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  چكيده

در تحوالت  رويژ يهنر يتيترب يها داللتبر  ديبا تاكزي  هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تعليم و تربيت مر
ژيـرو بـه   ي  بهـره گرفتـه شـد.    لـ يتحل -يفيتوصـ  . براي دستيابي به اين هدف از روش پـژوهش باشد يمي تيترب

عنوان يك  نظريه پرداز معاصر پست مدرنيسم با طرح نظريه انتقـادي درصـدد ارائـه نـوعي از تعلـيم و تربيـت       
له سياست، اخالق و فرهنگ از اهميت خاصي برخوردار است. او ضمن انتقاد از آمـوزش  است كه در آن مسئ

مـرزي را پيشـنهاد    تيو تربديدگاه تعليم  ،و پرورش حاكم كنوني جهان كه مبتني بر آموزه هاي مدرنيته است
تعلـيم و   كـه  دهـد  يمنتايج حاصل بررسي ديدگاه ژيرو در خصوص تعليم و تربيت نشان . به طوركلي، كند يم

تربيت به خودي خود روندي سياسي دارد و هدف تعليم و تربيت مـرزي، ايجـاد يـك جامعـه مسـاوات خـواه       
و معطوف به شناخت مرزهـا   كند يمرا طرد  تيو تربسنتي تعليم  يها هدفو بسياري از  باشد يمدموكراتيك 

آن صـداهاي ديگـر نيـز شـنيده      مطلوب اين است كـه در  تيو تربتعليم و دريافت آنهاست.  ها تفاوتو ديدن 
 هـا  انسـان از كنـار مسـائل و زبـان اجتمـاعي و فرهنگـي       توانـد  ينممرزي  تيو تربتعليم و فلسفه  شود و انديشه

  .شود يممحكوم به شكست  چرا كهبگذرد 

  تربيت انتقادي، ژيرو يها داللتمرزي،  تيو ترب، تعليم تجددگراييپسا: ها واژهكليد 
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 جمعي را رفتارهاي فردي و و ها پنداشتيك بسياري از جنبه هاي مربوط به  كه در آستانه سده بيست و

، طيف است كه در چند دهه اخير مطرح شده سميمدرن پست .(Ahanchian, 2003) قرار داد ريتحت تأث

. باشد يماز آن  و گذرنفي مدرنيته  هاكه نقطه اشتراك آن را در برمي گيردگوناگون  يها دگاهيديعي از وس

. مدرن از شود يممدرنيته تلقي  يبست هادر اصل كوششي براي بازشناسي معضالت و بن  سميمدرن پست

گروهي از  .دهد يمنا در تمايز از دوره قبل مع، به معناي امروزي يا آنچه رايج است Modo ريشه التين

 يها يژگيواز  .(Cohven, 2005) كنند يمپژوهشگران ريشه مدرنيسم را در عصر روشنگري جستجو 

، يخرد باور ،استقالل وجودي دارد. همچنين مدرنيته اعتقاد به انسان به عنوان موجودي است كه فرديت و

صنعت  به علم، توسعه اقتصادي، فني واعتماد نامحدود  اعتقاد به پيشرفت، انسان شناسي پوزيتويستي و

پست  ،نابراينب.   (Dehbashi, Jafari & Mahmoudi, 2007, p.3)ديگر آن است يها يژگيوگرايي از 

محوريت انسان در جهان و طبيعت، حاكميت  ،بردن مشروعيت دانش، مرجعيت عقل سؤالمدرنيسم با زير 

د به روايت برتر، تحولي در افكار جهانيان به خصوص اعتقا انديشه هاي مسلط، وضع هرگونه نظريه مطلق و

اين است  تأملنكته قابل  .(Najjarian, Pakseresht & Safai Moghaddam,2002) دغربيان به وجود آور

به دنبال  رويكرد نوين در دو دهه اخير بر بيشتر رشته هاي علوم، ادبيات وبه عنوان يك كه پست مدرنيسم 

شكست  ور اين رويكرد شده،گذاشته است. آنچه در وهله نخست زمينه ساز ظه ريتأثعلوم تربيتي آن 

سالمتي، عدالت اجتماعي در سايه  دموكراسي، صلح و مانند ييها وعدهبخشيدن مدرنيسم در تحقق 

  پيشرفت علوم و سيطره عقالنيت بر امور بوده است.

