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Abstract 

Introductoin: Currently, while the world has been changed by new technologies, 

especially interactive multimedia, and the Internet, literacy cannot be merely 

restricted to learning the mechanical skills of reading and writing letters and 

words. Rather, literacy means going beyond the passive acceptance of message to 

make inferences, criticize power relations, critically understand reality and 

develop a representation of human agency for an ideological critique of how 

meaning is produced. The purpose of this study is to explain critical literacy from 

Freire's viewpoint, its implications, criticisms, and its relationship with the field 

of curriculum studies. 
Method: The research method is qualitative and it follows the design of 

descriptive-analytical methodology. 

Results: The results showed that, from Freire's viewpoint, critical literacy means 

reading the word and the world, an ideological and social construction, and a 

reference for the narrative agency, critique, and commitment through dialogue. 

According to Freire, the themes of critical literacy include connectedness, 

dialogue, power, and praxis, so that without them, literate people reproduce 

oppressive systems. There are two negative and positive viewpoints among 

teachers about the critique of critical literacy pedagogy and postmodern feminist 

critique. The effects of critical literacy assumptions in education confirmed the 

formation of identities, opportunities, and trends toward the development of 

literacy. This theory is related to the selection of knowledge, text, and content in 

the curriculum. The results indicate that critical literacy, as a sociocultural 

approach to the use of language, and its education, according to Freire's ideas, 

involves more than just ways of promoting a critical interpretation of the text's 

ideological formulations. 

Discussion and Conclusion: Regarding the critical philosophy of the 

curriculum, in curriculum planning, the content selection should be based on the 

"judgment" of valuable knowledge and centered on maintaining the compatibility 

of realistic ethical choices with ethical goals such as peace and peaceful 

coexistence. 

 

Keywords:  Positive Psychotherapy Based on Belief to Good, Happiness, 
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 ده ی چک 
 همی   را   سرااد   اسرت،  یافته  تغیی    اینت هت   و  تعاملی   ای  رسراهه   چند  ویژه   به   جدید،   های   فناوری   با   که   حاضر    درعصر    مقدمه: 
  معنای   در   سررااد   بلکه    داد،  تقلیل   کلمات   و   ح و    هاشررت    و   خااهدن   مکاهیکی   های   مهارت   صرر     یادگی ی   به  تاان 
  از   همایی   تاسرعه   و   واقعیت   از   اهتقادی   درکی  قدرت،   روابط   هقد   اسرتناا،،   جهت   مت    پیام  منفعالهه  پذی ش   ماورای   به  رفت  

اهگاشرته های    ، تبیی  چیسرتی پژوهش حاضر  به هد   اسرت.    معنا  تالید   چگاهگی   ایدئالاژیکی   هقد  ب ای   اهسران  عاملیت 
 ماالعات ب هامه درسی است.  رشته  و ارتباط آن با  ها هقد ، ها ، داللت از منظ  ف ی ه    سااد اهتقادی 

، سرااد اهتقادی از  هشران داد   هتایج کند.  پی وی می تحلیلی  - ای  پژوهش کیفی و از ط ح روش شرناسری تاصریفی   روش: 
منظ  ف ی ه، به معنرای خااهش کلمره و جهران، ب سررراختی ایدئالاژیکی و اجتمراعی و م جعی ب ای عاملیرت روایت، هقرد و  

  اهتقادی ، گفتگا، قدرت، و عمل  پیاسرتگی شرامل   های سرااد اهتقادی از هظ  ف ی ه تعهد از ط یق گفتگا اسرت. اهگاشرته 
در هقد سرااد اهتقادی در حازه آمازش   کنند. د ؛ هظام های سرت  را بازتالید می باسراا اف اد  ها،  بااری که بدون آن   ، اسرت 
 های سرااد مشرهاد باد. طیفی از تایی ات اهگاشرته هقدهای فمنیسرتی  و هیز  دو هگ ش مثبت و منفی در بی  معلمان وجاد آن،  

هظ یه سرااد  . کند را تایید می ت به سرای تاسرعه سرااد ها، گ ایشرا ها، ف صرت اهتقادی در آمازش، شرکل گی ی هایت 
 . ر ب هامه درسی ارتباط دارد اهتقادی با رویک د اهتخاب داهش، مت  و محتاا د 

های سررااد اهتقادی به عناان یر رویک د اجتماعی ف هنگی به کارب د زبان، آمازش  ، حاکی از آن اسررت  هتایج    نتایج: 
های ایدئالاژیر مت  را  اهتقادی از صررارت بندی  ویج تفسرری  های ت   از راه چیزی بیشررت   های ف ی ه، آن، طبق اهگاشررته 

   شامل است. 

اهتخاب محتاا باید مبتنی ب     اهه ب هامه درسرری، در ب هامه ریزی درسرری، د ا هق فلسررفه  با عنایت به    بحث و نتیجه گیری: 
واقع بینراهره برا ارایرات اخالقی مراهنرد صرررل  و    اخالقی هرای  حفظ تارابق اهتخراب   برا محاریرت و   »داوری« داهش ارزشرررمنرد 

 . همزیستی مسالمت آمیز صارت گی د 
 
 
 

 
 

 .سااد اهتقادیب هامه درسی هقد سااد اهتقادی،  های سااد اهتقادی، ف ی ه، سااد اهتقادی، اهگاشته  پائالا    ها: کلیدواژه 
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 . 13- 34 ، صص.:1400 پاییز و زمستانب ، 34، پیاپی 2، شماره 18، دوره های آموزش و یادگیریپژوهش  هش یه علمی
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 مقدمه  
ماسدو  و  فریره  معنای    2سواد   1برای  و  به  کلمه  خوانش 

دنبال چشم به  فُجهان،  مثابه  به  سواد  از  برای    3رمی اندازی 
تحلیل در  است.  فرهنگی  ساختاری    ،سیاست  به  بدل  سواد 

عه ای از اعمال در  شود تا حدی که به مثابه مجمومعنادار می
توانم  ودنظر گرفته ش ناتوانتا در جهت  یا  سازی    ند سازی 

تر، سواد اینطور تحلیل شده بکار رود. در معنای وسیع  افراد
د است یا به  واست که آیا در خدمت تشکیالت اجتماعی موج

مجموعه  در  عنوان  فرهنگی  اعمال  از  تغییرات ای  خدمت 
آموزی بر محور   است. فرایند سواد بخش  دموکراتیک یا رهایی

مسلط  ارائه ایدئولوژی  و  است  کلمه  شیوهو  ،  استوار  ای  به 
داده    گرایانه، بر کسانی که در حال باسواد شدن هستند،اقتدار

گی کمک کرده  تهاجم فرهناین  تا حدی که آنان به    شودمی
کنند.   تشدید  را  آن  درعمالو  به     که  متونی  آموزی،  سواد 

رش تواناتدریج  باعث مید  را  آموزان  دانش  خوانش  ،  شودیی 
ربط کمی به جهان واقعی یا نمایش واقعی مردم دارد. سواد 

طو به  آموزش  و  و  آموزی  هستند  فرهنگی  تجلیات  کلی  ر 
داد توانمی انجام  فرهنگ  جهان  از  خارج  را  آن  که    ؛ ن  چرا 

فریره و  از نظر  عدی از فرهنگ است.  خود بُآموزش به خودی 
کار    ماسدو  بازاین  را  غالب  ایدئولوژی  آموزشی،  تولید  فضای 

تولید ایدئولوژی غالب ضرورتا بر واقعیت مبهمی می کند. باز
ب واقعیت  از  برداری  پرده  دارد.  برایداللت  فضایی  تغییر   ه 

از آموزگاران مترقی و  وجود  به    نیاز   شود کهممکن منجر می
سواد او می گوید: »[. 1] شودمینظر سیاسی روشن احساس 

ای  باید   رسانه  عنوان  و  ش   تلقی به  تاریخی  لحظات  که  ود 
انسان زیست  می  وجودی  تشکیل  فرو  را  فرهنگی  که  دهد 

می تولید  ای  دست  برجسته  سیاسی  پدیده  رو  این  از  کند. 
نظریه ای از روابط قدرت و فهمی    ، است، و باید درون زمینه

  تولید   بازجتماعی و فرهنگی تحلیل شود. »تولید و تولید ااز باز
شود که بیشتر به نفع فرهنگی« به تجارب جمعی ارجاع می

مغلوب که  های  کنند، تا به نفع گروهالب عمل میهای غ گروه
 را  ایایده  5انتقادی  سواد[.  1]هستند«  های آنسیاست  4آبژه

 خنثی  سیاسی  نظر  از  تربیت  و  متعلی  که  کشد می  چالش  به
 آشکار  سیاسی   اجتماعی   هاینظام  با   آن  پیوند   ندرت  به  و   است،

  یک  که  یابدمی  پیوند  قدرت  روابط  با  آموزش[.  2]  شودمی
  های گروه  کردن  نهادینه  با  روابط،  ازیسعادی  طریق  از  را  نظام
 به  حاشیه  های گروه  و  مطلوب  دسته  عنوانهب  مرکز  در  ویژه

  بوضوح   انتقادی  سواد  .بخشدمی  تداوم  معیوب،  دسته  عنوان
 برای  و  یادگیری  و  آموزش  برای  سیاسی  گیریجهت  یک

    
1 Freire , Macedo 
2 Literacy 
3 Form 
4 Object 

  برنامه  سیاسی  اجتماعی  و   6ایدئولوژیکی   و  فرهنگی  محتوای
  در   اجتماعی  عدالت   برای  سواد  کاربردهای  بر   که.  است  درسی
  تمرکز  انسانی  حقوق   از  شده  محروم  و  رانده  حاشیه  به  جوامع

.  است  اجتماعی  عدالت  بازشناسی  و  توزیعباز  شامل  و.  دارد
  اجتماعی عدالت به رسیدن  انتقادی، سواد آموزش مهم هدف 

 حساسیت   یک  آموزان؛  دانش  همه  برای  یابیدست   برابری  و
 ایلقوهاب   عامل  و   فرهنگی   میان  ارتباطات  موضوعات  به  شدید
 طریق   از  شدن  درگیر  جهت فرهنگی هایارزش   اکتساب  برای

  را   آموزیسواد  برنامه  نوع  آن  فریره  [.3]  است  آموزش  مراحل
  باشد،  فرهنگ  کردن  دموکراتیک  برای  ایمقدمه  که  کرد  مبنا

  و   خنثی  متن   که   است  نای  انتقادی  سواد  مهم   تربیتی   داللت
 انتقادی   خواندن  طریق  از  تقادیان  سواد  و  نیست  طرفبی
  ایجاد   را  فرهنگی  اجتماعی  هایآگاهی  ،فراگیران  در  تواندمی
  انتقادی،   سواد  انگاره  فریره،  نظر  از  گوید  می   7شاپ بی.  کند

 متون   تولید  و  متون  در  موجود  قدرت  روابط  دادن  تغییر  توانایی
  غالب   فرهنگ  سواد،  زبان،  بردکار  بین  ارتباط  از  آگاهی  و  جدید

  کهبل  کلمات  خواندن  توانایی   تنها  نه  اجتماعی   عدالتیبی  و
 شناسی  رسمیت  به  ،هامتن  بیرون  و  درون  جهان  خواندن

  سیاسی   متون  تولید  توانایی  نیز  و  جهان  و  کلمه  بین  همبستگی
.  کند  می ایجاد را آگاهانه تامل و آفرین تحول کنش که است

  ایجاد   غالب  روایات  و  فرضیات  ها،تاریخ  تا  نیازمندند  فراگیران
  ایده  زیرا  ند؛ نک  شکنیساختار   را  فرهنگی  جامعه  توسط  شده

 ایزوله  و  منفرد  معنایی   ،کلمات  که  ندکنمی  ایجاد  را  کاذبی
  ایدئولوژی   خواهدنمی  مولف  و  هستند  خنثی  هامتن  یا  دارند

  نتایج  ارائه  ضمن  پژوهش   این  لذا [.  4]  بقبوالند   آنان  به  را
  ها پژوهش  در  مدارس  آموزشی  بافت  در  یانتقاد  سواد  کاربرد

  دلیل   . یابد  می   اختصاص  آن  تربیتی  هایداللت  توصیف  به
  این  تواند می  درس  هایکالس  در  انتقادی  سواد  کاربرد  اییچر

  ،سنتی  سواد  آموزشی  برنامه  اغلب   در  اصلی   هدف  که  باشد
  پاسخ  و   لفمؤ  لفظی  تحت  پیام  فهم  رسمی،  غیر  و  رسمی  بطور 

  تام   قدرت  از  معلم  و  متن  لفمؤ  .  است  مطلب  درک  سواالت  به
 دیگر  برخی  بر  افراد  بعضی  صداهای  دادن  مزیت  برای

 به  معلمان  انتقادی،  سواد  رویکرد   کاربرد  در  اما   برخوردارند؛
  درباره  مولف  که   هایی پیام  از   شدن  آگاه   برای  آموزان  نشدا

 یاری  ،است  فرستاده  جنسیت  و   اجتماعی  طبقه  نژاد،   قدرت،
  سواد   برد  کار  با   همراستا  8پداگوژیکی  سنت  در[.  5]  د نکنمی

 ابزاری   عنوان  به  انتقادی  سواد  آموزشی،  فرایندهای   در  انتقادی
 در  تحول  ایجاد  هدف   به  بخشرهایی  و  اجتماعی  سازیبیدار   از

  و  فعال  یادگیری  بر  تاکید  با   تربیت  و   تعلیم   طریق  از  جامعه

5 Critical Literacy 
6 Ideology 
7 Bishop 
8 pedagogical Tradition  
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 سیده زه ا باعباهیان و همکاران                                                               .....ها وها، هقداد اهتقادی از منظ  ف ی ه، داللتهای  سا اهگاشته ،درآمدی ب  چیستی

  کلی  بطور  [.6]شودمی  محسوب  انتقادی  هایمهارت  اکتساب
  ارتقا  برای  که  سواد،  آموزش  ی هابرنامه  در  و   مدارس  اغلب
  با   ، شوندمی  سازماندهی  هاارزش   از  خاصی  مجموعه  دادن

  با   مطرود   و   منزوی    فعالیت  یک  عنوان  هب  خواندن  مهارت
 یادگیری   برای  خواندن  نه  خواندن   برای  یادگیری  بر  تاکیدی

  فعال  گیرییاد   تسهیل  معلم  نقش  که  آنجایی  از  .  شودمی  رفتار
 توسعه   برای  تعاملی  و  مشارکتی  هایفعالیت  در  آموزان  دانش

  فراگیران  توانایی این تقویت ،ستا هاآن انتقادی تفکر ییتوانا
 انتقادی  دنخوان  انتقادی،  تفکر  دیدگاه  سه  طریق  از  تواندمی

  هستند  مرتبط  بهم  هادیدگاه  این.  گیرد  صورت  انتقادی  سواد  و
 داشتن   برای  فرد  به  انتقادی  سواد.  دارند   فرق   هم  با   ولی

 توسعه  مسئله،  حل  هایمهارت  توسعه  واگرا،  تفکر  هایمهارت
  ، مسائل  یمعلول  و  علت  رابطه  به  مربوط  تفکر  هایمهارت
  هاییفعالیت.  دهدمی  اجازه  مباحثات  و   شواهد،   ها، دیدگاه

  خواندن  گانه،چند  متون  خواندن  اضافی،   متون  اندنخو  مانند 
  هاییفرصت  تمهید  و  مخالف،- متن  تولید  ، مقاوم  دیدگاه  از

  درس  کالس  در  انتقادی  ادسو   از  فراگیران،  انتخاب  برای
  داستان،  با  را آموزان دانش  معلم مثال  برای. کنندمی حمایت

  موضوعات  بر  شدن  متمرکز  برای  مجله  و   موسیقی  فیلم، 
  تمهید  شدند،  اجتناب  سنتی  متون  در  که  اجتماعی

 آموزش   ویژه  راهبردهای  کاربرد  ،مطالعات  طبق  [.7]کندیم
  ،متن  بر  مبتنی  آموزشی  برنامه   عنوان  تحت  انتقادی،  سواد
   و  ای  رسانه  چند  تا  مکتوب  متون  از  استفاده  با  انتقادی  سواد

  آموزشی  برنامه   و  انتقادی  سواد  بحث  بر  مبتنی  آموزشی  برنامه
  کاربرد  اهمیت  به  توجه  با  [.8]ندشومی  ظاهر  محور  گفتگو
  مدارس  آموزشی  بافت  در  معموال  که  روزمره  زندگانی  در  سواد
 تغییر   حال  در  دائما   اجتماعی   بافت  در  ، شودنمی  پرداخته  بدان
  انواعی  کنونی،   دیجیتالی  عصر شناختی  نشانه  بر  مبتنی و  پویا

  موجب  که  اند   رایج  عامه  فرهنگ  متون  عنوان  هب  متون  از
 آموزان   دانش   شوند،   می   اجتماعی  های ایدئولوژی   دگردیسی

 تغییر و 2عاملیت  ،1هویت در معنا تولید تاثیر چگونگی از باید
  هایمهارت  و  شوند  آگاه  شانخود  اجتماعی  زندگی  سبک

  آن،  برخالف   اما  دهند،   توسعه  خود  در  را  انتقادی   و  ارتباطی
 و   فردی  رفتار  تغییر  در  انتقادی  سواد  کاربرد  تاثیر  با  آنان

  مسائل   به  واقعی   یادگیری  زیرا  نیستند،  مواجه  شاناجتماعی
  کالسی   محیط   در  آنان  اما   دارد  ارتباط   آنان  زندگی   واقعی 
  تحت   کند، می  توصیف  ستم  از  شکلی   را  آن  ریرهف  که  سنتی
  در  آنان  دادن  مشارکت  با  تواند می  معلم  اما  ،اند   معلم  کنترل

  یاری   آینده  برای  آگاهانه  تصمیمات  اتخاذ  جهت  انتقادی  تفکر

    
1 Identity 
2 Agency 
3 Critical Consciousness  

 سواد  های فعالیت  با  درگیری  که  افزود  باید  [.9]  کند  شان
  هایعدالتی  بی  سوی  به  یافتن  آگاهی  برای  نیاز  از  انتقادی،
  به  و   اجتماعی   هاینابرابری   قدرت،   ساختارهای  در  موجود
  ناشی   دنیا   درون  در  مرزها  و  حد   و   هادیدگاه  گرفتن  رقابت

  های فاوتت  افراد  که   طلبدمی  3انتقادی   آگاهی   این .  شودمی
  به  اما   نکنند  مالحظه  هافاصله  و  هاکاستی  عنوان  به  را  فردی
  می یادگیری هایمحیط به  خود با که  زبانی و  رهنگی ف  منابع
 سواد  بر   مبتنی  درسی  برنامه  [.10]  کنند  توجه  بیشتر  آورند،

.  کندمی  برجسته  را  فاوتت  و   تنوع  که  است  ایبرنامه  انتقادی،
 به  آموزان  دانش  فردیت  شدن  ساخته  چگونگی  به  ضمن  در

 برای  انبارهایی   دیگر آنان.  دارد   توجه  باسواد  اتموجود  عنوان
  و   معلمان  عوض  در  نیستند؛  معلمان   اعطایی   دانش
 ه چ  هر  [.11]  هستند  آن  لحال  و  مسئله  طراحان  آموزاندانش

 تفکر  هاینگرش  و  هامهارت  آموزش  تحت  آموز  دانش  قدر
  یا   متن  مقاصد  از  فهمی  و  درک   او  برای  و  گیرد  قرار  انتقادی

  و   قضاوت   طریق  از  ها آن  ادعاهای  اعتبار   موشکافی   مخاطب،
  بدون   اما  گردد،   رمیس  انتقادی  تفکر  راهاز    منطقی،   استدالل

  متن  مقاصد  تحلیل  ماورای  به  بود   نخواهد  قادر   انتقادی  سواد
 جریان  4ایدئولوژیکی هایبازنمایی  بررسی  برای  که  مخاطب  یا

 مداقه  به  را  زیر  موارد  همچون  سواالتی  و  شود  هدایت ،یابدمی
  و   زبان  کدام   به  متعلق  هاایدئولوژی   و  ها ییبازنما  "  گذارد

 ترجیح  متن  در  که  برندمی  سود  کسانی  چه  است؟  فرهنگ
  به  ها ایدئولوژی   این  بخشی  تداوم  در  کسانی   چه  اند،   شده   داده

  ایجاد   ناعادالنه  هایبازنمایی  چطور  شوند؟می  رانده  حاشیه
 به   انتقادی  سواد  آموزش  پژوهش   این  در  [.12]  شوند؟می

 سواد   شناخت  فرا  معنای  در  که  سواد  از  فهمی  توسعه  معنای
  مِتُد  از  دقیق  بررسی  یک  .  است  نظر  مد   رود،   می  بکار  آموزی
  دنیا سراسر در  بسیاری هایگروه چه اگر  ،دارد ضرورت فریره

  استفاده   آموزشی  هایتالش  از  متنوعی  انواع  در  شا  متد  از
  فلسفی،   فرضیات  بنای  زیر  به  تر   جدی  نگاه   اما   کنند می

  اجتناب  در  سعی   او  مثال .  دارد  اهمیت  او   پداگوژیکی  و  فرهنگی 
  در   موضوع  این  و  دارد  خود  آلیستی  ایده  موضع  از  کردن

  واقعیت  فریره،   نظر  از.  است  مشهود  عینی  واقعیت  از  شادیدگاه
 اش نظریه.  دارد  قرار  انسان  آگاهی  از  خارج  در  و  است  ثابت

  آگاه  را  خود  آموزی  سواد  5مِتُد   که  انتقادی  سازی  آگاه  درباره
  واقعیت   از  متعالی  دیدگاه  به  مقداری  ،کند  می  توصیف  سازی

  این   دیدن  برای  افراد  سازی،  آگاه  طریق  از  که  دارد  بستگی  او
 از   معتبر  و  حقیقی  دانش  به  کل  عنوان  به  گروه   و  واقعیت
  واقعیت  پیچیدگی  از  او  رسدمی  نظر  به.  شوندمی  نائل   موقعیت

4 Ideological Presentation 
5 Method 



 

16 

 . 13- 34 ، صص.:1400 پاییز و زمستانب ، 34، پیاپی 2، شماره 18، دوره های آموزش و یادگیریپژوهش  هش یه علمی
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.18, No.2, Serial 34, Autumn & Winter 2022, pp.: 13-34. 

