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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفهای و هویت حرفهای معلم از منظر
مناسبات قدرت میباشد .برای دستیابی به این هدف ،از روش پژوهش اسنادی -تحلیلی بهره گرفته شد .یافته-
های به دست آمده حاکی از آن است که چهار مناقشه عمده حرفه و پیشه ،ساختار و عاملیت ،مناقشه حرفهای
گری و حرفهای گرایی ،و بوروکراسی و دموکراسی که در بستر مناسبات قدرت توانستهاند رشد و نمو بیشتری
پیدا کنند ،محلهای تأمل مهمتری در ارتباط با دو گفتمان توسعه حرفهای معلم و هویت حرفهای معلم می-
باشند .نظر به اینکه که موضوع هر دو گفتمان ،معلم است و بسته به نظامهای آموزشی مختلف و توسعه مدنی
جوامع در برخی مختصات از جمله مفروضهها و انگارهها نسبت به معلم تفاوتهایی وجود دارد ،در این نوشتار
سعی شد ضمن شرح و بسط مناقشه های میان هر دو گفتمان که اموری بافت محور و وابسته به مناسبات قدرت
هستند ،با ارائه تصویر متفاوتی از توزیع قدرت به ترویج و توسعه ادراکات جدید و بسترسازی گفتمانهای
تازه در نظام آموزشوپرورش ایران پرداخته شود.
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مقدمه
بهطورکلی در نظامهای تعلیم و تربیت ،همزمان با اصالحات و تغییرات برنامهدرسی به کیفیت
یادگیری معلمان برای حفظ کیفیت اجرای تغییر توجه ویژهای میشود ( ،)Cobb, 2000زیرا یادگیری معلم
یک عامل مهم در بهرهوری برنامههای تغییر در سازمان به شمار میرود ( .)Smyli, 1997به دنبال آن گفتمان-
هایی با موضوعیت معلمان شکل میگیرد که بر حرفهای شدن معلم و زندگی حرفهای او تمرکز مینماید.
یکی از این نوع گفتمانها ،حرفهای شدن معلمان با رویکرد مدیریتی است که بر تأسیس و توسعه راهبردهای
حرفهای شدن از طریق طراحی و اجرای برنامههای توانمندسازی تأکید میورزد و با عنوان گفتمان توسعه
حرفهای معلم از آن یاد میشود و گفتمان دیگر که طی چند دهه اخیر در پیوند و یا در امتداد آن مطرح شده

است ،گفتمان هویت حرفهای معلم میباشد که نگاه شخصی شدهتری به حرفهای شدن معلمان دارد.
در کشور ما نیز به ویژه هنگام انتشار تغییرات خرد و کالن آموزشی مانند ارائه محتوای جدید درسی،
تغییر برخی فرایندهای اجرایی از جمله عزیمت ارزشیابی از شیوه کمی به کیفی – توصیفی و یا در مواقع نقد
بروندادهای آموزشوپرورش و انتقاد از عدم دستیابی به اهداف برنامههای کالن نظام آموزشی ،گفتگوها
پیرامون حرفهای شدن معلم با شدت و حرارت بیشتری انجام میشود .در این میان مسئوالن و متولیان تعلیم و
تربیت اغلب نوعی از گفتمان توسعه حرفهای معلمان را دامن زده و آن را به اجتماعات معلمان تسری میدهند
که در آن محور گفتگو این است که یک معلم حرفهای چه کسی باید باشد؟ و چگونه میتوان معلمان را به
سمت حرفهای شدن هدایت کرد .از سوی دیگر ،نوعی گفتمان موازی که به شکل مداوم و پیوسته در ضمیر
معلمان جریان دارد و از آن با عنوان گفتمان هویت حرفهای معلم یاد میشود ،به فعالیت وادار میشود تا در
منازعه میان اینکه من به عنوان یک معلم چه کسی هستم؟ یا به چه کسی میخواهم تبدیل شوم؟
( ) Kelchtermans & Hamilton, 2004نسبت به برنامههای توسعه حرفهای تفویض شده واکنش نشان دهد.
بدین ترتیب تعامل و تعارضهای متعددی میان اقدامات توسعه حرفهای برنامهریزی شده توسط سازمان ،که
به منظور تأمین انتظارات قدرت حاکم صورت میگیرد ،با هویتهای حرفهای معلمان که منجر به رد یا
پذیرش توصیههای حرفهای توسط آنان میشود ،رخ مینماید که در گفتمانها منعکس میشود.
ازآنجاکه گفتمانها به موضوعها ،هویت یا موقعیت موضوعی میدهند و آنها را تأسیس ،تثبیت و
طبیعی میکنند ) (Townshend, 2003و افراد با استفاده از آن کنشهای خود را حول موضوعهای مختلف
تنظیم مینمایند ،لذا گفتمان را میتوان به عنوان مجموعهای از افکار فرهنگی و اجتماعی تولید شده دانست
که قادرند ارتباط قدرت با سایر مسائل را توضیح دهند ( .)Sardar & Van Loon,1998در این میان ،با توجه
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به اینکه قدرت دربرگیرنده نوع خاصی از روابط انسانی است که در اشکال مختلف تعامل از جمله اطاعت و
انقیاد ،مقاومت و یا اعمال سلطه بروز مینماید

( Lasswell & Kaplan, 1968 Cited in Ashraf Nazari,

 ،)2007مطالعه آن میتواند به درک بهتر ساختارهای اجتماعی کمک نموده و کنشها و واکنشهای پیچیده
میدان تربیت را که منبعث از روابط انسانی است تفسیر کند .در واقع ،به سبب اینکه ارتباط بسیار نزدیکی میان
گفتمان و قدرت وجود دارد و به زعم فوکو ،اندیشمند فرانسوی ،قدرت به طور ضمنی از طریق شیوههایی که
در گفتمان شکل میگیرد اعمال میشود ( ،)Foucoult, 1990میتوان اذعان نمود که گفتمانهای هویت حرفه-
ای و توسعه حرفهای معلم ناگزیر در تعامل با مناسبات قدرت و انواع مقاومت قرار گرفته اند؛ چراکه قدرت در
شیوههای گفتمان و عمل توزیع شده است و هویت از طریق اشکال مقاومت در برابر قدرت قابل درک میباشد
(.)Foucoult, 1990

