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هدف این فصل فراهم کردن تصویری کککاربردی از عککدالت اجتمککاعی در کککار بککا برنامککه آمککوزش علم اسککت؛ این کککه

وضعیت کنونی اش چیست، چرا اهمیت دارد، و معلمان چگونککه می تواننککد بککرای کالس هککای علم خککود تمرین هککا و

جهت گریی هایی تصور کنند. برای پیش بردن این هدف، نویسندگان بر نتایج و پیامککدهای پککژوهش بککر معلمککانی

تمرکککز کرده انککد کککه برنامه هککای علم آمککوزی چنککدفرهنگی طککراحی کککرده و نتککایج آن معلم هککا از اجککرای بعیض از

فعالیت هککا در کالس هککای علمشککان را برریس کرده انککد. نتیجککه تحقیککق بککر روی برنامککه علم آمککوزی چنککدفرهنگی

پتانسیل اثرگذاری بر یادگریی علم در دانش آموزان، برنامه آموزیش معلم علوم و تحقیق در آینککده را داراسککت؛ و

حیت درباره دشواری حفظ برنامه عدالت اجتماعی در آموزش علم حرف های بیشرتی برای گفنت دارد.

مقدمه

(،AAAS توسط انجمن آمریکککایی بککرای ارتقککا علم )۱۹۹۰( در سال SFAAبا چاپ »علم برای همه آمریکایی ها« )

دانشککمندان، ریاضککیدانان، مهندسککان، فزییکککدانان، فیلسککوفان و مورخککان فراخوانککده شککدند تککا فارغ التحصککیالن

 بککه صککورت علمی آگککاه کننککد. دانش آمککوزان بککرای آن کککه۲۰۶۱دبریستانی را با بازگشت دنباله دار هککالی در سککال 

 آگاهی علمی به دست آورند، نیاز دارند که نه تنهککا اصککول و رویکردهککای علم را بشناسککندSFAAتحت ایده های 

 معیارهککاییAAAS ۱۹۹۳بلکه هم چننی نیاز دارند در زمینه ریاضککیات و تکنولککوژی بککا سککواد باشککند. سککپس در 

برای سواد علمی منترش کرد تا معلمان به عنوان ابزاری از آن برای ساخنت برنامه آموزیش خککود در هککر ایککالت و

منطقه در مدرسه استفاده کنند. معلمککان مککدارس ابتککدایی، راهنمککایی و دبریسککتان، مککدیران مککدارس، دانشککمندان،

ریاضیدانان، مهندسان، مورخان و متخصصان یادگریی در پرورش این معیارها مشارکت کردند، تا دانش آمکککوزان

دوره های مشخص به آن دسرتیس داشته باشند و تمام دانش آموزان در آمریکا در علم، ریاضیات و تکنولوژی بککا

 شککورای ملی تحقیککق اسککتانداردهای ملی آمککوزش علم را منترش کککرد، »چشککم اندازی از۱۹۹۶سواد شوند. در سککال 

(. بککا وجککود اینix تبککدیل می کککرد« )صککفحه ۲۱آموزش علم که سواد علمی بککرای همککه را بککه یککک حقیقت در قککرن 



استانداردها برای آموزش علم، توسعه حرفه ای برای معلمان، ارزیابی، محتوای علمی برای مهککد کککودک تککا پایککان

دبریستان، برنامه های آموزیش علم و سیستم مدارس، انجمن آموزش علم آماده بود تککا فعککالیتش را بککرای فککراهم

کردن سواد علمی برای تمام دانش آموزان در آمریکا آغاز کند. اگرچه نویسندگان این فصل معتقدند که هیچ کککدام

از این مسککتندات، نگککاهی فلسککفی و تئوریککک بککرای پیش بککرد این برنامککه باسککوادی بککرای همککه فککراهم نکرده انککد.

بنابراین، هدف این فصل فراهم کردن تصویری عملی از عککدالت اجتمککاعی در کککار بککا برنامککه علم آمککوزی اسککت کککه

سواد علمی برای همه دانش آموزان در آمریکا را آغاز و تضمنی خواهد کرد. از آن جایی که تحقیقککات کمی دربککاره

برنامه های علم آموزی، خصوصا با تاکید بر عدالت اجتماعی، انجام می شود تاکید این فصککل بککر روی این خواهککد

بود که چککرا عککدالت اجتمککاعی در برنامه هککای علم آمککوزی اهمیت دارد، عککدالت اجتمککاعی در برنامککه علم آمککوزی چککه

وضعییت دارد و معلمان علوم چگونه می توانند گرایشات و کاربردهای عدالت اجتماعی را تصور کنند.

در ابتدا باید بعیض عباراتی مانند »سواد علمی«، »همه دانش آموزان«، »برنامه علم آمککوزی«، »چنککدفرهنگ گرایی علم

انتقادی« و »عدالت اجتماعی« را تعریف کنیم. افراد سواد علمی را به شککیوه های مختلفی تعریککف می کننککد؛ آن چککه

SFAAشخیص می داند، آنچه شخیص می تواند انجام بدهد و حرفه ای که شخیص دنبال می کند. به طککور مثککال )

 فرد باسواد علمی را این گونه توصیف می کند:۱۹۹۰(

کیس که به اینکه علم، ریاضیات و تکنولوژی تالش هککای انسککانِی بککه هم مککرتبطی هسککتند، بککا قوت هککا و

محدودیت هایش آگاه است، مفاهیم کلیدی و اصول علم را می فهمد، با جهان طبیعت آشناسککت و تنککوع و

یگککانگی آن را تشککخیص می دهککد و از آگککاهی علمی و روش هککای علمی فکککر کککردن بککرای اهککداف فککردی و

اجتماعی استفاده می کند.

