائل
پیرامونیشان نیز تغییر میکند از این طریق پیوند بین ایهن مفهاهیم دنیهای اقرهی را آموختهه
نگاهی نقادانه تیزبینانه نسات به دنیا خواهند داشت
اییاد پر رش ر حیۀ انتقادی آموزش رهاییبخشی ،چگونگی برخورد آگاهانه با مسهائل
ر زمره در زندگی فردی اجتماعی ،ساخت سرنوشت فرهنگ بهدست فرد ،انتقاد از آنچهه در
محیط پیرامون هر فرد اعم از موضوعات اقترادی ،اجتماعی ،فرهنگهی سیاسهی جهود دارد
تالش برای هرچه بهترکردن شرایط را میتوان از دیگر اهداو آموزش ریاضیات انتقادی برشمرد
(فرنونستاین ،1343 ،4334 ،اسووزموزه 4331الف) این اههداو زالاهاً از طریهق پر ژهههایی در
کالس درس محقق میشوند که در آن دانشآموزان فراالنه با مسهائل ر زمهره برخهورد کهرده
خود برای حل آنها اقدام میکنند
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کالال

در

و نقالالش معلالالم و دانشآمالالوز :کههالس درس آمههوزش ریاضههیات انتقههادی،

دانشآموزمحور است در آن عالیق نیازهای زندگی دانشآموزان ،محور برنامهدرسهی اسهت
در این کالس ،عهال ه بهر صهدای مسهئوالن حوهومتی ،برنامههریزان درسهی مرلمهان ،صهدای
دانشآموزان هم به گوش میرسهد کهالس درس آمهوزش ریاضهیات انتقهادی مهیتوانهد بهرای
دانشآموزان همچون سفری آموزشی باشد که در آن زندگی در جامرۀ دموکراتیک را میآموزنهد
در این کالس ،دانشآموزان یاد میگیرنهد کهه ههر فرهنگهی ارزشههای خهاص خهود را دارد
هرکس میتواند هم دانشآموز باشد که یاد بگیرد هم مرلم که یاد دهد ر ش زنهدگیکهردن
داشتن زندگی مسالمتآمیز در کنار دیگران از جمله دسهتا ردهای چنهین کهالس درسهی اسهت
بح های اجتماعی ،فرهنگی سیاسی که ضمن طرح مسائل ریاضیاتی در کهالس درس مطهرح
میشود ،بح هایی را بین دانشآموزان به راه میاندازد که به آنها احترام به عقاید دیگران ،تحمل
عقاید مخالف ،انتقادکردن مورد انتقاد اقعشدن بیان نظرات در جمع را میآموزند
آنچه در رابطه با شنیدهشدن صدای دانشآموزان در کالس درس مطرح میشود را میتوان با
مفهوم «آموزش برای بلوغ» آد رنو در ارتااط دانست اصطالح «آموزش بهرای بلهوغ» در زبهان
آلمانی دارای د مرنای مختلف است کهه بها د