به نظر میرسد تبیین مناسبات قدرت در گفتمانهای تعلیم و تربیت اقدامی ارزشمند به شمار میآید.
آنچه میتواند فاصله میان گفتمانهای نوین معاصر در خصوص توسعه حرفهای معلم ،هویت حرفهای و بستر
برنامه درسی برای عرضه اندام هر یک از این دو را با وضعیت موجود نظام تعلیم و تربیت ایران به نمایش
بگذارد تا از این رهگذر فرایندهای تغییر را نیز تفسیر نماید ،بازنمایی یک سری مناقشات اساسی میان دو
پارادایم مدرن و پسامدرن در ارتباط با این مؤلفهها میباشد .لذا در این نوشتار به مناسبات قدرت به عنوان
محلی برای برهمکنش دو گفتمان توسعه حرفهای معلم و هویت حرفهای او به طور ویژه پرداخته شده است
و با مراجعه به مؤلفههایی مانند فناوریهای انضباطی ،کنترل و مراقبت در آرای میشل فوکو سعی شد تا ضمن
تبیین مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفهای و هویت حرفهای ،کانونهای پیوند میان این دو گفتمان نیز
شناسایی گردد .الزم به توضیح است که در این پژوهش به روش تحلیلی – اسنادی از مطالعه متون و مقاالت
متعدد در ارتباط با توسعه حرفهای و نیز هویت حرفهای معلم ،مناقشات استخراج شد و با دیدگاهی تأویلی
ارتباط آنها با مناسبات قدرت مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
مروری بر ادبیات و تعامالت دو گفتمان توسعه حرفهای و هویت حرفهای
خاستگاه اولیه اصطالح توسعه حرفهای را میبایست در علوم مدیریت سازمان و توسعه منابع انسانی
جستجو کرد .جایی که سازمانهای رسمی تالش میکردند تا با تعیین نقشها و پستها و تعیین روابط بین
آنها ،قابلیت پیشبینی رفتارهای افراد را از طریق استانداردسازی آن رفتارها افزایش داده و بدین طریق
انتظارات خود را از هدفها و افراد شفاف و مشخص سازند ( .(Gholipoor, 2001لذا در این گفتمان که
سوابق آن به اواخر دهه  1960میالدی بازمیگردد ،توسعه حرفهای معلمان بر نوعی رویکرد مدیریتی استوار
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میباشد که بر تأسیس و ترویج آموزشهای سازمانیافته با عنوان برنامههای توسعه حرفهای معلم تأکید نموده
و بر پایه آن یادگیری نیز بر دستیابی به سنتها ،دیدگاهها و راهبردهای مورد انتظار سازمان تمرکز مییابد.
از این منظر توسعه حرفهای روشی برای یادگیریهای شغلی در طول زمان قلمداد میشود که اغلب بر
مهارتهای کالمی و دستورزی های ضروری برای انجام امور شغلی تکیه داشته و به همسانسازی مهارت-
های عمومی از طریق آموزش اشاره میکند (.)Van Driel, 2006; Seezink & Poel , 2011

نگاهی به سوابق گفتمان توسعه حرفهای نشان میدهد که بخش مغفول این گفتمان ،توجه به ابعاد
حرفهای شخصی شدهای بوده است که به موازات هویت سازمانی فرد میبایست در معرض رشد و توسعه
قرار گیرد .مختصات این گفتمان حاکی است باوجود تدوین گسترده برنامههای توسعه حرفهای با
رویکردهای مدیریتی برای معلمان ،همه چیز به شکل نظامدار و خطی آنچنانکه مورد انتظار بود پیش نرفته
و ناهنجاریهای متعددی میان نظریه و پیامد عمل در گفتمان توسعه حرفهای معلم رخ نمود .در برههای،
منتقدان به این باور رسیدند دیدگاه سنتی گفتمان توسعه حرفهای که فقط از اصطالحهایی مانند توانایی،
دانش و نگرش برای تبیینهای خود استفاده مینماید ،میبایست در یک گفتمان جدید بر روی مفاهیمی
مانند تصور از خود ،ارزش ،ویژگیها و اختیارات انگیزشی ،و نیز مفاهیمی که تفاوت بین هنجار و عملکرد
در محل کار را به نمایش میگذارد ،بیشتر تمرکز کند ( .)McClelland, 1973بدین ترتیب در چند دهه اخیر
در کنار گفتمان توسعه حرفهای ،مباحث مربوط به هویت حرفهای معلم شروع به گسترش نموده است و در
آن بیشتر بر نقش احساسات ،شور و شوق ،تعهد و شجاعت در تدریس تأکید میشود .این جنبش را میتوان
فراتر از آن سنتی دانست که تنها به کسب ویژگیهایی مانند دانش معلمی ،صالحیت معلمی ،و یا باورهایی
که مبنای کار معلمی است ،میپردازد ( .)Akkerman & Meijer, 2011ازاینرو ،گفتمان هویت حرفهای،
که با عبارت «احساس خود به عنوان دارنده دانش و باور ،موقعیت شغلی ،عالقهمندیها و جهتگیریها
نسبت به کار و تغییر» (  )Dark et al, 2001Cited in Akkerman & Meijer, 2011تعریف میشود ،بر این
دیدگاه مبتنی است هویت حرفهای افراد زمانی شروع به توسعه مینماید که هر فردی از روی عالقه به یک
فعالیت خاص ،یا در یک حوزه خاص ،به سمت تخصصی شدن و مهارتآموزی حرکت کند و در این میان،
اجرای چنین فرایندهایی به قابلیت اراده و آرزوهای حرفهای شخصی او وابسته است ()Popescu et al,2014

بهنحویکه افراد برای کسب بیشتر دانش شخصی ،خود به دنبال همه اشکال احتمالی تسلط و تخصص بوده
و اگر میخواهند چیزی یاد بگیرند برای این است که هماهنگتر زندگی کنند .پیشنیاز تغییر برای چنین
وضعیتی ،گرفتن مسئولیت آن و اجتناب از نفوذ بیشازحد قدرتهای بیرونی ،برای حفظ یکپارچگی خود
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است ( .( Mezirow, 1995:17-37

این جنبه از مراقبت شخصی برای استقالل رأی و ایده در گفتمان هویت حرفهای سبب شد تا مواجهه
میان برنامههای توسعه حرفهای و تأمالت ناشی از هویت حرفهای فرد ،همواره به تعامالت مثبت و سازگارانه
میان این دو منجر نشود .بهنحویکه معلمان با تأمل در عمل حرفهای خود که در واقع نوعی مطالعه و بررسی
فرد از خودش و تعهد به ایدههایی است که به نظر او درست میرسید ،ممکن است به نقد فردیت نیاز داشته
باشند یا اینکه پس از نقد خود ،با انتخابهای جدید و ناآشنایی مواجه شوند که صرفاً بر اساس انتظارات
فرهنگ موجود نیست (  .) Clancy & Dollinger ,2000شون در کتاب «کارگزار فکور» خاطرنشان میسازد،
کارگزاران (معلمان) همواره درگیر تعارضهای مربوط به ارزشها ،هدفها ،مقاصد و منافع
هستند ) .(Schon,1983:17دراینباره ،شون توضیح میدهد هنگامیکه یک معلم در و بر عمل خود تفکر
میکند ،مقاصد احتمالی تأمل او متفاوت میباشد و میتواند به انواع پدیدههای پیش از اقدام و همچنین
نظام های شناخت در عملی بیندیشد که این اقدام برای او به ارمغان میآورد ) .(Schon,1983:62لذا چنین
تأمالتی که از چگونگی انجام عمل و پیامدهای آن تا تفکر در چیستی و چرایی عمل توسعه پیدا میکند،
میتواند برخی از مبانی دانش توصیه شده در فرایند توسعه حرفهای را زیر سؤال ببرد و انواعی از مقاومت را
نسبت به برنامههای حرفهآموزی توسعه حرفهای و تجویزهای ناشی از آن موجب شود.
در تأیید شأنیت و اهمیت توجه به این بعد از استقاللطلبی هویت که در فرایند حرفهای شدن معلم
میبایست مورد توجه قرار گیرد ،مراجعه به تغییرات پارادایمیک حوزه برنامه درسی میتواند جهتدهنده
باشد .به طورنمونه ،پیشگامان نومفهوم گرایی در برنامه درسی معتقدند« :سؤالهای اساسی برنامه درسی ،دیگر
سؤالهای تایلر نیست ،بلکه سؤالهایی از این قبیل است که چرا من با فرد الف احساس همانندی و همفکری
میکنم ولی با فرد ب خیر؟ چرا من کتاب الف را مطالعه میکنم ولی کتاب ب را خیر؟ اصالً چرا چنین
کتابی را مطالعه میکنم؟ چرا زیستشناسی یا بومشناسی را مطالعه نمیکنم؟ چرا برخی افراد به سمت مطالعه
ادبیات ،برخی به مطالعه فیزیک و برخی به مطالعه حقوق کشیده میشوند؟ آیا عبارتهایی مانند ساختارهای
ذهنی ،کاربردی و مفیدند؟ چه چیزهایی ساختارها را شکل داده و منابع آنها کدام است؟» (.)Pinar,2003