، یک فارغ التحصیل دبریستان با سواد علمی: SFAAطبق 

ذات علم، ریاضیات و تکنولوژی را به عنوان تالش های انسانی درک می کند؛ •

از دیدگاه دانشمندان، ریاضیدانان و تکنولوژیست ها، از آگاهی اولیه ای درباره جهان برخوردار است؛ •

 کککه می توانککد بککه عنککوان1برخی از مهم ترین حوادث در تاریخ مجاهککدت های علمی و موضککوعات متقککاطع•

ابزاری برای فکر کردن به چگونگی کارکرد جهان خدمت کند، را درک می کند؛ و 

عادات ذهن را داراست.•

1 crosscutting themes



دانش علمی شامل دانش درباره محیط زیست-فزییکی و رفتار اجتماعی اسککت کککه وابسککتگی چزیهککای زنککده بککه 

یکککدیگر و محیککط فککزییکی و طککبیعت سیسککتم ها را توضککیح میدهککد، و اهمیت بککازخورد و کنککرتل، روابککط ریسککک

 در آمریکککا3 و غریقابل اجتناب بودن اثرات جککانیب کککه تکنولککوژی بککر روی محیککط و خرده فرهنگ ها2هزینه-فرصت

( بککه انسککان کمککک می کنککد تککا بککاxivمی گذارد را می فهمد. عادات علمی ذهن در همه »بخش های زنککدگی« )صککفحه 

مشکالتی کنار بیاید که شامل شواهد، مالحظات کمی، بحث هککای منطقی و عککدم قطعیت می شککود. افککراد بککا سککواد

علمی می توانند برای ساخت و محافظت از جامعه ای باز و آزاد با یکدیگر مشارکت کنند.

تمام دانش آموزان در سیستم مدارس آمریکا که بودجه فدرال دارند، بر اساس قانون »هیچ کودکی عقب نمی مانککد«

(NCLB تعریف می شوند. هدف )NCLBاین است که تضمنی کند »تمام دانش آمککوزان فرصککت عادالنککه، برابککر و 

قابککل توجککه داشککته باشککند تککا بککه آموزیش بککا کیفیت بککاال دسککت یابنککد و مهککارتی حککداقلی در بککه چککالش کشککیدن

.استانداردهای دستاورد آکادمیک دولیت و ارزیابی آکادمیک دولککیت بککه دسککت آورنککد« ) .   U.S. Department of S Department of

,  . .,  1001,  1Education n d Section:همه« شامل دانش آموزان از گروه هککای دانش آمککوزی زیککر می شککود« .)

کودکان با موفقیت کمرت در فقریترین مککدارس، کودکککان بککا مهککارت انککدک زبککان انگلییس، کودکککان مهککاجر، کودکککان

معلول، کودکان بومی آمریکایی، کودکککان بزهکککار یککا مککورد بی تککوجهی واقککع شککده، کودکککان نیازمنککد »یککاری بککرای

.خواندن در آمریکا« ) .   , . .,  1001, 3U.S. Department of S Department of Education n d Section،هدف این قانون .)

کاهش شکاف در موفقیت میان کودکان کم بککازده و پربککازده، خصوصککا شکککاف مککوفقیت میککان دانش آمککوزان سککفید

پوست و دانش آموزان رنگنی پوست و میان کودکان محروم و همتایان با امکانات بیشرتشان است.

( برنامککه۱۹۹۲ الزم اسککت کککه بککر روی برنامککه آموزیش تمرکککز کککرد. جکسککون )NCLBبرای برآورده کردن اهداف 

دریس را این گونه تعریف می کند: تمام تجربیککات آموزیش دانش آمککوزان در مککدارس تحت راهنمککایی معلمانشککان و

دیگر کارکنان مدرسه. باییب و دیبوئر برنامککه علم آمککوزی را آن چککه بایککد توسککط دانش آمککوزان در مککدارس آموختککه

شود می دانند. با استفاده از تعریف برنامککه علم آمککوزی، تمرکککز برنامککه علم آمککوزی بککر روی دانش علمی کککه بایککد

آموخته شود، فرآیندها و روش شنایس هایی که دانشمندان استفاده می کنند، کاربرد علم و خصوصککا رابطککه میککان

جامعه و علم و علم-تکنولوژی-جامعه است. اگرچه، تعریککف بککاییب و دیبککوئر از برنامککه علم آمککوزی، سککواالتی کککه

می تواند درباره مسائل برنامه علم آموزی پیش بیاید را محدود می کند. ما تعریف برنامککه علم آمککوزی را گسککرتش

می دهیم تا تمام تجربیات آموزیش را که دانش آموزان مرتبط بککا علم، ریاضککیات، تکنولککوژی و جامعککه در مدرسککه

دارند، دربرگرید.

2 cost-benefit risk relationships
3 microcultures



بککککرای گسککککرتش دادن سککککواالتی کککککه دربککککاره برنامه هککککای علم آمککککوزی ممکن اسککککت پیش آیککککد، نگککککاه تئوریککککک

چندفرهنگ گرایی انتقادی مفید به نظککر می رسککد. چنککدفرهنگ گرایی انتقککادی دیککدگاهی فلسککفی اسککت کککه نهادهککا و

ساختارهای اجتماعی را به صورت انتقادی تحلیککل می کنککد و تطککابق، انقیککاد و مطیع سککازی را بککه عنککوان نتیجککه

,گروه هککای فککرهنگی متفککاوت، برریس می کنککد )  ,  & ,  2001Thomson Wilder Atwaterاین گروه هککای .)

فرهنگی به عنوان نتیجه سن، طبقات اجتمککاعی، معلولیت هککا، اقککوام، جنسککیت ها، هویت هککای جنیس، موقعیت هککای

جغرافیایی، زبان ها، محل های اقامت، نژادهککا و ادیککان افککراد در آمریکککا شکککل گرفته انککد. چنککدفرهنگ گراایی در علم

انتقادی در ارتباط با آموزش علم، دیدگاهی فلسفی اسککت کککه می تککوانیم از آن اسککتفاده کککنیم تککا دربرگککریی همککه

دانش آموزان در فرآیند آموخنت علم را برریس و تحلیل کنیم تا همه آنهککا بککه آمککوزش علم بککا کیفیت دسککت یابنککد.

