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 مقدمه

اصول اساسی شود که محسوب می 2اینظریه نسبتاً جدیدی در حوزه نظام تربیت مدرسه 1تربیت انتقادی

پردازان ریشه دارد. نظریه 4و مارکوزه 3های آدورنوو مبانی فکری آن در مکتب فرانکفورت از جمله در اندیشه

های سیاسی و ای اجتماعی و مرتبط با زمینهوپرورش در جوامع معاصر، پدیدهانتقادی معتقدند ساختار آموزش

آموزشی را در نتیجه ایدئولوژی موجود و نهفته در آنان بیشتر مشکالت (. Armitage, 2011تاریخی است )

ساختار و  که بر-را  5نئولیبرالیسم هایی از قبیلدانند و ایدئولوژیها و اقدامات آموزشی مدارس مدرن میبرنامه

های آموزشی و اصالح رفت از مشکالت نظامدهند و راه برونمورد نقد قرار می -محتوای مدارس حاکم است

ای و این رویکرد، خالف روند غالب بر تربیت مدرسه دانند.به تربیت می 6ذ رویکردی رادیکالآن را، اتخا

را در نظر دارد و  7(؛ تربیتی رادیکال که ایده رهایی بخشی ,2004Hicksطالب تغییر و اصالح اجتماعی است )

طرفداران این رویکرد براین ورزد. گیری محیط رهایی بخشی تأکید میای برای شکلبه عنوان زمینه 8بر گفتگو

کند و یادگیری در مدارس های تغییر اجتماعی را مهیا میباورند که تمرکز بر ماهیت گفتگویی تربیت، فرصت

 .(Gerrard, 2013دهد )را با مسائل اجتماعی و فرهنگی پیوند می

در همین راستا اند. وپرورش ارائه دادهمربیان رادیکال، گفتمان و درک جدیدی از فرایند آموزش

)اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی( در قلمرو تربیت انتقادی شکل گرفتند. به نظر آنها  9های بازتولیدنظریه

اقتصادی خود  کنند که هر شاگردی مطابق طبقه اجتماعی وای طراحی میگونهرا به مدارس، دانش و مهارت

در رواج عالیق سیاسی و اقتصادی طبقات باالدست ای کنندهبرداری کند و فرهنگ، نقش تعییناز آنها بهره

های بازتولید، نقش مهمی در به وجود آمدن درک جدید از ماهیت سیاسی و نظریه .(Giroux, 1983دارد )

حال نقدهایی به این رویکرد اند. بااینوپرورش و روابط آن با سلطه و ایدئولوژی غالب داشتهفرهنگی آموزش

                                                 
1. Critical education 

اند که در مدارس عمومی مدرن عرضه کرده از آنجاکه متفکران انتقادی مباحث خود را عموماً نسبت به شکل رسمی تربیت. 2

باشد، در این نوشتار متناسب با تعبیر رایج در جامعه ما برای این مصداق از جوامع معاصر  امری رایج  و دارای الگویی متعارف می

  وپرورش یا نظام آموزشی استفاده شد.     تربیت، عبارت آموزش
3. Adorno 
4. Marcuse 

5. Neoliberalism 

6. Radical education 
7. Emancipatory 

8. Dialogue 

9. Reproduce 
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سبت به فرایند آموزشی در مدرسه، نادیده گرفتن عاملیت انسان، سازوکار سلطه و روابط از قبیل بدبینی زیاد ن

 (. ,2003Girouxوارد شد ) 1پردازان مقاومتپیچیده و دیالکتیکی میان انسان، سلطه و طبقه، توسط نظریه

و فرض مسلم در رویکرد مقاومت قابل مبارزه بودن فرایند بازتولید طبقات اجتماعی در مدارس 

 (. ویلیس(Zibakalam & mohammadi, 2015, P. 53توجه به تضادهای موجود در مدرسه و جامعه است 

 شد مدعی آن با مطابق و داد انجام 2نگارانه قوم پژوهشی1977از پیشگامان این رویکرد است. او در سال 

 و مسخره را آن هستند، میلبی تحصیل و مدرسه به نسبت خود، طبقه بازتولید ضمن کارگر طبقه فرزندان

 است. انتظارات، مدرسه فرهنگ با تضاد در که هستند فرهنگی پیرو و کنندمی انکار را مدرسه هایارزش

 ویلیس نظر به. است داریفرهنگ سرمایه با نیز متفاوت طبقه این در موجود اجتماعی کنترل و هاارزش

 در آنها هستند؛ خود فرهنگ به متعهد و کردندمی مقاومت غالب فرهنگ برابر در طبقه این در شاگردان

 کندمی اشاره پنداشتند. البته ویلیساهمیت میآن را بی و نداشتند اشتیاقی داریسرمایه ایدئولوژی به پیوستن

 مدرسه، تأثیر درون عاملیت بر داراست غالب ایدئولوژی که ایپیچیده فرایندهای وسیله به اغلب مقاومت این

 ,Willis).  شودمی آنان مقاومت شدن کشیده انحراف به و شدن محدود موجب گذارند؛می انکاریغیرقابل

)1990Harvey, ; 1977 ها در این حوزه محسوب میترین چهرهنیز از شاخص 3و مایکل اپل هنری ژیرو

کند، به تضادها و رویکرد مقاومت، عاملیت معلمان و شاگردان را لحاظ می. (Sharepour, 2004) شوند

کند؛ و بر دیالکتیک بین ساختار و عاملیت انسان و های موجود در مدرسه، خانه و اجتماع توجه میتنش

  (.Giroux, 1983) کنددرک روابط پیچیده و دیالکتیکی قدرت، دانش و ارزش تأکید می

 شناخته انتقادی تربیت یبرا آغازی نقطه و مرکزی هسته عنوانبه اغلب بازتولید هایبااینکه نظریه 

 هایارزش اما ازآنجاکه دهند،می ارائه آن سیاسی ماهیت و آموزش از عمیقی نسبتاً  درک و شوندمی

انسانی  شوند، در رویکرد مقاومت نقش محوری عاملیتنمی فراگیر خودی به خود طوربه داریسرمایه

ژیرو با در نظر گرفتن روابط غیردوستانه میان معلمان و شاگردان و وجود  .گیردقرار می ویژه موردتوجه

انگیزگی در شاگردان، روحیه پایین معلمان و مدیران و وجود روابط سلسله مشکالتی از قبیل خستگی و  بی

مراتبی میان مسئوالن آموزشی، اصالح ساختارهای آموزشی و تقویت روابط دوستانه و مبتنی بر گفتگوی 

زعم پژوهشگران، (. ازآنجاکه بهGiroux, 1976دهد )تقادی در سطوح مدیریتی  مدارس را پیشنهاد میان

(، چرخش Skidmore, 2006 & Elkader, 2015شود )منجر می گفتگو در آموزش به بهبود نتایج آموزشی

                                                 
1. Resistance 

2. Ethnographic 

3. Apple 
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 ,Zachry) گیردشناختی در روند آموزش و یادگیری مدارس با محوریت گفتگو موردتوجه قرار میروش