اژب «انتقهاد» «دموکراسهی» در ارتاهاط اسهت

«بلوغ» مربوط به نظریۀ قانونی میشود که در آن هر شخری که به سن بلوغ میرسد حق قانونی
صحاتکردن برای خودش رأیدادن را دارد این اژه مرنای زیررسمی دیگری هم دارد؛ یرنی
داشتن ظرفیت صحاتکردن دربارب خودش بهه شخرهه بنهابراین بلهوغ (کهه مهیتهوان آن را در
فارسی مسئولیتپذیری ترجمه کرد) در این مرنای زیررسهمیاش یوهی از اجهزای اصهلی بهرای
شهر ند انتقادیبودن است شخری که به بلوغ رسیده ظرفیت خود را بهرای گهرفتن ترهمیمات
مترادل نشان میدهد به همین دلیل آموزش برای بلوغ بهمرنای مسئولیتپذیری است نه آموزش
برای «دناالهر بودن» (ر  )1341 ،،با توجه به ترریف آموزش برای بلهوغ ،آمهوزش ریاضهیات
انتقادی درصدد اسهت تها بها شهنیدن صهدای دانشآمهوزان شهرکتدادن آنهها در فرالیتههای
آموزشی ،حس مسئولیتپذیری را در آنها تقویت کند هدو از این کهار آمهادهکردن آنهها بهرای
شرکت در فرالیتهای سیاسی آینده است که در زندگی اجتمهاعی ه سیاسهی خهود خهارب از
فضای کاریشان بدان نیاز دارند
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از ظایف مرلم در آموزش ریاضیات انتقادی گوشدادن به دانشآموزان توجه به نقش آنها
در آموزش یادگیری است مرلمان باید آمهادگی شهنیدن مسهائل عالیهق دانشآموزانشهان را
داشته باشند گوش به زنگ باشند که آنها مسائل جدیدی را طرح کنند آنها باید بها احتهرام بهه
نظرات استداللهای دانشآموزان گوش دهند در عین حال آنهها را بههچالش بوشهند ،حتهی
قتی استداللهایشان خوب منطقی است؛ چراکه مرلمان بایهد دیهد دانشآمهوزان را گسهترش
دهند قدرت استدالل تحلیل آنها را تقویت کنند (مینی النگه)1341 ،
فرایند یادگیری در آموزش ریاضیات انتقادی د طرفه است دانشآموزان همواران مرلمهان
در فرایند آموزش هستند این رابطۀ د طرفه کمک میکند تا دانشآموزان هم به یادگیری ترزیب
شوند فریره در اینباره چنین اظهارنظر میکند:
«من از آن دست مرلمانی نیستم که خود را دانای کل میدانند ،بلوه من نیز بها دانشآمهوزانم
درحال یادگیری هستم بینهایت به مطالرهۀ موضهوعات جدیهد عالقمنهدم دانشآمهوزان حهس
کنیوا ی مرا تحریک میکنند من این اشتیاق را به آنها منتقل میکنم در نتییه هر د ی مها بها
هم ر ی موضوعات کار میکنیم» (شور

فریره ،4347 ،ص )434

با توجه به اظهارنظر فریره ،کسی نمیتواند دیگری را آموزش دهد ،بلوه افراد در کنار ههم
از یودیگر میآموزند اما در آموزشهای سنتی در نظامهای ایدئولوژیک مرموالً چنهین ترهور
میشود که هدو نظام آموزشی القای موضوعات مهارتهایی به دانشآموزان است که از آنهها
برخوردار نیستند (پایس )1334 ،الاته انتقال حس کنیوا ی عالقهه بهه یهادگیری موضهوعات
درسی از مرلمان به شاگردان به این مرنا نیست که آنها باید در غ بگویند یا صالحیتهای خهود
را انوار کنند ،بلوه برعوس باید صالحیتهایشان را بر ز دهند درعینحال ،آنها باید نشان دهند
که با جود آگاهی از یک موضو هم میتوان از دیگران آموخت نگرش افراد به یهک موضهو
میتواند با دیگران متفا ت باشد ،چراکه هرکس از چشماندازی به آن موضو مینگرد که ممون
است از دید دیگری پنهان باشد جود کالسهایی بها تنهو فرهنگهی باعه