این تحلیل هککا و برریس ها می تواننککد بککه مککا کمککک کننککد تککا به کککاربردن برنامه هککای علم آمککوزی ضدنژاد پرسککتانه را

( معتقدنککد کککه یککک برنامککه۱۹۹۶تضمنی کنیم که در نتیجه آن عدالت اجتمککاعی ظهککور می کنککد. بککویر و باپتیسککت )

( ابعاد آموزش۲۰۰۴،- ۱۹۹۵آموزیش چند فرهنگی نخواهد بود اگر عدالت آموزیش پایه اسایس آن نباشد. بنکس )

چندفرهنگ گرایانککه را تعریککف می کنککد و پس از آن چهککار مرحلککه ادغککام چنککدفرهنگی درون برنامه هککای آموزیش را

 و رویکرد کنش اجتمککاعی. مرحلککه اول،6، رویکرد دگرگونی5، رویکرد افزاییش4پیشنهاد می دهد: رویکرد همکاری ها

رویکرد همکاری ها، بر روی قهرمانان مرد و زن، تعطیالت و پایه های فرهنگی گسسته تمرکز می کند؛ در حالی که

مرحلککه دوم، رویکککرد افزاییش، شککامل پیوسککتگی های محتککوا، مفککاهیم، موضککوعات و دیککدگاه ها بککدون تغیککری دادن

ساختار برنامه آموزیش می شود. مرحله سوم، رویکرد دگرگونی، زمانی اتفاق می افتد که ساختار برنامه آموزیش

دگرگون می شود در نتیجه دانش آمککوزان می تواننککد مفککاهیم، مسککائل، وقککایع و موضککوعات را از دیککدگاه های دیگککر

ببینند، بدین ترتیب دیدگاه اروپامحور، نگککاه مسککلط برنامککه آموزیش نخواهککد بککود. در نهککایت، در مرحلککه چهککارم،

رویکککرد کنش اجتمککاعی، عککدالت اجتمککاعی مرکککزی اسککت زیککرا دانش آمککوزان از دانش و مهارت هککای خککود اسککتفاده

می کنند تا درباره مهم ترین مسائل اجتماعی تصمیم گریی کنند و در راستای حل مسائل اجتمککاعی و مسککائل خککود

( مثال های علمی مرتبط با جنبه های آموزش چند فککرهنگی بکنس ترسککیم می کنککد، امککا تککا۲۰۰۳عمل کنند. اتواتر )

امروز تحقیق بر روی مراحل تلفیق چندفرهنگی بنکس در برنامه های علم آموزی نتیجه ای نداشته است.

4 contributions
5 additive
6 transformation



( عدالت اجتماعی یک فلسککفه، یککک رویکککرد و کنش هککایی اسککت کککه شککامل برخککورد۲۰۰۸بر اساس آرای نیتو و بد )

عادالنه، محرتمانه، رشافتمندانه و سخاوتمندانه با همه افراد می شککود. در سککطح اجتمککاعی، این بککه معککین فککراهم

و تامدخ ،اهالاک هب یسرتسد ندرک مهارف اب ات تسا صخش ره یارب –کردن فرصت حقیقی  نه فقط لفظی  برای هر شخص است تا با فککراهم کککردن دسرتیس بککه کاالهککا، خککدمات و و تامدخ ،اهالاک هب یسرتسد ندرک مهارف اب ات تسا صخش ره یارب –

رسمایه های فککرهنگی و اجتمککاعی جامعککه، هم چککننی بککه رسککمیت شککناخنت فرهنککگ و اسککتعداد هککر فککرد و گککروه یککا

گروه هایی که توسط آن ها شناخته می شوند، به پتانسیل هایشان دست یابند. این دیدگاه، اسککطوره ها، تصککورات

نادرست، اکاذیب، کلیشه ها و فرضیات فرهنگی که منجر به نابرابری ساختاری و تبعیض بککر اسککاس تفاوت هککای

( و گککرنت )۱۹۹۳انسانی می شود را به چالش می کشککد، بککا آن هککا مقابلککه کککرده و آن هککا را مختککل می کنککد. بنکس )

( نقککد اسککطوره ها در آمککوزش چنککدفرهنگی را نشککان داده انککد و این کککه چطککور اکککاذیب می تواننککد بککر اسککاس۱۹۹۴

پیش فرض های فرهنگی شکل بگریند، ایککده هایی کککه دربککاره اعضککای یککک گککروه فککرهنگی یککا فرهنککگ افککراد، بککدیهی

فرض شده اند. پیش فرض ها می توانند شکل کلیشه به خککود بگرینککد، ادعاهککای عمومککا پذیرفتککه شککده ماننککد اینکککه

»مردم خاورمیانه از تروریسم حمایت می کننککد«، »افککرادی کککه در جوامککع شککهری زنککدگی می کننککد، مسککتحق زنککدگی

کردن در وضعیت فقریانه خود هستند« یا »باید به نوجوانان دستمزد پرداخت شود«. این پیش فرض هککا مشککتق از

چهارچوب های فرهنگی ارجاع مبتین بر تجربیات فردی است. بیشرت افراد برای مککوقعیت و ایککده های فرهنگیشککان

توجیهات عقالنی آورده اند. با این حال، بیشرت پیش فرض های فرهنگی شان باورهایی حقیقتا بدون هیچ گواه یککا

با شواهد صحیح اندک است. بککه عنککوان معلم، مککا پیش فرض هککای فککرهنگی داریم و متناسککب بککا آن هککا گککاهی بککه

گونه ای زیان آور و گاهی به گونه ای که برای دانش آموزان و زنککدگی سککایر افککراد در جامعه مککان مفیککد اسککت، عمککل

می کنیم. در کالس های علم که عدالت اجتماعی مهم است، امکان تغیری زندگی برای دانش آموزان ممکن می شود.