 مدرن پسترا طرفدار رويكرد نيز ضمن اينكه خود آمريكايي  تيو تربنظريه پرداز تعليم ژيرو، 

ژيرو در برخورد با مدرنيته رويه  سميمدرن پستخريب و نابودي مدرنيته نيست. معتقد به ت ،كند يممعرفي 

ارائه دهنده يك گسست شديد يا انقطاع از  مدرن پستمعتقد است كه او  .(Giroux, 1943) استمعتدلي 

ما  اونيست. به نظر  سميمدرن پستمل ميان مدرنيسم و انتخاب كا ،تربيت انتقادي تعليم و ؛مدرنيته است

و عملي تعليم  نظري و يها بحثزيرا  ؛مدرن را يكسره مردود يا منفي بدانيم تيو تربتعليم  ميتوان ينم

جان  چون مختلفي. تاكيد مربيان درهم آميخته استمدرنيسم  ه هايبه شدت با زبان و مفروض تيترب

ق ئمانند ظرفيت فردي براي تفكر انتقادي، عال ستيمدرنايمان به ايده ال هاي  برجان گولد و  ، تايلريوئيد

قابل چشم پوشي نيستند. هرچند ديدگاه انتقادگرايي در پيوند با  يو آزادروياهاي روشنگري استدالل  و

ديدگاه  يها تيمحدودژيرو به  امااست، بوده آشكارتر  اوليه انتقادگرايي گذاران انيبنماركسيسم بوده و در 

   .(Giroux, 1991) اذعان دارد تيو تربماركسيستي در تعليم 
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سنتي تعليم و  يها هدفكه بسياري از  كند يممرزي را پيشنهاد  تيو تربنظام تعليم ) 1991ژيرو (

هر انديشه و فلسفه اي كه از كنار مسائل و  ژيرو همچنين به زعم .(Salehi, 2011) كند يمتربيت را طرد 

در اين زمينه بايد گفت  .(Giroux, 2003) بگذرد، محكوم به شكست است ها انسانعي و فرهنگي زبان اجتما

اجتماعي به  يها گروهنخستين مانعي كه در حال حاضر بر سر راه اين هدف قرار گرفته به حاشيه راندن كه 

كشور با  يتترب ساختار درون سيستمي نظام تعليم وهرچند واسطه نژاد پرستي و جنسيت گرايي است. 

) از يك سو و فرهنگي فكري و و تهاجم غرب گراييمانند ( پاره اي از مشكالت اساسيوجود 

اما نيست، شكست  محكوم به ،فرهنگ غني ديني) از سوي ديگرو  تمدن كهنمانند (آن  مثبت يها يژگيو

و  ها ارزشبط، تحليل روا دستيابي به توسعه علمي، تجزيه وكه براي است  ييها يكاست دارايهمچنان 

   .باشند يمنيازمند توجه  تيو تربهنجارهاي حاكم بر نظام تعليم 

 يها داللتمضامين پست مدرنيسم و «به  توان يمصورت گرفته در اين زمينه  يها پژوهشاز جمله 
 تيو تربتعليم «، (Geriaee, 2006) »پست مدرن تيو تربتعليم «  Najjarian et al., 2002)» تربيتي آن

 يها و داللتمباني انسان شناسي پست مدرنيسم «، (Dehbashi et al., 2007) »از ديدگاه جيرو مدرن پست
                       »هاي پست مدرنيسمتبيين جايگاه خالقيت در انديشه«،  (Javidi Kalateh & Aali, 2010) »تربيتي آن

)(Khalili & Hoseini, 2010 »پست مدرنيسم و چالشتربيت  فلسفه، تعليم و«(Ozman & Craver, 1995) 

  اشاره كرد. 