  با  نظریه  این   درسی   برنامه  مطالعات  رشته  در  .نیست  آگاه  
  درسی  برنامه  محتوای  و   متن  ارزش،  با   دانش  انتخاب  موضوع
  در  تا  است  ارزشمند  دانشی  چه  که  این   یعنی   .دارد  ارتباط

 در   درسی  برنامه  در  موجود هایآگاهی  .گیرد  قرار  محتوا  قالب
  این.  یابندمی مشروعیت  سودمند  دانش  عنوان به  خاص،   دوره

  اما   نیستند  واقعی  و  حقیقی  لزوما  شده  انتخاب  هایآگاهی
 عقالنی  پشتوانه  از  همواره  ها   آن  انتخاب  ها  آن  انتخاب

  سیاسی،  تمایالت  فرهنگی،  هایفهم  پیش.  ندنیست  برخوردار
 تغییر  دالیل   ترین مهم  اقتصادی  شارهایف  و   قدرت  خواست
   [.32]  است  بوده  ارزشمند  دانش   انتخاب  بر  حاکم  اندیشه
  ی درس  برنامه  دانش  یدرس  یمحتوا  شتریب  نکته  این  به  توجه
  و   بیعج  حشو  ی نوع .  دارد  قرار  اجماع  یدئولوژیا  سلطه  تحت

وجود دارد. هم تجربه روزمره و هم    یامدرسه  دانش   در  بیغر
  و  یهنجار  اجماع  از   یی ها  ام ی پ   ، یدرس  ی هانامهبر  دانش   خود
  به   درسی  هایبرنامه  [.13]  گذارند  یم  شینما  به  را  یاختشن

  و   درسی   برنامه  بین   نسبت  وقتی   . اند  آمیخته  ارزشی  های نظام
  برنامه  ،شود  نامعقول(  شده  نهادینه  ارزشی  نظام)  ایدئولوژی

م   ی فاضل.  شودمی  زده  ایدئولوژی  درسی   که   کند یاظهار 
 یادگیری  در  اختالل  باعث   ایران  درسی  برنامه   زدگی  ایدئولوژی

 از  بسیاری.  است  شده  آموزشی  نظام  در  مقاومت  رفتن  ال با  و
 توجه   با   دادند،  قرار  نقد  مورد  را  فریره  و   انتقادی  نظریه  محققان

  به  هنوز  کشور،  داخل  در  گرفته  صورت  هایپژوهش  که   این  به
  در  نقدها   بررسی  به  نیاز  پس  ،نپرداختند  انتقادی   سواد  نقد

  احساس  پژوهش  ادبیات  طبق   آن  آموزشی  اجرای  حوزه
  پژوهش   این  نظر  مورد  اساسی  سواالت  و  هدف  لذا .  شودمی

  نقد   ، هاانگاشته  ،فریره  منظر  از  انتقادی  سواد  چیستی  درباره
 رشته   با  نظریه  این  بین  موجود  ارتباط  و  درسی  برنامه  در  آن

   .باشد می درسی  برنامه  مطالعات

 های پژوهشوالس
 چیست؟ فریره منظر از انتقادی سواد -1
 چیست؟ فریره منظر از انتقادی سواد هایانگاشته  -2
  در   فریره   انتقادی  سواد  های انگاشته  های  داللت -3

 چیست؟  تحقیق ادبیات براساس درسی برنامه
  آموزش  موضوعی  حوزه  در   ایفریره  انتقادی   سواد  نقد -4

 چیست؟ 
  مطالعات   رشته  با  ارتباطی  چه  انتقادی  سواد  نظریه -5

 دارد؟  درسی برنامه

 

    
1 Ideological and Social Reconstruction 

 وش پژوهشر
 روش   طرح  و  است  کیفی  نوع  از  حاضر  تحقیق  روش

  آنچه  صرفاً  محقق  و .  کندمی پیروی  تحلیلی -توصیفی  شناسی
 آن   تشریح  و  توصیف  به  و  ،است  کرده  مطالعه  داشته  وجود  را

 های شناخت  ،تحقیق  از  که  معناست  بدان   سخن  این.  پرداخت
  مضامین   ره،فری  منظر  از  انتقادی  سواد  یکردرو  به  نسبت  کلی
  با   انتقادی   سواد  ارتباط  و  ها   داللت   آن،  نقد   انتقادی،  سواد
 از   آن  با   رابطه  در  و  شود  حاصل  درسی   برنامه  مطالعات  رشته

  ها نامه  پایان  ها، رساله  و   فریره  خود   تالیفی  های  کتاب   و   آثار
 حیطه  در  کیفی   هایروش  با   پذیرفته  انجام  تحقیقات  همچنین

 . است شده استفاده ای فریره انتقادی سواد رویکرد

 های پژوهشیافته
 چیست؟   فریره   منظر از  انتقادی   سواد  : اول  سوال
  دو، ماس   با   همراه  به   بحثی  ضمن  فریره   1980  دهه  در

  کلمات   رمزگشایی   تنها  خواندن  که  کرد  فراگیر  را  مفهومی
  کلمه  خوانش   که  کردند   ذکر  ماسدو   و   فریره   اثرشان   در.  نیست
  بدان مطلب این. است همراه دنیا  از خوانشی با  همزمان بطور

  مکان   روزمره،  تجربه  طریق  از  متنی  هر  خواندن  که   معناست
  میانجی  است،  مواجه  آن  با  فرد   که  است  هاییزبان  و  فضاها،  ها، 
 گسیختگی  ایجاد  به  منجر  تواندمی  انتقادی   خوانش.  شودمی

  جدید  هایراه و  گردد  تحریفاتی و  ها اسطوره سازی آشکار» و
 سواد  [. 15]  کند  ایجاد  را  دنیا  در  کردن  عمل  و  دانستن
 است  1اجتماعی   و  ایدئولوژیکی  برساختی  عنوان  به  انتقادی

  و  فهم  به  قادر  را  مردم  که  دارد  امکانی   پروژه  و  نقد  در  ریشه
  به  سواد.  کند می  شان  جامعه  سازیدگرگون  در  مشارکت

  تبدیل   باید   دانش،  از  خاصی  شکل  نیز  و  خاص  مهارت  عنوان
  فریره.  شود  فرهنگی  و   اجتماعی   رهایی   برای  شرطی   پیش   به
  آشکار  مثابه  به  انتقادی  سواد  مفهوم  از  نابی   ظهور  ماسدو   و

  مفهوم ها آن. کردند  ایجاد  گفتگو طریق از تعهد  و نقد  کننده
  نظری   تاریخی،  که  دهند می  قرار گفتمانی در  را  عمل  و  ریهنظ
 مرجعی  عنوان  به  سواد[.  1]  است  سیاسی  ،2رادیکال  بطور  و

  ماهیت  فهم   و  سازماندهی   برای  ضروری  شرط  پیش  نقد،  برای
 ارزیابی  برای  و  است،  تجربه  و  ذهنیت  شده  برساخته  اجتماعی

  اجتماعی  عمل  و  قدرت  دانش،  ونهچگ  که  است  نکته  این
 جامعه  برای  ابزاری  گیری  تصمیم  خدمت   در   مجموعا  توانندمی
  است،   غالب  اکثریت  با  صرف  موافقت  زا  پیش  دموکراتیک  ای
  گره  کیایدئولوژی  نقد  از  شکلی  به  سواد  هاینظریه.  دنرو  ربکا

  تقاطعِ   در  را   معنا  دتولی  چگونگی  ارتباطی  ماهیت   که  اندخورده 
  می   پنهان  قدرت،  خاص  روابط  درون  اعمال  و  هاابژه  ذهنیت،

  دیدگاه  این  از  محوری  عدیبُ   عنوان  به  نقد  ترتیب  این  به.  دنکن

2 Radical 
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 سیده زه ا باعباهیان و همکاران                                                               .....ها وها، هقداد اهتقادی از منظ  ف ی ه، داللتهای  سا اهگاشته ،درآمدی ب  چیستی

  بکار   باره   این   در  مُکفی  ای  نظریه   توسعه  نفع  به  سواد  به  نسبت
  نظریه   از  شیبخ  قدرت  و  تجربه،  معنا،  چگونه  که  رودمی

 توسعه   سواد،  رادیکال  نظریه  محور.  هستند  انسانی  عاملیت
 معنا  تولید  آن  در  که  بود  خواهد  انسانی  عاملیت  از  نمایی

  خاص   متونی  در  هاایدئولوژی   چگونه  اینکه  تحلیل  به  محدود
  به  سواد  رادیکال  نظریه  مورد  این   در.  نیست  ،اند   شده  حک

  از  نمایی  شامل  که  دارد  نیاز  ایدئولوژی  نقد  از  مفهومی  ترکیب
  رخ  تعامل   و  گفتگو  معنا،  تولید  آن  در  که  است  انسانی  عاملیت

  انسان   تذهنی  میان  دیالکتیکی  رابطه  که  یطور  به  دن دهمی
 پداگوژی  انگاشته ترینمهم.  دهدمی تشکیل را عینی جهان و

  نیست، کلمه رمزگشایی  شامل صرفا  ، "خواندن" یهاید  فریره
  واقع  جهان  به  نسبت  آمیخته  رهم د  دانش   از  قبل  البته  که
 [. 1] شودمی

 صرفا  نوشتن  و  خواندن  اینکه  بر  مبنی  فریره  باور  بدلیل 
  به  اش،  پداگوژی  در  وی  ، باشند می  شدن   باسواد  از  بخشی
 و   کلمه  خواندن  "  طریق  از  سوادبی  روستائیان  سازی  توانمند

  انتقادی   دیدگاه   یک  "دنیا   خواندن  "  ی ایده.  ردک  توجه  "دنیا
  های   آلایده  و   کند می  ارائه  اجتماعی   ساختارهای  به  تنسب

  دنیا   خواندن  تاثیر  ترینمهم.  کشد  چالش  به  را  جامعه  بر  حاکم
  با   تا  کندمی   ترغیب  را  معلمان  و  شاگردان  که  است  این

  گرفتن   نظر  در  منظور  به  را  سواد  از  هایی  فهم  و  درک  همدیگر
  کسانی   فهمیدن  در   سعی  و   دهند   توسعه  اجتماعی،  قدرت
  را  آن  که  کسانی   ند، کنمی  حمایت   قدرت  این  از   که  نمایند 

 را  قدرت  کسانی،  چه  هایایده  اصال  اینکه  یا   و   کنندمی  طرد
 نظریه  یک  دیدگاه   از  آموزش  وظیفه[.  16]  ؟ برد  می  پیش   به

 که   است  نکته  این  از  انسان  درک  گسترش  ،انتقادی  سواد
  و   تولید  ها کالس  در  را  تجربه  و   معنا  فعال،   نمعلما  چگونه
  یک   این،   بر  عالوه .  بخشندمی  مشروعیت  بدان  و   نموده  حفظ
  که  است   این  از  ترعمیق  درکی  مستلزم  انتقادی  سواد  هنظری

  تربیت  و تعلیم شرایط جامعه، و دولت تروسیع  شرایط چگونه
  که   طوری  به  ، کنندمی  لیتحم  و   دگرگون  تبادل،   تولید،  را

  یا   توانا  کننده  دگرگون  و  انتقادی   عمل  به  نسبت  را  معلمان
  نکته  این   بازشناسی  توسعه  سوی  به  ینیاز.  کنندمی  ناتوان
  برنامه  متخصصان  کارشناسان،  در  صرفا   دانش   که  دارد  وجود

  به  امر  این  .شودنمی  تولید  معلمان   و  مدرسه  مدیران  آموزشی،
  تولید .  دارد  اهمیت  ،انتقادی  سواد  محوری  پنداشت  عنوان
  حساس معنای  به  معلمان،  برای. است ارتباطی  کنشی  دانش،
  فرهنگی   اجتماعی،  تاریخی،  واقعی  شرایط  به  نسبت  بودن
  به  خود  با   آموز  انش د  که  معنایی  و   دانش  شکالاَ  در  که  است

    
1 Themes 
2 Connectedness 
3 Dialogue  

  با   ارتباط  در  سواد  از  مفهومی  اگر.  دارد  نقش   د،آور  می  مدرسه
 موضوع این آنگاه  یابد، توسعه عاملیت  و روایت نظری مفاهیم 

  که   اجتماعی   اعمال  و  هاارزش  دانش،   که  است  مهم
 تجسم  عنوان  به  دندهمی  تشکیل   را  تحصیل  روایت/داستان

  این  به  توجه  با   البته.  شوند  فهم   قدرت  روابط  و   خاص  منافع
  زندگی   فکر،  آینده  و  حال  گذشته،  به  نظر  با  باید  فرد  چطور  که
 نیاز   انتقادی  سواد  نظریه  یک  حالت،  بهترین  در.  کند  عمل  و

  جهت   یتالش  بر  آن  در  که  دارد  پداگوژیکی  اعمال  توسعه  به
  و   معلمان  برای  نیاز  به  ،آن  از  فراتر  و  فرد  زندگی   معنای  خلق

  کنند، می  اقدام   خودشان  صدای  کشف  برای  که  آموزانی   دانش
  انجام   در   و   کنند   بازگو   را  خودشان  تاریخ   بتوانند   تا  شود  تاکید 

 که  تاریخی  برابر  در  را  شده  گفته  آنان  به  که  تاریخی»  کار  این
 به  انتقادی  سواد.  «کنند  نقد  و  بررسی  ،اند  کرده  زندگی  آن  در

  سیاسی  و  اخالقی  پروژه  از بخشی عنوان به  فرد عرضه  معنای
  جامعه  انسانی،  عاملیت  امکان  به  را  معنا   تولید  که  است

  کند می  متصل  کننده  دگرگون  اجتماعی  نشک  و  دموکراتیک
[1 .] 

 فریره  منظر  از  انتقادی  سواد   هایانگاشته:  دوم  سوال
 چیست؟
 منظر  از  که  است  1مضامینی  همان  هاانگاشته   از  منظور

  انتقادی   سواد  تعریف  برای  پژوهش   ادبیات  طبق  فریره،
  پاسخ  در   فریره  کار  از  برخاسته  انتقادی  سواد  نظریه.  مفیداند

 نظر   از  روش  یک  که  کرد  ظهور  سواد  و  یادگیری  هاینظریه   به
  انتقادی  سواد.  بودند  پذیرفته  را  سواد  به  نسبت  خنثی  اجتماعی

  به  دادن   موضع  برای  و   نبوده  طرف بی  متون  که  پذیردمی
  که  شوندمی  گرفته  بکار  هایی   روش  در  ندگانخوان

.  کنند  منعکس  را  سیاسی  اجتماعی  ترگسترده  هایایدئولوژی 
  های   ایده  شامل  است  کرده  توصیف  فریره  که  آموزشی

 بطوری   است،  "5انتقادی  عمل  و  ،4قدرت   ،3گفتگو   ،2پیوستگی"
 را  ستم   های نظام  مردمی؛   باسواد  هایگروه  ها،   آن  بدون  که
   [.17] کنندمی تولیدباز

 پیوستگی 
              چطور   که   دارد  ارتباط  فریره  ایده   این  به  پیوستگی

  خوانش   و  دهد،می  روی  کلمه  خوانش  از  تر پیش  دنیا  خوانش»
.  «کندمی  بیان  ضمنی  بطور  را  دنیا  خوانش  پیوسته  بطور  کلمه

  برای  باید   آموزان  دانش  متون،  از  سازی  مفهوم  یا  خواندن  در
 فهمیدن  منظور  به دانندمی  دنیا  یدرباره آنان چه آن نامیدن

 ارائه   آنان  به  تر  گسترده  وعاتموض  چگونه  که  این  دیدن  و
 نیازی  پس   گیرند می  یاد   آموزان  دانش.  باشند   توانمند   ،شودمی

4 power 
5 Praxis 
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  موضوعاتی   طریق  از  هم  ،دارند  خود  دنیای  به  پیوستن  یبرا 
  دنیای  به  هم   و   است  آنان  نفع   به  و   است   مربوط  آنان  به  که

  آن  در  که  ایسیاسی  و   اجتماعی  موضوعات  نیز  و  تروسیع
  به شوند،می مواجه شکست  با آموزشی های طرح. دارد وجود

  واقعیت،   از  شان  سازنده  دیدگاه  براساس  هاآن  که  دلیل  این
  برایشان  برنامه  که  کسانی   یعنی  را  فراگیران  و   یابندمی  مبنا

  طریق   این  از  [. 11]  ؟   آورند  نمی   حساب   به  بود،   شده  ساخته
  پر   اطالعاتی  از  هاییسپرده  با  را  آموزان  دانش  معلمان،  که
  نظر  در  واقعی  دانش  شکیلت  برای  را  هاآن  که  کنندمی
  پیوستگی.  شد   نائل   توان  نمی   پیوستگی   ایده   به   گیرند، می

  مسائلی  مشارکتی بطور که است آموزانی دانش و معلم شامل
  یایده.  کنند می  طرح  است،  مرتبط  آموز  دانش  دنیای  به  که  را

  مواجه   جهت  آموزان  دانش  از فریره،  تقاضای  در  پیوستگی،
.  است  مشهود  دنیا   با  و   در  خودشان  به  مربوط  مسائل   با   شدن

  روندمی  سوال  زیر  زیاد  خیلی  ، دکننمی  احساس  ها  آن  بنابراین
   [. 17]  شوندمی  وادار  ،چالش  آن  به  دادن  نشان  واکنش  برای  و

  به   گویی  پاسخ  و  ادراک  در  را  قدرتش  انسان  که  تدریج  به
  دهد  وسعت  ،د ندهمی  شکل  را  او  محیط  که  مسائلی  و  تنظریا

  بلکه  دیگران،   با   تنها   نه  گفتگو  به مبادرت در  را  خود   توانایی  و
 اکنون  هم.  شودمی  1پذیر  انتقال  دهد،  افزایش  درون،  دنیای  با

  حیاتی  نیازهای  زا  فراتر  حدی  در  هایش خواسته   و   دلبستگی
  نفوذ  را  انسان  آگاهی،   پذیریانتقال.  یابد می  گسترش  اولیه،
 محیط  با   اشهمبستگی  عدم  تا   دارد می  وا  را  او   سازد می  2پذیر 

  یک   داشتن  هستی.  کند  تبدیل  کامل  نسبتا  پیوندی  به  را
  انسان   میان  همیشگی  ستد  و  داد  مستلزم  که  پویاست  مفهوم

  آفریننده  با  انسان   میان  و  جهان  با   انسان  میان   دیگر،   انسانی   با 
 تاریخی   موجودی  را  انسان  که  ستا  پیوندی  همان  این.  است
 است   آن  نیازمند  جامعه  که  آموزشی: »گویدمی  فریره.  کند می

  اجتماعی  مسائل   درباره  شجاعت  با  تا  سازدمی  قادر  را  افراد
  این.  کنند  دخالت   جامعه   امور   در  و  پرداخته  بحث  به  خود

 مخاطرات  با   رویارویی  قدرت  و   ایمان  ،افراد  به  تواندمی  آموزش
 دیگران،  تصمیمات  به  شدن  مقید   جای   به  و .  نماید  ارائه  را

  مستعد   با   آموزشی  چنان.  واگذارند  را  خود  شخصی  احساس
  ها، دریافت  تحلیل  دائم   مجدد  ارزیابی  برای  هاانسان  کردن