1985 & Tulbure, 2011آموزش مفهومی عام و پرکاربرد است اما نظریه انتقادی  (. بااینکه گفتگو در

های دهد که با گفتگوهای رایج در فضای تربیتی متفاوت است و سیاستخوانش جدیدی از آن ارائه می

 ای در تحقق آن دارند.کنندهآموزشی نقش تعیین نظام

در وپرورش اهمیت آموزش به جامعه گذارسیاستمراجع و نهادهای هار دهه اخیر در ایران نیز در چ

و  اندداشته توجهاصالح نظام آموزشی نسبت به همواره  اند وحیات فردی و اجتماعی مردم اذعان کرده

تنظیم سند اند. وپرورش انجام دادهها و اقداماتی برای اصالح و ایجاد تغییرات اساسی در نظام آموزشتالش

گذار فرهنگی کشور ای مدون و مورد تائید مراجع سیاستوپرورش بر اساس مجموعهتحول بنیادین آموزش

حال هنوز نظام آموزشی کشور ما با ها است. بااینبا عنوان مبانی نظری سند تحول بنیادین از جمله این تالش

که در آن معلم دارای قدرت و شاگرد -طرفه بودن فرایند آموزش مشکالتی از قبیل معلم محوری و یک

کم توجهی به نیازهای شاگرد، تأکید بر حفظ مطالب درسی، تمرکز -مجبور به پذیرش دستورات اوست

های ارزشیابی بر سطوح پایین شناختی، و وجود ساختارهای کامالً متمرکز و تجویزی روبرو است که شیوه

کند و و ساخت فضای ارتباطی و فرهنگی ایجاد می گیری بستری مناسب برای مشارکتمانعی برای شکل

اندرکاران آموزشی، ترویج حس پیامدهایی همچون عدم ارتباط و گفتگوی مؤثر میان معلم و شاگرد و دست

 ,Shokuohi, 1992; Behrangi & Aghayary انفعال، عدم پاسخگویی و اثربخشی پایین را به دنبال دارد

2004; Norozzade, 2005; ) Mahram & Saketi & Masoodi & Mehrmoammadi, 2005; Talebian 

& Tasdighi, 2006; Sadeghi & Amin Khandaghi & Saidi Rezvani, 2010; Amini & Rahimi, 

رو تبیین جایگاه گفتگومحوری در مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و . ازاین .(2017

پیش از بررسی شرایط واقعی تحقق تربیت گفتگو محور، ضروری به  1یرانعمومی نظام جمهوری اسالمی ا

 رسد.نظر می

برای این منظور ابتدا مضامین اصلی تربیت انتقادی در رویکرد مقاومت و جایگاه گفتگو در تربیت 

ر های ژیرو و ابعاد آن تشریح شده است. در بخش بعدی جایگاه گفتگومحوری دانتقادی با تأکید بر دیدگاه

مبانی نظری سند تحول بنیادین و پس از آن امکان واقعی تحقق این رویکرد در نظام آموزشی ایران بررسی 

شد. این بررسی با توجه به فراتحلیلی از مطالعات تحلیلی ناظر به توصیف وضعیت موجود مدارس و نظام 

 آموزشی ایران صورت گرفت.

                                                 
1 . Fundamental Reform Document of Education in the Islamic Republic of Iran (FRDE)  

 ود.شاختصار از آن به  مبانی نظری سند تحول بنیادین یاد میدر این نوشتار، به
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  مضامین اصلی تربیت انتقادی در رویکرد مقاومت

 ایدئولوژی و قدرت با ایپیچیده روابط که است سیاسی – اخالقی تربیت انتقادی از منظر ژیرو عملی 

شود و ای می. در این رویکرد بر عاملیت انسانی تمرکز ویژه(Giroux, 1983, 2003, 2004) دارد حاکم

رویکرد برداشت و درک پیوند عمیقی میان تربیت، آگاهی و دموکراسی وجود دارد و بر همین اساس در این 

 شود.آموز و گفتگو ارائه میجدیدی از مدرسه، معلم، دانش، ایدئولوژی، دانش

و  فرهنگی خصیصه دارای که شوندمی گرفته نظر در عمومی نوعی فضای در این رویکرد مدارس

 توانندکه میآیند به حساب می فرهنگی و اقتصادی قدرتمند هایگروه با بروز مخالفت و مبارزه برای محلی

 نظر به (.Scott Winkler, 1984)کنند  را مهیا دموکراسی گسترش و انتقادی شهروند تربیت برای فرصتی

  های آنها با مدرسهاحساسات و اظهارات شاگردان و مخالفت مدارس و جایگاه و ظرفیت ژیرو، اغلب این

 خود، درون همیشه که هستند اجتماعی هاییمجموعه مدارس»(. Giroux, 1986)شود نادیده گرفته می

 و ساختاری تضادهای درباره مشاجره برای بود خواهند محملی و دهندمی جای را مقاومت از عناصری

 اجتماعی و فرهنگی سیاسی، هاییمجموعه بلکه نیستند اقتصادی صرفاً نهادهای مدارس ایدئولوژیکی....

 آنان عملکرد بر موجود هایمحدودیت هرچند کنند،می عمل غالب ایدئولوژی از مستقل گاهی که هستند

برای  ایشیوه به مراکز دموکراتیک را تبدیل مدارس ژیرو (.Giroux, 1983, P.260) «گذارد.می تأثیر

داند. به نظر او فضای دموکراتیک مدارس و اصول حاکم می شاگردان در مشارکت و مسئولیت حس پرورش

 و روابط توانندآنها می که کندایجاد می اندرکاراندست و شاگردان معلمان، برای هاییموقعیت بر آن،

 را قدرت کنند و روابط بازتعریف و بازسازی را روزمره زندگی معناسازی، عالیق، زبان، میان پیوندهای

  (.Giroux, 2004) کنند درک اجتماعی جنبش از بخشی عنوانبه

 او نظر از. کندمی تأکید انتقادی تربیت پیشبرد برای آنان هایتوانمندی و معلمان نقش بر ژیرو 

 عملکرد و بپردازند مدارس در آموزش به محور، هدف و محور علم و تخصصی گفتمان از فراتر باید معلمان

 و قدرت روابط درک همراه با و تاریخی، و ایدئولوژیکی پارامترهای انتقادی، گفتمان دربرگیرنده آنان

 خودمختاری، و استقالل گرایی،منفعت بر مبتنی به نظر او عقالنیت (.Scott, 2008, P. 105) باشد دانش

 به آنان را کند و جایگاهمی هدایت استانداردگرایی سمت به را آنان و دهدمی قرار تأثیر تحت را معلمان

تجارب  و هااقعیتهای پیشنهادی متخصصان را، بدون توجه به وباید روش دهد کهمی تقلیل هاییتکنسین

شود که نظر گرفته می آفرین درروشنفکر، عاملی تحول کنند. ولی در رویکرد انتقادی، معلم خود، اجرا

 معلمان» و گفتگو با آنان از توانایی الزم برخوردارند. شاگردان در انتقادی هایجهت برانگیختن حساسیت