بدین ترتیب معلمان در یک فرایند تفکر آگاهانه برای خود مخزنی از تصاویر ،ادراکات و اقدامها درباره
برنامه درسی ایجاد میکنند که به نوعی در زمره هویت حرفهای شخصی شده آنها به شمار میآید و فرایند
توسعه حرفهایشان را هدایت میکند .بهعبارتدیگر ،آنان از طریق هویت حرفهای خود ،موضوعهای توسعه
حرفهای را قضاوت نموده و نسبت به آن واکنش نشان میدهند.
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اگرچه در گفتمان علمی و به ویژه در تحقیقات آموزشی اخیر ،مفهوم توسعه حرفهای در ارتباط با
مفهوم تأمل 1قرار میگیرد ( )Stenberg, 2010که با اقدامات آگاهانه بر روی هویت حرفهای میتواند به
عمق و پیشرفت مهارتهای حرفهای فرد جهت بدهد و با ترکیب متوازن هر دو ،زمینه ایجاد پدیدهای به نام
«توسعه هویت حرفهای» را فراهم سازد که شکل آرمانی شدهای از تالقی ابعاد تحول خواهانه هر یک از این
دو گفتمان را شامل میشود اما ،همچنانکه صاحبنظرانی مانند کندی )2005( 2نیز اذعان میدارند ،وضعیت
موضوعهای مرتبط با قدرت کنترل مرکزی درخصوص استقالل فردی و استقالل حرفهای معلم ،جزو موانعی
است که به هنگام استقرار گفتمانهای جدید میبایست مورد توجه جدی قرار گیرد .بهبیاندیگر ،با وجود
توسعه نظری این مفاهیم ،در مقام عمل تنشهای دیالکتیک 3میان قواعدی که منجر به استمرار وضعیت منتهی
به شکل منسوخ شده گفتمان توسعه حرفهای میشود با ظهور اشکالی از گفتمان هویت حرفهای ،که نسبت
به برنامههای جاری توسعه حرفهای در کشور مواضع انتقادی و اعتراض جویانه دارند ،به ویژه طی چند سال
اخیر ،رو به گسترش نهاده و نوعی دلزدگی و بیرغبتی نسبت به رشد حرفهای را در معلمان ایجاد کرده
است که بستر مناقشات جداکننده هر یک از این دو گفتمان را بیش از پیش مهیا میسازد.
بنیان نظری مباحث با تأکید بر مناسبات قدرت
قدرت به عنوان یک مفهوم محوری همواره در تاریخ علوم انسانی مورد توجه بوده است .در این پژوهش،
مفهوم قدرت موردنظر فوکو به منظور بررسی چگونگی رابطه اجتماعی بین توسعه حرفهای و هویت حرفهای مورد
استفاده قرار گرفت .میشل فوکو1926( 4؛ )1984به عنوان یک فیلسوف ،مورخ و جامعهشناس ،گفتمان قدرت و
دانش و همچنین کنترل اجتماعی را در یک بافت اروپایی شکل داد .او مفاهیمی مانند حکومتداری ، 5بحثهای
قدرت دانش 6و یا ایده مؤسسات انضباطی 7را در گفتمان خود توسعه داد .برای فوکو اصل توسعه و یکپارچگی
در جامعه قدرت است و براین اساس او نتیجه میگیرد که قدرت باید بنیاد سیستم نظری دانش باشد ،چنانکه قدرت
و دانش با یکدیگر ،اصول اساسی اراده 8را تشکیل میدهند (.)Fink-Eitel, 1992