و تحليل تعليم و تربيت مرزي در تحوالت نظام تربيتي با تاكيد بر  نييتبپژوهش اين هدف اصلي 

اين است  شود يماساسي كه مطرح  سؤالبنابراين، تربيتي نقاد و تحول محور هنري ژيرو است.  يها داللت

تحول  ) نظريه هاي تربيتي2ر حوزه تحول زايي تعليم و تربيت چيست؟ پست مدرنيسم د يها داللت) 1كه 

، اصول و روش تربيتي تحول زاي ژيرو ها هدف) 3است؟  ييها مؤلفهو شامل چه ابعاد و  ژيرو چيست  زاي

، اصول و روش تربيتي تحول ها هدفژيرو در خصوص  يستيمدرن پست) نقد 4دارد؟ و  ييها يژگيوچه 

  دارد؟  ييها يژگيوچه  مدرنيسم   زاي

  

  روش پژوهش
تحليلي استفاده شده است. بنابراين،  - اين پژوهش، از روش توصيفي تيفيو كبا توجه به ماهيت 

پرداخته  مدرن پست تيو تربتعليم  يها مؤلفهو  تحول زاي آموزشي ، اصول، ابعادها هدفنخست به شرح 

  .رديگ يمقرار  و نقدتحليل  رسي،ديدگاه هنري ژيرو مورد بر  تربيتي يها داللت، سپس شود يم
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  ها افتهي

 نژادي و قومي و يها تياقلتربيت چند فرهنگ گراست كه  تربيت ژيرو يك نوع تعليم و تعليم و

از نظر تربيتي درصدد ايجاد يك اجتماع مردم گراي مساوات خواه  و دهد يمجنسي را مورد حمايت قرار 

محافظ فرهنگي گذشته مطرح كند و معلم را به  نيتر بزرگان تربيت را به عنو تعليم و كند يماست و سعي 

 يها هدفكه  داند يمعنوان روشنفكر تحول آفرين و دانش آموزان را به عنوان شهروندان منتقد در مدرسه 

در  ،همچنين ست.تكثرگرا دموكراتيك و يو شهروندسير تف تربيت آن رسيدن به قوه نقد و غايي تعليم و

امكان  مرزي بايد به اين نكته اشاره كرد كه دانش آموزان فرصتي براي بازگويي و تيبو ترراستاي تعليم 

  خواهند داشت. فرهنگي در مدرسه را علمي و يها مفهوممتعدد از  يها تيرواگسترش 

  

  چيست؟ تيو تربپست مدرنيسم در حوزه تحول زايي تعليم  يها داللت

از جمله به اين دليل كه  .التي روبرو بوده استتربيت پست مدرن همواره با مشك مطالعه تعليم و

آن را يك جنبش واحد تلقي  توان ينم ،لذا. يك نظام منسجم از عقايد و مفاهيم نيست در واقعپساتجدد، 

مدرنيسم  يزدگ بحرانمعناي خود، بحران مدرنيسم يا تبيين  نيتر سادهپست مدرنيسم در  آنجا كهكرد. از 

 يزدگ بحرانتبيين  يعني؛ تربيت هم به همين معنا خواهد بود سم در تعليم وانديشه هاي پست مدرني ،است

 ،تربيت پست مدرنيسم در واقع تعليم و .چهره اي از مدرنيسم است تربيت دوران معاصر كه جلوه و تعليم و

 حكم كلييك انتظار  توان ينمبنابراين،  پرورش در جامعه است. جاري آموزش و يها بحرانفهم  مطالعه و

  .(Bagheri, 1996)اين امر با روح پست مدرنيسم سازگار نيست؛ زيرا داشت روشن از آن راتعريف  و

شايد بتوان اذعان نمود كه بارزترين تفكر تربيتي، بازتاب تفكر پست مدرن در نظام آموزشي  باشد. 

به طور  آناز قومي، نژادي و جنسيتي،  يها تياقل هايتمايزبه ضمن گراميداشت و ارج نهادن  چرا كه

 تربيتي با تمركززدايي و چنين تعليم و . دركند يمحمايت  1تربيت چند فرهنگ گرا  در قالب تعليم و يجد

 روش و ،محتوي ،انتخاب هدفو كاستن نفوذ دولت بر تشكيالت آموزشي راه براي برنامه ريزي 

با آهسته  ،به عبارت ديگر .شود يمهموار  ها فرهنگزبان خرده  رسوم و ساختارهاي متناسب با آداب و