 مسئله دانش بتوانند آنها تا کنند ایجاد شاگردان در را انتقادی هایحساسیت توانندمی آفرینتحول روشنفکر
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 «بیفزایند. کنندمی زندگی آن در که جهانی کیفیت به و باشند وگومحورگفت بتوانند و کنند ردیابی را محور

(Giroux, 1985, P. 191) 

 به تعهد و گرایانهاثبات دانش از رفتن فراتر را انتقادی تربیت هایویژگی ترینمهم از یکی ژیرو

 است؛ شخصی تجربه و تاریخ جامعه، مختلف هایجنبه بین تعامل و نقد گسترش بر مبتنی که داندمی دانشی

 در دانش انتقال و پیشگویی درک، پژوهش، در گراییاثبات اندیشه جایگزین دیالکتیکی اندیشه ترتیببدین

 فرهنگی دارد و منابع نزدیک پیوند قدرت و فرهنگ با دانش(. Giroux, 1983) شد خواهد تربیت و تعلیم

 گفتگو هایشیوه لذا دربرگیرنده و نوشتن و خواندن از فراتر نیز سوادآموزی و شوند گرفته نظر در باید نیز

 گرفته نظر در قدرت با در ارتباط در این رویکرد دانش (.Aronowitz & Giroux ,1991, P. 15) بود خواهد

 از جدید بینش – این»توانمند هستند.  متفاوت معانی تولید در که هستند هاییعامل خوانندگان شود ومی

 بیشتر دیدگاه یک به را نوشتن و خواندن که است متمایز سوادآموزی غالب دیدگاه با - دانش و یادگیری

. کندمی تأکید هامهارت و دانش منفعالنه مصرف و فردی هایمهارت بر و دهدمی تقلیل سواد از توصیفی

 فرهنگ، روابط از تریروشن و ترپیچیده دیدگاه به را مربیان انتقادی، شیوه به سواد درک کهدرصورتی

-رسالت از یکی از دیدگاه ژیرو، (Aronowitz & Giroux, 1991, P. 93)  «کند.می رهنمون دانش و قدرت

به  واسطهبه که است غالب ایدئولوژی او این  نظر است. از ایدئولوژی نقد و شناخت انتقادی تربیت های

 آن نقد و شناخت بنابراین خواهد شد. موجود وضع حفظ به قادر رقیب، هایایدئولوژی حاشیه راندن

های  مبتنی بر آن سیاست و نئولیبرال ایدئولوژی منتقد به ویژه ژیرو. بود )ایدئولوژی غالب( ضروری خواهد

 که داندمی -مسئولیت احساس و انتقاد از عریان –1عریان تربیت حامی را ایدئولوژی این و است در آموزش

 بازاریابی اصول پایه بر نئولیبرال آموزشی هایسیاست او نظر به. است انتقادی تربیت با جدی تعارض در

 تربیت دنبال به انتقادی تربیت کهدرصورتی کند،می دنبال نظامی را اقتصادی و و اهداف است استوار

 پذیر در امورمسئولیت و اخالقی هایقضاوت در رشدیافته انتقادی، تحلیل در توانمند انتقادی، شهروندان

. سازدمی تهی اخالقی مالحظات از را تربیت و ورزداصرار می شدن پیروز بر نئولیبرالیسم. است اجتماعی

 شودمی شمرده اهمیتبی اخالقی حساسیت یا و اخالقی پذیریمسئولیت و ضعف نشانه شفقت و دلسوزی

 سرمایه، انباشت کارآمدی، سازی،خصوصی دنبال به و شودمی خالصه بازار در انسان نیازهای چون

  (.Giroux, 2010) است شغلی آموزش به آموزش تقلیل و پایین به باال از مدیریت و استانداردسازی

                                                 
1. Bare Pedagogy 
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شاگردان نقش این ایدئولوژی ای که گونهبه نظر ژیرو ایدئولوژی باید به حیطه خودآگاه وارد شود، به

 انسانی رفتار»(. Giroux, 1997, PP. 86-90) کنند درک خود تجارب پذیرش یا و مخالفت را در سرکوب،

 ریشه 3انتقادی آگاهی و سلیم عقل بر مبتنی 2عمومی احساسات ،1ساختاری نیازهای میان پیچیده روابط در

-ذهنیت و هادریافت بروز به منجر و است شده مستقر بشر رفتاری هایجنبه این تمام در نیز ایدئولوژی و دارد

 قلمرو در گاهی ایدئولوژی. شودمی پیرامون جهان و روزمره زندگی درباره متفاوت و چندگانه های

 در نیز گاهی و عمومی هایبرداشت قلمرو در گاهی گیرد،می قرار ساختاری نیازهای و انسان ناخودآگاه

 Giroux, 1977, P. 77).) «شود.می وارد انتقادی آگاهی

 شاگردان است، که صدای شنیدن ژیرو، دیدگاه در انتقادی تربیت مهم هایویژگی از دیگر یکی

 که موضوعی عنوانبه نباید را شاگردان صدای شنیدن سازدمی خاطرنشان او شود.نمی توجه بدان اغلب

 هایتفاوت و گفتگو کیفیت صورت این در چراکه داد؛ تقلیل است شدن ثبت و کنترلقابل گیری،اندازهقابل

 مرکزی هسته انتقادی، گفتگوی است معتقد ژیرو(. Giroux,1986) گیرندمی قرار کنترل این تأثیر تحت آنان

 و پرسش از فراتر و کشدمی نقد به را مدرسه  ایدئولوژی حاکم بر که است؛ گفتگویی بخشرهایی تربیت

در تربیت انتقادی از طریق گفتگو، موقعیتی برای به چالش کشیدن ایدئولوژی  .است مشخص هایپاسخ

خصوص شنیده شدن صدای متفاوت دیگران، موجود، خلق معانی جدید، عیان شدن تضادها و تعارضات و به

ترویج کنند که به شوند، یکدیگر را نقد میآید. با گفتگو شاگردان از عقاید یکدیگر آگاه میبه وجود می

شود و البته الزمه آن وجود معلم توانمند در این زمینه است مدارا و روحیه دموکراتیک در آنان منجر می

(Giroux, 1988 .)«یادگیری که فرهنگی شناخت برای را نظری چارچوب -گفتگو – صدا رویکرد این در 

 بیانگر که متفاوتی صداهای اب شاگردان طریق این از. کندمی مهیا دهد،می جای خود درون را فردیت و

 صدای شنیدن با معلمان... شوندمی آشنا است متفاوت اجتماعی و سیاسی عالیق و شناسیشناخت بینی،جهان

 عالیق در پنهان ایدئولوژی و یابنددرمی را شاگردان اجتماعی – سیاسی عالیق  - آنها با گفتگو – شاگردان

 دانش گیریشکل به توانندمی گفتگوها این. کنندشناسایی می را -دهدمی جهت آنها یادگیری به که - آنان

 (.Giroux, 1988, P. 72) «کنند. کمک نیز فرهنگ و خود درباره

 تحلیل و معلمان وظایف مدرسه، دانش، از جدیدی مفهوم و خوانش مقاومت، بدین ترتیب رویکرد