  دیالکتیکی  پیوند  و  ادراک  علمی،  روندهای  و  ها روش  با  انطباق 
 برخورد   تا  کندمی  کمک  افراد  به  اجتماعی،  واقعیت  با  خود
 متحول   را  آن  و  رفتهپذی  جهان  به  نسبت  را  ایفزاینده  نقاد

  که  دارد  اشاره  اییادگیری  به   پیوستگی  بنابراین[.  18]«سازند
.  شودمی  تبطمر  تروسیع  دنیای  و  بافت  یا  وضعیت  گیر،فرا  به

 است  نکته  این  کردن  شامل  برای  نظری  ادبیات  در  پیوستگی
  بعضی  نظر  به.  دارد  ارتباط  آموز  دانش  سواالت  به  یادگیری  که

    
1 Transitive 

  برای   ،اند  پرداخته  انتقادی  سواد   تعریف  به  که  پردازان  نظریه  از
  مرکزیت   آموزان  دانش  سواالت  به  باید  پیوستگی  به  شدن  نائل
  هایی   موقعیت  و  وقایع   متون،  خواندن  در  را  آنان  تا  شود  داده
  . دکن   کمک  دهند، می  موقعیت  ایدئولوژیکی  نظر  از  مردم  به  که
  خاطر  به  برای  باید  آموزان  دانش  انتقادی،  سواد  در  واقع،  به

  ی درباره  سواالتی   به.  شوند  ترغیب  ،انتقادی  سواالت  پرسیدن
  دانش   یوسیله  به  باید   ، اند  چگونه   دنیا  در  چیزها  که،   این

  در   آنان  که  وقتی  خصوصا  ،شوند  پیگیری  معلمان  و  آموزان
  از   پیوستگی،  مضمون .هستند  دنیا  بهتر  فهمیدن  جستجوی
  که  یابدمی  نشات   انتقادی  سواد  یادگیری  برای  هاییدرخواست 

  و شماردمی محترم را آموزان دانش  اتتجربی و  پیشین دانش
 . دهدمی استقرار مشابه هایبافت در را جدید  یادگیری

 گفتگو
  امر   حیاتیِ  مسائل  در  فقط  نه  گو  وگفت  »  فریره  نظر  طبق
  حل   راه  تنها  ،انسان  ورودی  شئونات  تمامی  در  بلکه  سیاسی،

 قدرت  که  است  ایمان  نیروی  با  تنها  گفتگو  جهت،  هر  به.  است
  میان  طولی  ارتباط  متضمن بسته، ارتباط  کند؛می  پیدا  معنا   و

 نتیجه   در  است،   عشق  از  خالی   ه ک  جا   آن  از  است  افراد
  با.  بیافریند  را  نقاد   فکر  طرز  تواند نمی  و   است  انتقادیغیر

  تا   ، ردک  کمک  آنان  به  توانمی  سوادان،یب  به  خواندن  آموزش
 را  ایندهفزای انتقادی ادراک و آمده فائق خود سطحی فهم بر
  ی  بوسیله شده ارائه یواژه  گفتگو، [.18] دهند رشد خود در

 ی کورکورانه   پذیرش  ماورای  به  رفتن  شامل   که  است  فریره
  یک  از  جایگزین  هایدیدگاه  کردن  جستجو  دیگران،  از  ید عقا

 آموزش   گفتگو،.  است  آن  فهمیدن  ترکامل  منظور  به  موضوع
  بر   فریره .  دهدمی  ارتقا  را  ستمکار  هم   و   ستمدیده   برای  را  آزاد
  برای  انتقادی  هایفهم  و  درک  دادن  توسعه  که  بود  اورب  این

  درگیر  باید   ،ستمدیدگان  پس   است،  نبوده  کافی  ستمدیده
  موضوعات  در  یافتن  وضعم   چگونگی   فهمیدن  برای  گفتمان

 [. 17]«شوند یابی  ضعمو  این پیامدهای و  سیاسی اجتماعی
  شاگرد  و  شاگرد  –  معلم  ،گفتگو  طریق  از:  گوید می  فریره

  جدیدی   عبارات  و  کنندمی  نظر  صرف  را  موجودیتی  معلم، –
 قرار  معلم  جای  به  شاگرد  و  شاگرد  ،معلم.  کندمی  ظهور

  او  ، دکرمی  تدریس   که  نیست  کسی   دیگر  علمم  و   گیردمی
  کسی  ،شودمی  آموخته  شاگردانش  با  گفتگو  در  که  است  کسی

 مسئول   مشترکا   ها  آن  . دهدمی  نیز  آموزش  خوبی   همان  به  که
  کار   سختی.  یابند می  رشد  طرف   دو  هر  که  شوندمی  فرایندی
  نهفته   جدید  برخورد  یک  آفرینش   نحوه  در  بیشتر  ،آموزش

 پروش   و  آموزش  در  آن  جای  که  گفتگویی  برخورد  یعنی.  است
  ارتباطی که  این عین  در  ندارد، وجود  فهمی  هیچ. است خالی
 این  گفتگو  در  و  باشد،می  متقابل  ارتباطات  حسب  بر  است،

2 Permeable  
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 سیده زه ا باعباهیان و همکاران                                                               .....ها وها، هقداد اهتقادی از منظ  ف ی ه، داللتهای  سا اهگاشته ،درآمدی ب  چیستی

 فکر   درست  روش  یک  که  است  دلیل  این  به  .نیست  گونه
  امکان  آن  در   یعنی .  آمیز  مجادله  نه  است  دیالکتیکی  ،کردن

  با   رویارویی  با   افراد  آن  طریق  از  که  ، است  واقعی   گفتگوی
  آموزشی  برنامه.  کنندمی  رشد  و   گیرند می  یاد   خود  های تفاوت

 مسئولیت   با   پیوند   در   که  دارد   نیاز  ،فعال   شنودی  و   گفت  به
  ما   نقش»  گویدمی  او  [.18]  «گیرد  قرار  اجتماعی  و  سیاسی

  و  گوئیم  سخن  انم   بینی  جهان  درباره   مردم   با   که  نیست  این
  با  بیشتر  اما  کنیم  تحمیل  آنان  بر  را  ماندیدگاه  که  این  نه

  ما .  کنیم   گفتگو  خودمان  و  خودشان  های دیدگاه  درباره  مردم
  آنان  هایعملکرد  در  هاآن   بینی  جهان  آیا   که  بشناسیم  باید 

  تأمل   دنیا  در  شان  موقعیت  بر   باید  ،یابدمی  ظهور  متنوعی  بطور
 وضعیت  از  انتقادی  نظر  از  که  سیاسی  و  تربیتی  کنش.  نمود

.  «کندمی  ایجاد  را  بانکداری  الگوی  خطر  نیست،  آگاه   گفتگو،
  فرهنگیِ  جهان   سرمایه  موفقِ  کاربرد :  گویندمی  ماسدو   و   فریره
 گفتمانِ   بخشی  مشروعیت  و  احترام  مستلزم  آموزان،  دانش
  بوده  متفاوت  آنان  خود  زبانی  رموز  با   که   است  آموزان  دانش

  انسان  ماهیت»:  گویدمی  فریره.  نیست  حقیر  هرگز  اما
  زندگی  در  گریهدایت  نقش  ارتباطات  همه  و   است  دیالکتیکی

  است،  دیگران  با  گفتگو  در  دائما   فرد   وقتی.  دارند  او   یادگیری  و
  کی، دیالکتی  کنش  هدفِ  و  کند می  بازسازی  و  ساخته  را  خود

  رفتار  اگر»:  گویدمی  فریره   .است  حقیقت  سازی  آشکار  همیشه
  زمانی   پداگوژی  آنوقت  شود،  لمس  اجتماعی  عدبُ  فردگرایانه

  کرده  گفتگو  خود  آموز  دانش  با  آموزگاری  که  شودمی  انتقادی
  کشد   چالش  به  مطلب  این کشف  برای  را  او  روشی  لحاظ  به  و

  رابطه  بازشناسی  بر  داللت  ضرورتا  انتقادی  وضعیت  اینجا  در  که
  توسط  وقتی   آموزان  دانش.  دارد  ذهنیت  و   عینیت  میان

  عد بُ  فهم  به  شروع  شوند،  کشیده  چالش  به  انتقادی  آموزگاری
 شناختن   رسمیت  به   در  دقیقا  که  کنند می  خود  آزادی  ترعمیق

  آنان  بر  تواندمی  که  است  وجودشان  در  نهفته  هایمحدودیت
  برای  تربیش  و  تر بیش  انتقادی،  یفرایند  در  آنگاه .  کند  غلبه

  شان  آگاهی   بنیادین   قدرت  انگار  که  کنند می  کشف  خودشان
  ناممکن  ، کنندمی  مشارکت  آن  در  که   ایاجتماعی  عمل   در
  شان، آگاهی  طریق  از  که  کنند می  درک  دیگر  سوی  از.  بود

 نیستند،   خود  اجتماعی  واقعیت  سازندگان  آنان  که  زمانی  حتی
 به  را  آن  و  روند  فراتر  کیلتش  حال  در  واقعیت  از  توانندمی

 بیشتر   فرد   که   شودمی  منجر  رفتاری  تفاوت   این .  کشند  پرسش
  درک   حدی  تا  آموزان  دانش  وقتی  یعنی   شود؛   انتقادی  بیشتر  و

  تشکیل  را  جهان  از  آگاهی  ،چگونه  و  چیز  چه  که  کنند می
 [. 17]گیرندمی خود به  انتقادی وضعیتی ، دهدمی

 قدرت 
  ای   نکته  آموزش،  یدرباره  فریره  عقاید   در  قدرت،  مفهوم

 ، آزادی  برای  آموزش  که  کندمی  بحث    فریره.  است  محوری

  سنتی،  پرورش  و  آموزش.  باشد می  سلطه  برای  آموزش  ضد
 کار   به  جامعه  در  قدرت  ناعادالنه  توزیع  کردن  جاودانه  برای

  قدرت  موضوعات  بر  آموزش،  از  وی  ی  عقیده.  شودمی  گرفته
 زیر  کردن،   بحث  باید  آموزان  دانش   که  زیرا  ؛است  متمرکز

  در  قدرت  یناعادالنه  توزیع  دادن  تغییر  و  بردن  سوال
  یادگیری  نوع  آن   قدرت، .گیرند  یاد   را  ستمگرانه  هایموقعیت

 ی بوسیله   خوانندگان  چگونه  که  شناسدمی  رسمیت  به  را
  یایده  ،انتقادی  سواد  یبرا  نوشتن.  شوندمی  داده  ضعمو متن

  اجتماعی  موضوعات  بر  تمرکزی   ایجاد  برای  را  قدرت
  رنظ  از  متون  همه  که  شناختی   و  بصیرت  ،[ 2]فرهنگی
  شناخت  توانایی.  گردد می  شامل   ،شوندمی  ساخته  اجتماعی
  کردن  نقد  برای  توانایی  و  هامتن   در  موثر  مختلف  هایگفتمان

  یافتن  تسلط  برای  آنها  چطور  که  منظور  این  به  متون  از
 بطور »:    گوید می  فریره   [.19]   دهدمی  توسعه  شوند می  استفاده

 تجویز  ،اهداف  بر  منطبق  کامال  غالب،  اکثریت  ،تریکامل
  اکثریت  راحتی  به.  پذیرندمی  را  آن  غالب   اقلیت   که  کنند می
  آموزش  عمل  و  نظریه.  دهند  ادامه  خود  تجویز  به  توانندمی

  دروس.  است  هدف  این  خدمت  در  آمدی   کار  کامال  بطور  بانکی 
  فاصله   دانش،   ارزشیابی  های  روش  خواندن،  الزامات   کالمی،

  در  آنچه  هر  و  ارتقا  معیارهای  شده،  آموخته  آنچه  و  معلم  بین
. است تفکر  رشد عامل از خالی است، پذیرش آماده روش این

  در  را  قدرت  توانمی  ابتدا   آموزش،  طریق   از»  :گوید می  فریره
  حاکم   طبقه  توسط  که   قدرتی  روابط  توانمی.  فهمید  جامعه

  برای   ایهبرنام  توانمی  چنین  هم .  نمود  شفاف  ،است  شفافغیر
 [. 1] «نمود  مشارکت ها  آن در یا کرد آماده  جامعه تغییر

 انتقادی   عمل
  فریره  یبوسیله   که  است  دیگری  انگاشته  انتقادی،  عمل

  و  درک  بر  مبتنی  که  عملی  عنوان  به  آگاهانه  عمل  شد،  مطرح
 شده  تعریف  ،است  آن  هایپیچیدگی  تمام  با  موقعیت  فهم

  عمل  از  باید   فرد   ستم،   نیروی  از  شدن   آزاد  منظور  به.  است
  از  تنها  عمل  این.  باشد  وابسته  آن  به  و  گیرد  شکل  آگاهانه
  به  دنیا  بر  کردن  عمل  و  نگری  ژرف  ،انتقادی  عمل  طریق
  بر   عالوه.  گیردمی  صورت  آن  ساختن  دگرگون  منظور

  گفتگو در  که هستند  یعمل  اتخاذ مستلزم فراگیران فهمیدن،
 تلقی  «دروغین  درستکاری»    تواندمی  اغلب  و   شودنمی  مبنا
  قدرت  یناعادالنه  ارتباطات  بخشیدن  تداوم  برای  و  [.11]  شود

 که   درستکاری  به  دادن  هدیه  مثال،  برای.  شود  گرفته  کار  به
  شان  اعتماد  و   ، آوردمی  ارمغان  به  مردم  برای  را  موقتی  آرامش

  افراد   تمهید  عمل  این  ولی   کندمی  ترغیب  بیرونی  حمایت  به  را
  بر  کردن  غلبه  ،مستقل  بطور  نیازمندند،  آنان  که  ابزارهایی  با

 [. 17] کندمی مجاز  آنان برای را ظالمان موقعیت
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»گویدمی  فریره    و   عمل  به  نسبت  انتقادی  رویکرد  باید: 
  انتقادی،  رویکرد  از  منظور.  شود  بازسازی  تا  داشت  تجربه

 فهم   برای  دیگران  تجارب  و  اعمال  به  منتقدانه  شدن  نزدیک
  اقتصادی  و   فرهنگی   تاریخی،  سیاسی،   اجتماعی،   عوامل  اعتبار

  عبارت  به .  است  آن  بازسازی  برای  تجربه  و   عمل  با   مرتبط
  اجتماعی   سیاسی،  فرهنگی،  تاریخی،  درک  کشفباز  باید   دیگر،

.  شود بازسازی تا  ، پذیرد صورت ها طرح و  عمل از اقتصادی و
  کار   به   خوبی  به  ها کتاب  خوانش  برای باید انتقادی  فرایند  این
  از انتقادی درکی  بدون متنی هر خواندن د، رکمی فکر  او. رود

.  است  ناممکن  دهد، می  ارجاع  بدان  متن  که  ای  زمینه
  نقش  یادگیرندگان  تا  کنند  کار  سخت  باید  آموزگاران

 به  تجربه این با بتوانند و گیرند عهده بر را شناخت هایسوژه 
 خود  اش  سیاسی  موضع  درباره  او  . کنند  زندگی   هاسوژه  مثابه

  را  عمل  و   گفتمان  میان   ثبات  که  دانست   می   نآ  مستلزم  را
  دو  این  میان  فاصله  کردن  محدود   شامل  امر،  این.  کند  حفظ
 است  چیزی  لعم  و  گفتمان  میان  فاصله  کردن  محدود.  است

 درباره   که  ای  زمینه  هر  در.  خواند  می  «پیوستگی»  را  آن  او  که
 نظری،  لحاظ  هب  تأملی  از  پس  ،کردمی  صحبت  خود  عمل

  به   را  آموزگاران  باید  عدب  به  اینجا  از  و  .کردمی  بیان  را  عملش
 تأمالت  ابژه  عنوان  به  را  او   تأمالت  و  عمل  تا  کشیدمی   چالش

  در   بتوانند  تا  کنند  تحلیل  را   شان  زمینه  و  برگزینند  خودشان
 دموکراتیک،  و  انتقادی  عمل[.  1]  کنند  بازکشف  به  شروع  عمل

.  یکدیگرند  با  ارتباط  در  پویایی   صورت  به  کلمه  و  جهان  خوانش
  و   کلمات  شدن  معنادار  آغاز  با  نگارش  و  خوانش  فرمان

  باسواد  حال  در   که  سانیک   مشترک  تجربه  برای  موضوعات
  و   کلمات  با   نه  البته  و  رسد، می  انجام   به  هستند،  شدن

  همه،   از  ترمهم.  ندا  متصل  آموزگار  تجربه  به  تنها  هک  موضوعاتی
  و شده  حفظ  تکرار  تواندنمی است  واقعی  آنچه  از  آنان  خوانش

  سواد  اگر.  باشد   واقعیت  از  یادگیرنده   خوانش  شیوه  مکانیکی 
 ایکلمه  از  جادویی  فهم  ورمح  بر  اقتدارگرایانه،  شیوه  به  آموزی

  اگر  و   ، گردد  عطاءا  سوادبی  به   آموزگار  توسط  که  شود  تلقی
  از  بیش  ،شدمی  ارائه  آموز  دانش  به  عموما  زمانی  که  متونی
 اکنون  ،ندساختمی  پنهان  را  آن  ند،نک  فاش  را  واقعیت  اینکه
  سیاسی،   و  خالقانه  عملی  مثابهبه  شناخت،  عمل   مثابهبه   سواد

  داشتن   دیگر  اکنون.  است  کلمه   و  جهان  خوانش  برای  تالشی
 در  انتقادی،  سواد  نظریه  [.1]  نیست  ممکن  زمینه  بدون  متن

  یک  که   شد   ایجاد   سواد  و  یادگیری  از  هایی نظریه  به  پاسخ
.  بودند  پذیرفته  را  شدن  باسواد  از  خنثی  اجتماعی  نظر  از  روش

  خواندن  برای  یادگیری  عمل  انتقادی،   سواد  واضع  فریره  نظر  از
  شروع   دنیا  خواندن  عمل  از  جامع  فهم   و   درک  یک  از  نوشتن  و

  می   انجام  کلمات  خواندن  از  قبل  انسان  که  چیزی  شود،  می

    
1 Critical Discourse Analysis 

  تغییر  را  دنیا  اول  ها   انسان  تاریخمندی،  لحاظ   از  حتی.  دهد
  کلمات   سپس   و  کنند می  گویی  فاش  را  جهان  بعدا   دهند، می
  در   ها  گفتمان  تمام.  است  تاریخ  از  لحظاتی  این.  نگارند   می  را

 [. 1]  اند شده  نهادینه  مقاصدشان از مندیتاریخ سطحی
 انتقادی   سواد  هایانگاشته  های  داللت:  سوم  سوال
 چیست؟   تحقیق  ادبیات  براساس  درسی  برنامه   در  فریره

بر    ی سواد انتقاد  دهد، یانجام گرفته نشان م  یهاق یتحق
  .گذاردیم  ریتأث  صداها  به  مربوط  یهاتیفعال  از  یاریتوسعه بس

است که در آن دانش    یاز عدالت اجتماع   یعامل  ،یسواد انتقاد
  یهادگاهی د  از  ی ناش  یاز چشم انداز  تنم  کی  یآموزان بر رو

جا   لیبد م  نیگزیو  و  یتامل  به  بر   ژهیکنند.  آموزان  دانش 
  غفلت   ی فرهنگ  یگروه ها  یرو  بر قدرت    یهاییایپو  ت یماه

ادب  شده ا  اکنند. ب یمتن تامل م  ات یدر  دانش    ،کار  نیانجام 
  نائل  آن  یها  مولفه  و  فرهنگ  از  دهیچیپ  درک  کی    به آموزان

  کیخواندن    یریادگی شامل    ،ی. توسعه سواد انتقاددشونیم
به محصول -یفرهنگ  مصنوع  کیعنوان  متن  که    یآن 

را به چالش کش  یساختارها   – کند  یم  تیتقو  ای  دهیقدرت 
آموزان  یم دانش    مشارکت  یکیآکادم  یهابحث   درباشد. 