مهیشهود افهراد از

ز ایای مختلفی به یک موضو بنگرند حین گفت شنود جوانب دیگری از موضهوعات را نیهز
کشف کنند این امر مرلمان را هم شامل میشود ابراز عالقه به شنیدن نقطهنظرها دیهدگاههای
دانشآموزان هم اعتمادبهنفس آنها را باال میبرد تا ایدههای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند
هم حس کنیوا ی را در دانشآموزان تقویت میکند که از ایدههای جدیهد دیگهران اسهتقاال
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کنند قتی دانشآموزان در فرایند یادگیری خود مشارکت فرهال داشهته باشهند بهتهر عمیهقتر
میآموزند
در سدب اخیر تغییرات مهمی در نگرش افراد نسات به فرایند یادگیری نقش مرلم شاگرد
رخ داده است ،از جمله تغییر نهنیت مرلمان از آمهوزش مهارتههای تفوهر بهه اسهتفاده از ایهن
مهارتها که دانشآموزان با خود به کالس درس میآ رند در کهالس درس آمهوزش ریاضهیات
انتقادی ،دانشآموزان مرلمان هر د دارای «صالحیت نقادی» هستند به همین دلیهل ،آمهوزش
ریاضیات انتقادی از آموزش مهارتهای تفور انتقادی به استفاده از مهارتهایی که دانشآمهوزان
با خود به مدرسه کالس درس میآ رند ،تغییر جهت داده اسهت یوهی از ر شههایی کهه در
آموزش ریاضیات انتقادی استفاده میشود ایفای نقش مرلم توسط دانشآموزان در کهالس درس
توضیح موضوعات آنگونه که درک میکنند است اینگونه است که آنها میتوانند دانش خهود
را از طریق جمع ارتقا دهند این امر پذیرفته است که دانشآموزان متفوهر نقهاد هسهتند اگهر
اموانش مهیا باشد میخواهند میتوانند این قابلیت مههارت خهود را در کهالس بهه نمهایش
بگذارند (اپلاَوم )1331 ،قطراً اگر در ر شهای آموزشی این اجازه به دانشآمهوزان داده نشهود،
مهارتهای تفور انتقادی اموان عرضه نخواهند یافت برعوس دانشآموزان یاد مهیگیرنهد کهه
نقادانه نیندیشند یا نظراتشان را مخفی کنند تا در مدرسه موفق باشند (اپلاَوم)1333 ،
آموزش ریاضیات انتقادی ماتنی بر نظریهۀ انتقهادی فریهره ریشهه در «شهرایط حهال اقرهی»
دانشآموزان دارد بنابراین توجه به عواطف ،احساسات تیربهههای دانشآمهوزان شهرط آزهاز
آموزش است استفاده از شرایط «زندگی اقری» مسائلی که آن را پوشش دههد ههم بهه زنهای
آموزش کمک میکند از طریق آموزش انتقادی ،دانشی که دانشآموزان همراه خود دارند تنهها از
زمینهای به زمینۀ دیگر انتقهال پیهدا مهیکنهد (د فهریتس )1334 ،پر ژهههایی کهه در آمهوزش
ریاضیات انتقادی در کالس درس مطرح مهیشهود بهرای حمایهت از دانشآمهوزان کمهک بهه
آنهاست تا بتوانند آنچه را در زندگی ر زمرب خود تیربه میکنند ،به کالس درس بیا رند آنچه
را در کالس میآموزند به بیر ن از کالس مدرسه انتقال دهند گسترش افق دیهد دانشآمهوزان
پس از طرح موضوعاتی که از دل تمایالت ،خواستها دزدزههای آنان بیر ن آمهده از جملهه
دستا ردهای کالس درس آموزش ریاضیات انتقادی است دانشآموزان را بهرای آنچهه مموهن
است در آینده با آن مواجه شوند ،آماده میکند در چنین آموزشی مهم آن اسهت کهه تیربهههای
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فردی ،خانوادگی اجتماعی دانشآموزان به کالس درس ارد فضای بح

دربارب آنها فهراهم

شود
محتوا و روشهای آموزش :ر شهای آمهوزش در آمهوزش ریاضهیات انتقهادی بها ر شههای
پیشنهادی در آموزش پر رش انتقادی بهه یهژه ر ش گفت شهنود طهرح مسهئله در نظریهۀ
انتقادی فریره مشابهت بسیار گاه مطابقت کامل دارد نظریهپردازان آموزش ریاضهیات انتقهادی
همگ هی ر شهههای گفت شههنودی را بههرای کههالس درس ریاض هیات پیشههنهاد م هیدهنههد ای هن
گفت شنودها بح های د طرفه را میان دانشآموزان شول میدهد دانهش پیشهین دانشآمهوزان
نقطۀ عزیمت این بح هاست هدو آن بریرت ،بینش خلق دانهش جدیهد اسهت بهه بیهان
دیگر ،گفت شنود در فضایی رفت برگشتی بین دانش پیشهین دانشآمهوزان دانشهی کهه قهرار
است بدان دست یابند ،رخ میدهد بدیهی است که در گفت شهنود پاسهخی از پهیش مشهخ
برای پرسشها مفر ض نیست بلوه قرار است پاسخها در فرایندی مشارکتی بها ههدو کسهب
آگاهی به دست خود دانشآموزان خلق شوند گفت شنود بر مانای اصل برابری شول مهیگیهرد
که الاته به مرنای توافق کامل نیست ،بلوه برعوس تنو در دانش ،تیربه عالقهۀ دانشآمهوزان
خود چالشی در گفت شنودهاست بنابراین ،برابری در گفت شنود به مرنای برابهری در ر ابهط
بینفردی است که مستلزم پذیرش احترام د طرفه است ر د به بح