 میان گفتگو و متفاوت ادعاهای بروز صحنه و مقاومت برای محلی مدارس،. کندارائه می را ایدئولوژی

                                                 
1. Structured Needs 

2. Common Sense 

3. Critical Consciousness 
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 در آفرینتحول روشنفکرانی معلمان، بود و  خواهند دموکراسی تمرین برای محلی و هستند آن کنشگران

 آنان در را انتقادی آگاهی و مسئولیت حس شاگردان با ارتباط و گفتگو طریق از که شوندمی گرفته نظر

 و کندمی توجه دانش و قدرت روابط به و است گرایانهاثبات دانش از ای فراترمدرسه دانش کنند.می بیدار

 و بخشرهایی تربیت بر و شودواقع می نقد مورد دهد،می بها شغلی آموزش و بازاریابی بر که نئولیبرالیسم

 . شودمی تأکید نقادی و گفتگو بر متکی

 

 گفتگومحوری در رویکرد مقاومت
 ,Giroux) کندانسانی تأکید می عاملیت و شدن انسان فرایند بر فریره از بسیار تأثیرپذیری با ژیرو

چیز، فرصتی برای بروز  رسد که گفتگومحوری در رویکرد مقاومت بیش از هرو چنین به نظر می (2010

تواند تجلی یابد. در عاملیت انسانی و هسته اصلی آن است. عاملیت انسانی در دو سطح فردی و اجتماعی می

 شود و با اتخاذتوجه می هارفتارها و نگرش قوام در پنهان ایدئولوژی ی از طریق گفتگو به نقشسطح فرد

شوند و بدین ترتیب می خودآگاه احساسات و روزانه اتفاقات بروز علت افراد از آن، نسبت به انتقادی نگرش

 انسان عمل و هانگرش احساسات، کند وعرصه خودآگاه فرد ورود پیدا می به ناخودآگاه حیطه از ایدئولوژی

شود. فرد از شرایط اجتماعی و سیاسی که به وجود آورنده وضعیت کنونی هستند، آگاه می آگاهی بر مبتنی

گونه تضادها و تعارضات، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز تحلیل وفصل اینشود و برای حلمی

گیری اجتماعی در شکل و اقتصادی سیاسی، های آشکار و نهانشود. ژیرو به تأثیرگذاری ساختارو درک می

 تأثیر با ژیرو رسدمی نظر داند، بلکه بهنمی ساختارها در محصور او را کند ولیاذعان می هویت و رفتار انسان

 و فردی میانجی عاملیت را فرهنگ و در این میان است قائل ساختار با انسان دیالکتیکی رابطه به 1گرامشی از

واسطه آن از تواند به. بنابراین گفتگو راهی است که انسان می(Morrow, 2014, P. 707) داندمی ساختار

 جانبه ساختارهای اجتماعی در امان باشد و عاملیت او امکان ظهور پیدا کند. اثرات یک

صورت بدین شود.عاملیت انسانی در سطح اجتماع از طریق گفتگو به تغییر و بهبود اجتماعی منجر می

 یابد وایدئولوژی موجود بروز می کشیدن چالش سلطه و با نقد و به برابر در مقاومت که عاملیت انسان با

منجر شود و در گسترش دموکراسی اصیل، تأثیرگذار باشد،  اجتماعی تغییر و اصالح، بهبود به تواندمی

، ده بودن نسبت به نقادی ایدئولوژیچراکه دموکراسی اصیل با به رسمیت شناختن عاملیت انسانی، گشو

 های اخالقی، سیاسی و گسترش آگاهی قابل تحقق است.حساسیت

                                                 
1. Gramsci 
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 معرفت گیریشکل آگاهی، انسانی، عاملیت بروز در اساسی نقش به این ترتیب گفتگو )ی انتقادی(

 و عقاید آزادانه بروز علت امکان همچنین به .ای را داردپنهان و حاکم در نظام مدرسه ایدئولوژی شناخت و

 و اجتماعی فرهنگی، ساختارهای) شوندمی شناخته عاملیت دهندهشکل ساختارهای افکار در گفتگو،

 ترتیب این به. داد انجام یکدیگر با ساختارها این همسو کردن برای اقداماتی توانمی درنهایت و( اقتصادی

در  و شودمی بررسی آنان اقتصادی و عیاجتما شرایط درنظرگرفتن با شاگردان فکری و اخالقی تضادهای

 دیالکتیک از برآمده که شاگردان رفتارهای هایپیچیدگی به اذعان و گراییکثرت پذیرش نتیجه ژیرو با

 شدن شنیده برای را هاموقعیت این ایدئولوژی مسلط بر مدرسه است، وساطت با پذیریسلطه و سلطه فرایند

 بود خواهند انتقادی گفتگوها این البته زمانی .نهدمی ارج انتقادی گفتگوی برای فرصتی ایجاد و آنان صدای

 کنند تمرکز روزمره زندگی و اندیشه افکار، بر آن اثرات و ایدئولوژی حاکم و سلطه شناخت جهت در که

 فرایند در و کنند دفاع آن از کنند، بیان را خود احساسات و اندیشه آزادانه کنندگانشرکت که ایگونه به

 .باشند داشته فعالی نقش خود جدید معنای گیریشکل

 میان تنیدهدرهم و پیچیده روابط از متأثر و چندبعدی مقاومت، موضوعی رویکرد در گفتگو بنابراین

است. عاملیت انسان، شناخت چگونگی تأثیر ساختارهای سیاسی،  اقتصادی و اجتماعی سیاسی، عوامل

رفتن از  گرایی و فراترگیری رفتار انسان، مسئول دانستن انسان، پذیرش کثرتشکلاجتماعی و اقتصادی در 

رو دانش اثبات گرایانه از جمله شرایط اساسی موردنظر این رویکرد برای تحقق تربیت مطلوب است. ازاین

 آن لتکام و بروز است و نیازمند موجود ساختارهای در آن پذیرش اصل تربیت به فرایند در گفتگومحوری

 . کند تسهیل را آن وقوع که است ساختارهایی نیز مستلزم

 

 بررسی مطلوبیت گفتگومحوری در سند تحول بنیادین 

برای بررسی جایگاه گفتگومحوری در نظام آموزشی ایران الزم است ابتدا همخوانی و میزان 

عنوان نقشه راه و به سازگاری مبانی گفتگومحوری در رویکرد مقاومت و مبانی نظری سند تحول بنیادین

طور که گفته شد، گفتگو در رویکرد مقاومت راهی شود. همانجهت دهنده اقدامات تربیتی کشور بررسی 

شود نخست نقش عاملیت انسانی در تحقق حیات رو سعی میبرای بروز و ارتقای عاملیت انسانی است. ازاین
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محور  پس به برخی از شواهد مطلوبیت تربیت گفتگوتبیین شود و س 1طیبه در مبانی نظری سند تحول بنیادین

 شود.های مختلف مبانی نظری تحول بنیادین اشاره میدر بخش

 پیوسته تعالی و تکوین سازو زمینه تعاملی فرایند»گونه تعریف شده است: این در سند تحول، تربیت