                             رسددر نظام آموزشي بيشتر به گوش مي ها فرهنگشدن صداي فرهنگ مسلط، صداي خرده 

(Najjarian et al., 2002, p.195).  انتقاد  توجه خاص آن به نقد و ،پست مدرنيسم يها يژگيواز ديگر

         تربيت  حمايت از تعليم و تقويت روحيه انتقادگري و ،يتترب است. بازتاب اين ويژگي در تعليم و

                                                
1. multicultural pedagogy 
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 شناسايي ومعطوف به  ها تالش ،تيو تربتعليم  نوع در اين .است ها سميمدرناز سوي پست  1انتقاد گرا

 باشد يمتربيت شهروندان انتقادي با ارتباطات كالس درس  درگيري با شرايط ظالمانه حاكم و

(Leistyna,1995) .ل نظام آموزشي و بازنگري انتقادي ئبر موشكافي مسا ها ستيمدرن پستوركلي به ط

 براي فهم جهان و ها ستيمدرن پستروابط و ساختار آموزشي تاكيد بسيار دارند. از نظر روش شناختي، 

توجه به در رويكرد پست مدرنيسم، . دهند يممطالعات كيفي را به مطالعات كمي ترجيح  ،مطالعات تربيتي

 تحقيق داشته است. يها روشاساسي بر  ريتأثاهميت دادن به آن  ت در فهم پديده هاي اجتماعي وذهني

علوم اجتماعي عبارتند از: مصاحبه قوم شناسي، تحليل  تحقيق در عرصه هاي علوم انساني و يها روش

           )(اقدام پژوهي عقايد علمي، تحقيق در عمل يها ييبازنماگفتمان، ساخت شكني متون، 
(Farmahini Farahani, 2004, p.174) .  

ساخت زدايي متون آموزشي از ايده هاي پست مدرنيسم  يها روشتاكيد بر بهره گيري از 

شيوه ساخت زدايي را پيشه  ستيبا يمدانش آموز  معتقدند عالوه بر اينكه معلم و ها ستيمدرن پست .باشد يم

بايد تشويق  پژوهان دانشزدايي شوند. آنان معتقدند كه  ساخت ستيبا يممطالب آموزشي نيز  كند مواد و

بيابند تا از اين طريق قادر به يافتن روش  ها داستان جديدي براي بازنويسي مجدد عناصر و يها راهشوند تا 

آرمان  .(Parker, 1997)تقسيم كنند اصلي و فرعيآن را به اجزاء  جديدي براي قرائت يك متن شوند و

منطقه اي شدن در نظام آموزشي، رهنمودهاي مثبتي  بر حمايت از محلي گرايي وها پساتجددگرا ديگر

فرهنگ بومي مناطق مختلف، تاكيد بر تناسب محتواي  در بر دارد. توجه به زبان و تيو ترببراي تعليم 

 رسوم و اقليمي آنها، در نظر گرفتن آداب و برنامه تحصيلي كودكان با شرايط محيطي و كتب درسي و

تربيت از جمله  كلي توجه به تنوع فرهنگي و چند فرهنگ گرايي در تعليم وبه طور ن مناطق مختلف وسن

با تاكيد افراطي بر پساتجددگراها از سوي ديگر  ،اما .روند يمبه شمار پساتجددگراها مثبت  يها داللت

را به طور جدا  پژوهان دانشمنطقه اي شدن نظام آموزشي، ضمن توجه خاص به مناطق مختلف، مسائل 

 آورد يممجزايي در  يها گروهو با جدا كردن آنها از نظام كلي اجتماع، آنها را به صورت  كند يمبررسي 

  همگاني اجتناب ورزند. يها يمند قاعدهاز  كه بايد مسائل شان را فقط در جمع خود مطرح نمايند و

هماهنگي و تشريك مساعي  گونه چيهبدون  به طور مجزا و ستيبا يمهر منطقه آموزشي  ،بنابراين 

 اجراي راهكارهاي آموزشي نمايند. با ديگر مناطق و يا نظام كلي آموزش كشور، اقدام به برنامه ريزي و

انزوا  تنگ نظري و ،دانش آموزان را به دوري از اجتماع ،با ظالمانه خواندن هرگونه اجتماعا تجددگراها پس