فوکو در کتاب خود با عنوان «انضباط و مجازات :تولد زندان »9سه نوع قدرت را در اجتماعات مدرن
1. Reflection
2. Kennedy
3. Dialectical Tension
4. Michel Foucault
5. Governmentality
6. Power-Knowledge
7. Disciplinary Institutions
8. Will
9. Discipline and Punish : the Birth of the Prison
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شناسایی کرد :نوع اول قدرت که از طریق تخریب فیزیکی یا دربند کشیدن انسانها ظاهر میشود ،نشاندهنده
قویترین شکل قدرت در کتاب فوکو است .نوع دوم قدرت در یکپارچهسازی هنجاری آن افرادی است
که محدود شدهاند .ایده پشت چنین قدرتی این است که میتوان ادغام شدن کسانی که قبل از آن باید تحت
انضباط باشند را کنترل کرد و این افراد را میتوان از طریق آموزش و درمان تغییر داد .سومین نوع قدرت،
نمایانگر آن چیزی است که فوکو آن را انضباط مولد 1مینامد .او این شکل قدرت را به عنوان ترکیبی از دو
نوع اول و دوم قدرت میبیند .سپس فنون انضباطی با هدف عادیسازی 2را که مورد استفاده قرار میگیرند،
معرفی میکند .به زعم فوکو چیزی که به عنوان «غیرطبیعی »3شناخته میشود ،مجبور به عقبنشینی از عرف
جامعه خواهد شد .عالوه براین ،فوکو نوع چهارمی از قدرت را رونمایی میکند که شکلی متفاوت از سه
نوع دیگر دارد و آن را به جوامع پسامدرن منسوب میدارد ( .)Payne, 2006فوکو در کتاب «تاریخ جنسیت»4
خود از این شکل قدرت به عنوان یک نیروی سیال نام میبرد .به زعم او ،قدرت در همه جا موجود است
بهنحویکه در همه اقدامات افراد ظاهر میشود و در واقع دانشی را انتقال میدهد که خاص زمینهای است
که در آن ظهور میکند ،ضمن اینکه در ارتباط با هر یک از بازیگران محدودیتهای موجود را نیز آشکار
میسازد ( .)Zamiran, 2015در نظامهای امروزی که بخشی از مسئولیتها به گروههای مردمی واگذار شده
و حکومت قدرت را در شبکههای اجتماعی توزیع نموده است ،دیدگاه فوکو مبنی بر اینکه قدرت امری
سیال و در همه جا ساری و جاری است ،بیشتر مورد تأیید قرار میگیرد.
فوکو در فرایند ترسیم موقعیت جوامع بین وضعیت مدرن و پسا مدرن ،از دوگانههایی در گفتمان و
روابط انسانی نام میبرد که در هر یک از آنها مناسبات قدرت به شکل منحصربهفرد خود ظاهر میشود و
با طرح مناقشات میان توسعه حرفهای و هویت حرفهای معلم میتواند پیوندی مفهومی برقرار سازد .دوگانه
فضیلت و آزادی یا به زبان فوکو مسئله مراقبت که مسئلهای بنیادین در جوامع معاصر به شمار میرود ،یکی
از مهمترین این دوگانههاست .در این ارتباط او مدرنیته را جامعه مبتنی بر مراقبت از دیگران ]توسط نهادهای
حاکم و مراقبت شدن تودهها توسط دیگران[ توصیف میکند .به زعم فوکو ،در مدرنیته با ظهور علوم انسانی
و به شکل خاص روانشناسی ،اجتماع شهروندان تحت مراقبت دائمی قرار میگیرد و همگان موظف میشوند
که از هنجارهای همگانی و مطلق پیروی کنند .از دید فوکو جوامع مبتنی بر مراقبت شدن توسط دیگران به
شکلگیری روابط نامتقارن و یکسویه منتهی میشوند ،چنانکه در مدرنیته جمعی از کارشناسان و متخصصان
1. Productive Discipline
2. Normalization
3. Abnormal
4. The History of Sexuality
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و نخبگان اجتماعی سبک زندگی شهروندان را تعیین میکنند .این در حالی است که در پستمدرنیته،
«خودسازماندهی» یک مفهوم کلیدی به شمار میآید؛ چراکه در آن تعدد تغییرات و عدم قطعیت ،غیرقابل
پیشبینی بودن و بیثباتی غالب است و نیاز فزایندهای به خودسازماندهی احساس میشود (.)Daniali, 2014
در واقع این اصطالح که برای توصیف استقالل افراد استفاده میشود آن را از مفاهیمی با معنای «حرکت به
پایان از پیش تعیینشده »1و «سازگاری محافظهکارانه با محیط »2مجزا میسازد ( .)Doll, 2004لذا میتوان
گفت که فوکو با معرفی شکل چهارم قدرت ،زمینههای حرکت به سمت جامعهای ایده آل که جامعه مراقبت
از خود است نه جامعه مراقبت شدن توسط دیگران را فراهم میسازد.
اگر دیدگاههای فوکو در موضوع قدرت را به مثابه مبانی نظری ببینیم در پاسخگویی به این پرسش
که به هنگام مواجهه با دو مفهوم توسعه حرفهای و هویت حرفهای در بافتی با مختصات آموزشوپرورش
ایران با چه مناقشاتی از منظر مناسبات قدرت برخورد خواهیم کرد؟ میتوان دوگانههایی را شناسایی نمودکه
منبعث از نگاه به روابط قدرت موجود در هر یک از جوامع مدرن و پسامدرن ذیل دو گفتمان مطرح شده
میباشد .عالوه بر استنباط چنین دوگانههایی که در این پژوهش ،با برشماری مهمترین مناقشات ممکن میان
دو گفتمان توسعه حرفهای و هویت حرفهای معلم ،بدان اشاره میشود سعی شده است تا به ابعادی از گفتمان-
های رشدنیافتهتر و کمتر مناقشه خیز نیز پرداخته شود که البته با گذر از هویت مدرن برنامه درسی به سوی
هویتهای پستمدرن زمینه بروز آن فراهم میشود و با تعریف چهارم فوکو از قدرت (به عنوان امری سیال)
مناسبت می یابد .بنابراین ،در این نوشتار ،ضمن توصیف مناقشات میان این دو گفتمان که به روش پژوهش
تحلیلی – اسنادی احصا شدند ،به این سؤال پاسخ داده میشود که نحوه پیشبرد هر دو گفتمان توسعه حرفهای
و هویت حرفهای معلم در فضای آموزشوپرورش ایران چگونه باید باشد.
مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفهای و هویت حرفهای از منظر مناسبات قدرت
 .1مناقشه حرفه و پیشه

یکی از مناقشات اساسی در دو گفتمان توسعه حرفهای و هویت حرفهای معلم ،تلقی از کار معلمان
به عنوان پیشه یا حرفه است که میتواند رویکرد به حرفهای شدن را تعیین و تبیین نماید .بخشی از گفتمان
توسعه حرفهای با موضع پیشه 3انگاشتن کار معلمی منطبق است که در آن عمل حرفهای معلم محدود به
تدریس می شود و تصوری که از تدریس وجود دارد نیز چیزی مشابه سفالگری یا نجاری است که در آن
1. Telelogical
2. Teonomic
3. Craft
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انجام درست پیچیدگیهای کار از طریق مهارتآموزی مدنظر قرار میگیرد .گرچه این مفهومسازی از عمل
حرفهای معلم به شناخت چگونگی اجرای فنی ،1ارزش و اعتبار بیشتری میدهد اما برای دانش حرفهای
موقعیتی و بازتاب انتقادی آن اهمیت چندانی قائل نیست و از چنین دیدگاهی توسعهیافتگی معلم از طریق
ادراکات ناشی از تجربه تدریس و اشتراک تجارب میان معلمان در فرایند توسعه حرفهای امر معناداری
محسوب نمیشود ( .)Vlasova & Vakhidova, 2016در مقابل ،در گفتمانهای نوین توسعه حرفهای و به ویژه
در گفتمان هویت حرفهای ،تلقی کردن کار معلم با عنوان حرفه مطرح است .فریدسون در تعریف حرفه
مینویسد« :من واژه حرفه را برای اشاره به مشاغلی استفاده میکنم که کار خود را کنترل نموده و توسط
مجموعهای از نهادهای پایدار سازماندهی میشوند و در بخشهایی از تخصص و خدمات خود ایدئولوژی
خاصی دارند .)Freidson, 1994( ».برنته نیز بیان میدارد« :حرفهها دارای نوعی اتصال انتزاعی دانش نظری
به مهارتهای عملی هستند ،بهطوریکه میتوان حرفه را واجد یک نوع خاص از دانستن چرایی دانش
قلمداد نمود.)Brante, 2010( ».
به عبارتی،آن دسته از رویکردهای توسعه حرفهای که بر تخفیف نقش و عمل حرفهای معلم به
مهارتآموزی در سطح معلم به عنوان یک متخصص موضوعی 2میپردازند و یا تجویزهای آمادهای برای
معلم به عنوان متخصص تربیتی )Beijaard,1995; 2000( 3تعریف میکنند در واقع ،با اتخاذ نگاهی پیشهورانه
به معلم یا مفهوم نقش او از اعتباربخشی به دانش عملی شخصیشده معلم که در اثر تجربه به دست آمده
است ،پرهیز میکنند .این در حالی است که شناخت معلمان از رویههای قانونمند و روشهای مبتنی بر نظریه
(دانش فنی )4نیاز به یک رابطه مکمل با آگاهی موقعیتی (دانش عملی )5دارد که در گفتمان هویت حرفهای
با ابعاد تأمل گرایانه بیشتر مورد توجه قرار میگیرد ).(Dunne , 1993
برای تبیین مناسبات قدرت در میان این دو دیدگاه میتوان گفت که نگاههای پیشهورانه به عمل
معلمی ،کوششهای توانمندسازی معلمان را عموماً در مسیر انطباق آنها با خواستها و درخواستهای
هنجاری نظام حاکم از طریق مهارتآموزی هدایت میکند .لذا چنین رویههای توانمندسازی ،بر اساس
تعریفی که فوکو از نوع دوم قدرت دارد ،میتواند منجر به یکپارچهسازی هنجاری معلمان شده و آنان را با
سهولت بیشتری تحت کنترل و انضباط درآورد .درحالیکه با حرفه تلقی کردن کار معلمان سهم بیشتری