برای مثککال، معلمککانی کککه رویکککرد عککدالت اجتمککاعی دارنککد، خککود را متعهککد بککه فککراهم کککردن منککابع رضوری بککرای

( این معلمان را این گونه توصیف می کند: »کسانی که به پکککرورش۱۹۹۸آموخنت همه دانش آموزان می دانند. کول )

همکککه کودککککان اهمیت می دهنکککد و در صکککورت وجکککود احتمکککال مکککرگ، گرسکککنگی، زنکککدگی بی معنکککا و ناامیدانکککه

دانش آموزانش خشمگنی می شوند… آن ها مخالف جدا کککردن دانش آمککوزان هسککتند و در خککدمت دانش آموزان شککان

(. این منابع، شامل ابزار مادی مانند کتاب های علمی و دیگر لوازم علم آموزی می شود.۲۸۵کار می کنند« )صفحه 

الزامات زیسیت و احسایس برابر، نظری باور داشنت بککه توانککایی و ارزش دانش آمککوزان، اهمیت دادن بککه آن هککا بککه

مثابککه افککراد و یادگرینککدگان، توقککع بککاال و درخواسککت های سککخت گریانه داشککنت از آن هککا، رسمایه های اجتمککاعی و

فرهنگی رضوری برای مذاکره با جهان است. تعهد معلمککان علککوم بککه عککدالت اجتمککاعی متککاثر از محیککط مدرسککه و

اجتمککاع اسککت. معلمککان علککوم نککه تنهککا ابزارهککا را در اختیککار دانش آمککوزان قککرار می دهنککد، بلکککه اسککتعدادها و



توانایی های دانش آموزان شان را شکوفا می کنند، بنابراین آن ها دیدگاه زیککان گری را کککه آمککوزش دانش آمککوزان بککه

و تامدخ ،اهالاک هب یسرتسد ندرک مهارف اب ات تسا صخش ره یارب –حاشیه رانده شده را شکل می دهد، نمی پذیرند، بلکه نگاهشان را بککه تمککام دانش آمککوزان  نککه فقککط آن هککایی کککه از

و تامدخ ،اهالاک هب یسرتسد ندرک مهارف اب ات تسا صخش ره یارب –پیشینه ای ممتاز برخوردارند  به عنککوان افککراد دارای رسمایه ای فککرهنگی کککه اسککاس توانککایی آموخنت شککان اسککت

تغیککری می دهنککد؛ این رسمایه ها شککامل زبککان، دانش فککرهنگی، ارتبککاط بککا فرهنککگ خککود و تجربیککات می شککود. )

 & , 1990Bourdieu Passeron)

درک مسائل عدالت اجتماعی و برنامه های علم آموزی

مطالعککات در این زمینککه بککر روی باورهککای معلمککان یککا ابزارهککای آموزیش چنککدفرهنگی یککا هککر دو، بککه وسککیله

ترکیب های متنوعی از ابزارهایی که باورها و عملکرد دانش آموزان را اندازه گککریی می کنککد، متمرکککز بککوده اسککت )

,  2004;  ,  ,  &  ,  1995Lee McLaughlin Shepard O’Day, 1995در مطککالعه ای بککر روی رابطککه باورهککای .)

 بککه ادغککام موفقیت آمککزی7( نشان می دهد که اسککتقرار همگککرایی تعلیمی۲۰۰۴معلمان علوم و برنامه علم آموزی، لی )

زبان و فرهنگ دانش آموزان با ساختار علم و دانش وابسته است. به عالوه، لی متوجه شککد کککه توانککایی معلمککان

و تامدخ ،اهالاک هب یسرتسد ندرک مهارف اب ات تسا صخش ره یارب –در اجرای هم گرایی تعلیمی  ادغام طبیعت علم با فرهنگ و زبان دانش آموزان  پروسه ای تدریجی است کککه بککه و تامدخ ،اهالاک هب یسرتسد ندرک مهارف اب ات تسا صخش ره یارب –

مزیان زیادی به پیرشفت حرفه ای و حمایت معلم وابسته است. در مطالعه ای متمرکز بر ماهیت باورهای معلمککان

( نشان داده اند که تجربیات متنوع۲۰۰۴به عنوان عامل تعینی کننده اعمال و روش های آموزیش برند و گالسون )

، باورهککای از پیش موجککود را تاییککد یککا بککه چککالش کشککیده اند. نتککایج تحقیککق بککر روی8معلم هککای پیش ازخککدمت

2003Latino , &   کمک معلمان التنی ) paraprofessionals Monzó & Rueda, 2003 Ruedaنتایج برند و گالسون را )

تایید و گسرتش داد.

هنگککامی کککه معلمککان تالش می کننککد محتککوای چنککدفرهنگی را درون برنامککه علم آمککوزی ادغککام کننککد، مککزیان ادغککام

( بککا اسککتفاده از چهککار۲۰۰۰نیت مند است، اما آگاهانه نیست. ادغام معموال در سککطح جککزیی بککاقی می مانککد. کی )

رویکککرد بنکس بککرای اصککالح برنامککه آموزیش چنککدفرهنگی نشککان می دهککد کککه معلمککان توانسککتند مککوارد زیککر را

دربرنامه آموزیش ادغام کنند:

در سطح اقدام محتوا یا رویکرد همکاری، مثال های مرتبط فرهنگی مانند داده ها و اطالعات، برای نشان•

دادن مفاهیم و ایده های اصلی رشته آکادمیشان؛ و

محتوا، مفاهیم و درس ها، بدون هیچ تغیریی در ساختارها.•

7 instructional congruence
.معلم هایی که بنابر نظام تربیت معلم در آمریکا در حال آموزش عملی برای تدریس هستند 8



تعداد کمی از معلمان در درسشان برنامه آموزیش را به گونه ای تغیری دادند که دانش آمککوزان بتواننککد محتککوا را از

دیدگاه های فرهنگی و قومی مختلف برریس کنند )رویکرد دگرگونی(، و هیچ کدام از معلمککان، فرصککت هایی برابککر

برای تصمیم گریی و عمل دانش آموزان در راستای وظایف مدنی شان فراهم نکردند )رویکرد کنش(.