  ات یادب  یلیمقاله تحل  کی  ایو به متون در مجالت و    داشتند
نشان    یرسم  برای  روشی  در  ها یتفعال  .دادندیمواکنش 

  ضمن  در  همکاری.  یافتند می  ساختار  مذاکره   و   بحث  ترغیب
  درگیری،  مشارکتی   های  فعالیت  شد،  می  مشاهده  ها  بحث
 برای   اینترنتی  هایکالس  و  آنالین  اشکال  از  استفاده  شامل
  از  کالسی  هایداده  پایگاه   ایجاد   و  موضوعات  کنترل  توسعه
  که  گرفت، می  صورت  ویدئویی  و  دیداری  شنیداری  هایپرونده
  استفاده   هاویدیو  این  ساخت  برای  توانستندمی  آموزان  دانش
  سواد   محققان  که  ای  حرفه  یادگیری  تجارب  از  یکی[.  1]  کنند

  نمایند،می  توصیه  معلمان  برای  گام   یک  عنوان  به  انتقادی
  محققان  این  [. 2]  است  انتقادی   زبان  مطالعه  در  شرکت
  استفاده   با   کالسی   گفتمان  هایداده  های  تحلیل  در   را  معلمان

 1انتقادی   گفتمان  تحلیل  و  تجزیه  شامل  تحلیلی  های دیدگاه  از
 عنوان به   را  انتقادی،  گفتمان  تحلیل  و  تجزیه  و.  خوانندمی  فرا

  فراهم   فرصتی  معلمان  برای  که  کنندمی  معرفی  روشی
  قدرت،  موضوعات  سر  بر  را  کالسی  گفتمان  تا  نمایدمی

  دهند می  نشان  مطالعات    [.17]  کنند   تحلیل  هویت  و  موقعیت
 برای   گرافیکی  مقاالت  مثل  ایرسانه   چند  متون  از  معلمان
.  نمودندمی  استفاده  درس  کالس  به  انتقادی  سواد  کردن  الحاق 

  داستان   ساختن  مرتبط  به  قادر  آموزان  دانش  آن  نتیجه  در
  کرده   رشد آن در  که  نهادهایی  و  جوامع با  خود ی انزندگ  های
  از   پیوستگی  مفهوم  مطالعه  این  از[.  8]  شدندمی  د،بودن

 2گفتگو   آموزش  . شودمی  استنباط  انتقادی  سواد  هایانگاشته

2 Dialogue Teaching 
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 سیده زه ا باعباهیان و همکاران                                                               .....ها وها، هقداد اهتقادی از منظ  ف ی ه، داللتهای  سا اهگاشته ،درآمدی ب  چیستی

  شود می  محور  معلم   طرح  جانشین  انتقادی،   سواد  پداگوژی  در
  دانش   صرف  گان  کنند  دریافت  آموزان  دانش  که  جائی  در

  دانش  بیشتر  مشارکت  به  منجر  فعال  درگیری  این.  هستند
  ی ایده.  شودمی  دیگریک  از  یادگرفتن   برای  مبادالتی   و  آموزان
  درباره   نوشتن  و  تحقیق  طریق  از  توسعه  جهت  گفتگو  از  فریره
 پردازان   نظریه  یوسیله   به  مختلف   های  روش  به  انتقادی  سواد
 را  گفتگو  یایده  ،اسلوی  ون  و  فلینت  لوبسون،  .شد  گرفته  بکار
 شان   انتقادی  سواد  الگوی  چندگانه  هایدیدگاه  بررسی  بُعد  در

  راه  و  پرسدمی  سواالتی  خواننده  بُعد،  این  در.  دادند  استقرار
 جستجو   را  موقعیت  ی  درباره   کردن  فکر  جایگزین  های
 چه   به  متعلق  هایدیدگاه  که   کنندمی  سوال  آنان.  نمایدمی

 است   ممکن  دیگری  افراد  چه  های  دیدگاه  و   شده  ارائه  کسانی
  محور   متن  آموزش  در  وقتی  مثال،  برای .باشد    داشته  احتمال

  خوانده   مطلبی  "آمریکا  قاره  کشف  "  داستان  در  انتقادی  سواد
  در  محور  اروپا   دیدگاه   که  درکمی  توجه  خواننده  شد، می

.  نیست  فردیبه منحصر  دیدگاه   که  است،  شده  ارایه  داستان
  پوستان  سفید  توصیف  شامل  بود   ممکن  دیگری  هایدیدگاه

.  گردد   لحاظ  شانجامعه  بر  آنان  تاثیر  و   بومی
 به  مربوط  یایده  تحت  ترپیش  چندگانه،  های دیدگاه بررسی
  [. 17]  است  شده   تعریف  عمل  در  انتقادی  سواد  درس  کالس
 رویکرد   با  انتقادی  سواد  کاربرد  گوردن  های  یافته  طبق

  یاری  برای  ای  لقوهاب  هایی   قابلیت  دارای  ،محور  گفتگو  آموزشی
  خود  صداهای  از  کردن  استفاده   جهت  آموزان  دانش   به  کردن

 مثبت  تاثیر  ایجاد  بمنظور  درس   کالس  دیوارهای  ماورای  در
  ایده  انتقادی،  سواد  مرکزی  چارچوب.  است  جامعه  تغییرات  بر

  آن  طریق  از  که  است  تحولی  کنش  یا   فریره   انتقادی   عمل
  کار.  است  جامعه   ساختن  ترعادالنه  جستجوی  در   آموز  دانش

 برنامه   در  انتقادی  سواد  برای  فضایی  ساخت  جهت  واسکوز
 درباره   آموزان  دانش  پژوهشی  سواالت  کاربرد  با  درسی

  ایجاد   هدف  به  روشی  عنوان  به  آنان  مدارس  در  هانابرابری
  و   هافعالیت  ایجاد  و  هانابرابری   این  انداختن  کار  از  و  اختالل

  این   در  کردن  مشارکت  برای  جایی  در  ترعادالنه  هایمکان
  مرکزی   ایده  قدرت  مفهوم  .گرفت  صورت  هافعالیت  چنین
  تربیت  و تعلیم  که  نظر  این  از  است  فریره  انتقادی  سواد  نظریه
  جامعه   در  شده  تولید  ناعادالنه  روابط  و  سلطه  بخش  تداوم
  متن   وسیله  به  خوانندگان  چگونه  که   این  است،   قدرت  از  ناشی 

  عقاید   در  درتق   ، شوندمی  داده   موضع  مسلط  ایدئولوژیکی
 سواد   محققان.  است  محوری  اینکته  آموزش،  برای  فریره

.  دادند  توسعه  الگوهایی  در  را  قدرت  از   فریره  یایده  انتقادی،
  اجتماعی   موضوعات  بر  یافتن  تمرکز  شامل  مضمون  این
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 بطور   متون  تمام  که  بصیرتی  و  شناخت  شامل  است،  سیاسی
 بررسی   برای  متون  ساختارشکنی  شوند، می  ساخته  اجتماعی

 در   را  افراد  ایدئولوژیکی  بطور  متون  چگونه  که  است  نکته  این
  شامل   کار  این   و  ، شود  می  انجام  ،دهند می  قرار  موضع  موقعیت
  یایده.  باشدمی  متون  در  موثر   مختلف  های گفتمان  شناخت

 الگوی  سیاسی   اجتماعی   موضوعات  بر  تمرکز   بُعد   در   قدرت
 است  مشهود  لوک  و   بادی  فری   چون  یمحققان  انتقادی  سواد

  هاآن   تحقیق  در  ،مثال  برای  .رود  می  بکار  آموزش  در  که
 قاره  کشف  »  داستان  که  متنی   کردند،می  درک  خوانندگان

 مسکوت  را  بومیانی  دیدگاه  ،دکرمی  توصیف  را  «آمریکا
تمام    [. 17]  بودند   نشده   شناسایی   و  کشف  که  ذاشتگمی

ها، هنرها،  لمیها، مکالمات، فمثل آوازها، رمان  یارتباطاشکال  
متون،    ن یا  یتمام   در شوند.  یها همه متن محسوب معکس

 ریز  یدانش آموزان را برا  انیمرب  ،یتوسعه سواد انتقاد  یبرا
  ی هاها در بافتتفاوت–موضوعات قدرت    م، یسوال بردن مفاه

 طبقه،  نژاد،  ،یاقتصاد  -یاجتماع   یمثل ساختارها  یاجتماع 
 افتهی.  کندیم   مشتاق   یتی جنس  یهایریگجهت   و  تیجنس

با    1ریگوتز  و  منزیج  گومز  یها آموزان  دانش  داد  نشان  که 
  به   ل یمتما  و   مستعد   ، یانتقاد  سواد  ی هاتیمشارکت در فعال

 عنوان   به  و  نددشیم  قدرت  موضوعات  یرو  بر  کردن  تأمل
 مفهوم   فهم  برای  .دگشتنیم   بدل   ی ع اجتما  رییتغ  عامالن 
  ، نشان داد   2بائور  قیتحق  آموزش،  در  فریره  عقاید   در  قدرت
  کنندگان   مشارکت  یانتقاد  لیبه تحل  یسواد انتقاد  یهاکنش

خودتم  یها جهان  در  یینژادگرا  موضوع  از )خانه،    آنان  نوع 
  ی درک و فهم ها  شد،  منجر  (مدرسه  رونیب  یایمدرسه، دن

د  اد  یم  نشان  قدرت  و  تیآنان درباره نژاد، هو  یآشکار و ضمن
و متناقض )مثل    هچندگان  یهاتیکه مشارکت کنندگان، هو

متعصب بودن(    یفرد  یشدن و از نظر نژاد  یینژادگرا  یقربان
ا  ند بود  هرفتیرا پذ ا  ی معن  نیبه    ا یسرکوب    عامل  ، دو  نیکه 

در    یریگقدرت ها  گریدافراد  [.  21]بودند   ی اجتماع   یگروه 
دانش ن  آکه در    جیو داو  نیمک الفل  یسواد انتقاد  چارچوب

از    رندیگیم  ادیموزان  آ   یراهبردها  یستیبه چ  بردنیپ بعد 
.  رندیفرا گ  همها را  ن  آاستفاده کردن    هچگون  ،یانتقاد  سواد
انتقاد  یراهبردهاموزش  آدر   برنامه    ی،سواد  روند  از  اغلب 

استفاده    ، دهش  یتپنج گام درک مطلب هدا  یممستق  یموزشآ
دادن، عرضه کردن،   یحشامل توض  ی، مراحل کل کالس شودیم

 نمونه [.  26]  است  یکردن و ژرف نگر  ینکردن، تمر  یتهدا
  قابل   3پردو   کاترین  درس  کالس  در  انتقادی  سواد  عملی  کاربرد
 خود   آموزاندانش   از  بسیاری  برداشت  ترم  یک  در  او  است  تامل

  عنوان،  تحت   کودکان  عالقه  مورد   اغلب   و   آشنا   کتاب  از  را

3 Prudoe 
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  روش  اتخاذ   با   1اشتین   سیلور  نویسندگی   به  «بخشنده  درخت» 
  تفسیر   معموال  آموزان  دانش.  کشیدمی  چالش  به  خوانی  بلند
  و   ها دوستی  گذاشتن  اشتراک  آنان  به  کتاب  چگونه  کردندمی

  بطور  معلم  نیز  و.  دادمی  آموزش  را  افراد  دیگر  برای  بخشندگی
  است؟  رفته  حاشیه  به  کسی  چه  نقش   از  سواالتی  مستقیم  غیر

  داستان،   های  شخصیت  برای  شده   بیان  تلویحی  بطور  جنسیت
 کردن   بحث  و  خواندن  به  اینجا  در  کرد،می  ارائه  چیست؟

 توجه   جایگزین   های دیدگاه  با  جنسیت  موضوعات   درباره
 [. 21] دنمومی

  حرکت   از  است  عبارت  فریره  نگرش  در  پرورش  و  آموزش
  تالش   خواندن  آموزش  با  همراه  وی .  انتقادی  مرحله  سوی  به
  تبدیل   انتقادی   نگرش  به(  ناپخته)  خام  نگرش  تا  داشت  این  بر

 ای  مقدمه  که  کرد  مبنا  را  آموزی  سواد  برنامه  نوع  آن  .شود
  مردم   که   ای  برنامه  باشد،   فرهنگ  کردن  دموکراتیک  برای

  ایبرنامه  آن،  صبور  کننده  دریافت  صرفا  نه  و  باشند  آن  موضوع
  سایر  بتوانند  و   باشند،   خالق   عمل  از  اینمونه   فراگیران  که

  نشاط   و  صبریبی  که  ای  برنامه  سازند،  آزاد  را  خالق  هنرهای
  دانش   در   است،  کردن  اختراع  و  جستجوگری  ویژگی   که  را

  فریره  انتقادی،  تحول  مرحله  به   نیل  برای.  کند  ایجاد  آموزان
 : مرحله سه شامل که کرد تدوین ایرویه

   موقعیت، در موجود تضادهای مهمترین بردن  نام-1
  این   ساختاری  یا   مندنظام  علل   کردن  تحلیل  و  تجزیه-2

   تضادها،
  حل   جهت  نمودن  مشترک  قداما   و  مساعی  تشریک-3

 [.  22] بود تضادها 
  رویکردهای   به  درس  کالس  در  انتقادی  سواد  کاربرد

  به هامتن   2آلفورد   هاییافته  طبق.  است  شده  منتهی  متنوعی
.  بودند  کالس  در  انتقادی  سواد  کردن  الحاق   اولیه  ابزار  عنوان
  عامدانه  گزینش   مولفه،  چهار  شامل  محور  متن  آموزشی  برنامه
  کاربرد   و  4اضافی   متون  الحاق   ها،متن  3خوانی بلند  هدایت  متن،
 سواد  آموزش  دریافت  لویسون.  بود  5نما   وجه  چند  متون

  ، اجتماعی  مسائل  درباره  بویژه  متون  خواندن  طریق  از  انتقادی
  . کندمی  منتهی   بحث   با   تربیش  درگیری  به  را  آموزان  دانش

 توان می را انتقادی سواد محور بحث آموزشی برنامه  مطالعات 
 یک  از  آنان  یافت  گرونک  و  مپلز  درسی  برنامه  طراحی  در

  کشفباز  شاگردان  که  کردند،  استفاده   6مباحثه   سناریوی
  منتقدانه  و  کردندمی  منعکس  را  دیگران  و  خود  هایدیدگاه
  از   استفاده  با  [.23]  ندنمومی  تفکر  7ها   کلیشه  و   عقاید  درباره

  برای  گفتمان،  فعال  روند  در  خواننده  ،انتقادی  سواد چارچوب

    
1 Silverstein 
2 Alford 
3 Read aloud 
4 Supplementary texts 

 چشم   آوردن  حساب  به  ،   عادیروال   امر  گسستنهم  از
  موضوعات  و   قدرت  های نقش  بازرسی   ،   چندگانه  اندازهای
  عدالت  برای  کنشی  ایجاد  جهت  در   اقدام  و  سیاسی   اجتماعی
 برقرای   به  آغاز  آموزان  دانش  [. 2]کندمی  شرکت  اجتماعی

  زندگی   که  ندکنمی  سیاسی  و  جتماعیا  های  قدرت  با  ارتباط
  آنان  به  که  وقتی   هم  آن  دهندمی  شکل  را  شاناطراف  دنیای  و

  قدرت  روابط موضوعات بررسی و متون از پرسش کردن طرح
  آگاهی   توانندمی  خوانندگان  این  .شود  داده  آموزش  درآنها

  توسعه   انتقادی  سواد  از  استفاده  طریق  از  را  اجتماعی  و  انتقادی
  جدید   برنامه  محتوایی  بعد  اولین  فریره،[.  24]  «دهند

  د،دا  قرار  فرهنگ  شناسانه  انسان  مفهوم  را  خود  سوادآموزی
  نقش   با   فرهنگ  دنیای  از  طبیعت  دنیای  کردن  متمایز  یعنی
 سواد   کهاین  و  .اطرافش  محیط  واقعیت  با  و  در  نسانا  فعال

  نباید   مطالعه  برای  درسی  واحد  یک  یا  عنوان  یک  انتقادی،
 درسی  خاص  محتوای  دهندگی  پوشش  تحت  و  گردد  محسوب

  یا   چارچوب  دیدگاه،   یک  عنوان  به  باید   عوض  در.  گیردن  قرار
  در   معلم   کاری  روز  یک  سرتاسر  در  آموزش  برای  انداز  چشم

  یعنی. شود گرفته نظر در آن مافوق  شاید و  درسی برنامه کل
 یا   انتقادی  انداز  چشم  یک  اتخاذ   شامل  انتقادی، سواد  که  این

 اجرای   ضمن  در[.  25]  باشد  می  کردن  زندگی  و  بودن  از  روشی
  فرهنگی دانش محتوا، ناحیه در درسی،   برنامه سرتاسر در آن

  زندگی   و  کالس  درون  از  شده  مشتق  که  آموزان،  دانش  متنوع
  ذخایر  ،است  اجتماعات  و  ها  خانه  ها،  آن  روزمره  دنیاهای
  برای  زبانی  چند  و  نما  وجه  دچن  هایفعالیت  و  آنان  دانشی

 زیرا .  گیرند  قرار  استفاده  مورد  باید  درسی  برنامه  یک  ساختن
  آنان  یادگیری  که  گیرند می  یاد   وجه  بهترین  به  زمانی   شاگردان

  عناوین،   کاربرد  بنابراین  است،  اهمیت  دارای  شانزندگی  در
  بخش   باید   اند   نموده  مطرح  که  هایی  پرسش  و  موضوعات

  محققانی   .باشد  کالسی   درسی  برنامه  ساختن  و   ایجاد  از  مهمی
  ابتدایی  کالس  در  انتقادی  سواد  برای  فضاسازی  با  کامبر  مانند 

  استفاده   پژوهشی  ادبیات  در   مجالت  تبلیغات  و  روزنامه  از
 عنوان   به  متون  ساختارشکنی  و   منتقدانه  خواندن  بر  که  کردند
  پرسش   به  جهت  آموزان  دانش  به  رساندن  یاری  برای  راهی

 متمرکز   شاناطراف  دنیای  در  واقعیت  از  هایی   نسخه  گرفتن
  آن  در  که  کرد   کشف  را  هایی  روش   ،8ابرین   ،یتحقیق  در .  بود

  این   در  خوانندگان   دادن  موضع  برای  « مادر  »   روز  تبلیغات
 به  را  او  کار.  شد می  واقع  موثر  ویژه،  های  روش  با  متونی  چنین

  یاری  زنان  نقش  از  هاییبازنمایی  کردن  جستجو  برای  شاگردان
 روش   به  نسبت  تلقی  در  کند   می  بیان   میلر  [.25]  رساند

5 Multimodal Texts 

6 Discussion Scenario 

7 Stereotype  
8 O' Brien 
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 سیده زه ا باعباهیان و همکاران                                                               .....ها وها، هقداد اهتقادی از منظ  ف ی ه، داللتهای  سا اهگاشته ،درآمدی ب  چیستی

  آموز  دانش  فریره،   انتقادی  نظریه   آموزی  سواد  طبق  یادگیری
 را  مختلفی   های  اقدام  او.  کند  می  شناسایی  را  ای  مسئله
  اخالقی،   های   داللت  پرتو  در   ها  اقدام   این.  کند  می  بررسی
  خاص  اقدام   طریقه  یک.  شوندمی  بررسی  اجتماعی   و   حقوقی
  برگزیده   حل  راه  آن  اجرای  درگیر  آموز  دانش.  شودمی  برگزیده

  دانش   نهایت  در  شودمی  محلی  جامعه  یا  مدرسه  سطح  در
 آن   و  آن  اثربخشی  تا  کندمی  تحلیل  و  تجزیه  را  پروژه  آموز،

  در  یادگیری  مراحل.  کند  ارزیابی  آموخته،  پروژه  از  که  را  چه
 :شامل  ای هسته مسئله حل فرایند
  دارمسئله  موقعیت شناسایی -1
 تضاد  کلی   هایطرح شناسایی -2
  مغزی طوفان اجرای گام -3
  حل   راه  یک  اجرای  برای  دموکراتیک  برنامه  یک  تدوین  -4

 [. 22]  باشد می
  پیش  آموزان  دانش  پژوهشی  سواالت  کاربرد  با  واسکوز

 برای  روشی  عنوان  به  مدارس  در  ها   نابرابری  درباره   دبستانی 
  فعالیت  ایجاد  و  ها  نابرابری  این  انداختن  کار  از  و  اختالل  ایجاد

 متن  یک منزله به جهان خوانش و تر عادالنه های مکان  و ها
  فضایی   گیرد،   قرار  سازی  باز  و   ساختارشکنی  مورد   تواند   می   که
 کردن   نویسیباز   و  گسیختن  هم  از  جهت  انآموز  دانش  برای   را

  هایی   تالش  وی  .کرد  ایجاد  ای  مدرسه  دار  مسئله  های  فعالیت
  اجتماعی  موضوعات  بر  تمرکز  و  هاآن   عالئق  به  توجه  جهت  در
 تحقیقات  مطالعه  از  توانمی  .نمود  واقعی  درسی  برنامه  در

  عمده  دریافت،  انتقادی  سواد  پژوهشی  ادبیات  در  گرفته  صورت
  مانند  انتقادی،  خواندن  مهارت  ارزشیابی  درباره  یا   ها   آن

  اثر   ارزشیابی  یا   گرفت  صورت  2یورالب  و  1روهادی   محققان
   3اسکورزا   پژوهش  ،   دادند   انجام   انتقادی  سواد  الگوی  بخشی