نمیتواند توأم با فشهار

یا اجاار باشد ،همچنانکه هیچ رقابتی بهرای برنهده یها بازندهشهدن در آن جهود نهدارد (آلهر
جانسن -هوینس)1343 ،
موضو بح ها از دل عالیق ،خواستهها ،سؤاالت نیازهای دانشآموزان استخراب میشهود
فرنونستاین از «موضوعات مولد» که فریره طرح کرده الگو گرفته به کمهک دانشآمهوزان ایهن
موضوعات مولد را با توجه به فضهای فرهنگهی ،اجتمهاعی ،اقترهادی سیاسهی آنهها شناسهایی
میکند این موضوعات به با رها ،ارزشها ،امیهدها چالشههای زنهدگی دانشآمهوزان مربهوط
میشود هدو اصلی همچون نظریۀ تربیتی فریره انسانسازی ماارزه با بیاحترامهی نسهات بهه
انسانهاست (فرنونسهتاین )1343 ،بهرای سهاخت موضهوعات مولهد ،مرلمهان مهیتواننهد نظهر
دانشآموزان را دربارب موضوعاتی که برای دانستن آنها اشتیاق دارند به نوعی با زندگی حهال
آیندب آنها پیوند دارد ،جویا شوند اینها همان موضوعاتی هستند کهه دانشآمهوزان عالقهه دارنهد
دربارب آنها بیشتر بدانند یا با آنها ارتااطی عمیقتر برقهرار کننهد نقطهۀ آزهاز برنامهدرسهی همهین
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بح های کالسی است که بین دانشآموزان مرلم دربارب موضوعات مولد رخ مهیدههد نقهش
مرلم در برنامهدرسی اییاد پیوند میان موضوعات مولهد دانشآمهوزان ایهدئولوژیههای سهلطۀ
مرتاط با آنهاست (حاجیآخوندی دیگران )4933 ،هر موضوعی میتوانهد بهه نهوعی بهه ایهن
ایدئولوژیهای سلطه پیوند بخورد تنها مرلمی توانا الزم است تا این ارتااط را بهخوبی برقهرار
کند بح ها را به این سمت سوق دهد
ضمن بح

دانشآموزان برای تولید موضوعات مولد پرسشهای تازهای پدید مهیآینهد کهه

بسیار آموزنده آگاهیبخشاند از نظر فریره آگاهی انتقادی تنها زمانی ارتقا مییابد که یادگیری
از طریق طرح مسئله به ر ش گفت شنودی رخ داده باشد بهه همهین دلیهل ،ی پرسهشهای
یادگیرندگان را به اندازب پرسشهای مرلمان حائز اهمیت قابل احترام میدانهد ایهن پرسهشها
مانند پرسشهای کتابهای درسی نیستند که پاسخ ر شن از پیش مشخ

داشته باشهند بهه

همین دلیل دانشآموزان مرلمهان را بهرای پاسهخدهی بهه آنهها از طریهق گفت شهنود اقهدام
مشارکتی به چالش میکشند در حالیکه برنامههای درسی سنتی جناههای خاصهی از اقریهت را
میزا ساده میکند تا از طریق آن ر شها تونیکهایی خاص را به دانشآموزان منتقل کننهد،
آموزش به ر ش طرح مسئله میکوشد پیچیدگیها ارتااطات در نیِ زندگی اقرهی را آشهوار
سازد (فرنونستاین)1343 ،
نمونههايی از آموزش رياضیات انتقادی
برای اینوه ترویر ر شنتری از شرایط کالس درس ریاضهی ،نقهش مرلهم دانشآمهوز نیهز
محتوای درسی ر شههای آموزشهی در آمهوزش ریاضهیات انتقهادی داشهته باشهیم ،در ادامهه
نمونههایی نکر میشوند که نظریهپردازان ایهن دیهدگاه آموزشهی شاگردانشهان در کالسههای
درسی بهصورت عینی تیربه گزارش کردهاند
برای بهرهگیری از صهالحیتهای ریاضهیاتی دانشآمهوزان در تفسهیر پدیهدههای اجتمهاعی،
اسووزموزه (4331الف) پر ژهای با عنوان «حمایت از خانواده در یک جامرهۀ خهرد» را در یهک
مدرسه اجرا کرده اسهت موضهو ایهن پهر ژه توزیهع عادالنهۀ «یارانهۀ کهودک»

ههدو از آن

بهکارگیری ریاضیات بهعنوان ابزاری برای سازماندهی بخش کوچوی از جامرهه اسهت پهیش از
انیام پر ژه ،دالیل لز م حمایت از خانواده در جامرهه بهرای دانشآمهوزان طهرح بهه بحه
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گذاشته میشود سپس دانشآموزان به چند گر ه تقسیم شده ،به آنها اطالعات مربوط به شهرایط
ضریت زندگی خانوادهها ،شامل محل زندگی ،ترهداد فرزنهدان ،شهغل پهدر مهادر میهزان
درآمدشان فرالیتهای فرهنگی ه اجتماعی اعضای خانواده نیهز بودجههای کهه بهرای یارانهۀ
کودک در نظر گرفتهشده ارائه میشود ظیفۀ دانشآموزان این است که بها توجهه بهه اطالعهات
دریافتی بح