یک برریس انتقادی ایککده ها دربککاره یککادگریی و شککیوه های تعلیمی و مربککوط بککه برنامککه آموزیش، تمرکککز بککر روی

(، نگرش معلمان را نسبت به۲۰۰۲معلمان پیش ازخدمت حارض در برنامه آموزیش را گسرتش می دهد: ون هوک )

اجرای برنامککه علم آمککوزی چنککدفرهنگی رشح می دهککد و خاطرنشککان می کنککد کککه موانککع شککناخته شککده آن هککا بککرای

تککدریس در کالس هککای بککه لحککاظ نککژادی متفککاوت، نشککانه های از نگککرش منفی آن هککا نسککبت بککه این یادگرینککدگان

( ادعا می کند معلمان چندفرهنگ گرا می بایست:۱۹۹۰)دانش آموزان( است. گی )

بتوانند برابری را به عنوان فرصت های آموزیش قابل قیککاس و یکسککان بککرای دانش آمککوزان رنگنی پوسککت•

مفهوم پردازی کنند، نه که با همه رفتار یکسان داشته باشند؛

به روش های معمول تدریس خود که ضد برابری آموزش عمل می کنند، آگاه باشند؛ و•

روش های تعلیمی را با دانش آموزان رنگنی پوست سازگار کنند.•

با استفاده از روش های تحقیق برای کمک به فلسفه معلمان، ما می توانیم ایده های معلمان علوم دربککاره آمککوزش

چنککدفرهنگی و اثککر این ایککده ها بککر توسککعه برنامککه علم آمککوزی و اسککتفاده از فعالیت هککای علمی چنککدفرهنگی در

کالس هایشان را شناسایی کککنیم. در بخش بعککدی، فعالیت هککایی علمی می بینیککد کککه مثال هککایی از تالش معلمککان

علوم برای قرار دادن آموزش چندفرهنگ گرایانه در برنامه های علم آموزی و آموزش کالس هایشان است.



کاربرد عملی عدالته اجتماعی در برنامهه علم آموزی

این بخش از این فصل بر روی چند مثال از برنامه های علم آموزی تمرکز می کند که توسط معلمان علککومی کککه در

دوره علم آمککوزی سککطح پیرشفته قککرار گرفته انککد، نوشککته شککده اسککت. تمرین هککای زیککر گزیککده ای از طککرح درس

مشارکت کنندگان در یک مطالعه کیفی درازمدت است و به عنوان مثال هایی از تالش هایشان برای تلفیککق آمککوزش

چندفرهنگ گرایانه، به کار گرفته می شود.

. در فعالیت های زیر چه فرضیاتی بر پایه فرهنگ وجود دارد؟۱تمرین 

She’ll “از درس زمنی شنایس )علوم زمنی(: دانش آموزان به آهنگ »چرخه آب« که بر روی آهنگ . ۱ Be

   Coming ’Round the Mountain.دنهدیم شوگ ،دوشیم هدناوخ ” خوانده می شود، گوش می دهند.

    ,    )   (.Water travels in a cy, 1995cle y, 1995es it does y, 1995es it does

    ,    )   (.Water travels in a cy, 1995cle y, 1995es it does y, 1995es it does

    ,It goes up as evaporation

   ,Forms clouds and condensation

   ,    )   (.Falls down as precipitation y, 1995es it does y, 1995es it does

. از دریس درباره صدا: دانش آموزان به قطعه ای از موسیقی کالسیک گوش می دهند.۲

:۲۰۰۸. از آزمون فزییک در ژانویه ۳

 مرت باال می رود. مزیان تغیری کل انرژی۳۷۰ کیلوگرم بر روی تخته اسکی تا ارتفاع ۵۵اسکی بازی با جرم 

پتانسیل گرانیش اسکی باز چقدرک است؟

. از جلسه درس آزمایش علوم: برای یک فعالیت گروهی معلم درخواست می کند که:۴

الف( تمام دانش آموزان التنی با یکدیگر هم گروه شوند.

ب( دخرتان گزارش کالیس بنویسند.

. کدام یک از چهککار رویکککرد بنکس دربککاره آمککوزش فککرهنگی )همکککاری، افزاییش، دگرگککونی، کنش( در هککر۲تمرین 

مثال به کار رفته است؟ اگر بیش از یک رویکرد مربوط است، توضیح دهید چرا.



. خکککانم مکککاری از دانش آمکککوزانش می خواهکککد ککککه تصوراتشکککان از دانشکککمندان را مکککورد پرسکککش قکککرار دهکککد. از۱

دانش آمککوزان خواسککته می شککود کککه تصککویری از دانشککمند نقایش کننککد. پس از آن خککانم مککاری از طریککق نمککایش

پاورپوینیت با تصاویری از دانشمندان از نگاه زمینه های فرهنگی و اخالقی متفاوت، بحیث را هدایت می کند.

. آقای هریس در کالس زیست شناسیش از دانش آموزانش می خواهد کککه زنجککریه غککذایی بسککازند. دانش آمککوزان۲

می توانند هر منطقه ای از جهان را انتخاب کنند، تحقیق کنند و زنجریه غذایی بسازند. دانش آموزان زنجریه هککای

غذاییشان را در کالس ارائه می دهند.