  انتقادی  تفکر  آموزش  ارزشیابی  فرایند  بر  ،5فابریزی   و   4بلیچ
 به   توجه  با  انتقادی  سواد  الگوهای  از  کدام  هیچ  .دارد  مبنا

 انتقادی  سواد  ارزشیابی  لفهؤم  حامل  شان  سازنده  هایمولفه 
  بادی  فری  و  لوک  الگوی  مثال  نیستند  درسی  برنامه  سرتاسر  در
  سازی،  معنا  گشایی،  رمز  های  نقش  هایمولفه   شامل  که

  نمونه   است،  فراگیر  برای  متن  منتقد  و  متن  کنندگی   مصرف
  در  ارزشیابی  فریره،  آموزی  سواد  رویکرد  در  .است  آن  از  ای

  منابع   تواندمی  معلم.  پذیرد  انجام  است  ممکن  مختلفی  ابعاد

    
1 Rohadi 
2 Urlaub 
3 Scorza 
4 Bilic' 
5 Fabrizi 

6Kunnath, Jackson   

7 Hanson 

8 Lee 

9 Maloy 

10 Gil Cipagauta 

.  کند   ارزیابی   اند،  آورده  بوجود  آموزان  دانش   که  را  مکتوبی
.  کرد  ارزیابی  توان  می  نیز  را  خاص  موضوع  یک  به  نسبت  دانش

 در   آموز  دانش   مشاهده  شامل  تواند  می  ارزشیابی،  نهایت  در
  عهده  از   چگونه  او  شود  مشخص  تا   باشد   فعالیت  انجام  حین

 . [ 22] آید می   بر گروه  قالب در دیگران با کار
  مثل  انتقادی  سواد  حوزه  هایپژوهش  نتایج   بررسی  طبق 
  و   محمدخانی  ،9یمالو    ،  8لی     ،7  هنسون  ،  6جکسون   و   کانث

  ، نولدزیر  ،12رایلی   ،11ویلکوکس  ،10پاگوتا یسلیگ    ،همکاران
ف  گروف،   ،13اسکورزا  فانک   شریواستنبرگ،    ،ویننی  ،14و 

  ،عابدنیا  و   ایزدنیا   ،17پیتراندری    ، 16بائور  قیتحق  ،15ستوور ا
  از   پیوستگی  مضمون  کاربرد   توانیم   19مالموت  ، 18فورچونا 
 استنباط   را  درسی  برنامه  در  فریره  انتقادی  سواد  هایانگاشته

 از  ی آگاه   ت یتقو:  شامل  ها   آن  پژوهشی  نتایج  مهمترین  ،نمود
 سواالتی   تولید  ،کیدموکرات  یهاارزش   و  یانسان  حقوق 

  و  ترانگیزه  با  یادگیری،  برای  منابعی  عنوان  به   انگیزانندهبر
 فراگیران   کارآمدیخود  افزایش  نیز  و  فراگیران  شدن  ترمطمئن

  تقویت  ،20بوکفیس  مجازی  اجتماعی  شبکه  از  استفاده  با
  ه ب   آموزان  دانش  وسیله  به  خویشتن  از  هایی  ایده  ارزیابی
  ،تأملی   هایفعالیت  و  تجارب  و   سیاسی  اجتماعی  توسعه  موجب

 یداورها و  یها، نابرابردانش آموزان از تفاوت  یتوسعه آگاه
زندگانیب در  د  یطرفانه  و    یساختارشکن  مردمان،   گری خود 

پ   یهاانگاره   رش یپذ  ،فرهنگ  درباره  شده   درک  ش یاز 
  ت یاز حساس  یا  جهیعنوان نتبه  یاجتماع   تیعامل  یهانقش

موضوعاتنسخود    یریپذ به  قلدر  یبت    و   ضیتبع  ،یمثل 
آموزان  یرفتاربد  امنیت  عدم  بر  آموزان  دانش  غلبه  ،دانش 

  مهارت   اجرای  و  یادگیری  و مدرسه   در  خود  نقش  درباره  خود
  با  ارتباط  ایجاد  طریق  از  آمیز  خشونت  های  درگیری  حل  های
  اشتیاق   انگیختنبر  ها،   داستان  در  شده   ارائه  تاریخی   های نقش
  لذت و    ( تاریخ)  گذشته  درباره  یادگیری  برای  آموزان  دانش
  دانش   نفس  به  اعتماد  سطح  توجه  قابل  بهبود  ،خیتار  از  بردن

کش  تقویت  ،آموزان آموزش   دنیچالش  در  غالب  گفتمان 
باال  یعموم جامعه    یطبقه   تجارب  یفهم  باز  ومتوسط 

 . کرد ذکر توانمی را ییچند وجه نما یریادگی
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   ، 1ر یگوتز  و  منزیج  گومز    پژوهشی   هاییافته  
  ، فهیم   ،4اییر   ،3والیاندز   و  نئوفیتون  ، کراگ  ،2استریبلینگ 

  هایانگاشته   از  قدرت  مضمون  کاربرد  موید  ،همکاران  و  سلطان
  به   توانمی  که  است  درسی  برنامه  در  فریره  انتقادی  سواد

  ساختارهای  بردن  سوال  زیر  در  آموزان  دانش   مشارکت  تقویت
  های   روش  سوی  به  ها  بصیرت  توسعه  مسلط،   گفتمان  و   قدرت
  قدرت   روابط   این  کشیدن  چالش  به  برای  زبان  بکارگیری  کارای

  کننده   ترغیب  یادگیری  بسته  ساخت  و  ها،  ایدئولوژی  و
 توسعه  و   پنهان  سلطه  سازی  آشکار  جهت  عمیق  فکرکردن

  ، 6مدلوک  ،5بایدن  تحقیقات  نتایج.  داشت  اشاره  انتقادی  آگاهی
  موید که    نولدزیر  ،10کوه  ،9حکمت  ،8الیتنر   کمپبل  ، 7گوردن 
   انتقادی  سواد  هایانگاشته  از  گفتگو  مضمون  کاربرد  به  توجه
 تریتازه درک ایجاد چون،  نتایجی به توانمی باشد، می فریره

  ادبیات  به  مربوط  اصطالحات  و  برابری  و  اجتماعی  عدالت  از
امکان  یلهبوس  کودکان  فرهنگیچند   اجرای   یساز  معلمان، 

  دانش   به  کردن  یاری  برای  محور  گفتگو  آموزشی  رویکرد
 به   خود  صداهای  از  کردن  استفاده  جهت  معلمان  و  آموزان
 گذاشتن  مثبت  تاثیر  بمنظور  درس  کالس  دیوارهای  ماورای

  های مصاحبه  کنندگی   هدایت  نقش  تایید  جامعه،  تغییرات  بر
  تأملی  هاینوشته  و   ها   ساخته  دست  کالسی،   مشاهدات   پیگیر،
  نقش  پذیرش  سوی  به  آنان  تکالیف  ایبر  آموزی  دانش

بر  آگاهانه  یریگ  جهت  امکان  اجتماعی، معلمان    کیتر 
 آموزش   شتریب  د یتمه  هدف  با   ی انتقاد  عمل  از  وستاریپ 

گفتگو  آموزان  دانش  کیدموکرات کرد.  یانتقاد  یبا  ذکر   را 
  آدونی  ،12راجرز   و  یکافر  ،11گوتیرز  ،گی   قاتیتحق  جینتا

  چمبرز   ،16گان یرت  یآدون   ،15گیلبرتسون  ،14  من  پیت  ،13رتیگان
 ، 19بوی  ،الیتنر  کمپبل  ،18فورچونا  ،راستوو  ،17رادبورن  و

  کاربرد به توجه موید 21نیجول ،20النجار و بین  بین، دانکلرلی
در   رهیفر  یانتقاد  سواد  یهاانگاشته   از  یانتقاد  عمل  مضمون

  انتقادی  قضاوت   توسعهشامل:      جینتا  نیا  است،  ی برنامه درس
  روایی  عاملیت  رشد  تسهیل  و  دبیرستانی  انآموز  دانش  اخالقی
 برای  پیشنهاداتی  ارائه  سوی  به  فراگیران  رشد  ، آنان  اخالقی
   جنسیتی،   تبعیض  و  خشونت  مثل  مسائلی  سر  بر  کردن  مبارزه

  قیطر  ازو فقرا    ازمندانیکمک به ن  یبرا  یی کنش ها  یارتقا

    
1 Gomez Jimenez, Gutierrez 
2 Stribling 
3 Neophytou, Valiandes 
4 Iyer 
5 Baiden 
6 Medlock 
7 Gordon 
8 Campbell Lightner 
9 Hikmat 
10 Kuo 
11 Gutierrez 

در حل    مشارکت  تیتقو  ،محور  کودک   اتی با ادبموثر    یریرگد
وعات سخت حول ضمسئله فکورانه و داشتن بحث باز درباره مو

 برای   آموزان  دانش  اخالقی هایخصیصه  رشد   ،ها محور تفاوت
 مدرسه  درگیری  و   قلدری  اخالقی   معضالت  یا   ها راهیدو  حل
  دیدگاه   از  استفاده  با   اخالقی  های  راهی   دو  پیچیدگی  فهم  ،ای

فرهنگ صلح و   تیتقو حل، راه چندین ارائه و گانه چند های
رانده    هیحاش  به  یهاگروه  با  یستیهمز  موضوعات  یریادگی

 مواضع ک  در با  توام ها تفاوتاحترام قائل شدن به  رشد ، شده
  دیجد  یمتون انتقاد  یگردیتول  خود  شیافزا  ،مخالف  نیطرف

از عدالت   ی آگاه  یبه سو  ی و سلوک  ریاتخاذ س  ،آنو مصرف  
  زبان  آموزش  در  یفرهنگنی ب  ی آگاه  توسعه  شیافزا  ،اجتماع
 از   اجتماعی  عدالت  ارتقای  جهت  کنشی  شیافزا  ،22کار  کسب

 ارتقای   جنسیتی،  تساوی  برای   دادخواست  یک  نوشتن  راه
 بوسیله   کالس   اعضای   میان  در  دانی   قدر  و   گشودگی   احترام،

  های  مهارت  تقویت  کالسی،  درسی  برنامه  در  انتقادی  سواد
و    تیرشد عامل  و  تفکر  ترعالی  سطوح  و  فراشناختی  فرازبانی،

  تیدانش آموز به عنوان محقق، تقو  ی فرهنگ  ی اجتماع   ی آگاه
  دانش  خود  سوی  از  دانش  ساخت   و  پروژه  بر  مبتنی  یادگیری

  فردی  ساخت  پرورش  تحقیق،  اصلی  شخصیت  عنوانبه  آموز
 بوسیله   مباحثات  طول  در  دانش  گذاری  اشتراک  راه  از  سیاسی

 های  روش  کشف  تقویت  شان،  تجارب  از  نقاد  آموزان  دانش
  با   شدن   درگیر  طریق  از  دیگران  و   خود  از   کردن  دفاع 

  شهری،  جهان  دیدگاه   یک  وسیله  به  جهانی  و  بومی  موضوعات
مثل فقر،    یاجتماع  مسائل  از   یهایسروده  تحلیل  و  تجزیه  رشد

پرست خشونت    ، ینژاد  و  انتقاد  بیترک  با جنگ  و    یسواد 
 صورت   های  پژوهش   نتایج  مطالعه  از  .باشد   یم  یقیموس

 شود  می  استنباط  چنین  این  انتقادی  سواد  حوزه  در  یرفتهپذ
  درسی   برنامه  در  انتقادی   سواد  کاربرد  تربیتی   هایداللت  که

  عاملیت،   رشد  عمیق،  یادگیری  از  آلی  ایده   بروندادهای   شامل
  سوال   زیر  چندگانه،  های  دیدگاه  کسب  سازی،  هویت  و  صدا

از   یاجرا  زمینه،  در  قدرت   و   متن   روابط  بردن طرح مسئله 
  ی عدالت اجتماع   /یعدالت  یها و نقد کردن اشکال ب  تیموقع

اجتماع  کنش  اتخاذ    های تفاوت  به  شدن  قائل  احترام  ،ی و 
  شرکت  اخالقی،   رشد  و   سیاسی  فرد   توسعه  دیگران،  فرهنگی 
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18 Fortuna 
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 سیده زه ا باعباهیان و همکاران                                                               .....ها وها، هقداد اهتقادی از منظ  ف ی ه، داللتهای  سا اهگاشته ،درآمدی ب  چیستی

  ی انسان از حقوق    یآگاه   تیقوت  صالح،   جامعه  و   فرد  تشکیل  در
  دانش  برای  مسئله  حل  طریق  از  کیدموکرات  یها  ارزش  و

 به   مربوط  یافته  انجام  تحقیقات  در .  است  باسواد  منتقد  آموزان
  های  مهارت  ارتقای  و  متن  نقد   به  تنها  ،متون  انتقادی  خواندن

  انتقادی،  سواد  در  زیرا  ند شدنمی  محدود   انتقادی  تفکر  باالی
 ساززمینه  باید   قدرت  و  ایدئولوژی  روابط  نقد  و  بردن  سوال  زیر

  متن،  از  آموز  دانش   انتقادی  درک  توسعه  و  تجربه  و  درک
  روابط   از  ای  نظریه  زمینهِ  درون   اشتاریخی  اجتماعی  زمینه
  روابط  کشف  باز  از  فهمی  و   دهدمی  ارجاع  متن  که  قدرت

  ها  تفاوت   و   شود   تحلیل  شده  تولیدباز  فرهنگی   و   اجتماعی
 . کنند  بازسازی  را  شانفرهنگ  و   تاریخ  فراگیران  تا .  شود  درک

 حوزه  در  ای فریره  انتقادی  سواد   نقد:  چهارم  سوال
 چیست؟  آموزش  موضوعی

  شدن   درگیر   .است  نبوده  انتقاد  از  ایمن  انتقادی   سواد  اما
 است  واضح  .نیست  آسان  و   سریع  تعهد  یک  انتقادی  سواد  با

  این. کنندمی احساس را هایی  تنش آن با  کارتازه معلمان  که
  مشارکتی  و  ای  حرفه  یادگیری  های فرصت  با   باید   معلمان
 و   آموزان  دانش  روبروی  های چالش  [.17]  شوند  حمایت
 : شامل انتقادی سواد پداگوژی اجرای در طراحان

  عمل، /نظریه  غیربومی،  /بومی)  ساختارگرایانه  دوگانگی -1
  عدم   دلیلهب  آن  خارج/آموزش  بستر  داخل   شاگرد، /معلم

  شده   درک  فرهنگی  گرایی  ماهیت  و(  نبودن  ثابت  و   تجانس
 آموزان،  دانش بوسیله
  و   پیچیده  سازه  یک  عنوان  به  انتقاد  از  مفهومی  درک-2

 آموزان، دانش بوسیله سیاسی
  انتقادی   معلم   یک  عنوان  به  مربی  کننده   متعادل   عمل-3

 کالسی،  هایبحث گرتسهیل یک عنوان  هب خوبی بهمان و
  و   معلمان   مقابل   در  سازمانی  و  زمانی  های  محدودیت -4

   [.37] آموزش خارج و داخل در شاگردان
  در   ها تفاوت  دریافت   انتقادی  سواد  پداگوژی  اجرای  در  1کو
 را  وی  سمینار  کالس   هایبحث  ها   ایدئولوژی  موقعیت،   قدرت،
  مورد  در  رقیب  هایگفتمان   با   آمدن  کنار    و   کردمی  متشنج

  استدالل   طبق.  بود  برانگیز  چالش   قدرت  و   هویت  فرهنگ،   نژاد،
.  یابند   تمرکز  خود  ذهنیت  روند   بر  باید  شاگردان  و  معلمان  او

  فراگیران  تفاسیر  و   معلم   انتظارات  بین دائمی  هایلغزش   البته
  دانش   و   مفروضات  باورها،  زدن  هم   بر   بعالوه.  داشت  ودجو

  به   نسبت  او  که   زمانی .  بود  کننده   ناراحت  معلم  برای  فراگیران
  بررسی  طبق .  کرد می  مراقبت  و   تعهد   احساس  درس  کالس

 تردید   رویکرد  این  آموزش  برای  معلمان  از  بسیاری  ،محققان

    
1 Cho 
2 Gutizerr 
3 Johnson, Vasudevan 

 چون   برانگیزی  بحث  موضوعات  عناوین  نظرشان  از  زیرا  دارند
 آموزان   دانش  در  نگرانی  ایجاد  موجب  جنسیت  و  طبقه  نژاد،
  رویکرد   این  منتقد  معلمان  2گوتیرز   مطالعه  طبق.  شوندمی

 آموزشی   الزامات  از  را  آنان  رویکرد  این  نظرشان  از  زیرا  ؛بودند
  داشتمی  باز  ، رسمی  ارزشیابی  برای  آموزان  دانش   تمهید  مثل

 منطقه زمان و منابع رسمی، درسی هایبرنامه همچنین [.5]
  [. 27]  درکیم  دشوار  را  انتقادی  سواد  در  شدن  درگیر  مدرسه،

  دلیل   به  انتقادی،  سواد  از  انتقادات  اکثر   که  کند   می   تایید   لوک
 تسلط   برای  آموزان  دانش  نیاز  به  رویکرد  این  توجه  فقدان
  کنند می  بحث  منتقدان.  است  ی متن  هایژانر  از  انواعی  بر  یافتن

 توان نمی  اجتماعی  عدالت  به   انتقادی  سواد  طریق  از  صرفا  که
  دانش   به  اجتماعی  عدالت  از  بخشی  که  دارند اشاره  و  شد   نائل

 متون   چگونه  که  این  به   یابی  دست   و   فهمیدن  برای  آموزان
  نظر  طبق.  آن  همه  نه  کندمی  کمک  شوند،می  واقع  موثر

 انتقادی  نهفته  عملکرد  یک  انتقادی  سواد3سودوان وا  و  جانسون
  در شدن شناخته رسمیت به توجه بدون قبال  همیشه و است
 سواد  هایفعالیت  در  قبل  از  آموزان  دانش.  است  دادن  رخ  حال

 زمینه  این  در  رسمی  آموزشی  برنامه  بدون  حتی  انتقادی
  هایی روش  شامل   امر   این.  شوندمی  درگیر   ،آن  اجرای  چگونگی

  سخنان  در  موجود  اجتماعی  هنجارهای  برابر  در   هاآن  که  است
  [. 5]  کنندمی  مقاومت   4حرکتی  های  ژست  و  پوشش  روزمره،

 به  اینکه  از  انگلیسی  زبان  معلمان  ،5فاجاردو   مطالعه  طبق
  سواد  پژوهی   اقدام  کننده   مشارکت   یا   ارشد  دانشجوی  عنوان

  و   اجتماعی  کنش  ارتقای  بدلیل  ،کردند می  فعالیت  انتقادی
  آنان  از   بعضی  نمودند، می  تحسین  اظهار  ، انتقادی  تفکر  تقویت
  های  فعالیت  با  درگیری  از  قبل  آموزان  دانش   بودند   معتقد

 سواد   برای  بیشتری  زبانی   یهاشایستگی  به  نما  وجهچند
  تحصیلی   زبانی  شایستگی  آنان،   عمده  نظر  طبق  و.  نیازمندند 

  انجام  برای  آنان  مشارکت  مانع   آموزان،  دانش  ضعیف
  نقادی  به  قادر  آنان   اما  شود،می  انتقادی  سواد  های فعالیت
  حمایت   و   ه شد  داده  فرصت  آنان  به  معلم   طرف  از  اگر  هستند

  فاقد   خود  انتقادی  سواد   بهرمان  نظر  طبق  [.35]شوند
  جهت   لذا  است  بردن  سوال  زیر  ابزاریِ  راهبردهای  مجموعه
  به  تا  است  نیاز  منسجم  درسی  برنامه  رویکرد  یک  به  رسیدن

  برنامه  طراحی  به  مربوط  تحقیقات  در  راهبردها  مجموعه  این
  هدایت  هایمحدودیت  ،گویدمی  شاپ  بی.  شود  توجه  درسی
  برخوردار   فراوانی   هایداللت  از  ها   کالس  در  انتقادی  سواد
      کردن   اجرا  حمایت  فقدان  مربیان  از  بسیاری  برای.  است
  کالس  درسی  برنامه  از  خارج  در  اجتماعی   کنش   های  طرح

4 Gestures 
5 Fajardo 
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  به  یا  هاکار  چنین  این  انجام  در  مشارکت  خاموشی  به  محور، 
 از .  شودمی  منجر  ،زائد  کاری  انجام  برای  هاییداللت   از  ترس
  مانند   آموزشی  وضعیت  در  انتقادی  سواد  آموزش  1بک  نظر

 نیست  خوبی  ایده   شود،می  تشویق  سکوت  آن  در   که  کالسی
  وجود  بر  داللت   مهم   یافته  پژوهش،  ادبیات  بررسی  در   [.4]