 آماده مسیر ایشان در هدایت منظور به ،2اسالمی معیار نظام بر مبتنی و یکپارچه صورتی به هویت متربیان،

 تربیت کند کهو بر این نکته تأکید می« همه ابعاد در طیبه حیات مراتب اختیاری و آگاهانه تحقق جهت شدن

 فرآیندهای تمام بر مشتمل و العمرمادام و فراگیر هماهنگ، تدریجی، یکپارچه، و جامع عملی باید را

و  پیوسته تعالی و تکوین با واحد، امری صورت به دانست که آدمی آگاهانه و اختیاری تحول ساززمینه

 .FRDE, 2011, PPدارد ) سروکار کل، یک منزله به انسان، وجود اجتماعی و فردی ابعاد تمام یکپارچه

شده در این تعریف، تأکید بر مفهوم حیات طیبه و نقش تربیت بر آماده از جمله نکات مطرح (.139-146

تعریف جریان تربیت معطوف  این ای تحقق مراتبی از این نوع زندگی در همه ابعاد است. درشدن متربیان بر

شایسته آدمی  زندگی همه ابعاد در آن آگاهانه و اختیاری مراتب تحقق برای و آمادگی طیبه تحقق حیات به

های مختلف زندگی است. در تعریف حیات طیبه به همه جنبه اهلل الی قرب جهت براساس نظام معیار ربوبی در

دینی، زیستی و بدنی، علمی و فناوری، هنری و  شامل شئون اخالقی و -فردی و اجتماعی انسان 

و استقالل نسبی آنها از یکدیگر که موجب  -ایحرفه سیاسی  و اقتصادی و شناسی، اجتماعی وزیبایی

 (FRDE, 2011, P. 129ت )شود، توجه شده اسشکوفایی فطرت و رشد همه استعدادها و عواطف انسان می

 فرایند طریق آن از مداوم و پیشرفت صالح جامعه گیریشکل و به لحاظ اجتماعی نیز بر بسترسازی برای

(. تأکید بر عنصر آگاهی و اراده در فرآیند تربیت و مفهوم FRDE, 2011, P. 144) تربیت اشاره شده است

معیار اسالمی، توجه به درک و بهبود مداوم موقعیت خود  هدایت، با توجه به انتخاب آگاهانه و اختیاری نظام

متربیان،  توسط های فردی و جمعیشایستگی کسب لزوم بر و دیگران براساس نظام معیار ربوبی ، تأکید

در تعریف موردنظر  توان همه را نوعی توجه به عاملیت انسانیمی تصریح به تعاملی بودن رابطه مربی و متربی،

 ها قرار دارد.یت به حساب آورد چراکه انسان و عمل او در مرکز این فعالیتاز فرآیند ترب

                                                 
. مبانی نظری سند تحول بنیادین شامل سه بخش کلی است که دربرگیرنده فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران، فلسفه تربیت 1

نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران است. البته در این رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران  و رهنامه 

 هایی از مبانی نظری سند تحول بنیادین اشاره شده است.نوشتار  برای رعایت اصل اختصار فقط به بخش

 های اسالمی. سازگاری با مبانی و ارزش2
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 است و حکایت آن بودن آگاهانه به تربیتی تحوالت مطابق با مبانی نظری سند تحول بنیادین، ارزش 

انسان  ذاتی و اساسی نیز ویژگی دارد. آزادی آدمی در فرایند تربیت نقش معرفت و خردورزی اهمیت از

است و  خود فرد آگاهی به اختیار مسبوق و آزاد اراده در فرایند تربیت، نهایی عامل اساس، برایناست. 

 رابطه های وجودی دانسته شده است، لذا برقراریازآنجاکه جامعه، بستری برای بسط و اعتالی ظرفیت

گیری و امات شکلشود و آن را یکی از استلزمتربیان در جریان تربیت ضروری می و مربیان میان تعاملی

با بررسی و دقت در محتوای  (.FRDE, 2011, PP. 131-137) معرفی کرده است پیشرفت جامعه صالح

شود در مبانی نظری سند تحول بنیادین، با وجود محوریت نظام ارزشی مشخصی تعریف تربیت، مشخص می

های مختلف نظام معیار اسالمی در بخشکه برآمده از دین اسالم است و تأکید بر لزوم انطباق این فرآیند با 

این مجموعه، اهمیت و ضرورت آگاهی و اختیار و نقش عاملیت انسانی در فرایند تربیت به منظور تحقق 

حیات طیبه به رسمیت شناخته شده است. تأکید بر خودشناسی و دیگرشناسی )در ضمن مفهوم کلیدی درک 

به کرامت انسان، آزادی و اختیار او و تأکید بر اختیاری و  و بهبود مستمر موقعیت خود و دیگران(، تصریح

گیری و تعالی هویت خویش، های آدمی، تصریح به نقش نهایی خود فرد در شکلآگاهانه بودن همه فعالیت

( که الزاماً FRDE, 2011, PP. 141-147) لزوم پاسخگویی هر فرد نسبت به اصالح موقعیت خود و دیگران

انجامد، همگی عال افراد در جامعه و مواجهه انتقادی با ساختارهای حاکم بر جوامع میبه حضور مؤثر و ف

نشان از توجه مبانی سند تحول بنیادین به عاملیت انسانی در جریان تربیت دارند و اگرچه در این تعریف به 

کردن آزادی،  صراحت به مفهوم نقادی و اهمیت آن در فرایند تربیت اشاره نشده است ولی الزمه برجسته

اراده و اختیار انسان در تمام شئون فردی و اجتماعی برای اصالح و بهبود مداوم موقعیت خود و دیگران بر 

-اساس نظام معیار اسالمی آن است که متربیان دارای توانایی تفکر انتقادی باشند. چنانچه برشمردن شایستگی

های جامعه، نایی اصالح آداب، رسوم، هنجارها و ارزشهایی نظیر پذیرش آزادانه و آگاهانه دین اسالم، توا

سیاسی با  درک و اصالح موقعیت اجتماعی خود و دیگران، مشارکت جمعی مؤثر در حیات اجتماعی و

ساالری دینی، تعامل میان فرهنگی و بسط خواهی، پیشرفت، مردمستیزی و عدالترعایت اصولی مانند ظلم

های تربیت دینی و اخالقی، و تربیت اجتماعی و لی تربیت در ساحتعدالت اجتماعی در زمره اهداف ک

( مستلزم توجه جدی به عاملیت انسان و پرورش توانایی تفکر انتقادی FRDE, 2011, PP. 154-158) سیاسی

 باشد.   فرآیند تربیت می در

ره نشده است، اما طور مستقیم به گفتگو، شرایط آن و نقادی اشادر مبانی نظری سند تحول بنیادین به

آگاهانه بودن همه تحوالت وجودی او و محوری بودن مفهوم تعامل )روابط  تأکید بر خردورزی آدمی و
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های دیگر )به عنوان یکی از دوسویه مربی و متربی( در تعریف تربیت و نیز توجه به تعامل مؤثر فرد با انسان