                                                
1. Critical Pedagogy 
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در اجتماعات گسترده را تضعيف  و گفتگوقراري ارتباط بر و و مشاركتحس همكاري  و تشويق كرده

   .(Najjarian et al., 2002, p.103) دينما يم

شامل تمركز زدايي،  تربيتي پست مدرنيسم يها داللت نيتر مهم ،شدهمطرح  يها بحثبه  توجهبا 

الش برانگيزي ، چ1پراكنده يها ساخت ،بي اعتمادي به علم ،چند فرهنگ گرايي، بي اعتمادي به عقالنيت

تحقيق  يها روشتاكيد بر  و 5، شك گرايي معرفت شناختي4، نسبي گرايي اخالقي3قطعيت ، رد2نقد و

در تمام  ساخت شكني) و و قوم نگاري، تحليل گفتمانمانند ( كيفي در زمينه علوم انساني و علوم تربيتي

و اين امر فرصتي كمياب در  كند يمفراهم را  حوزه هاي دانش بشري، امكان گشايش چشم انداز انتقادي 

شود                      تفسير  پرورش انساني به ويژه آموزش و روابط تا از اين زاويه انسان و گذارد يماختيار ما 

(Shekari & Fattahi, 2013). جمله  از كشورها از كيهر با همين نگاه نظام تربيتي  ،با اين وصف

  بررسي است. وايران قابل نقد مهوري اسالمي ج

  

  است؟ ييها مؤلفهژيرو چيست و شامل چه ابعاد و  تحول زاي نظريات تربيتي
نگرش  تا كوشد يمانتقادي است. او با بررسي روابط قدرت و دانش  يها ستيمدرنژيرو از پست 

 درپست مدرن  يها دگاهيد« ،انتقادي فراگيري ايجاد كند كه موضوع اصلي آن مقاومت باشد. به نظر ژيرو

. پافشاري بر دانش ي برخوردار استاز جامعيت بيشترمقايسه با ديدگاه انتقادي افرادي چون هابرماس 

. كند يمفارغ از ارزش، مردم را به ناديده گرفتن جنبه هاي مختلف آموزش ترغيب  و مدارعيني، قانون 

قد و معلم روشنفكر حمايت دموكراتيك، شهروند منتمانند  ييها مفهومژيرو براي مقابله با اين مشكالت از 

صدد ارائه نوعي ي انتقادي به تعليم و تربيت دراو با نگاه .(Farmahini Farahani, 2004, p.129) .»كند يم

ه ب توانند ينمو  اند قرارگرفتهكه در حاشيه  ييها گروهويژه ه ب ها گروهتعليم و تربيت است كه در آن همه 

به تربيت  تعليم و« . از نظر ژيرو،آورد يمبه ميدان  ،براز عقيده كنندا غالبفرهنگ  زيرخاطر قرار گرفتن در 

روندي با هدف ايجاد يك جامعه دموكراتيك مساوات خواه است و نخستين مانعي كه در  خودي خود

به حاشيه راندن شدن گروه هاي اجتماعي به واسطه نژاد  ،حال حاضر بر سر راه اين هدف وجود دارد

 هاي تعليم و مؤلفه نيتر مهم ،در اين راستا.  (Cohven, 2005, p.716).»ي استگراي تيو جنسپرستي 

  تربيت مرزي تحول زاي ژيرو عبارتند از:

                                                
1. dissipatirs structur 
2. critical 
3. uncertainty 
4. relativism ethics 
5. epistemological impossibilism 
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  تربيت تعليم و )1

پرورش نه فقط بايد توليد كننده دانش، بلكه مولد سوژه هاي سياسي است  آموزش و، ژيروبه نظر 

لمان را چون روشنفكران تحول پذير در نظر بگيريم كه مع دارد تاتئوري  طرحو اين نوع آموزش نياز به 

 اين نوع آموزش به فرهنگ واژگاني و ،. به عالوهاند كردهاجتماعي خاصي را اشغال  سياسي و يها پست

نابرابري  لي چون قدرت، عدالت، تالش وئاي نياز دارد تا بتواند به تعريف دوباره مسازبان ويژه

كه در آن  استتربيتي  ،تربيت مطلوب از ديدگاه پست مدرنيسم م وتعلي .(Giroux, 1996)بپردازد