  متعدد   مِتُدهای  و  تعاریف   دارد،   انتقادی  سواد  راه   سر  بر  مانع 
.  شودمی  آن  اجرای  در  ها تفاوت باعث  کالس   در   انتقادی  سواد
 آن   به  وانتنمی  انتقادی  سواد  از  تجربه  و   دانش  بدون  پس

 تفکر  های  مهارت  معنای  در  انتقادی  سواد  بدفهمی  پرداخت،
  چگونگی   و  آن  اصیل  واقعی،   فهم   برابر  در  مانع   اولین  انتقادی
  کالس.  است  بادوام  و  عملی  وضعیت  در  تئوری  این  اجرای
  و  متنوع  های  دیدگاه  با  را  متونی   ها  آن  در  که  هستند  هایی 

  را   فراگیران  هرگز  اما   ،کنند  می  معرفی  فراگیران  به  چندگانه
  . کنندنمی  درگیر  اجتماعی  عدالت   طریق  از  جهان  بازنویسی  در

 روابط   تحلیل  دریچه  از  شدن  نقد  قابلیت  متنی   هر  درواقع
  اقتصادی   سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی،   ساختارهای  ناعادالنه

  کرامر،  جنکینز،  نظر  طبق  .ندارد  را  قدرت  با  آموزشی  حتی
 چه  که  ندارند  اعتماد   معلمان    ،2یتزیاو   و  پل  موسلی،  لبادی،
 مثل   خطراتی  آنان  نظر  از.  کنند  شروع  را  انتقادی  سواد  زمانی

  روی  بر  کردن  کار  برای  محدود  زمان  آموزان،  دانش   عالقگی بی
  مانع   مقاوم  یا  آشفته  والدین  یا  همساالن  آموزان،  دانش   پروژه،
  و  جنکینز  ادعای   طبق.  بود  آموزش  در   انتقادی  سواد  اجرای

  یافتن  برای  معلمان  میان  در  رشدی  حال  در   تمایالت  همکاران
  ساختن  برآورده  و  انتقادی  سواد  اجرای  بین  تعادل

  از  بعضی   [. 35]  شد   مشاهده  ایاالت  تجویزی  استانداردهای
  نظم  در چون کنندمی مقاومت انتقادی سواد برابر در معلمان
 سرزنش  از  ترس  همچنین  .  کندمی  ایجاد  اختالل  موجود
  تواندمی  آنچه  کردن  مخفی  برای  والدین  یا   مدیران  سیاسی

  به  است  ممکن  شود  محسوب  برانگیزبحث  موضوعات  عنوان  به
  ولی.  شود  منتهی  کالس  در  آن  الحاق   برای  معلمان  تمایل  عدم
  کلیشه یافتن تداوم خطر دهند ادامه وضع این به معلمان اگر
   به  شاگردان  که  دلیل  این  به  د،دار  وجود  ها  ناعدالتی  و   ها

 ارتباطات  بردن  سوال  زبر  بدون  چیزها  ظاهری  ارزش  پذیرش
  اما.  کنندمی  اقدام  متن  در  مانده   مخفی   سیاسی   طرح  و   قدرت

  انتقادی   سواد  در  مهم   های  فعالیت  از  یکی  متن  ساختارشکنی
  جستجوی   با   معلمان  و  شاگردان  .است  آن  مثبت  نقاط  از  که

  که  کنند  می  نکته  این  گرفتن  پرسش  به  آغاز  موجود،  نظم
 موضع  و  است   هشد  رفتهگ   خدمت   به  کسانی  چه  منافع 

  بافت   و   ارتساخ  در  را  مهمی  نقش  چه  برتری  و  قدرت  دهندگی، 

    
1 Beck 
2 Jenkins, Jramer, Labadie, Mosley, Pole, Yavtiz 
3 Wilson, Laman 

  به  اغلب   ساختارشکنی  فرایند  این.  کندمی  ایفا   متن  یک
  منجر  ها تفاوت  و   ها شباهت  درباره   همساالن   با   عمیق  مکالمات 

  در   ،صورت  به  انتقادی  سواد  برابر  در  مقاومت  [.24]  شودمی
  شرکت  برای  آنان  نشدن  داوطلب  آموز،  دانش  رفتن  فرو  سکوت

  من »  پاسخ  ارائه  و  منزل  تکالیف  نکردن  کامل   و   ها،  بحث  در
  همساالن   و   معلم   با  کردن  کار  هنگام   آنان  طرف   از  «دانمنمی
  ، کالس  در   انتقادی  سواد  پذیرش  از  آنان  انفعال .  کندمی  بروز

 نکته   3لمن  و  ویلسون[.  36]  شودمی  محسوب  مقاومت  نوعی
  دانش   گیریتصمیم  آزادی  ارزش  بودن  بارز  رویکرد،   این  مثبت
 آن  سواالت بین  از معلم گزینش و  است متن انتخاب در آموز

 .  دهند می پیوند  شان واقعی زندگی  با را متن چگونه که  ها
  بودن   عاری  بواسطه  زبان  از  فریره  کاربرد   انتقادات،  جمله  از

  از  هافمنیست.  است  شده  نقد  جنسیت،  به  نسبت  حساسیت  از
  کردند   انتقاد  فمنیستی  دیدگاه  با  اشدرگیری   فقدان  برای  او
  خود   نحله  مرکزی  هایایده  اساس  بر  هامدرن  پست[.  29]

  پراکندگی،   و   چندگانگی   تعدد،   تفاوت،   تجانس،عدم  یعنی، 
  فریره،  . اندکرده نقد  را  فریره انتقادی  رویکرد   با  سواد  پداگوژی

  است،  سوادیبی  معنای  به  چه  آن  از  اش  تحلیل  در  را  زنان
  پداگوژی  و   سواد  از  فریره   سازیدنتوانم  نظریه.  کرد  مستثنی

  نوع  هیچ  که  است  سازیتوانمند  مدل  مبنای  بر  او  زای  تحول
  ایجاد  قومیت  یا  جنسیت  حسب   بر  آموزان  دانش  بین  فرقی
 بیشتر   تفاوت  کردن  تقویت  ای،   فریره  پداگوژی  تحت.  کندنمی

  ها مدرنیست  پست  نقد  طبق.  کند  می  سازیناتوان   اشتراکات  از
 توجهی  زنان   نیازهای  به  خاص  بطور  او   پداگوژی  فریره،  از

  زمینه  در  فمنیستی  پداگوژی  با   فریره   پداگوژی.  ندارد
  اساس  بر   و   کندمی  تالقی  سازیتوانمند  و   عدالت  از  دیدگاهی 

.  است  ستم   تحت  و  تابع  هایگروه  با  سیاسی  هویت
 پداگوزی  درباره  مدرن  پست  از  پذیرفته  تاثیر  هایفمنیست 
  توسعه  را  گفتمانی   ها مدرن  پست  این.  هستند  مردد   او  انتقادی

  مفاهیمی   آموز  دانش   صدای  سازی، توانمند  گفتگو،  که  دادند 
  و   اجتماعی  تحول  و  بخشی  رهایی   جهانی   ادعاهای  درون  که

 را  فریره  ،4ویلر .  بردمی  سوال  زیر  شوند،  می  نهادینه  سیاسی
  به  او  پداگوژی  از  و.  کندمی  معرفی  مدرنیست  یک  عنوان  به

  سیاست  که  آن  جای  به  کند،می  تاکید   را  اتحاد  که  دلیل  این
 مفهوم  5رازاک.  کندمی  انتقاد  کند،  الحاق  را  تفاوت  های
  طبقه   او  زیرا  است  دار  مسئله  فریره،  گفتگوی  و  سازیدنتوانم

  با   افرادی  میان  در  ستم  اصلی  منابع   عنوان  به  را  اقتصادی
  زمانی   گفتگو  و .  گرفت  می  نظر  در  سواد  قلیل  هایمهارت

  فاعالن  عنوان  به  آموزان  دانش  و  معلمان  با  که  است  محتمل

4 Weiler 
5 Razack 
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 سیده زه ا باعباهیان و همکاران                                                               .....ها وها، هقداد اهتقادی از منظ  ف ی ه، داللتهای  سا اهگاشته ،درآمدی ب  چیستی

  منطقی،   موضع این.  شود  رفتار  مشترک اهداف  و   عالئق  با  دانا
  این  به  ند،کنمی  ایجاد  فضایی  ستم  یا   امتیاز  از  هاتفاوت  برای
 گرفته   جای  افراد  آن  درون  در  که  قدرتی   سلطه  به  که  معنا
  تاکید   1فمنیست   هایمدرن  پست  این.  کندنمی  اشاره  اند،

  اصلی   عناصر  سازی،توانمند  و   گفتگو  که   حالی   در   دارند
 وقتی   است  سخت  ها  آن  اکتساب  اند،  انتقادی  پداگوژی

  نظر   از.  باشند  برخوردار  متجانسیغیر  ترکیب  از   افراد  های گروه
  پیروی  برای  تالش  در  انجمن  بر  مبتنی  سوادی  های برنامه  آنان

  به  که  کنندمی  ایجاد  را  هاییوضعیت  که  اند  فریره  پداگوژی  از
 جریان  سواد  اکتساب  2تکنوکراتیک   هایجنبه   ماورای

  متنوع   آموزی  دانش   هاییگروه  بوسیله  هابرنامه  این  .یابندمی
[.  30]  گیرند   می   شکل  اجتماعی   طبقه  و  نژاد  قومیت،   نظر  از

 عد بُ  بر  بیشتر  فریره  نظریه  گویندمی  محققین  همچنین
  به  و  دارد  تاکید   انسان  زندگی   اجتماعی   و   عقالنی   ،شناختی

  هایجنبه   به  همچنین  است  پرداخته  کمتر  دینی  و   عاطفی  عدبُ
  مدرسه  کمبودهای   ایشنم  به  و   دارد  تاکید  مدرسه  منفی

  را  دیدگاه  این  هایکاستی  از  منتقدان  بعضی  .است  عالقمند
 تحلیل   و  بودن  انحصاری  محلی،  جنبه  داشتن  گرایی،  آرمان
  فریره .  [40]  کنند می  بیان  بودن  متناقض  و   پدرمأبانه  های

  نسخه   آموزان  دانش   که  نظر  این  از  بیند   می   ثابت   را  واقعیت
  طریق  از  شود،می  ارائه  هاآن  به  متن  در  که  را  واقعیت  از  ای

  زبان   و  یابندمی  در  را  جایگزین  واقعیت  یک  شکنی  ساختار
 تحقیق  طبق.  کندمی  ایجاد  را  واقعیت  از  متفاوتی  هاینسخه 

 مقطع   معلمان  دانشجو  به  نسبت  سنکم  کودکان  اسلوی  ون
 موضوعات   درباره  کردن  بحث  برای  بیشتری  تمایل  کارشناسی،

  و  ریدل  و   داشتند  را  اختالفات  و  پرستی،   نژاد  خانمانی، بی
  در  اندازه  همان  به  و  آسانغیر   امری  را  انتقادی  سواد  3درپر

  تمایل   عدم  این.  کردند  توصیف  دشوار  ،ها   عدالتیبی  با  مواجهه 
 سواد   با  شدن  درگیر  برای  خدمت  قبل  معلمان  مقاومت  و

 :است شده گزارش  شکل دو به انتقادی
 مدارس  در  را  آن  تواننمی  که  چرا  فنی،  دالیل  به-1

 و  داد  انجام عمومی
  در  هامتن  با   انتقادی  درگیری  از  راهبردی    اجتناب  -2

 [. 31]بود خدمت قبل معلمان دانشجو کاروزی
 رویکرد  در  انتقادی  سواد  نظریه  داشتن  ریشه  بر  تکیه  با
  هایکاستی  جمله  از  داشت  اذعان  باید   انتقادی  تربیت  و   تعلیم

  اجتماعی   های  ویژگی  و  ورزیخرد  بر  اندازه  از  بیش  تاکید  آن
  های سویه  فراموشی  یا   توجهی  بی   به  منجر  که  است  انسان
 داشته  پی  در  را  دینی   و   عاطفی  بعد   در  انسان  پرورش  دیگر

    
1 Postmodern Feminist 
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 توان   و   تجربه  دانش،   فاصله  گرفتن  نادیده   دیگر   نکته  .است
  اجرای   جهت  در  که  است  آموز  دانش   از  معلم  بیشتر  استداللی
  نظر  مورد  یادگیری  یاددهی  روش  عنوان  به  انتقادی  گفتگوی

  دو  این  بین  سویه  دو  محور  عدالت  تعادلی   مبنای  بر  باید   فریره
 سواد   آموزش  طرفداران  ژرف  اعتماد  نیز  و.  شود  گرفته  نظر  در

  متن  در  قدرت  روابط  نقد  برای  ستمدیدگان  توانایی   بر  انتقادی
 از   انتقادی  تحلیل  برای  ها  آن  که  کند  می  ایجاد  تصوری  ها

  تاکید   و   برخوردارند  سیاسی  و  اجتماعی  زمینه  در   الزم  دانش
  نادرستی  وجه  که  ستمدیدگان  این  های  آگاهی  بودن  خام  بر

 موثرترین   از  یکی  عنوانبه  فریره   هایایده  از  بسیاری.   دارد
 برداشت  تربیت،  و  تعلیم  در  انتقادی  نظریه  بنیانگذاران

  ادبیات   از  نو  ویرایشی  که  است،  مارکس  عقاید   از  مستقیم
  که   نحله  این.  شوند  می   تلقی  مارکسیسم  و  4کمونیسم  پوسیده

  آنان نقدهای از بسیاری دارند، معروفیت فرانکفورت مکتب به
 داری  سرمایه  و  اقتصادی  سلطه  سلطه،  زیر  طبقه  مانند 

 طبقه   درش  و  تکنولوژیکی  تحوالت.  گردند می  تلقی  اهمیتکم
  های   نظام   به  5مارکسیسم   حمله  اولیه  مبانی   متوسط،

 انتقادات   بنابراین  .است  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  6کاپیتالیسم 
  داده  ماهیت  تغییر  تکنولوژیکی  تحوالت  تاثیر  تحت  مکتب  این

  ها  آن  فعلی،   متغییر  جامعه  در  که  معناست  بدان  این.  است
  برای  آنان  تا  کنند،  انتقاد  چیزهایی  چه  به  که  دانندنمی  خود

  عینی  انتقادات  که  آنجا   تا.  بماند  باقی   7نئومارکسیستی  مدتی 
  به  فرانکفورت،  نحله  گیری  شکل   اوایل  در  آنان  شفاف   و

  که  انتقادی   نظریه.  است  داده  مسیر  تغییر  انتزاعی   انتقادهای
  قضایای   از  مثبت  تصویر  تواندنمی  دارد،  نقادانه  صرفا  تمایالت

 طرح   یک  ارائه  برای  نظریه  این  طرفداران  کند  ارائه  جامعه
 تکلیف  احساس  فعلی،   نامطلوب  وضعیت  جایگزین  اجتماعی

 محیط   برای  که  نظریه  این  در  گو  وگفت  شرایط.  کنندنمی
 بسیار  شوند،می  توصیه  یادگیری  -یاددهی  و  درس  کالس  های

  برخی   شده،  ذکر  معایب  رغم  علی.  رسندمی  نظر  به  آرمانی
 از  متاثر  درسی،  برنامه  انتقادی  نظریه  حوزه  در  ها  امیدواری

  بینی   پیش  جستجوی  در  نظریه  این.  دارد  وجود  فریره
. است  قدرت  استیالی  از  رها   و  ساالرخود   افراد  با  یاجامعه

  و  است   تربیت  و   تعلیم  مهم  هایجنبه  از  یکی  ساالریخود 
.  کندنمی  پیدا  تحقق  آزاد  و   انسانی  تربیت  و  تعلیم  آن  بدون
  فلسفی  دبعُ   هم  که  است  ایپروژه  انتقادی،  نظریه  این  بر  عالوه

  یک  عنوان  به  لذا.  دارد  تاریخی  و   فرهنگی  اجتماعی،   هم   و
 مناسبی  درشت  و  ریز  هایتحلیل   تواند  می  ایرشته فرا   نظریه
  خود   جایگاه  یابی موقعیت.  کند   فراهم  درسی  ریزانبرنامه  برای

5 Marxism 
6 Capitalism  
7 Neomarxist 
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  از  یکی  آزاد،  تربیت  و  تعلیم  ضروری  مبانی  از  یکی  عنوان  به 
 نظریه  این .  است  درسیبرنامه  در  انتقادی  نظریه  مثبت  جوانب

  اساسی  هایمهارت  گو  وگفت  عادالنه   شرایط  تحمیل  برای
  چند   هر.  گیرد  قرار  مدرسه  درسی  برنامه  کانون  در  باید  زندگی
- یاددهی  های موقعیت  در  گوتگف  و   ارتباط  شناسی  آسیب

  گوی  و   گفت  امکان  که  است  حقیقت  این  بیانگر   فعلی  ادگیریی
  غایت  عنوان  به  اما  ندارد،  تحقق  امکان  اکنون  خردمندانه  و  آزاد

 انتظار  از  دور  بخشرهایی  درسیبرنامه  طریق  از  واال  ایایده  و
  برای  افراطی  های دیدگاه  که  داشت  توجه  باید  اما  .نیست
  و   اجتماعی   ناپذیر  جبران  عوارض  به  منجر  گراییاصالح 

  اجرای   صدد   در  گفتگو  طریق  از  اکثرا  که   نشود  فرهنگی 
 است  ممکن اجتماعیعدالت ارتقای برای  اجتماعی هایکنش
 به  صدمه  موجب  تواندمی  انقالبی   و  تند  تغییرات.  دنشو  اتخاذ

 .  شود مدنی  نهادهای
 با   ارتباطی  چه  انتقادی  سواد  نظریه :  پنجم  سوال

 دارد؟  درسی  برنامه  مطالعات  رشته
  که   فرهنگی   هایسیاست  و  متن  درباره1اپل  نظر  طبق

  بررسی  را  مدارس  در  معین  دانش   اجتماعی  مشروعیت
  و   گزینش   و  نیست  خنثی  درسی،برنامه  است  معتقد  کند،می

.  است  ایدئولوژیکی  فرایند   یک  ضرورتا   اطالعات  سازماندهی 
  باید   آموزان  دانش  و  معلمان،  مدارس،  که  کندمی  بحث  اپل

  مطالعه  را  نهادها  و  تجارب  درباره   شده   ساخته  دانش   ماهیت
 متون   در  هاآن  دانش   و  تاریخ   که  نهادهایی   آن  ،کنند
  به  .است  شده  شامل  و  تکرار  عملیاتی  هایبافت  و  درسیبرنامه

 یک   عنوانبه  مدرسه  ،کنند  تعیین  تاملی  بطور   که  منظور  این
 کنترل  مرکز  یک  یا  کندمی  اایف  نقش  دموکراتیک  نهاد

 آموزش   و   یادگیری  و  مشروع  دانش  به  او   [.4]  است  اجتماعی
  طبقه،  نژاد،  به  مربوط  موضوعات  با  که  کند،می  تاکید  خوب

 به   مثال  برای  تربیت  و  تعلیم  در  اجتماعی  عدالت  و  جنسیت
 درسی  برنامه  در  پوستان  رنگین  صداهای  غیاب  از  هاییبحث

طرح مسئله   با شدن    ریبهر حال، در گ  . شود  می  درگیر  مدارس
کردن    ی زندگ   ی هارا در روش  ی موضوعات، تنش و بحران  نیا

  معنای   به  ، تنش  اینجا   درکند.  یم   جادیا  ی و عمل کردن کالس
  است  این  بر   تاکید    .شود  می  تعریف  ایمدرسه  آموزش  دریافت

  این   شناخت  آموزشی،  سطوح  تمام   در   مربیان  مسئولیت  که
 برای  و  نشود  توجه  بحران  و  هیجان  این   به  اگر .  است  تنش

  باید   پس   نگیرد،  صورت  اقدامی   موضوعات  گرفتن  چالش
  تداوم   موجبات  پس  . شد  ای مدرسه  موزشآ  مقصود  تسلیم

  بانکداری  مفهوم  گرفتن   خدمت به  و   مسلط  هایایدئولوژی 
  های  اندوخته  از   باید   درنهایت  و .  شود  خواهد   ایجاد  آموزشی

    
1 Apple 
2 Apple 

 صرفه  ورند، آ  می  مدرسه  به  خود  با  آموزان  دانش   که  دانشی
 تحقیقات   انواع  تأثیر  تحت  گوید،می  او  [.38]  نمود  نظر

  مانند   عامه،  فرهنگ  سیاست  و  آموزیسواد  تاریخ  در  انتقادی
  بیش   پرورش  و  آموزش  در  ما   برای  دیگر،   های زمینه  از  تعدادی