1. Technical Know-How
2. Subject Matter Expert
3. Pedagogical Expert
4. Technical Knowledge
5. Practical Knowledge
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برای تجارب زیسته آنان در فرایند عمل معلمی در نظر گرفته میشود .با نظر به دیدگاه فوکو که تجربه را به
عنوان یک رابطه درونی بین دانش ،انواع هنجارها و ذهنیت در یک فرهنگ خاص و در یک زمان خاص
تعریف میکند ( ،)Foucault, 1990میتوان استنباط نمود که در اطالق عنوان «حرفه» به عمل معلمی ،ضمن
معتبر شناختن هویت حرفهای شخصی شده معلمان ،زمینه مشارکت بیشتر آنان در مناسبات قدرت فراهم
می شود و در فرایند توانمندسازی ،احساس مسئولیت برای مراقبت از خود را نیز ،عالوه بر مراقبت شدن
توسط دیگران ،در معلمان تقویت مینماید.
 .2مناقشه حرفهای گری و حرفهای گرایی

نخستین بار هویل دو جنبه متمایز

حرفهایگرایی1

و

حرفهایگری2

را در زندگی حرفهای معلمان

مطرح نمود ( ، )Hoyle, 1975; Cited in Evans,2008که در این پژوهش از آن به عنوان یک جنبه مناقشه-
آمیز میان توسعه حرفهای و هویت حرفهای یاد میشود .حرفهای گرایی با مفهوم شناسایی و بیان آنچه برای
اعضای یک حرفه موردنیاز تشخیص داده شده و از آنان انتظار میرود تعریف میشود و حرفهایگری به
ظرفیت نهفته افراد برای حرفهای شدن اشاره میکند که شامل نگرشها و رفتارهای فرد نسبت به حرفهای که
در آن قرار دارد ،میباشد ) .(Boyt , Lusch & Naylor, 2001هلسبی در تصریح و تفکیک معانی این دو
مفهوم و ارتباط آن با مناسبات قدرت بر این عقیده است که حرفهای گرایی به عنوان یک تحمیل خارجی
از اقتدار بالفعل و بالقوهای سخن میگوید که مراجع قدرت برای مشخص کردن سطح خدمات مورد انتظار
از آن برخوردارند .در مقابل ،مفهوم حرفهایگری به صورت اجتماعی ساخته میشود و معلمان بازیکنان
بالقوه کلیدی در ساختوساز آن به شمار میآیند که در برابر کنترل خارجی پذیرش یا مقاومت نشان داده
و از طریق آن استقالل خود را ادعا یا انکار میکنند ( .)Helsby, 1995در واقع ،حرفهایگری معلم که مبتنی
بر تمرکز معلمان برای گرفتن مسئولیتهای بیشتر به منظور تعریف ماهیت و محتوای کارشان است
( )Hargreaves & Goodson , 1996به گفتمان هویت حرفهای معلم منسوب میشود و رد پای حرفهای-
گرایی که به ایدئولوژی ،همگنی ارزشها و دیدگاهها اشاره میکند ) (Freidson, 1994را میبایست بیشتر
در گفتمان توسعه حرفهای معلم جستجو نمود.
اگرچه به زعم برخی صاحبنظران از جمله ایوانز حرفهای گری برای معلمان امری شخصی محسوب
میشود و مبتنی بر عمل نگرشی ،هوشمندانه و معرفتشناختی آنان میباشد که در بخشی از وجود یک
معلم ،در رابطه با اعمال مربوط به حرفه او شکل گرفته و عمل حرفهای او را تحت تأثیر قرار میدهد ،اما
1. Professionalism
2. Professionality
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در عمل معلمان برخی مالحظات سازمانی نیز قابل مشاهده و شناسایی است که موجب میشود هویت
حرفهای آنها در میانه حرفهایگری و حرفهایگرایی در نوسان باشد ( .)Evans, 2008بر این اساس ،حرفهای-
گری و حرفهایگرایی را میتوان دو روی یک سکه دانست .چنانکه آرچر اظهار میکند ،حرفهایگرایی
به همان اندازه شانس دارد بر حرفهایگری تأثیر بگذارد که حرفهایگری از این شانس برخوردار است
( .)Archer, 1995با وجود این ،ایوانز به عنوان یک منتقد و صاحبنظر ،چنین برداشتی را وابسته به ساختاری
میداند که حرفهایگری و حرفهای گرایی در آن تعریف میشود ،ازاینرو ،این سؤال را مطرح میکند که
آیا حرفهایگراییهای جدید به صورت آگاهانه بر افراد حرفهای در آموزشوپرورش اعمال میشود یا به
عنوان یک نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از شرایط حاکم ،میبایست حرفهایگرایی را به عنوان توصیه
تغییر عمل حرفهای و در نتیجه اجرای برنامههای توسعه حرفهای پذیرفت؟ (.)Evans, 2008

در راستای گرهگشایی از این مسئله ،مراجعه به دستهبندی ساچس میتواند کمککننده باشد .او
حرفهایگرایی را به دو شکل عمده حرفهایگرایی مدیریتی و حرفهایگرایی دموکراتیک دستهبندی میکند
و بر این عقیده است که حرفهایگرایی دموکراتیک از درون خود حرفه ظاهر میشود ،درحالیکه حرفهای-
گرایی مدیریتی از طریق سیاستهای برنامهریزان در زمینه توسعه حرفهای معلمان و با تأکید بر مسئولیت و
اثربخشی ،توسط مقامات تقویت میشود ( .)Sachs, 2001لذا میان حرفهایگرایی دموکراتیک و شکل
مطلوب حرفهایگری توسط معلم فاصله چندانی وجود ندارد اما تعارضهایی میان حرفهایگرایی مدیریتی
و حرفهایگری معلم در خواهد گرفت .بدین ترتیب ،میتوان اذعان نمود که گفتمانهای توسعه حرفهای و
هویت حرفهای برای تبیین مناقشه میان حرفهایگرایی و حرفهایگری با شدت و ضعف مناسبات قدرت در
هر یک ،توأم میباشد .به زعم فوکو که معتقد است چنین ساختارهای گفتمانی ،هم به عنوان « فناوری قدرت
نهادی» عمل میکنند که به وسیله مجوزهای رسمی مورد تأکید قرار گرفته و اجرا میشوند ،و هم به عنوان
«فناوریهای خود» و ابزارهای درونی برای خودانضباطی اقدامات ،رویه و هویت فرد عمل مینمایند
( )Foucault, 1990میبایست اذعان نمود در این میان تکلیف معلمان در کشاکش مراقبت شدن توسط
دیگران و مراقبت از خود ،به امکان و یا تمایل آنان به اتخاذ مواضعشان در قبال تمرکز بر ساختار و یا تمرکز
بر عمل 1در سطوح محلی ،نهادی و اجتماعی ( ( Fairclough,2000وابسته است تا معادله قدرت را به نفع
حرفهایگری یا حرفهایگرایی تغییر بدهد (.)Evans,2008