ن از لزوم توجه به نقش گفتگو و اهمیت آن در های شناخت موقعیت خود و دیگران(، نشاترین مؤلفهمهم

گیری و تداوم نظام فرایند تربیت دارد؛ چنانچه الزمه تأکید بر نقش مهم و مؤثر آحاد مردم در شکل

ساالر دینی )در بخش مبانی سیاسی تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران( این است که مردم

مدار، بر ترویج سازوکار گفتگوی انتقادی ن تکیه بر نظام ارزشی دیننظام تربیتی مدارس جامعه اسالمی ضم

و امکان شنیدن صداهای مختلف و توانایی نقد و بررسی منصفانه و خردورزانه آراء گوناگون تأکید نماید تا 

سیاسی  -شده در مدارس پس از حضور در جامعه بتوانند در هنگام مواجهه با مواضع اجتماعی افراد تربیت

سازوکار گفتگوی انتقادی، از حاکمیت انحصارطلبانه یک گروه سیاسی وابسته  های رقیب، با تکیه بردگاهدی

به نظام فکری و ارزشی خاص، بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه )بدون امکان بررسی و نقد منصفانه 

های تربیت در فلسفه ساحت های رقیب( جلوگیری نمایند. در الگویعقالنی مواضع و عملکرد همه گروه و

تربیت رسمی و عمومی نیز بر مواردی مهم از این منظر مانند عقالنیت محوری و پرهیز از اجبار و اکراه و 

سوی تبیین، انتخاب، استدالل و تأکید بر پرورش روحیه نقادی )نسبت به مدرنیته و تلقین محض و حرکت به

 سازی( وسوی مقاومت در مقابل محیط )مصونزی( بهسنت(، همچنین حرکت از اصالح محیط )محدودسا

 -هافرهنگهای اجتماعی و نیز مدارا و تحمل عقاید مخالف و خردهتأکید بر مواجهه انتقادی و سازنده با سنت

(FRDE, 2011, P. 305.تأکید شده است ) 

نقش گفتگوی انتقادی تصریح به  در ادامه باید اذعان کرد در مبانی نظری تحول بنیادین از توجه و    

در فرآیند تربیت و کارکرد آن در کشف ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژی پنهان حاکم بر این ساختارها و 

جویانه گفتگوی انتقادی در مبارزه با حاکمیت ایدئولوژی حتی از نوع عدالت بخش ونیز عملکرد رهایی

فلت شده است و گفتگوی مورد تائید نیز به نظر گیری و پیشرفت جامعه صالح غدر راستای شکل اسالمی آن

تمرکز دارد، به ویژه  -به خاطر ایدئولوژیک بودن سند  -رسد بجای انتقادی بودن بیشتر بر اقناع مخاطب می

آنکه نسبت به مخالفت با نظام معیار اسالمی و به چالش کشیدن و یا عدم پذیرش آن از سوی متربیان مسکوت 

 (FRDE, 2011, P. 164)ا بیانات سند فقط تا حدی که اقتدار معلم به خطر نیافتد مانده است و مطابق ب

 تواند وجهی از آن باشد را جایز شمرده است. های اختیاری که گفتگوی انتقادی میفعالیت

گرایانه ژیرو و تلقی سکوالر او از دموکراسی و  تأکید بر گفتگو محوری از سوی دیگر نگاه کثرت

بیت بدون تکیه بر نظام ارزشی مشخص از وجوه تفاوت آشکار رویکرد مقاومت به تربیت در فرآیند تر

شود که اصل گفتگو چه گفتگو محور با رویکرد مبانی نظری تحول بنیادین است، ولی بر این نکته تأکید می
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یادین در دیدگاه سکوالر و چه در دیدگاه دینی، امری مطلوب است، هرچند در مبانی نظری سند تحول بن

طور مستقیم گفتگوی انتقادی و نقد ایدئولوژی موجود و غالب و ترویج آن در مدارس و سیستم آموزشی به

تصریح نشده است ولی اشاره به اختیار و آگاهی و لزوم تعامل در تربیت، موافقت نسبی با گفتگوی انتقادی 

ند تحول بنیادین، عاملیت انسانی و نقش را نیز به همراه خود دارد. بدین ترتیب ازآنجاکه در مبانی نظری س

های گوناگون آن در تحقق آگاهانه و اختیاری حیات طیبه در چهارچوب نظام معیار اسالمی به رسمیت مؤلفه

توان نتیجه گرفت که تأکید بر مطلوبیت تربیت گفتگو محور )البته نه در تطابق با تربیت شناخته شده است، می

ای مهم برای بروز و ارتقای شایسته عاملیت انسانی در مواجهه با به عنوان زمینه -گفتگویی در دیدگاه ژیرو( 

وپرورش جمهوری تا حدود زیادی با مبانی نظری تحول بنیادین در نظام آموزش -ساختارهای اجتماعی

 اسالمی ایران همخوانی دارد.

 

 امکان گفتگومحوری در نظام آموزشی ایران

 تضادها به توجه دموکراسی، ترویج برای که است اهمیتی از برخاسته مقاومت رویکرد در گفتگو

پوزیتیویستی و  نقد دیدگاه گرایی،کثرت پذیرش زیردست، طبقات خصوصبه و مختلف هایگروه در

سنجی تحقق رویکرد گفتگومحوری در نظام است. جهت امکان قائل نئولیبرال؛ ایدئولوژی و رفتارگرایانه

های های موجود و نظریههای انجام شده در خصوص بازشناسی ایدئولوژیژوهشآموزشی ایران به پ

های درسی تربیت اجتماعی و شهروندی و تضادها مورداستفاده در نظام آموزشی کشور و میزان توجه به برنامه

محوری شود و میزان فاصله نظام آموزشی از مبانی فکری الزم برای گفتگو های شاگردان اشاره  میو مقاومت

 شود.بررسی می

 و است پوزیتیویسم طورجدی منتقدانتقادی، به پردازاننظریه پیشگامان از پیروی به مقاومت رویکرد

 هایبه نظر طرفداران رویکرد مقاومت، انگاره داند.می ناکافی های جهانپدیده فهم و درک برای را آن

 در فلسفی مکاتب از یکی عنوانبه رفتارگرایی رویکرد ظهور و تکوین در مؤثر عوامل از پوزیتیویستی

 رفتار، تحت با محیط رابطه عینی و گرایی، مطالعهاثبات اصول بر تکیه با رویکرد این باشد.می یادگیری

که  است حالی در دهد. اینمی رواج وپرورشآموزش در را (Haghighat, 2008) رفتار درآوردن کنترل

ایران برخالف مندرجات مبانی نظری سند تحول بنیادین، گرایش  وپرورشآموزش اکنون در نظامهم

 دهندهای پژوهشگران نشان میعنوان نمونه یافتهبه .دارد جریان -صورت تلویحی هرچند به -گرایی اثبات

 علوم درسی هایکتاب تدوین و ندارد توجهی آن تاریخ و روش و علم فلسفه به ایران در علوم درسی کتب