. از دانش آموزان خواسته می شود برای تمرین آزمایشگاه رسم نمودار، مقاله ای درباره تککاریخ آدامس بخواننککد.۳

مقاله بر روی کاربرد باسککتانی آدامس توسککط یونانیککان و بومیککان آمریکککایی تاکیککد می کنککد. سککپس بککه توسککعه و

معرفی آدامس مدرن توسط جرنال مکزیکی آنتونیو لوپز دوآنا به کککارآفرین آمریکککایی تومککاس آدام می رسککد، کیس

که بازاریابی انبوه آدامس را آغاز کرد. سککپس از دانش آمککوزان خواسککته می شککود کککه داده هککای مربککوط بککه زمککان

جویدن را از دستیار آزمایشگاه جمع آوری کرده و نمودار بسازند.

. در کالیس درباره اثرات زیست محیطی دانش آموزان درباره اطالعات مرتبککط تحقیککق می کننککد و سککپس آزمککون۴

//:»اثرات زیست محیطی«، که عادت هایشککان را برریس می کنککد، می دهنککد ) . .http www ecofoot orgبعککد از .)

این که تمام دانش آموزان امتیازاتشان را دریافت کردند، درباره راه های بهبود اثرات زیست محیطی بحث می شککود.

در طول پنج روز آینده دانش آموزان دفرتچه ای برای ثبت روزانه هککر آن چککه اتالف می شککود تهیککه می کننککد )مککدت

زمانی که شری آب هنگام مسواک زدن باز می ماند، مدت زمانی که دوش می گریند، چککک کککردن مککدت زمککان روشککن

کردن چراغ ها و کامپیوتر، مقدار غککذایی کککه دور می ریزنککد و غککریه(. در کالس بککرای مککزیان متوسککطی کککه اثککرات

زیسککت محیطی بایککد باشککد هککدف تعککینی می شککود. پس از آن، دانش آمککوزان خربنککامه ای شککامل حقککایقی دربککاره

بوم شنایس، حفظ منابع طبیعی و تغیری محلی دانش آموزی منترش می کنند. به منظور بحث درباره مسککائل پیش

رو با نگاه به تعامل با اجتماع بزرگ تر، باشگاه دانش آموزی تشکیل می شود. وبسایت باشگاه بککه عنککوان ابککزاری

ارتباطی میان دانش آمککوزان و جامعککه خدمت رسککانی می کنککد. هککدف نهککایی این اجتمککاع، اقککدام عملی جهت کککاهش

مرصف آب و برق خواهد بود.



. در دریس مربوط به سلول ها، آقای رابرتز، ده جلسه درس تعاملی و پژوهش محور طراحی می کند کککه در آن،۵

سلول ها، تئوری سلول و گونککاگونی آن، شکککل و سککاختار سککلول و رابطککه میککان گیاهککان و انسککان بحث، برریس و

توضیح داده می شود. درس هشتم به گککونه ای طککراحی شککده اسککت کککه دانش آمککوزان کاربردهککای متنککوع گیاهککان

برای افراد مختلف در جهان را برریس کننککد. از دانش آمککوزان خواسککته می شککود کککه یککک گیککاه را انتخککاب کننککد تککا

درباره کاربرد آن در میان گروه های بومی تحقیق کنند. سپس دانش آموزان می بایست یک کاردسیت درسککت کننککد

که گیاه و فرهنگ گروه بومی را توضیح دهد و آن را بر روی تابلوی اعالنات کالس قرار دهند.

. معلمی بککرای دانش آمککوزانی کککه در دوره علککوم زنککدگی ثبت نککام کرده انککد، دریس دربککاره بوم شنایس۳تمککرین 

طراحی می کند. سه درس پژوهش محور اول بککه گککونه ای طککراحی شککده اند کککه درک از سککاختار، اسککاس و روابککط

میان اکوسیستم ها را توسککعه دهککد. درس چهککارم بککر روی پویککایی، خصوصککیات و تککاثری جمعیت انسککانی تمرکککز

می کند. موارد زیر گزیده ای از دستور کار قرار داده شده در طراحی درس جمعیت های انسانی و مهاجرت است.

و تامدخ ،اهالاک هب یسرتسد ندرک مهارف اب ات تسا صخش ره یارب –. فعال کردن اسرتاتژی تفکککر  منحککین جمعیت انسککانی در صککد سککال اخککری یککا نمککوداری از مککزیان مهککاجرت بککه۱

آمریکا در صد سال اخری.

از دانش آمککوزان بخواهیککد دربککاره سککواالتی ماننککد سککواالت زیککر بحث کننککد: جمعیت چگونککه رشککد می کنککد؟ لغت

 تککزنل۱۹۴۰ و ۱۹۳۰ مزیان مهاجرت افککزایش داشککته اسککت؟ چککرا در ۱۹۱۰»مهاجرت« به چه معناست؟ چرا در سال 

جمعیت رخ داده است؟ چه موج مهاجرتی در حال وقوع است؟

. کاربرد پویایی/بوم شنایس جمعیت در وقایع حال حارض.۲

الف( دانش آموزان بخش هایی از مزیگردی درباره سیاست مهاجرت، اصالحات و همسان سازی را از یک وبسکککایت

آنالین به دقت مشاهده می کنند.

ب( در حالی که دانش آموزان بخش های مزی گرد را تماشا می کنند، بخش های مهم الیحه هککا/طرح هککای پیشککنهادی

اصلی در کنگره را مرور کنید.



و تامدخ ،اهالاک هب یسرتسد ندرک مهارف اب ات تسا صخش ره یارب –. مالقات با اعضای کنگره  سیاست مهاجرتی آمریکا۳

الف( دانش آموزان به صککورت تصککادفی توسککط کارت هککایی بککه تککرتیب شککماره/رنککگ ماننککد: سیاسککت مداران، افککراد

دارای کسب و کار کوچک، شورای محلی الرازا، مهککاجران فاقککد مککدارک قککانونی، آمریکاییککان وطن پرسککت، مهککاجران

دارای مدارک قانونی، مهاجران از خاورمیانه، معلمان و مسککئوالن مدرسککه، گروه بنککدی می شککوند. درون هککر گککروه

موضع خود را درباره مهاجرت محلی بسط می دهند.