  «رسمی  دانش»  قانون  مفهوم  خود  که  شد  روشن  پیش  از
 « کردن  متمدن»  برای  آگاهانه  تالشی  در  را خود  تاریخ  بیشتر
  گسترش   حال  در  امپراتوری  یک  «بومیان»  و  کارگر  طبقه
:  انتقادی  سواد»  کتاب  پیشگفتار  در  2اپل   مایکل   [.39]  داشت
  به  پاسخ  در  ،3پرونزو  نوشته  «بدانند  باید   ها آمریکایی  آنچه
  تربیت  و   تعلیم:  گویدمی  چیست؟  ارزشمند  دانش  مهم  سوال

. است  حرکت  حال  در  یا  انهکارمحافظه  زننده  بسیار  جهت  در
 عنوان   به   باید   کسانی   چه  دانش   یا   دانشی   چه  موضوع  بعالوه 
  و   پرسش  به  شود  داده  آموزش  رسمی  یا  مشروع  دانش

  سنت   نمودن  انتخاب  درباره  سواالت  از  ایمجموعه  پاسخگویی
  اما .  دارد  ارتباط  آینده   هایلنس  به  دادن  انتقال  برای  ویژه   های

  ، کسی  چه  و  چطور  موضوعات  این  به   گوییپاسخ  متاسفانه، 
  نحیفی   و  فقیر  هایی  ایده   با   افرادی   تسلط  تحت  ایفزاینده  بطور

  کنم می فکر » گوید می اپل.  دارد قرار  آموزشی هایسیاست از
  و   حقایق  از  فهرستی  براساس  درسیبرنامه  که   این   فهم

  معیوب  پروژه  یک  بگیرد،   یاد  باید  فردی  هر  که  است  مفاهیمی
  کند، می  تفسیر  بد   معناست،  چه  به  سواد  که   این   اساسا.  است

 مذاکرات   و   مباحثات  تاریخ  از  و  کند،می  پردازی  نامفهوم  را  آن
  کار  به منظورهایی  چه  برای سواد  که  این   هم  و   کند می  غفلت

 ارتباط   مفاید  از  افتراقی  الگوهای  چه  به  همینطور   و  آید  می
 حاصل   سواد  از  خاص  تعاریف  سازی  نهادینه  از  که  دارد
  برگشت به سادگی به تربیت و تعلیم . کندنمی توجه شود،می

  شده  تبدیل   ، نشده   بررسی  دانش   از  انتقادیغیر   تنفرآمیز
  چه  مانند  اساسی  سواالت  به  پاسخگویی  برای  اپل.  «است

  به   را  خواننده   دهیم؟  آموزش  مان  کودکان   به   باید   چیزی
 سواالت،  این  »:  گوید می  او. کندمی  هدایت  پرونزو  هایتحلیل

  هستیم که هاآمریکایی ما که درباره این در بزرگتری سوال با
  با   متحده   ایاالت .  دارد  ارتباط  است؟  کدام  ما   فرهنگ   جهت  و

  شامردمان  با  همراه  تنوع.  یابدمی  تشخص  معینی  تنوعات
 خیلی   بطور  که  آن  حال.  است  یافته  توسعه  و  نموده  رشد

 اش فرهنگ. است 4ساکسنی  آنگلو های سنت بر مبتنی زیادی
  شکل  اروپایی  های  فرهنگ  از  ایگسترده  طیف  در  تنها  نه

  فرهنگ   از  هایی  بخشی  هم  با  ایفزاینده  بطور  بلکه  است؛  یافته
 چه  مانند  سواالتی  پرونزو،  نظر   طبق.  است  بوده  روبرو  جهانی
 همچنین   ،کنند می  کنترل  و   تولید   را  درسی   برنامه  کسانی 

 بحث،  برای  باز  موضوعی  باشد،  باید  چه  برنامه  این  محتوای

3 Provenzo 
4 Anglo-Saxons traditions  
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.  است  فرهنگ  هر  در  دائمی  یهاتعدیل  و   جرح  و  مذاکرات
 را  چیزی  چه  ما   که  قبیل  این  از  سواالتی »:  گوید می  پرونزو

  آمریکایی   دموکراسی  برای  دهیم؟   آموزش  مان  کودکان  به  باید 
  اعتقاد   این  برای  مختلفی  دالیل   او   اما.  «است  اساسی  و  مهم
  و   عادالنه  جامعه  بخواهیم  ما  اگر  »:  گوید  می  و  دارد  خود

 ایصادقانه  بطور  فرهنگ-باشیم  داشته  ایمنصفانه
  گذاشته   اشتراک  به  ثروت  و   قدرت  باید  تنها  نه  -دموکراتیک

  هایسنت  و  شخصی  هایروایت  تاریخ،  ادبیات،  باید  بلکه  شود؛
  معناست  بدان  امر   این.  شود  گذاشته  سهم  به   مردمان  تمامی 

  و   آفریقائیان  ها،   آسیایی   پوستان،  سفید   سیاهان،   تنها   نه  که
  راست   مرد،  و  زن  گرایان  جنسهم  میان  از  حتی  اروپائیان

  مذهبیان  غیر  و  مذهبیان  کار،   محافظه  گرایان  افراط  گراها،
  مانوالدین  که  طور  همان  ما .  گیرند  قرار  چتر  یک  لوای  تحت
  درگیر  مستلزم داشتند، را مانوجودی  ساختار ریزی پی قصد
  از  تام  معنای  به  دادن تکامل  و   ساختن  دائمی   فرایند   در  شدن

  بهترین مان، کودکان به اگر. هستیم زیستن و  بودن  آمریکایی
  دهیم،   یاد  را  شده   فکر   اش  درباره   یا  و   شده   گفته  که  چیزهایی

 بطور  و مباحثه تعامل، گفتگو، از اساسی روند یک جریان این
.  گیرد  می   پی   را  مان   های فرهنگ  و   مردمان   تمامی   متقابل

.  است  فعال  فعلی   بلکه  نیست؛   ثابت  اسمی  دموکراسی،
  پرونزو.  «چیزی  صرفا  نه  و  است  فعالیتی  فرهنگ،  که  همانطور

 آموزش  که  است  هیرش  آموزشی  نظریه  مخالف  دلیل   بدین
  نهایتا   و  ساالرنخبه  اشرافی،  جو،  سلطه  اساسا   او  فرهنگی  سواد
  متن  به  دستیابی   با   انتقادی  سواد[.  33]است  دموکراتیکغیر

  آگاهی  که  نظر  این  از  دارد  ارتباط  آن  تحلیل  و  نقد  برای
  دانش   و   قدرت  بین  ناعادالنه  روابط  به   نسبت  فرهنگی   اجتماعی
  برای  صریحی  و   ضمنی  هایپیام  حامل  متنی  هر.  برانگیزد

  آن  نقد  و   است  آن  به  دادن  مشروعیت  جهت  ، دانش  انتقال
  دانش   دسترس  در   دانشی   و   متنی   چه  که  این.  دارد  ضرورت

 اکتساب   برای  از  ضرورتی  ،سواد   مربیان  برای  گیرد،  قرار  آموز
   قادری  [.19]  دارد  وجود  آنان  انتقادی  آگاهی  حسب  بر  متن
  بر   گذشته  در  که  ارزشمند  دانش  انتخاب  مسئله  »:  گویدمی

  درسیبرنامه  در  بود،  متکی  بودن  عینی  و  بودن  واقعی
 حوزه  نقد  در.  ندارد  اتکایی قابل  نقطه  مدرنیسمپست
  اصطالح   جانشینی  از  توان  می  مدرن،  پست  درسیبرنامه

 سخن   ارزشمند  دانش  «انتخاب»  اصطالح  جای  به  «داوری»
  با   درسی   های برنامه  انتخاب  عصر  که  است   این  استدالل .  گفت

  و  تعبیری  علم،   شدن  ایافسانه  دانش،  نامحدود  گسترش
  زبان معرفی و قدرت و پول حاکمیت حقیقت، شدن  تفسیری

 چنین.  است  شده  نزدیک  نابودی  به  آگاهناخود   عنوان  به
  درسی  برنامه در انتخاب نابودی زیرا. است نادرست استداللی

  تربیت  و  تعلیم  و  است  تربیت  و  تعلیم   غایت  با  تعارض  در  خود

  اقل حد  یا شده  تهی  معنا  از  تقریبا  گیریجهت  و  انتخاب  بدون
 درسی   برنامه  متخصصان  برای  چند  هر.  انجامد می  آنارشی  به

  انجام  درسی  هایبرنامه داوری مقام   در که  است ترساده بسی
 در  نوشتار  و  گفتار  انقضای  تاریخ  حقیقت  در.  کنند  وظیفه
  گفتمان  فضاهای  که  رسدمی  فرا  زمانی  درسی  هایبرنامه
.  ریزد  فرو  هم  در  جدید  هایآگاهی  ظهور  اثر  در  قبلی  مسلط
  پول  و  قدرت  از  عاری  تواندمی  زمانی   جدید   گفتمانی   فضای
 به   را  خود  جدید  کنندگان  انتخاب  همه  که  کند  عمل
  زندگی   در  هماهنگی   و  صلح  برابری،  مانند   انسانی  هایغایت

 خود   صورت  به  اینجا  در  پرورش  و  آموزش.  کنند   متعهد
 درس   محتواهای  طریق  از  یعنی.  شودمی  ظاهر  گرح اصال

  کنندگان  انتخاب  انتخابِ  روند  تواند  می   انتقادی  و  بخشرهایی
 میزان .  دهد   سوق   آینده   در  تر   اخالقی   انتخاب  سمت  به  را  خود

 یک  عنوان به  تواند می درسی برنامه یک اخالقی گیریجهت 
 مدارس  درسی  های  برنامه  ارزیابی  و  سنجش  در  اساسی  اهرم

  به   منوط  درسی   برنامه  اخالقی  انتخاب.  شود  گرفته  نظر  در
  اصول  مانند  غایات  این.  است  بشر  نسل  اخالقی  هایغایت

  درسی   برنامه  عمل   در   و   کندمی  عمل  درسیبرنامه  راهنمای
  باعث  که  بطوری.  شودمی  استفاده  اخالقی   هایانتخاب   این

  اخالقی   هایانتخاب  تطابق  میزان.  شود  روزمره  زندگی  تناسب
 کیفیت  باره  در   قضاوت  معیار  یک  تواندمی  اخالقی   غایات   با 

  که  مدرنپست  درسی  برنامه  طبق[.  34]باشد  درسیبرنامه
 حقیقی  اگر   و   نمود  انتخاب  را  حقیقی  درسی  برنامه  تواننمی

 احساس   و  میل  غریزه،  از  ناشی  ؛باشد  داشته  وجود  آن  واقعی  و
  سر  پشت  به  را  آگاهی  ثرتأ   و  تاثیر  فلش   اگر  کلی  بطور  ،است

 همه  ،شود  گیری  نشانه  درسیبرنامه  کننده   تدوین   عوامل
 متخصص  هایگروه  و  ناشران  مدیران،  درسی،   ریزان  برنامه

  دارند  قرار  ایدئولوژی  چتر  سایه   زیر   درسی  برنامه   موضوعات
  همه  که  دارند  حضور  ها آگاهی  پیش   غالبا   آن  گستره  در  که

 و  تعبیر  آگاهانه  آنان  برای  برنامه  تدوین  انتخاب  از  قبل  را  چیز
  فرد،  صرفا  ایدئولوژیک  چتر  این  گاهتکیه .  کرد  دنخواه  تفسیر
 ایدئولوژی   خاصیت  این   و  نیستند،   خاص   هایگروه  یا  احزاب
  در .  نباشد  طوالنی  مدتبه  هم  آن  گروه  یک  انقیاد  در  که  است

  های دیدگاه  و   هاگیری جهت  ایدئولوژیک  چتر  این  سایبان
  دور  های  فهم   همه  ولی   شوند  فهمیده  است  ممکن   خاصی
  هامدرن  پست  سخن  نقد  در.  دارند  گفتگو  ارزش  شده  ریخته

  نیست،   درسی  برنامه  متخصصان  رسالت  واقعیت،  نجات  که
 را  درسی   های  برنامه  در  حقیقت  وجود  باید  آنان  افزود   باید 

  تلقی   نقد  را  فلسفه  اگر .  نکنند  باور   را  آن  اما   نموده،   تصدیق
 فلسفه  مدرنیسم،پست  درسیبرنامه  فلسفه.  اعتراض  نه  شود،

  و   اعتراض  را  آن  مخالفان   برخی  چند  هر   . است  خوبی  نقادانه
  مطالعات  حوزه  در  فلسفه  این   اما.  انگارند  می   مسلکی   هیاهو
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  فراهم   اندرکاران  دست  برای  فراشناخت  نوعی   درسی،   برنامه 
  که   کنند  دقت  کندمی  توصیه  متخصصان  به  همچنین  کند،می

  معایبی  چه  درسی  برنامه  مطالعات  در  موجود  رویکردهای
 بیشتر   آگاهی  موجب  خود  اعتراضات  و  هانقادی  چنین.  دارند

 برنامه  درباره   بیشتر  فهم   باعث  گرایی   فهم   نو  نهضت  طبق  و
 بشری  دانش   مختلف  هایحوزه  از  چتری  سایه  در  درسی

 به   ارزشمند  دانش  انتخاب  مسئولیت  واگذاری.  شودمی
 درست   مدرن  پست  نظر  از  چند  هر  جامعه  در  قدرت  هایمولفه 
 اصالح   تربیت  و  تعلیم  اصلی  رسالت  ولی  شود،می  تلقی

  انسانی واقعی  منزلت  و شأن  گرفتن  نظر  در و موجود وضعیت
  رادیکال   بازسازی  و   گرایی آرمان  از  انتقاد   با   1پوپر [.  34]  است

  شتابنده،   تغییرات  از  باید   درسی  برنامه  در  است  معتقد
 برنامه   اساس،  این  بر.  نمود  داریخود   رادیکال  و  گرایانهآرمان
  آرمانی،   درسی   برنامه  جای  به   درسیبرنامه  در  ردخُ  ریزی

  جریان  پوپر،  نظر  از  چنین  هم .  نمود  توصیه  انقالبی   و  افراطی
  نوعی   شود،می  توصیه  مارکس  طرف  از  که  انسان  رشد  تاریخی

  کند  مشخص  را  انسان  ویژگی  تواندنمی  تاریخ.  است  جبرگرایی
  بینی پیش  قابل   قبل  از  و  تعیینی  نیز  تربیتی  خصوصیات  و

  لذا   است  2دیالکتیکی   ذاتا  انتقادی  های اندیشه.  نیستند
  یا   فلسفی  حرکت  برای  عزیمتی   یا  آغاز  نقطه  تواننمی

  باور   به.  کرد  مطرح  درسی  هایبرنامه  برای  شناسانهجامعه
  3باوریماهیت  گونه  هر  از  باید   را  انتقادی  تفکر  آن،  متفکران
  [.32]کرد پیراسته

 گیریبحث و نتیجه
  سواد   هایانگاشته  و  چیستی  استنباط  تحقیق،  این  از  هدف 

 با   آن  ارتباط  و  نقد  ،آن  هایداللت  و  فریره  منظر  از  انتقادی
- توصیفی  روش  به  که  است  درسیبرنامه  مطالعات  رشته

توجه به   با  که  دهندمی  نشان  نتایج  .است  شده  انجام  تحلیلی
  ی فلسف  دگاهید  ازکه در واقع    یدرباره سواد انتقاد  رهینظر فر

استنباط کرد که   نیچن  نیتوان ا  یم   ، گرفتینشات م  او   عام
انتقاد  برای  فرمی   مثابه  به  سواد  از  اندازی  چشم  ،یسواد 

  جهان،  و متن  انتقادی خوانش ریقط از فرهنگی هایسیاست
  بدان   متن  که  ایزمینه  از  انتقادی  درکی   به  شدن  نائل   جهت
  مسائل   به  نسبت  انتقادی  بازاندیشی   و  شود،   می   داده  ارجاع

  زندگی   روزمره  متن  در  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،   اجتماعی،
  است،  متمرکز  جامعه  و  فرد  بازسازی  و  مسائل  حل  بر  که  است

  شامل  است  کرده  توصیف  فریره  که  انتقادی  سواد  آموزشی
  انتقادی  عمل  و  قدرت،  گفتگو،  پیوستگی،   های انگاشته  و  ایده

  نظام   مردمی؛   باسواد  های   گروه   ها،آن  بدون  که  بطوری  است،

    
1 Popper 
2 Dialectical  

  دارد  اشاره  یای هیادگیری  به   و  .کنند   می  تولیدباز  را  ستم  های
 می  مرتبط  تروسیع  دنیای  و  بافت  یا  وضعیت  فراگیر،  به  که

 هم   از  دو  هر  آموزان  دانش  و  معلم  که  است  وضعیتی.  شود
  گوی  وگفت   طریق  از  باشند،  شناسا  سوژه  باید  دو  هر  بیاموزند،
  بر  برای  یتالش  جامعه  از  بخشی   یا   متن  یک  درباره   انتقادی

 برای  سیاسی  فعالیتی  سواد،  د،کننمی  موجود  واقعیت  کشفباز
  ماورای   به  و  نیست  مدرسه  درون  به  منحصر  که  جامعه  تغییر

  پژوهش،   ادبیات   طبق  .یابد می  انتقال  مدرسه  دیوارهای
  عنوان   تحت  الگوهایی  ساخت  با  مضمون  چهار  این  به  محققان
  ضوابط   از  ایمجموعه  که  ،دادند  اهمیت  انتقادی  سواد  الگوهای

  نمونه،  برای.  کنند  فراهم  انتقادی   سواد  سازیمعنا   برای  را
  عمل  مضمون  ،اسلوی  ون  فلینت،   لویسون،  چون  نیمحققا

  الگوی  در   است  انتقادی  سواد  دادبرون  بعنوان  را  فریره   انتقادی
  عدالت  ارتقای   و  کنش   اتخاذ  بُعد   تحت  شان،   بعدی   چهار

 طراحیباز  و  طراحی  بُعد  تحت  ،جنکس  و  دادند  قرار  اجتماعی،
  خود   پیوسته  بهم  الگوی  از  (  سازیمعنا  های  روش  بازسازی)  

انتقاد   که  ی معلمان  .ددا  قرار م  یسواد  ارتقا    در  بخشند، یرا 
  یی ها دوره متوسطه، فرصت  یسیزبان انگل  ی هنرها  ی هاکالس
برا فرهنگ   یرا  متون  با  کردن  تعامل  شاگردان خود جهت 
  در قدرت ارتباطات از ییها  تیکنند، که واقعیم  فراهم عامه
دانش  کن  منعکس   را   ژهیو   یها  بافت  چگونگند.    یآموزان 

تجارب  یپردازمفهوم  را  کردن  درون    خود   چارچوب  کیاز 
اجتماع بزرگ تار  یتر  ها  آن  ن، یبنابرا.  رندیگیم  اد ی  ی خیو 

  کنند   بازگو  را  خود(  یشفاه  خی)تار  ی زندگان  خچهیتار  توانندیم
[.  20]دهند   قرار  نقد   مورد  و  ینیبازب  را  خیتار  آن  انجام   در  و

وجود   یاز آموزش سواد انتقاد  یفردبه   منحصر  یالگو  ا ی  مِتُد
شامل    ، یانتقاد  سواد  درباره  ی منف  ی هادگاهید .  [15]  ندارد

  ارائه   جهت  والدین  و  آنان  نگرانی  و  آموزش  برای  معلمان  دیترد
 ،ینژادتبعیض   چون  برانگیزی  بحث  موضوعات  عناوین

  مانع   ضعیف  تحصیلی  زبانی   شایستگی  ،یجنسیت  و  ،ایطبقه 
 سوال  زیر  ابزاریِ  راهبردهای  مجموعه  انفقد  آنان،   مشارکت

  محدود   معنای  در  انتقادی  سواد  از  هابدفهمی  و  ،است  بردن
  فهم   برابر  در  مانع   اولین  که  انتقادی  تفکر  هایمهارت  به  کردن
 آموزان   دانش  عالقگیبی  مثل  خطراتی  و  معلمان  اصیل  واقعی،

  بر   کردن  کار  برای  محدود  زمان  همچنین.  شودمی  محسوب
 آشفته   والدین   یا  مقاوم   همساالن  و  آموزان  دانش   پروژه،   روی
  ساختاری  و   زمانی  هایمحدودیت  البته.  است  آن  اجرای  مانع
 سازی  متعادل های  تالش  آموزان،  دانش  و   معلمان  روی  پیش
  و   انتقادی   معلم   وضعیت  دو   در  نقش  ایفای  برای  مربی

 گرایی  ذات  و  ساختارگرایانه  هایدوگانگی  مباحثات،  گرتسهیل 

3 Essentialism 
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 سیده زه ا باعباهیان و همکاران                                                               .....ها وها، هقداد اهتقادی از منظ  ف ی ه، داللتهای  سا اهگاشته ،درآمدی ب  چیستی