 رویکرد با است. به نظر پژوهشگران، معلمان گرایانه اثبات هایتلقی بر مبتنی آن تدریس هایروش و
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 رفتارگرایی است و غالب آنان دیدگاه رویکرد و دارند بیشتری آشنایی رویکردها سایر به نسبت رفتارگرایی

 Mohammadi & Mirzaee, 2013; Arefiگیرد )می قرار مورداستفاده رویکرد در عمل بیشتر این هایآموزه

& Fathi vajargah & Naderi, 2009; .(Sobhaninejad, 2005    
 انتقادی گفتگوی برقراری در اساسی اصول از دیگر یکی نئولیبرالیسم فکری مواضع از رویگردانی

 انسان، به اریابز نگاه مشارکتی، فضای کاهش و رقابت افزایش با نئولیبرالیسم. است مقاومت رویکرد در

 عمومی، خیر و رفاه گرفتن نادیده جویی،حقیقت برای فعالیتی نه و سودآوری برای کاالیی به دانش تبدیل

ویژه به ایران آموزشی نظام. است بوده تأثیرگذار دنیا سراسر آموزشی هاینظام بر انحصارگرا، فردگرایی و

 کردن تجاری برای رقابت افزایش پایین، کیفیت و فراوانغیرانتفاعی  نهادهای افزایش با عالی آموزش بخش

 رواج عینی مصادیق از اخیر هایسال طی پژوهشی اخالق ضعف و صنعت به هادانشگاه نزدیکی و دانش

پژوهشگران این ایدئولوژی  نظر شوند. بهدر نظر گرفته می تربیت و تعلیم کاالیی شدن و بازاری فرهنگ

 قبیل از مواردی به توانمی آنها جمله از که است کرده تحمیل نظام آموزشی ایران بر فراوان منفی پیامدهای

 سرمایه سر بر رقابت افزایش دانش، مشتری کاالی به آموزدانش تبدیل مصرفی، کاالیی به دانش تبدیل

 & Nikneshan)کرد  اشاره هانابرابری بازتولید درنهایت و انسانی علوم هایرشته بودجه دانش، کاهش

Liaghatdar ,Nasrabadi &  Pakseresht, 2012; Mohammadi & Zibakalam, 2014 )در دیگر . مبنای 

 ترویج و تعهد در مدارس نقش و مدرسه و جامعه ارتباط بر تأکید مقاومت رویکرد در گفتگومحوری

 شود،می محسوب رادیکال مربیان برای اساسی هدفی انتقادی، شهروند تربیت که آنجا تا است دموکراسی

 سایر در نیز و درسی هایبرنامه در کنند که مدارسپژوهشگران براساس شواهدی خاطرنشان می ایران در اما

تربیت  هایمؤلفه به نسبت تدریس هایشیوه شاگرد، و معلم ارتباط برقراری الگوهای مانند تربیتی عناصر

-ارزش پرورش به ایران درسی هایبرنامه که کردند اشاره نکته این به محققان. هستند اعتناشهروند انتقادی بی

 ازلحاظ اجتماعی علوم هایکتاب در ساالریمردم به نظر آنها، دانش. نمایندکمی می توجه شهروندی های

 به مربوطه دانش انتقال بر بیشتر دانش این کیفی ازلحاظ و کندنمی ساالرانه کفایتمردم تربیت برای کمی

کند می ارائه ساالریمردم دانش از و تصویری کندمی تأکید آن خاطرسپاریو به حفظ ن،آموزاذهن دانش

 در اجتماعی محیط هایواقعیت به توجه بدون ساالرانه نیزتربیت مردم. نیست ارزشیابی و نقد بحث،قابل که

 پرسشگری روحیه و است مانده مغفول آن در مهارتی و نگرشی ابعاد و است شده ترسیم درسی هایکتاب

 همراه ایران را در اجتماعی شود. پژوهشگران با استناد به دستاوردهای پژوهشی، تربیتنمی ترویج نیز نقادی و

 اجتماعی نهادهای کمبود ریزی،برنامه و گیریتصمیم در شدید قبیل تمرکز از اساسی هایچالش با

 تربیت هایمؤلفه به توجهیبی مشارکتی، و فعال هایروش از استفاده عدم غیردولتی، آموزیدانش
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 و پسران برای آموزشی امکانات توزیع در نابرابری محور، محفوظات ارزشیابی و محوری کتاب شهروندی،

به  موجب مدرسه که فرهنگی هاینارسایی و فقر ویژه فرهنگی، به عوامل آنها به .اندذکر کرده دختران،

 یکی انتقادی تفکر اند و بااینکهاست نیز اشاره کرده شده شهروندی تربیت در های جدیوجود آمدن آسیب

 هایپژوهشگران معتقدند مهارت است؛ جامعه در پذیریمسئولیت و شهروندی تربیت در اساسی هایمؤلفه از

 سطوح تمام در هاکتاب محتوای و شده بیان سطحی طورهای درسی بهدر کتاب انتقادی تفکر در موردنیاز

 Gholtash & taheriاست  جدی بازنگری نیازمند ارزشیابی و ترکیب وتحلیل،تجزیه شناختی، هایمهارت

&  marahel, 2015;) Yazdandoost, 2009; Fathi vajargah & Vahed chookadeh, 2006; Gholtash, 

2009; Baghani, 2012; .(Sajadi, 2002; Yazdi, 2009 

 هایویژگی از دیگر با فرهنگ غالب از سوی شاگردان یکیرفتارهای معترضانه و متضاد  به توجه

تحت تأثیر ایدئولوژی غالب و شرایط اجتماعی و  رفتارها این مقاومت است؛ چراکه از دیدگاه آنها رویکرد

گونه رفتارها باید آنها و فهم علل ایجاد این درک برای برخوردارند و خاصی پیچیدگی سیاسی هستند و از

 ,Giroux) بگیرند نظر ها و مانند آن دردرس و در متن زندگی اجتماع، در خیابان، پارک کالس از فراتر را 

 فضایی و موقعیت تضاد میان فرهنگ شاگردان و فرهنگ غالب و از سویی اعتراض نسبت به آن، ؛(1983

 این در. است ینهزم این در توانمند معلمان وجود آن الزمه البته که کرد خواهد ایجاد انتقادی گفتگوی برای

با این . اندپرداخته جامعه ساختارهای و آموزشی اقدامات تضادهای به ایران در هاپژوهش از برخی راستا

 تضاد وجود دارد.  مدرسه گفتمان و آموزیدانش گفتمان میان توضیح که

-دانش تفسیرهای و وپرورشآموزش رسمی گفتمان میان محلی برای مبارزه را پژوهشگران مدرسه

 درون در دیگر سوی از و کنندمی پیدا کنش امکان سویک از کنشگران مدرسه در. دانندمی آموزی

 برتر را تحصیلی موفقیت در عمل، گفتمان اغلب مدارس .سازدمی مقید را آنها که گیرندمی قرار چارچوبی

توجه هستند. بی مدرسه به گفتمان خود، روزمره زندگی طریق از آموزاندانند اما دانشمی تربیتی گفتمان از

 برای را مدرسه مکان در حضور که زنندمی هاییبازترکیب و ترکیب به دست خود خالقیت با آموزاندانش