ب( دانش آموزان طرح کلی موضع خود رامشککخص می کننککد، بککرای گروه هککای دیگککر سککوال طککرح می کننککد و بککرای

نکات/سواالت پیش بیین شده گروه های دیگر استدالل متقابل خود را بسط می دهند.

ج( هر یک از گروه ها خود را به هککیئت منصککفه می بککرد؛ همککراه بککا معلم کککه بککه عنککوان عضککو کنگککره ایفککای نقش

می کند و گرداننده جلسه که عقاید عمومی درباره مسائل بحث برانگککزی را دنبککال می کنککد، بککه امیککد آن کککه الیحه ای

جامع توسعه یابد و توسط کاخ سفید و سنا تایید شود.

د( هر گروه سه دقیقه وقت دارد تا موضع خود را در مقابل اعضککای کنگککره ارائککه کنککد و بککه مککدت یککک-دو دقیقککه

سواالت گروه های دیگر پرسیده می شود. زمانی که هر گروه موضع خود را ارائککه می کنککد، گرداننککده جلسککه بایککد

فضککای حککرفه ای و محرتمانککه را کککه در آن هککر گککروه بککه موضککع گککروه دیگککر بککدون حملککه شخیص و نظککرات

غریمحرتمانه گوش می دهد، حفظ کند.

ه( در انتهای جلسه، از دانش آموزان خواسککته می شککود بککه این موضککوع فکککر کننککد کککه جمعیتک در حککال رشککد چککه

تاثریی بر محیط های محلی، ملی و جهانی می گذارد. ) این افککراد کجککا زنککدگی خواهنککد کککرد؟ این انفجککار جمعیت

چه تاثریی بر محیط زیست می گذارد؟(

و( دانش آمککوزان می بایسککت در حککداقل نصککف صککفحه از موضککع خککود دربککاره سیاسککت مهککاجرتی و ارتبککاط رشککد

جمعیت/مهاجرتک با مسائل بوم شناخیت دفاع کنند.



سواالتی برای بحث و تفکر

. چه رویکردها و اسرتاتژی های چندفرهنگ گرایانه ای در این درس به کار رفته است؟۱

. این درس چگونه می تواند منجر به درک تدریجی عدالت اجتماعی در دانش آموزان شود؟۲

. آموزش چندفرهنگ گرایانه  در ارتقای عدالت اجتماعی چه نقیش دارد؟۳

: فصل پانزدهم از »پداگوژی عدالت اجتماعی در برنامه آموزیش«، ساندکا ک. چپمن، نیکوال هابل، انتشاراتمنبع

۲۰۱۰راتلج: 