  ذکر   توانمی  را  [37]  فراگیران  بوسیله  شده  درک  فرهنگی
  بعد   به  و  دارد  تاکید   شناختی  بعد  بر  بیشتر  فریره  نظریه.  کرد

  توجه   همچنین  و   [.40]  است  پرداخته  کمتر  دینی   و  عاطفی
  گرایشات  بعد   به  درسی  ریزان  برنامه  طراحان،  معلمان،

  انتقادی  جوامع  تمرکز  اپل،  گفته  این  به  توجه  با  1ماتریالیستی 
  که   است  فرهنگی  آنقدر  گاهی  "پایین  از  صداهای  و دانش"  بر

  را   اقتصادی  روابط  و  روزمره  زندگی  سخت  مادیات  تخلیه  خطر
  واقعیت این و  نداد   انجام هرگز فریره  که  کاری دارد،  دنبال  به

  این   که  جهت  آن  از  دارد،  اهمیت  [39]شود  نمی  فراموش
 کشور  کنونی   نظام  در  حاکم   فلسفه  طبق  گرایی، مادی  نظریه

  شامل،   انتقادی   سواد  دیدگاه  مثبت  نقاط  .نیست  پذیرفتنی 
  و   اجتماعی  کنش  ارتقای  دلیلهب  پژوه  اقدام  معلمان  تحسین
 از   یکی  عنوانبه  متن  ساختارشکنی  انتقادی،  تفکر  تقویت
  آموزان   دانش  کردن  درگیر  ،انتقادی  سواد  در  مهم  هایفعالیت

 رفصِ  از  شاگردان  و  معلمان  درک  رفتن  باال  و   انتقادی  فکر  با
 در  نوشتن  و  خواندن  یعنی   آن  تکنیکی  معنای  در  سواد  مفهوم
 عدالت  ارتقای  برای  اجتماعیکنش  در  مشارکت  معنای

  آموزش  محققان[.  36]  است  سیاسی  و   فرهنگی   اجتماعی،
  هویت   گیریشکل  در  چیدهیپ   تاثیرات  از  طیفی  ،انتقادی  سواد

  رشد  مانند  سواد  توسعه  سمت  به  گرایشات  و  ها  فرصت  ها،
  بنابراین.  کنندمی  تایید  را  انتقادی   اخالقی  های  قضاوت
  از  انتقادی  تفسیر  ترویج   های  راه  از  بیشتر  چیزی  آن  آموزش
 فراگیران  برای  اما   است،  متن  یایدئولوژیک  های بندی  فرمول

  تغییر  و   نقد   درک،   ظرفیت  کسب  جهت  هایی فرصت  باید 
  زندگی   تغییر  عامل   عنوان  به  آن  تحت   که  فرهنگی   و   اجتماعی

  پرورش  یراهبردها و الگوها برا  دیتول  [. 37]  شود  فراهم   کنند، 
شامل،    که  یمحققان زبان شناس انتقاد  لهیبوس  یسواد انتقاد

تحل  هیتجز انتقاد  لیو    و  یپرسسوال   گفتگو،  ،یگفتمان 
  ی انتقاد موضع کی اتخاذ یبرا  را آموزان  دانش که مسئلهحل

 ی چارچوب آموزشساخت    نیهمچن  ، کنندیم   تیهدا  متن  به
را و  انتقاد  یبرا  ج یمعروف  سواد  ها،    از   یآموزش  آن  جمله 

  س یتدر  یبرا  کهوجود دارد.     2ج یداو  و   نیمک الفلچارچوب  
 ی انتقاد  سواد  دروس  اموزش  و  یانتقاد  سواد  یراهبردها

  وهیبه عنوان ش رهیفر لهیروش گفتگو بوس زیتجو .دارد  کاربرد
نظر  یریادگی  ی ادده ی مثبت  نکات    توسعه  است.  هیاز 

 آموزش و  یادگیری برای مهمی  عنصر که آموزشی محتواهای
  انتقادی   سواد  هایانگاشته  بر  مبتنی   محتواها  این   ،هستند

  زندگی  های   مهارت  اکتساب  انتقادی   خواندن  های دوره  برای
تسهدانش   را  درس،  نکنمی  یلآموزان  طرح  شامل  د، 

 محتوا   تولید  یهایتفعال  یگرها و دیها و بازها، کتابیتفعال
  فیس   مثل   اینترنتی  و   مجازی  های محیط  در  هاپادکست  مثل

    
1 Materialistic  

 یمهم  راتیتاث  یدارا  یانتقاد  سواد  کردیرو  [.28]هستند  بوک
  استنباط  ل، یتحل  ر،یتفس  مثل  ی انتقاد  خواندن  یهامهارت  بر
  ی کیاست.    یتیریمدخود  و  نییتب  و  حیتوض  ،یابیارز  استنتاج،  و
  بادو    ن یا  ،است  یانتقاد  تفکر  پرورش ،ی انتقاد  سواد  اهداف  از

ها  که  یوجود هم  ییجنبه    قرار   پوشش  تحت  را  گری د از 
فرد    ییبه توانا  یفرق دارد. تفکر انتقاد  هم  با  یول   ،دهندیم

ارزش  لیتحل  یبرا م  یابیو  اطالق  متفکر    اطالعات  شود. 
  را  هاآن  زد،یانگ  یمبر   را  مسائل  و  یاساس  یهاپرسش  یانتقاد
  اطالعات ی ابیارز و یآور جمع به کند، یم میتنظ حیصر بطور

  با   کند یم  استفاده   را  ی انتزاع   ی ها  طرح  پردازد،یم  مرتبط
 برقرار   ارتباط  اثربخش،  بطور  گرانی د  با  و  کندیم  فکر باز  ذهن

 را   متون  از  سازیمعنا  انتقادی  سواد  مقابل،  در[.  41]  کندیم
 سوی  به  انتقادی  دیدی  با  تولید   یا  ساخت  از  روندی  عنوان  به

  در  سیاسی  و   اجتماعی،  تاریخی،  یویژه  های  بافت  از  عناصری
  یافتن  نیازمند   فرد  مقاله،  یک  ارزش  فهم   در  مثال.  آوردمی  نظر

  شواهد  آیا  که  است  نکته  این  کردن  ارزیابی   و  مقاله  از  استداللی
  متقاعد  حکم،  از  حمایت  برای  مولف  وسیله  به  شده  استفاده
  تفکر  به  بیشتر  فهمیدن  نوع  این  که  البته  . باشد می  کننده، 
 موضوع   این  بر  انتقادی  تفکر   و   شود  می   مربوط  انتقادی
  شده  دهی سازمان  منطقی  بطور  مقاله  آیا  که  است  متمرکز

 در  خواننده.  کند می  حمایت  و  دفاع  معینی  بحث  از  و  است
 و   کردن  سوال  سوی  به  را  فراتری  هایگام  انتقادی،  سواد

 جنسیتی  تعصبات  به  مثال،  برای  .داردمیبر  کردن  طرح  مسئله
 از   ها  آن  کردن  بررسی  به  و   دارد  توجه  مقاله  در  شده  نهادینه

  این  کردن   مکشوف  با.  است  متمرکز  گانه   چند  های   انداز  چشم
  فرد   اند،  شده  داده  قرار  سیاسی  اجتماعی  بافت  در  که  تعصبات

  علیه  بر  اقداماتی  تواند  می  حتی  و   گرددمی  آگاه  انتقادی  نظر  از
 ،همکاران   سلطان  مطالعه  طبق    [.42]  دهد  انجام  هاآن 

انتقاد  واند تیم  مسلط  دگاهی د  از  متن  کی  خواندن   ی تفکر 
 تحقیق  هاییافته  کشور،  داخل  دررا بهبود بخشد.    رانیفراگ

 انتقادی  سواد  موضوعیت  با  وعابدنیا  ایزدنیا  ، و رضانژاد  میفه
 موجب  بعالوه   متن  با  فراگیران  درگیری  افزایش   بر  داللت
  ی انتقاد  تفکر  یها  مهارت  بهبود  آنان،   انتقادی  آگاهی  توسعه

  نتایج   طبق.  دارد  فراگیران  خودآگاهی   و   صدا  توسعه  ،رانیفراگ
  تاملی،  مقاالت  نوشتن  درباره  طاسکوه  خرسندی  و  توحیدیان

 کمک  فراگیران  به  انتقادی  سواد  رویکرد  با  نوشتن  آموزش
 به   وابسته  نوشتن  آموزشی،  دوره  یک  در  کنند  درک  کند،می

  را  آنان  انتقادی  آگاهی   و  است  سیاسی  و  اجتماعی  موضوعات
  های داللت  تاثیر  درباره   پژوهشی  ادبیات  طبق.  دهدمی  رشد

  مدرسه  در   انتقادی  سواد  درسی  برنامه  در  فریره   هایانگاشته
  سازی،هویت  عامل انتقادی سواد چون هایییافته به توان می

2 McLaughlin, & DeVoogd 
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  حمایت  اخالق،  قضاوت  توسعه  آموز،  دانش  عاملیت  و  صدا  رشد 
 ساخت  دیگران،  فرهنگی  متفاوت  هایدیدگاه  به  احترام  و

  از  یآگاه   تیقوت  فرد،  فرهنگی  و  اجتماعی   سیاسی،   هویت
 مواضع  از  دفاع   ،کیدموکرات  یهاارزش  و  یانسان  حقوق 

  لیتحل  راه   از  جامعه  و  خانه  مدرسه،  در  خود  سیاسی   اجتماعی
نژاد    یانتقاد   یها  مهارت  توسعه  ،ییگرات یجنس  و موضوع 
  ارزشیابی   کردن،  تحلیل  کردن،  تفسیر  سطوح  در   یانتقاد  تفکر

و    جادیا  خود،  تولیدات  کاربرد   و صلح   یریادگیفرهنگ 
 ت یتقو  رفته،  هیحاش  به  یهاگروه  یستیهمز  موضوعات

ها و نقد    تیطرح مسئله از موقع  یاجرا  ،گانه  چند  یهادگاهید
ب اشکال  اجتماع   /یعدالت  یکردن    با   .نمود  اشاره  را  یعدالت 

  و   فریره  انتقادی  سواد  دیدگاه  مثبت  اطنق  بر  گذاریصحه 
 از  دارد،   1سنتی  پوزیتویستیکی  دیدگاه   با   که  هایی  تفاوت
  بنیادی   و  رفته  حاشیه  به  هایگروه  دادن  قرار  محور  جمله

 تحقق  هدف   به  درسی،   برنامه  در  آنان  نیازهای  شمردن
   های  کاستی   ریختن  دور  و  ترمیم   با   ، انسان  این  مختاریخود 
  عاطفی   انسان هویت پرورش سویه به توجه بذل با  نظریه این

 ایجاد   طریق  از  توان  می  اسالمی،   معیار  نظام  طبق  دینی   و
  فراگیران،  جمعی   و   فردی شایستگی  سبک برای  هایی   فرصت

 دیگران  و  خود  موقعیت  مداوم  بهبود  و  درک  جهت  در  را  آنان
  منجر  شان  جمعی  و  فردی  هویت  تعالی  به  تا  نمود،  هدایت

  انتقادی،  سواد  اصول  از  برآمده  هایآموزه  عمیق  شناخت  .شود
  نقاط   بررسی  و  نقد  برای  خود  عملی  عمیقا  گیری  جهت  با

  برنامه   و  مربیان   و   رود  بکار  تربیتی  های   نظام  قوت  و  ضعف
  و  نظری  مبانی  به   را  خود  نگاه  که  دارد  آن  بر  را  درسی  ریزان

  این  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  و   تربیتی  هایدیدگاه  فلسفی
  انتقادی  جنبش  نقدهای  .گیرند  بکار   تر  نقادانه  و  ترژرف   زمینه

  بسیار   مسئله.   است  پیوسته  2مدرنیستی  پست  نقدهای  به
  برای  اندیشی  چاره  مدرنیسم،  پست  درسی  برنامه  در  اساسی
  نوعی  درسی  برنامه  اگر.  است  برنامه  در  انتخاب   نابودی  مسئله
  محسوب   حقیقت،  از  برخوردار  یافته  قوام  دانش  نه  و  آگاهی
  درسی   برنامه   مدرنیستی   پست  اندیشه  با   موافق  امر   این  شود،
  موجود  هایآگاهی  زمان  گذشت  با  انداز،  چشم  این  در  که  است

  می  دست  از  را  خود  مشروعیت  و   سودمندی  درسی   برنامه   در
  درسی   برنامه  تواننمی  ی،تمدرنیس  پست  دیدگاه  در.  دهند

  در  واقعیت  مفسر  توان  می  تنها   بلکه  کرد،  انتخاب  را  حقیقی
  دانش  انتخاب  موضوع  با  انتقادی  سواد  [. 32]  بود  درسی  برنامه

  اپل .  دارد  ارتباط  درسی  برنامه  طالعاتم  در  محتوا  در  ارزشمند
  است؟   ارزشمندتر  دانشی  چه»  بگوییم  اینکه  جای   به  گوید  می
 که  دکر  تبدیل  این  به  و  د نمو  تنظیم  دوباره  را  سوال   باید

  ارتباط  در  خطراتی  البته  است؟  ارزشمندتر  ی انکس  چه  دانش"

    
1 Traditional Positivism 

  هاییانگیزه  است  ممکن  جمله  از  دارد،   وجود  حرکتی  چنین  با 
 خطرات   این .شود  ایجاد  گراییذات  و  گراییتقلیل   سمت  به

  هر  بین  همیشه  که  کنیم  فرض   که،  آیندمی  وجود  به  زمانی
  و  شودمی  تلقی  «رسمی»  یا  «مشروع»  عنوان  به  که  دانشی

 .دارد  وجود  یک  به  یک  مطابقت  جهان،  از  مسلط  هایگروه
 مبارزات   نتیجه  اغلب   رسمی  دانش   زیرا  است،  ساده   بسیار  این

  تنها  نه  دهنده  نشان  تواند  می   اوقات  گاهی  و  است  مصالحه  و
  فرودست   های   گروه  توسط  مهم   های   پیروزی  بلکه  شکست،

  در   چشمگیری  پیشرفت  به  منجر  سوال  این  دگرگونی .  باشد
  و   کلی   طور  به  پرورش  و  آموزش  فرهنگی   سیاست  از  ما   درک
  تدریس،   درسی،  هایبرنامه  آموزشی،  هایسیاست   بین  روابط

 موضوع  وی   نظر  طبق .  [39]  شد   تفاضلی   قدرت  و  ارزشیابی
  نظر  از  . دارد  ارتباط  فرهنگی   های سیاست  به  محتوا  انتخاب

  پژوهش  مستلزم  شدن  انتقادی  فعال  یا  پژوه  دانش  ،اپل
  شاهد   دارد،  وظیفه  پس   است  پرورش  و  آموزش  در  انتقادی

  در  انتخاب  بست  بن  قادری  نظر  زا  .[39]  باشد   گرایی  منفی
 انتخاب »  از  حرکت  طریق  از  درسی،  برنامه  مطالعات  رشته
  برنامه   « اخالقی  انتخاب»  سمت  به   درسی   هایبرنامه  «واقعی
 عنوان   به  شدن  تراخالقی  و  صلح  غایت  . شودمی  گشوده  درسی

  و  موضوع  درسی   هایبرنامه  انتخاب  محور  باید  گزینه  بهترین
 اخالقی  گیری  جهت  براساس  محتوا  انتخاب.  باشد  محورفراگیر 

  با   اخالقی   انتخاب  این.  باشد  آینده  و  حال  برای  بینانه  واقع
  صلح   مانند  آرمانی  های  انتخاب  مستلزم  که  اخالقی  غایت

  از  تنها  که  دارد،  تفاوت،  است  وطنی  جهان  ندیشها  و  جهانی
  می  درسی  ریزیبرنامه  در  ترکوچک   اخالقی   هایانتخاب  طریق
  است   آن  اخالقی  انتخاب  این  از  منظور.  شوند  استفاده  توانند

  صلح  مانند   بشر  نسل   هایغایت با  انسان  هماهنگی   موجب  که
.  گردد  آمیزمسالمت  همزیستی  و  زیست  محیط  حفظ  پایدار،
  اجتماعی   خود  فردی،  خود  با   درسی   برنامه  هماهنگی   منظور

  درسی  برنامه  یک  فردی   حوزه  در.  است(  طبیعت)  جهان  و
  نیک،   پندار  گسترش  باعث   است  الزم  اخالق،   بر  مبتنی   غایی 
  موجب  باید  عمومی،  حوزه  در.  شود  نیک  رفتار  و  نیک  گفتار

 موجب  جهانی   گستره در  و شود   اخالقی  عمومی قانون رعایت
  هایگروه  همه  گفتگوی  اینجا  در.  گردد  زیست  محیط  حفظ

  .  است  الزم  انتخاب   هنگام   در  ها آن  نمایندگان  یا   کننده   استفاده
خرد، کوتاه    درسی  ریزی  برنامه  عرصه  در شود.    ی م  یشنهادپ   لذا

  به  بینی واقع  اصل  رعایت  به  باید  مدتیانمدت و حد اکثر م
  متغیرهای روزمره و    یکه متناسب با زندگ  یاخالق  هایانتخاب

باشد، توجه نمود.    ی م  یندهحال و آ  یتو ترب  یم گوناگون تعل
  ی زدگیدئولوژیک از ا  یریجلوگ  یبرا  ی برنامه درسطراحان    اوال

و  بر  عالوه  ی،درسبرنامه ها،  یهنظر  یانتقاد  یشیبازاند  نقد 

2 Post-modernism  
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 سیده زه ا باعباهیان و همکاران                                                               .....ها وها، هقداد اهتقادی از منظ  ف ی ه، داللتهای  سا اهگاشته ،درآمدی ب  چیستی

  ی و فلسف  یبر دستگاه فکر  ی مبتن  یهایدئولوژی ا  ها، فرهنگ
 محتوا   انتخاب  در  ،یگانهب  یارزش   یمنبعث از نظام ها  یواردات

 اتخاذ  محوریت  با  داوری  به  درسیبرنامه  در  ارزشمند  دانش  و
کنند.    یاخالق  هایانتخاب  بر  مبتنی  تصمیات   دوما مبادرت 
با توجه به  استعدادها و عالئق دانش آموزان    یازها، ن  براساس

 د یعصر کرونا و توسعه تول  ی مجاز  یگسترش آموزش در فضا
 یها  شنیکیدانش آموزان در اپل  لهیبوس  یکیالکترون  یمحتوا

دانش    یادگیری  یقبه منظور تعم  ،یمجاز  یاجتماع   یکانال ها
نقاد،   هنگام    در   پرورشی  معاونان   و  مدیران  معلمان، آموزان 

بوم  یطراح درس  طرح  برنامه   مدرسه  ژهیو  یبرنامه  نقشه  و 
  یزی،تجو  یآزاد، در ادامه برنامه درس  یکرد در اشکال رو  یدرس

( با  یزیتجو  یرغ   ی درس  برنامه  ادامه  درآزاد    ی ها  یتفعال  ( 
برنامه  فوق  و  طر  یپرورشو    آموزشی  مکمل   یبرگزار  یقاز 

پرورش  یآموزش  ، یعلم  یها  ناریسم   شگاه، ینما  ،یو 
مسابقات نقد      ،ی دانیم  دیبازد  ،یجار  ی دادهایرو  ینگارعیوقا

  ، کوتاه  یها  لمیفنقد  ها،  ضرب المثلنقد  اشعار،    داستان ها، نقد
ساختهنقد   آموز  یهادست    نقد   ، ها شن یمیاننقد  ،  یدانش 

  دانش  یهاکنفرانس دئویو در  هاک ینفوگرافیا ای  نگار اطالعات
  یو شنود انتقادگفت  ،یسخنران  ازجلسات  یریگبا بهره  ،یآموز

تحل و  نگارش  مسابقات  با  رو  لیتوام  با  سواد   کرد یمقاالت 
 در   دانش آموزان  نوشتن  و  خواندن  ی هاتیفعال  به    ،یانتقاد

کنند،    یاساس  توجه  یسواد انتقاد  کردیرو  کاربردجهت توسعه  
  ی حل مسئله و گفتگو  یق،تحق   ی،با اتخاذ راهبرد سوال پرس  تا

  یبه ماورا  شان   ی ها  یادگیریموجب فراتر رفتن     آنان   یانتقاد
و هم    یبا زندگ یمآن مفاه  ییمدرسه و ارتباط معنا یوارهاید

  و   یتعامل  ،یتتوسعه هو  ،یکاربرد آموخته ها در زندگ  ینچن
  ی سنت  یکیمکان  یمعنا  یسواد در ماورا  ی از توسعه معنا  یدرک

 یادگیری  به    آنان  یهای ری ادگیتا    د،شودانش آموزان  آن در  
   .شود یل تبد یا نشاط و پو پر  ی، واقع یمعنادار مرتبط با زندگ 
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