 مدرسه، حیاط دیوارهای در زننده جمالت نوشتن) مختلفی هایراه به توسل با و کندمی بخشلذت آنها

-می ناکام را مدرسه های تربیتیبرنامه و هاطرح( سالن دیوارهای روی و میزها روی فضای ها،دستشویی

 ورزند.می امتناع رسمی مدرسه گفتمان پذیرش از و گذارند

نیز  شودمی بیان کتاب در آنچه با کودکان هایدانسته و تجربیات جامعه و هایواقعیت از طرفی میان

 جدید هایپدیده درک و کردن، آشنا دیدن، رسیدن، به تمایل درسی هایکتاب. تضاد و تعارض وجود دارد

 شاگردان ترتیب این به اند،شنیده را آن کودکان بارها و بارها که کندمی بیان را مطالبی و وجود به آنان در را
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. یابدمی کاهش روزمره زندگی در دانش کاربرد و یادگیری به میل و کنند برقرار ارتباط محتوا با توانندنمی

 خصوصبه مدرسه هنجارهای برابر در آموزاندانش مقاومت بر تأکید نیز ضمنها برخی از پژوهش

 قبیل از فرهنگی هایسرمایه بودن دارا و شاگرد و معلم میان گفتگومحورانه و تعاملی رابطه دینی؛ هنجارهای

 هایموفقیت و تحصیالت سطح و اینترنت از استفاده اطالعات، به دسترسی مطالعه، میزان تئاتر، و فیلم تماشای

. اندبرده نام رایج ایدئولوژی برابر در مقاومت برای شاگردان توانمندسازی در مهم عوامل از را تحصیلی

 هایشاخص و است سلطه الزم برابر در مقاومت و انتقادی تربیت برای فرهنگی پژوهشگران معتقدند، سرمایه

 نقش هایافته این. نمایند تبیین و بینیپیش را ایران در فرهنگی سرمایه ارتقاء توانندمی درستیبه آموزش

 ;Ezazi, 1991)نمایند.می برجسته ایران در فرهنگی سرمایه دهنده ارتقاء عامل یک عنوان به را آموزش

Rezaei & Gholamrezakashi, 2002; Hazeri & Rezapour, 2013; Sepehrnia & Delavar & Salehi 

Amiri, 2015). 

شود تحقق گفتگو محوری در نظام آموزشی ایران با های انجام شده مشخص میبا توجه به پژوهش

استقرار رویکرد ایدئولوژیک )به معنای منفی  گرایی،گویی بر کثرتحاکمیت تک  های اساسی  نظیرچالش

یه سلسله مراتبی افراد در نظام آموزشی و تمرکز اندک بر سرما آن(، اقبال به دیدگاه اثبات گرایانه، روابط

 .اجتماعی روبروست

رسد با توجه به فاصله بسیار آشکار میان وضعیت موجود مدارس کشور با وضع مطلوب به نظر می

آفرین برای های تحولترسیم شده در مبانی نظری سند تحول بنیادین، در بخش پایانی این پژوهش به چرخش

 اند از:ترین آنها عبارتمهم که برخی از شودحرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب اشاره می

چرخش مدرسه از نهادی آموزشی به نهادی فرهنگی و اجتماعی که فرصتی برای گفتگوی انتقادی  (1

 کند؛می ایجاد

مداری عقالنی و چرخش از کنترل بیرونی و ایجاد محدودیت، به خویشتن بانی )تقوا(، ارزش (2

 پذیری؛مسئولیت

 های تربیتی؛، به متربی فعال در محیطآموز منفعل در کالس درسچرخش از دانش (3

 یابی و مقاومت در برابر شرایط نامساعد و تغییر آنها؛چرخش از سازگاری با شرایط محیطی، به هویت (4

 های تربیتی؛ها در تمام ساحتچرخش از انباشت اطالعات و حافظه محوری، به کسب شایستگی (5

های تربیتی لم به مثابه مربی و سازمان دهنده فرصتدهنده دانش، به معو چرخش از معلم به عنوان انتقال (6

 متنوع برای احیا و ارتقاء مراتب حیات طیبه متربیان.
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 نتیجه 
 با نظر به آرای ژیرو موردبررسی مقاومت رویکرد گفتگو در بر مبتنی تربیت نوشتار، نخست این در

ایران، در دو سطح نظریه  آموزشی نظام در گفتگومحوری جایگاه و امکان درباره آن از پس و گرفت قرار

های وپرورش( و واقعیات مربوط به عرصه عمل )تحلیل یافته)تحلیل مبانی نظری سند تحول آموزش

 از وسیعی طیف ژیرو هایشد. بااینکه دیدگاه وپرورش( بحثپژوهشگران درباره وضعیت آموزش

گیرد، اما مفهوم  محوری در این در برمی را مدرنیسمپست فرهنگی تا مطالعات برانگیز از مناقشه هایموضوع

مطالعه، تبیین گفتگومحوری در رویکرد مقاومت به تربیت انتقادی است. با نظر به مبانی فکری نظریه انتقادی، 

 نقد ،(محوری دموکراسی) جامعه و مدرسه ارتباط مباحثی مانند رویکرد، این در گفتگو جایگاه تبیین برای

گرفت و  قرار آورنده آن، موردتوجه پوزیتیویسم و توجه به تضادها و ساختارهای به وجود و ایدئولوژی

مشخص شد هسته اصلی در گفتگومحوری، تحقق عاملیت انسانی در دو سطح فردی و اجتماعی است. 

و  گرایی، پرهیز از نگاه اثبات گرایانه در فرایند آموزشپذیرش کثرت مواردی از قبیل تعهد به دموکراسی،

های موجود به منظور درک و تأکید بر وظایف تعاملی معلم و شاگرد، ارج نهادن به نقد و نقادی ایدئولوژی

بخشی تربیت از جمله شرایط تأثیرگذار در  های دیگر درک و عمل و تأکید بر هدف رهایییافتن شیوه

من ارتباط با ابعاد وگومحور هستند. به این ترتیب گفتگو محوری در رویکرد مقاومت ضتربیت گفت

 فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نقشی اساسی در ارتقاء عاملیت انسانی دارد.

هایی درخصوص آگاهی، اراده و اختیار  با نظر به عبارت با بررسی مبانی نظری سند تحول بنیادین و

شده و به و تعامل بین مربی و متربی مشخص شد در نظام آموزشی ایران، اصل گفتگو و نقادی  پذیرفته 

طور مستقیم بر آن تأکید نشده است و نقش محوری در نظام آموزشی ضرورت آن اذعان شده است هرچند به

نیازهای تحقق اکنون لوازم و پیشهای انجام شده حکایت از آن دارد که همحال پژوهشدرعین ایران ندارد.

ادین نظام آموزشی باید از جمله در گفتگو محوری در نظام آموزشی ایران وجود ندارد و روند تحول بنی

ترین لوازم تربیت گفتگو محور متناسب با مبانی نظری تحول بنیادین و مقتضیات مسیر فراهم آوردن مهم

 فرهنگی و بومی جامعه اسالمی ایران در دوران معاصر حرکت کند.  
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