1. Focus on Structure and a Focus on Action
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 .3مناقشه ساختار و عاملیت

با وجود برتری عاملیت معلم بر تحمیلهای ساختاری مطرح در ادبیات نظری ،معارضه ساختار و
عاملیت به ویژه در بحبوبه تغییرات و اصالحات برنامهدرسی یکی دیگر از مناقشات ناظر به دو گفتمان توسعه
حرفهای و هویت حرفهای معلم است که مناسبات قدرت بر آن سایه میافکند .چنانکه هر زمان
سیاستگذاران و برنامهریزان احساس کنند معلمان دچار عدم سازگاری و پذیرش ،نقص در ادراکات مورد
انتظار و عدم مهارت در کاربست دستورالعملهای مربوط به اجرای برنامه درسی تعیینشده ،شدهاند ،برنامه-
های حرفهآموزی معلمان شدت بیشتری مییابد.
در تعریف ساختار میتوان به روابط متقابل معلمان با ارکان مدرسه ،نظام تعلیم و تربیت ،و نیز با کل
جامعه ( )Akkerman & Meijer, 2011به عنوان نمادهایی از ساختار حاکم اشاره نمود .در نظامهای متمرکز،
برنامه درسی خود به عنوان یک ساختار فرهنگی و اجتماعی محسوب میشود ( ) Grundy ,1987که با اتخاذ
یک رویکرد کارکردگرایانه 1به ایفای نقشهای آشکاری مانند انتقال دانش و مهارتهای پایه به نسل بعدی
و نیز کارکردهای پنهان مانند انتقال ارزشهای کلیدی و کنترل اجتماعی میپردازد ( .)Ritzer, 2001این
ارزشهای کلیدی که خصوصیات نظامهای سیاسی و اقتصادی پشتیبان آموزشوپرورش را انعکاس میدهد،
در محتوای برنامههای درسی مصوب نهاده شدند و انتظار میرود که انتقال آن از طریق مجموعهای از توصیه-
های اجرایی در قالب برنامه توسعه حرفهای معلم تضمین شود .برخی صاحبنظران معتقدند وقتی عملکرد
معلم به ارائه برنامه درسی تعریف و تصویب شده دولت محدود شود ،پیامد برنامه توسعه حرفهای آن با زمانی
که خود به عنوان یک تدوینگر برنامه درسی عمل میکند ،متفاوت خواهد بود

(Duggan, 2001; Saito

 )et al, 2008در شکل نخست ،معلمان همواره تحت فشار هستند تا سرفصلهای تعریف شده را هر چه
زودتر به پایان برسانند اما زمانی که معلمان از اختیارات قانونی برخوردار باشند ،از خود ابتکار عمل نشان
میدهند؛ زیرا آگاهانهتر میتوانند در مورد نیازهای حرفهایشان تصمیمگیری کنند ( Kelly& McDiarmid,

 .)2002چنانکه بال بیان میدارد ،توسعه حرفهای معلم زمانی سازنده است که معلمان خود مسئول تعیین محور
و ماهیت برنامه آموزشی ارائه شده باشند ( .)Ball, 1998در این خصوص برنامهریزی غیرمتمرکز با لحاظ
کردن نقش عاملیت معلم به معلمان قدرت میبخشد تا برای طراحی فعالیتهای توسعه حرفهای خود با توجه
به بافت محلی ،فرهنگ و نیازهای حرفهایشان اقدام نمایند (. )Kelly& McDiarmid, 2002

علی رغم اینکه کارکردگرایی حاکم بر ساختار آموزشوپرورش عاملیت معلمان را با بحران هویت

1. The Functionalist Approach
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مواجه ساخته است و آنها را منفعل میکند ،اما در بزنگاههای تغییر میتواند به اشکال مختلفی از عدم تابعیت
بروز نماید .در این خصوص از دریچه نظریه عمل مدلل ( Pryor & Pryor, 2005 Cited in Zarghani et

 )al, 2016یا نظریه انسان به منزله عامل ( ) Bagheri, 1996 Cited in Zarghani et al , 2016میبایست
اذعان کرد انسانها موجوداتی هستند که بر مبنای اطالعات ،دانش و باورهایی که کسب کردهاند ،تصمیم-
گیری نموده و سپس بر آن اساس رفتار میکنند لذا از منظر انسان به مثابه عامل ،عمل انسانی تحت تأثیر هر
سه مبدأ معرفتی ،میلی و ارادی است .طبق این نظریه که تقدم را به مبدأ معرفتی اختصاص میدهد ،برای تغییر
معلمان باید بیش و پیش از هر چیز در دانش باورها یا معرفت آنان تغییر ایجاد شود که این تغییر بر تغییر دو
مبدأ میلی و ارادی نیز اثرگذار خواهد بود .ازاینرو ،عنصر اساسی و مهم در تغییر رفتار و عملکرد معلمان
تغییر در دانش و باورهای آنهاست (  (Zarghani et al, 2016که توجه بدان از منظر انسان عامل ،از چشم
کارکردگرایان دور مانده است.

در نظامهایی با ساختارهای کارکردگرایانه و بهعبارتدیگر اقتدارگرا ،گرچه در گفتمان توسعه
حرفهای از باورها صحبت به میان میآید ،اما بیشتر باورهایی موردگفتگو قرار میگیرند که از میدان عمل
برنخواسته و یا مبنای آن تفکر خود معلمان نبودهاند ،در عوض قرار است این باورهای ساختاری /سازمانی
مبنای عمل معلمان قرار بگیرند .چنین باورهایی که در مناسبات قدرت فوکویی میتوان از آن به «هنجار»
تعبیر نمود ،را در برخی از نظامهای آموزشی که تمامی هنجارها و دانش مشروع برنامه درسی به وسیله قدرت
طبقه حاکم یا دولت تعیین میشود ،میبایست به مثابه فناوریهای کنترلی و انضباطی

()Foucault, 1990

قلمداد کرد .در این خصوص ،با توجه به اینکه هیچیک از نظامهای اجتماعی را نمیتوان از کنترل مبری
دا نست ،هرچند کنترل ،غیرمستقیم و از طریق هنجارهای ذهنی صورت پذیرد ،میتوان دریافت که ساختار
برای حفظ ثبات سیاسی و اطمینان از دستیابی به هدفهای خود در کنار کنترلهای خارجی که به صورت
رسمی تنظیم شدهاند ،به این هنجارها برای کنترل داخلی و غیررسمی معلمان متوسل میشود ()Eden, 2001

بدین نحو که معلمان با معیار قرار دادن هنجارهای ناشی از گفتمان تغییرات و اصالحات ،نوعی خودکنترلی
و خودانضباطی فردی را برای قرار گرفتن در چارچوب شاخصهای «معلم مطلوب» به کار میگیرند .اگرچه
در این میان دور از انتظار نیست که چنین هنجارها و نظامهای کنترلی با ابعاد شخصیشده هویت حرفهای
معلمان تنش ها و تضادهایی را ایجاد نماید و سطوحی از مقاومت و عدم متابعت را در آنان پدید آورد.
 .4مناقشه بوروکراسی و دموکراسی