میان اعضای هر گر ه میزان یارانهای که میتوان به ههر خهانواده تخرهی

تریین کنند گام بردی ،بح

داد،

دربهارب جهد ل توزیهع یارانههها اخهتالو آن بهین گر ههاسهت

دانشآموزان پیشنهادهای گر ههای مختلف را با هم مقایسه دربهارب اختالوهها شهااهتها
دالیل آنها با هم گفتگو میکنند در پایان ،هر گر ه برای خانوادههایی کهه بهه آنهها یارانهه ترلهق
گرفته نامهای مینویسند در آن میزان یارانه نحوب محاساۀ آن را توضیح میدهند
در این پر ژه ،دانشآموزان حین بهکارگیری دانش ریاضیاتی خود در نمونهای عینی ،راجع به
موضو پیچیدهای چون عدالت اجتمهاعی تأمهل گفتگهو مهیکننهد در اثنهای ایهن پهر ژه ،ا الً
دانشآمههوزان م هیآموزنههد چگونههه دادههههای خههام را تفس هیر تحلیهل کننههد ثانیهاً بح ههها بهها
هموالسیهایشان زمینۀ مناسای برای تیربۀ گفت شنود انتقادی سازنده را فراهم مهیآ رد در
این گفتگوها دانشآموزان طرح مسئله را میآموزند که به بح ههای جدیهد گهاه بهازنگری در
نتایج میانیامد دستآخر دانشآموزان میآموزند بر اساس تحلیل دادهها گفتگوها برای تحقق
عدالت اجتماعی ترمیمگیری کنند این پر ژه نشان میدهد که میتوان از ریاضیات برای مقاصد
توانمندسازی بهره گرفت چراکه تلفیق ریاضیات با موضوعات اجتماعی میتواند بهعنوان ابهزاری
برای بازخوانی سازماندهی میدد نهادهای اجتماعی طرحهای اصالحات سیاسی بهکارگرفته
شود
گاتسههتاین ( )1339در پههر ژهای بهها عنههوان «توزیهع ثههر ت در قارهههها» نحههوب بهرهگیهری از
ریاضیات برای عدالت اجتماعی را آزموده است در این پر ژه ،اطالعات مربهوط بهه جمریهت
میزان ثر ت قارهها بهتفویک در اختیار دانشآموزان گذاشته میشود دانشآموزان موظفند درصد
جمریت قارهها نسات به جمریت کل جهان را محاساه کنند سپس بخشهایی از فضهای کهالس
بهعنوان قارهها در نظر گرفته شده ،دانشآموزان بهطور ترادفی با توجهه بهه درصهد جمریهت
قارهها در بخشهای مختلف کالس پخهش مهیشهوند در مرحلهۀ برهدی ،د بسهته بیسهووییت
بهعنوان نمادی از ثر ت جهان در نظر گرفته شده ،بیسووییتها متناسب با ثر ت ههر قهاره بهین
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دانشآموزان توزیع میشود نتییه بسیار جالب است :به د دانشآموز در آمریوای شهمالی یهک
بستۀ 41تایی بیسووییت میرسد درحالیکه سهم چههار دانشآمهوز در قهارب آفریقها جمرهاً یهک
بیسووییت است به این ترتیب دانشآموزان به ر شنی مشاهده میکنند که میهانگین ثهر ت یهک
فرد در آمریوای شمالی  12برابر یک آفریقایی اسهت بههعاارت دیگهر ،دانشآمهوزان عهال ه بهر
تمرین موضوعات ریاضی مانند درصد ،نساتها توزیهع آمهاری ،بها مفهاهیم پیچیهدهای چهون
عدالت اجتماعی توزیع ناعادالنه ثر ت در جهان بهطور کامالً عینی ارتااط برقرار میکنند
نمونۀ دیگر بح های اجتماعی است که فرنونستاین در کالس درس ریاضیاش طرح کهرده
است ا در بح های کالسی خود مرموالً از آمارهای ارائهشده در مقاالتِ ر زنامهها میالت
علمی استفاده میکند از دانشآموزان میخواهد با طرح مسئله آنها را به چهالش بوشهند بهرای
نمونه ،ا در آموزش اعداد بزرگ میزان مالیاتی را که ثر تمندان باید پرداخت کنند بها بودجههای
که صرو حمایت از خانوادههای کمدرآمد میشود ،مقایسه میکند به گفتۀ ا اگر ثر تمنهدان از
پرداخت این میزان مالیات فرار نمیکردند ،این اموهان جهود مهیداشهت کهه مالهغ  7/1میلیهارد
( )7133333333دالر به بودجۀ ایالتی در حمایت از خانوادههای کمدرآمد اضافه شود در مثهالی
دیگر ،ی هزینهای را که از سوی د لت برای مسهون خانوادهههای فقیهر بهیسهرپناه در نظهر
گرفته شده ،با بودجۀ تخری