	درک مسائل عدالت اجتماعی و برنامههای علمآموزی
	کاربرد عملی عدالت اجتماعی در برنامه علمآموزی
	این بخش از این فصل بر روی چند مثال از برنامههای علمآموزی تمرکز میکند که توسط معلمان علومی که در دوره علمآموزی سطح پیشرفته قرار گرفتهاند، نوشته شده است. تمرینهای زیر گزیدهای از طرح درس مشارکتکنندگان در یک مطالعه کیفی درازمدت است و به عنوان مثالهایی از تلاشهایشان برای تلفیق آموزش چندفرهنگگرایانه، به کار گرفته میشود.
	تمرین ۱. در فعالیتهای زیر چه فرضیاتی بر پایه فرهنگ وجود دارد؟
	تمرین ۲. کدامیک از چهار رویکرد بنکس درباره آموزش فرهنگی (همکاری، افزایشی، دگرگونی، کنش) در هر مثال به کار رفته است؟ اگر بیش از یک رویکرد مربوط است، توضیح دهید چرا.
	۱. خانم ماری از دانشآموزانش میخواهد که تصوراتشان از دانشمندان را مورد پرسش قرار دهد. از دانشآموزان خواسته میشود که تصویری از دانشمند نقاشی کنند. پس از آن خانم ماری از طریق نمایش پاورپوینتی با تصاویری از دانشمندان از نگاه زمینههای فرهنگی و اخلاقی متفاوت، بحثی را هدایت میکند.
	۲. آقای هریس در کلاس زیستشناسیش از دانشآموزانش میخواهد که زنجیره غذایی بسازند. دانشآموزان میتوانند هر منطقهای از جهان را انتخاب کنند، تحقیق کنند و زنجیره غذایی بسازند. دانشآموزان زنجیرههای غذاییشان را در کلاس ارائه میدهند.
	۳. از دانشآموزان خواسته میشود برای تمرین آزمایشگاه رسم نمودار، مقالهای درباره تاریخ آدامس بخوانند. مقاله بر روی کاربرد باستانی آدامس توسط یونانیان و بومیان آمریکایی تاکید میکند. سپس به توسعه و معرفی آدامس مدرن توسط جنرال مکزیکی آنتونیو لوپز دوآنا به کارآفرین آمریکایی توماس آدام میرسد، کسی که بازاریابی انبوه آدامس را آغاز کرد. سپس از دانشآموزان خواسته میشود که دادههای مربوط به زمان جویدن را از دستیار آزمایشگاه جمعآوری کرده و نمودار بسازند.
	۴. در کلاسی درباره اثرات زیستمحیطی دانشآموزان درباره اطلاعات مرتبط تحقیق میکنند و سپس آزمون «اثرات زیستمحیطی»، که عادتهایشان را بررسی میکند، میدهند (http://www.ecofoot.org). بعد از اینکه تمام دانشآموزان امتیازاتشان را دریافت کردند، درباره راههای بهبود اثرات زیستمحیطی بحث میشود. در طول پنج روز آینده دانشآموزان دفترچهای برای ثبت روزانه هر آنچه اتلاف میشود تهیه میکنند (مدت زمانی که شیر آب هنگام مسواک زدن باز میماند، مدت زمانی که دوش میگیرند، چک کردن مدت زمان روشن کردن چراغها و کامپیوتر، مقدار غذایی که دور میریزند و غیره). در کلاس برای میزان متوسطی که اثرات زیستمحیطی باید باشد هدف تعیین میشود. پس از آن، دانشآموزان خبرنامهای شامل حقایقی درباره بومشناسی، حفظ منابع طبیعی و تغییر محلی دانشآموزی منتشر میکنند. به منظور بحث درباره مسائل پیش رو با نگاه به تعامل با اجتماع بزرگتر، باشگاه دانشآموزی تشکیل میشود. وبسایت باشگاه به عنوان ابزاری ارتباطی میان دانشآموزان و جامعه خدمترسانی میکند. هدف نهایی این اجتماع، اقدام عملی جهت کاهش مصرف آب و برق خواهد بود.
	۵. در درسی مربوط به سلولها، آقای رابرتز، ده جلسه درس تعاملی و پژوهش محور طراحی میکند که در آن، سلولها، تئوری سلول و گوناگونی آن، شکل و ساختار سلول و رابطه میان گیاهان و انسان بحث، بررسی و توضیح داده میشود. درس هشتم به گونهای طراحی شده است که دانشآموزان کاربردهای متنوع گیاهان برای افراد مختلف در جهان را بررسی کنند. از دانشآموزان خواسته میشود که یک گیاه را انتخاب کنند تا درباره کاربرد آن در میان گروههای بومی تحقیق کنند. سپس دانشآموزان میبایست یک کاردستی درست کنند که گیاه و فرهنگ گروه بومی را توضیح دهد و آن را بر روی تابلوی اعلانات کلاس قرار دهند.
	تمرین ۳. معلمی برای دانشآموزانی که در دوره علوم زندگی ثبت نام کردهاند، درسی درباره بومشناسی طراحی میکند. سه درس پژوهشمحور اول به گونهای طراحی شدهاند که درک از ساختار، اساس و روابط میان اکوسیستمها را توسعه دهد. درس چهارم بر روی پویایی، خصوصیات و تاثیر جمعیت انسانی تمرکز میکند. موارد زیر گزیدهای از دستور کار قرار داده شده در طراحی درس جمعیتهای انسانی و مهاجرت است.
	۱. فعال کردن استراتژی تفکر – منحنی جمعیت انسانی در صد سال اخیر یا نموداری از میزان مهاجرت به آمریکا در صد سال اخیر.
	از دانشآموزان بخواهید درباره سوالاتی مانند سوالات زیر بحث کنند: جمعیت چگونه رشد میکند؟ لغت «مهاجرت» به چه معناست؟ چرا در سال ۱۹۱۰ میزان مهاجرت افزایش داشته است؟ چرا در ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ تنزل جمعیت رخ داده است؟ چه موج مهاجرتی در حال وقوع است؟
	۲. کاربرد پویایی/بومشناسی جمعیت در وقایع حال حاضر.
	الف) دانشآموزان بخشهایی از میزگردی درباره سیاست مهاجرت، اصلاحات و همسانسازی را از یک وبسایت آنلاین به دقت مشاهده میکنند.
	ب) در حالی که دانشآموزان بخشهای میز گرد را تماشا میکنند، بخشهای مهم لایحهها/طرحهای پیشنهادی اصلی در کنگره را مرور کنید.
	۳. ملاقات با اعضای کنگره – سیاست مهاجرتی آمریکا
	الف) دانشآموزان به صورت تصادفی توسط کارتهایی به ترتیب شماره/رنگ مانند: سیاستمداران، افراد دارای کسب و کار کوچک، شورای محلی لارازا، مهاجران فاقد مدارک قانونی، آمریکاییان وطنپرست، مهاجران دارای مدارک قانونی، مهاجران از خاورمیانه، معلمان و مسئولان مدرسه، گروهبندی میشوند. درون هر گروه موضع خود را درباره مهاجرت محلی بسط میدهند.
	ب) دانشآموزان طرح کلی موضع خود رامشخص میکنند، برای گروههای دیگر سوال طرح میکنند و برای نکات/سوالات پیشبینیشده گروههای دیگر استدلال متقابل خود را بسط میدهند.
	ج) هر یک از گروهها خود را به هیئت منصفه میبرد؛ همراه با معلم که به عنوان عضو کنگره ایفای نقش میکند و گرداننده جلسه که عقاید عمومی درباره مسائل بحثبرانگیز را دنبال میکند، به امید آنکه لایحهای جامع توسعه یابد و توسط کاخ سفید و سنا تایید شود.
	د) هر گروه سه دقیقه وقت دارد تا موضع خود را در مقابل اعضای کنگره ارائه کند و به مدت یک-دو دقیقه سوالات گروههای دیگر پرسیده میشود. زمانی که هر گروه موضع خود را ارائه میکند، گرداننده جلسه باید فضای حرفهای و محترمانه را که در آن هر گروه به موضع گروه دیگر بدون حمله شخصی و نظرات غیرمحترمانه گوش میدهد، حفظ کند.
	ه) در انتهای جلسه، از دانشآموزان خواسته میشود به این موضوع فکر کنند که جمعیت در حال رشد چه تاثیری بر محیطهای محلی، ملی و جهانی میگذارد. ( این افراد کجا زندگی خواهند کرد؟ این انفجار جمعیت چه تاثیری بر محیط زیست میگذارد؟)
	و) دانشآموزان میبایست در حداقل نصف صفحه از موضع خود درباره سیاست مهاجرتی و ارتباط رشد جمعیت/مهاجرت با مسائل بومشناختی دفاع کنند.
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	۱. چه رویکردها و استراتژیهای چندفرهنگگرایانهای در این درس به کار رفته است؟
	۲. این درس چگونه میتواند منجر به درک تدریجی عدالت اجتماعی در دانشآموزان شود؟
	۳. آموزش چندفرهنگگرایانه در ارتقای عدالت اجتماعی چه نقشی دارد؟
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