آخرین مناقشه به شیوههای اعمال کنترل بر معلمان در نظامهای بوروکراتیک و دموکراتیک مربوط
میشود که در هر یک از دو گفتمان توسعه حرفهای و هویت حرفهای با توجه به مدرن و یا پسامدرن بودن
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جوامع به نحو خاصی بروز میکند .تجربه بوروکراسی در سازمانها که به توزیع اقتدار در میان سایر گروهها
اعتقاد چندانی ندارند ،نشان میدهد آنها اقتدار و تسلط خود را از طریق کنترل حفظ میکنند تا به هدفهای
موردنظر دست یافته و مرزهای خود را حفظ نماید ( . (Tannenbaum, 1968 Cited in Eden, 2001بر این
اساس ،نظامهای آموزشی به روشهای گوناگون کار معلم را کنترل میکنند و معلمان همواره در گفتمان
حرفهای از تأثیرات و تأثرات نظامهای کنترل بر خود سخن میگویند .ازاینرو میتوان گفت؛ در یک نظام
بوروکراتیک هر دو گفتمان توسعه حرفهای و هویت حرفهای معلم حول محور شیوههای کنترل ترسیم می-
شود .چنانکه در گفتمان توسعه حرفهای به روشهای اعمال کنترل از طریق مهارتآموزی پرداخته شده و
در گفتمان هویت حرفهای از تجارب مواجهه با سازوکارهای کنترل از جمله کنترل مستقیم مدیران ،ساختار
کارگروهی ،اقدامات خودکنترلی معلمان و دخالت والدین نام برده میشود.
اگرچه مؤسسات دولتی از طریق فرایندهای توسعه حرفهای گفتمان غالب دولت را بازتولید میکنند
و در این ارتباط برخی صاحبنظران معتقدند اعمال مبتنی بر شواهد (و مطابق با استانداردها) ،روشی برای
نظم بخشیدن به فعالیتهای حرفهای کارکنان است تا امکان مطابقت بیشتر آن با سیاستهای اجتماعی جاری
فراهم شود ( ،)Gilbert &Powell, 2010با وجود این ،چنانکه هلسبی نیز تصریح میکند ،معلمان همواره در
مسیر حرفهای شدن خود در برابر کنترل خارجی پذیرش یا مقاومت نشان داده و استقالل خود را ادعا یا
انکار کردهاند ( .)Helsby, 1995به زعم کالرک و نیومن؛ علی رغم اینکه دولتها با تقسیم قدرت و پاداش
به افرادی که به آنها لقب حرفهای اعطا میکنند ،در جهت توسعه ایدئولوژیها و سیاستهای مرتبط با نظام
حاکم میکوشند ،اما انواعی از هویتهای ناخواسته در این میان شکل میگیرد که از طریق رویههای
بوروکراتیک نمیتوان آنها را کنترل نمود ( .)Clarke and Newman, 1997: 7در پیگیری راهحلهای
چنین تعارضاتی ،مروری بر سیر تکوینی گفتمان توسعه حرفهای حاکی است که در سالیان اخیر سطح مناقشه
از تحمیل بوروکراسی به چگونگی ترویج دموکراسی کشانده شده است .از دیدگاه هارتنت و نایش،
برخالف نظریه بوروکراتیک توسعه معلمان که معتقد است برای پیشگیری از سقوط استانداردهای کیفی
آموزش میبایست به گزینش ،مهارتآموزی و کنترل عملکرد معلم دست زد و با نادیده گرفتن استقالل
معلمان به همه آنها گفته شود که چه چیزی باید آموزش دهند ،چگونه تدریس آن را یاد بگیرند ،و چگونه
آن را ارزشیابی کنند ،دغدغه نظریه دموکراتیک توسعه معلمان این است که آموزش معلمان چگونه باید
دوباره بازنگری شده و در آن به منافع خاص معلمان به عنوان شهروندان ،کارکنان و افراد توجه شود
(.)Hartnett& Naish, 1993
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بنابراین ،گرچه مدارس را بنا به کارکرد تاریخی خود باید سازمانهایی بوروکراتیک دانست که به
زعم فوکو در جوامع مدرن حکومتها قدرت خود را به شکل کنترل و انضباط اجتماعی از طریق چنین
مؤسساتی اعمال میکنند ) ،(Gilbert &Powell, 2010:4اما به همان نسبت نیز میتوان مدارس را مکانهایی
برای رهایی بخشی به شمار آورد .برخالف نظامهای بوروکراتیک که بیشتر در تالشاند تا قدرت را از طریق
نظام کنترل همچنان در تمرکز ساختار باقی نگه دارند ،در نظامهای دموکراتیک با اعطای استقالل آموزشی
به معلمان این قدرت توزیع میشود .بدین ترتیب ،نحوه سازماندهی فعالیتهای توسعه حرفهای معلمان نیز
متفاوت شده و به سمت رویکردهای توسعه حرفهای مدرسه محور و معلم محور ( )Kennedy, 2005حرکت
میکند .این استقالل و تفویض اختیار به معلمان میتواند موجب ایجاد الگوی کار مشارکتی در معلمان شده
و در کارگروهی ظاهر شود .چنانکه سطوح مختلفی از همبستگی گروهی با اشکال مختلف ،از تشکیل گروه
با عملکردگروهی مانند گروههای درس پژوهی و اقدام پژوهی آموزشی در سطح مدارس تا گروههای
سازمانیافته مانند انجمنهای علمی آموزشی معلمان ،ایجاد خواهد شد که شاخص نظامهای دموکراتیک به
شمار میروند ) .(Deutsch,1973 Cited in Eden, 2001در چنین نظامهایی ،اجتماعات عمل معلمان می-
تواند نوعی فرایند کنترل کیفیت را بر مبنای اتفاقنظر و انسجام گروهی تعیین نماید که در آن الگوهایی از
قبیل وابستگی متقابل در پیگیری هدفهای مشترک ،تدوین هنجارهایی که تعامالت اعضا را تنظیم و هدایت
میکند و سازوکار خودکنترلی اعضایی که خود را به عنوان شکلی از یک نهاد قابلتشخیص در نظر می-
گیرند ( ،)Eraut, 2004میتواند به تکوین هویت حرفهای معلم از طریق رشد و توسعه حرفهای او در چنین
اجتماعاتی کمک کند.
چنانکه فوکو در تبیین مفهوم قدرت درک سلسله مراتبی ساده از آن را رد کرده و معتقد است
قدرت یک مفهوم ساده ابالغی از باال به پایین و دستوری نیست بلکه در شبکهای از روابط درهم پیچیده
ساری و جاری میباشد ،باید پذیرفت که در نظامهای دموکراتیک و در جوامع پسامدرن باید قدرت را به
عنوان یک شبکه بیثبات از تمام شیوههایی که در آن قدرت وجود دارد ،درک و تجزیه و تحلیل کرد .در
این جوامع روابط قدرت در سرتاسر جامعه نفوذ میکند و ممکن است در بعضی مناطق چگالتر باشد و در
برخی موارد نیز ضعیفتر به نظر برسد ،اما ازآنجاکه مرکز قدرتی وجود ندارد ،هیچ مرکز مقاومتی نیز در
خارج از آن به وجود نمیآید .بدین ترتیب شکل مثبتی از قدرت که فوکو آن را زیست قدرت 1مینامد،
میتواند ظاهر شود که نفوذی مثبت بر زندگی دارد و تالش میکند تا آن را مدیریت ،بهینهسازی و تکثیر
1. Bio Power
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نموده و در معرض کنترلهای صریح و قواعد جامع قرار دهد (.)Dreyfus and Rabinow, 1998