یافته برای تیهیزات نظامی مقایسه میکند هدو از طهرح چنهین

مسائلی در کالس درس ریاضی این است که دانشآموزان همزمان با یهادگیری درک ملمهوس
مفاهیم ریاضی ،با موضوعاتی راجع به مسائل اجتماعی سیاسی مواجه شوند که خود بهه طهرح
مسئله در کالس میانیامد درنتییه ،عمالً دانشآموزان با مسائل ر ز در جامرهه درگیهر شهده
ترزیب میشوند که با رهای ازپیشپذیرفتهای را که از سوی ایدئولوژی سلطه تالیغ میشوند ،بهه
چالش بوشند بدین ترتیهب ،پرسهشهای دانشآمهوزان دربهارب جههان افهزایش یافتهه ترمیهق
میشوند
جمعبندی
نظریهپردازان میریان حوزب آموزش ریاضهیات انتقهادی کهه زالاهاً از آمهوزش پهر رش
انتقادی به یژه آرا نظریات فریره الههام گرفتهانهد ،اههداو ایهن دیهدگاه را در بسهتر آمهوزش
ریاضیات دناال میکنند آنها بر این با رند که ریاضیات برخالو با ر عموم یک موضو درسهی
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خنثی نیست مسائل سیاسی اجتماعی ر ز را میتهوان در قالهب ریاضهیات بهه دانشآمهوزان
آموزش داد دیدِ آنها را نسات به این مسائل که عموماً ترور میشود به دنیای بزرگساالن ترلق
دارد در نظام آموزشی مدرسهای جایگهاهی نهدارد ،تغییهر داد آمهادهکردن دانشآمهوزان بهرای
زندگی آینده ،نگرش انتقادی به جامره بیتفا تناودن به مسائل دنیای پیرامون از جمله اهداو
آموزش ریاضیات انتقادی است که نیاز به برنامهدرسهی مهد ن طراحهی سهازمانیافتههای دارد
اهداو آموزش ریاضیات انتقادی همچون اهداو آموزش پر ش انتقادی باالبردن سطح آگاهی
انتقادی دانشآموزان در برخورد با مسائل اقترهادی ،اجتمهاعی ،فرهنگهی سیاسهی در زنهدگی
ر زمره پر رش شهر ندانی نقاد است که فریره در آموزش انتقادی آگاهیبخش خود نیز بهر
آن تأکید دارد آموزش طرح مسئله ر ش پیشنهادی است کهه در آن مرلهم طرحکننهدب سهؤاالتی
است که ریاضهیات را بها مسهائل ر ز پیونهد داده دانشآمهوزان در خهالل گفت شهنود بهرای
پاسخگویی به آنهها تهالش مهیکننهد سهؤاالتی کهه مرلهم در کهالس طهرح مهیکنهد نیهز از دل
گفت گوهای کالسی بیر ن کشیده میشود که همان پرسشها دزدزههای دانشآموزان اسهت
محتوای آموزشی نیز با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی یادگیرندگان تریین میشهود مسهائل
دانشآموزان ،از جمله مسائل اجتماعی برآمده از محیط زندگی ،مسائل ر ز سیاسی ،در آمهوزش
ریاضیات مطرح در زالب بح های گر هی به حل آنها ماادرت میشود
منابع
برنامهدرسی ملی جمهوری اسالمی ایران ( ،)4934شورای عالی آموزش پر رش ،زارت آموزش
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حاجیآخوندی ،زهرا ( ،)4944نظریۀ برنامهدرسی آموزش پر رش انتقادی با تأکید بر آرای پهائولو
فریره ،پایاننامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران
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