نتیجه
مبنای بحث در این نوشتار ،بررسی نقش مناسبات قدرت در تکوین دو گفتمان توسعه حرفهای و
هویت حرفهای بود که از طریق مالحظه مناقشات چهارگانه پیرامون آن (مناقشه حرفه و پیشه ،مناقشه ساختار
و عاملیت ،مناقشه حرفهای گری و حرفهای گرایی ،و مناقشه بوروکراسی و دموکراسی) این نتیجه حاصل
گردید که میتوان با دامن زدن به چنین مناقشاتی دو سر یک طیف دورشونده از یکدیگر را تشکیل داد و یا
به کمک یک مفاهمه روشمند در حوزه عمل ،آنها را تبدیل به دو روی یک سکه نمود.
علی رغم تغییر و تحوالتی که طی دهههای اخیر در گفتمان نظری آموزشوپرورش رخ داده است
و بر اساس آن مبانی توسعه حرفهای به سمت تأیید و تقویت هویت حرفهای معلم حرکت کرده است ،اما
گفتمان مرتبط با این دو مقوله در نظام آموزشوپرورش ایران مستقل از یکدیگر دنبال میشود ،بهنحوی که
با توجه به روشهای کنترل و اعمال قدرت ساختار حاکم بر معلمان و نیز مالحظه بافت و بستر حرفهای شدن
معلم که در کشور رایج است و در آن نشانههای تعلیم و تربیت مدرن مانند آموزشوپرورش همگانی مبتنی
بر الگوی کارخانهای ،استانداردسازی و تخصصی کردن ( ) Ahanchinan & Taherpoor, 2011مشهود
است ،میتوان نتیجه گرفت که گفتمان توسعه حرفهای معلم همچنان به کنترل فنی معلمان تمایل دارد و در
آن هر اقدامی لزوماً اقدام آگاهانه و یا دلخواهانه محسوب نمیگردد و تالش میشود مسئله مراقبت یا کنترل
معلم از طریق تجویزها و دستورالعملهای متمرکز نهادی صورت پذیرد .در این میان نشانههای مربوط به
پیشهانگاری حرفه معلمی ،نگاه بوروکراتیک به توسعه حرفهای ،غلبه ساختار بر عاملیت معلم و دیدگاههای
حرفهایگرایانه نسبت به توانمندسازی معلم را نیز میتوان در گفتمان موجود توسعه حرفهای معلمان ایرانی
مشاهده کرد و چنین ادعا نمود که گفتمان هویت حرفهای معلم در ایران هنوز تحت تأثیر سیاستهای عمومی
نظام آموزشی کشور و کنترل نهادهای اجتماعی با پسزمینههای تاریخی فرهنگی ،و متأثر از چشم اندازهای
اقتصادی بوده و نتوانسته است به سمت رهاییبخشی حرکت کند .لذا شواهد کافی در خصوص جنبههای
متعالی هویت حرفهای معلم از جمله نگاه حرفهای به تدریس ،آمادگی اقدامات دموکراتیک ،شناخت
ظرفیتهای عاملیت خود و تمایل به حرفهایگری نیز در میان معلمان ایرانی به اندازه کافی موجود نمیباشد.
با توجه به چنین قرائنی ،و ازآنجاکه در گفتمانهای معاصر تعلیم و تربیت از توانمندسازی به عنوان
تقویت قدرت افرادی که فرودست بودهاند سخن به میان آمده است ،حرکت به سمت گفتمانهای تازه امری
ضروری به شمار میآید .گفتمانهایی که در آن میبایست مشارکت افراد در قدرت تعریف شود تا این
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توسعه قدرت از طریق آگاهی موجب رهاسازی آنان گردد ) ،)Bandura ,1989لذا میتوان گفت که عجین
بودن ادبیات توانمندسازی با مسائل محوری عاملیت انسان ،حرفهایگری و مراقبت از خود سبب میشود تا
در بستر آن ،دو گفتمان توسعه حرفهای و هویت حرفهای معلم در تعامل معنایی با یکدیگر قرار گیرند و در
میدان تعلیم و تربیت نیز با یکدیگر همپوشانی پیدا کنند بهنحویکه همراهی و همزمانی دو گفتمان توسعه
حرفهای و هویت حرفهای میتواند واجد اثربخشی بیشتری برای هر یک از آنها باشد .با وجود این که در
جوامع مدرن ،چنانکه فوکو نیز پیشبینی میکند ،انضباط 1به عنوان یک مکانیسم قدرت به شمار میرود که
رفتار افراد را در بدنه اجتماعی تعیین میکند و از طریق تنظیم سازمان فضایی (معماری و غیره) ،زمان (جداول
زمانی) و فعالیت و رفتار افراد (سرمشقها ،وضعیت ،حرکات) با کمک نظامهای پیچیده نظارت ،قدرت خود
را اعمال مینماید ( ،) Cited in Dreyfus & Rabinow, 1998اما میتوان امیدوار بود هنگامیکه معلمان به
عنوان کارمندان یک ساختار اجتماعی در میان ابزارهای قدرت ،برای تصمیمگیری در مورد مداخالت
موفقیتآمیز شروع به مذاکره میکنند ،بتوانند نوعی فضای گفتمانی را رقم بزنند که به اعتقاد فوکو سازنده
هویت است( .)Foucault,1990با توجه به نحوه توزیع قدرت در هر اجتماعی ،اگرچه معلمان در این فضای
گفتمانی گاه ممکن است مغلوب قدرت نظام آموزشی شوند ،اما در مواقعی نیز میتوانند بر مذاکرات قدرت
تأثیر بگذارند و بدین ترتیب هویت حرفهای خود را فعاالنه بسازند
در پایان پیشنهاد میشود که در نظام آموزشوپرورش کشور ایران ،زمینههای تلفیق گفتمان توسعه
حرفهای معلم و هویت حرفهای معلم از طریق با همنشینی و تعامالت نظری و عملی صاحبان و متولیان هر
یک از این دو گفتمان بیش از پیش فراهم شود تا گفتمانهای تازهای با ماهیت «توسعه هویت حرفهای معلم»
در ذیل مناسبات جدید قدرت شکل بگیرد؛ مناسباتی که در آن فقط بر کنترل بیرونی معلمان و مراقبت شدن
توسط دیگران تأکید نشود و سهم معلمان برای مراقبت از خود و آزادی در انتخاب و پذیرش فضیلتهای
مشروع برای نظام تعلیم و تربیت در نظر گرفته شود.
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