زيرا به دنبال حفظ  ؛تربيت جرياني سياسي است صداهاي ديگر نيز شنيده شود. از ديد آنها تعليم و

 نيتر بزرگ تيو تربمعين است. تعليم  يها ارزشپياده كردن حكومتي معين با  ارچوب فرهنگ وهچ

  .(Aronowitz & Giroux, 1991)است محافظ نظام فرهنگي گذشته

  

  معلم )2

به عنوان  شانيها نقشمعلمان نياز به تفكر مجدد در در آن كه اعتقاد دارد  به ايجاد موقعيتي ژيرو

گذاشتن عقالنيت كه به گفتمان نظريه برنامه درسي  و كنارتخصص  و رد تقليد دانش روشنفكر عمومي و

 به شيوهبر عهده گرفتن وظيفه تربيت مجدد رهبري آموزشي  بهاز نيمعلمان  همچنين،. كند يمهم سرايت 

يكي  ،بنابراين .دارند كه اجازه بدهد آنها جو مخالف را ايجاد كنند شجاعت مدني انتقادگرايي اجتماعي و

معلمان درباره آنچه  لذا، چنانچهتربيتي ژيرو، نقش معلم در نظام تربيتي است.  ه هاينظري نيتر جالباز 

 يها پرسشبه طرح  ،كنند يمكه براي آن تالش  يتر يعال يها هدفو  آنچگونگي  ،كنند يمتدريس 

 نيز در دفاع از ماهيت انساني شغل وآنها را انتقادي  كه نقش سياسي و شود يمابزاري  اساسي بپردازند،

نوان نظريه معلمان به ع .(Giroux, 1988) كند يم، فعال كنند يم در آن كاركه  يشكل دهي شرايط

   .باشد يممنتشر شده ژيرو  و كتابروشنفكران تحول آفرين عنوان چندين مقاله 

  

  ) مدرسه3

تربيت  استبدادي، تربيت دموكراتيك و به نظر ژيرو مدارس بايد به جاي تربيت اقتدارگرا و

تربيت  م وزبان تعلي«كه  سدينو يمدر اين باره چنين او  .انتقادي را در دستور كار داشته باشد يشهروندان

به اين معناكه مربيان بايد تربيت  انتقادي بايد مدارس را به عنوان حوزه هاي عمومي دموكراتيك بنا نهد.

شهروندي انتقادي را به جاي شهروندي  يها مهارت و ها عادتدانش  ،در آن انتقادي را پرورش دهند و

تربيت انتقادي،  تعليم و در ر اين راستاد .(Giroux, 2004, p.725) .»به كار بست خوب آموزش داد و صرفاً
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ويژه شرايط ايجاد ه مدارس بايد در تربيت شهرونداني بكوشند كه قادر به اعمال قدرت بر زندگي خود و ب

تربيت پست مدرنيسم بايد انتقادي باشد هم  ژيرو ضمن بيان اينكه تعليم و ،تحصيل دانش هستند. بنابراين و

هضت پست مدرنيسم، تربيت سياسي را يكي از جنبه هاي مهم تربيت پست صدا با بسياري از طرفداران ن

  .(Pinar, 1996)آورد يممدرن به شمار 

  

  ) محتوا4

دانش مربوط به مواد درسي نبايد به عنوان يك متن مقدس در نظر گرفته شود، بلكه  از نظر ژيرو

بازخواني و در شرايط  توانند يمكه  ييها سنتو  ها تيروابايد مانند بخشي از يك اشتغال بي پايان، به انواع 

يك موضوع قابل بحث در  .(Giroux, 2004) مختلف سياسي از نو صورت بندي شوند، گسترش يابد

يت دارد و به عنوان ساينجا، ايجاد گفتماني در باب اقتدار تجلي يافته در متن است كه نسبت به قدرت حسا

، چنين اقتداري ،حس مبارزه طلبي  براي تر عيوسدر بعد  بخشي از يك موضوع قابل تحليل  بايد گفت كه

درسي، تعليم  موارد تا جايي كه اين مبارزه به سطوح دانش كند يمتفوق بر فرهنگ تكامل يافته  را ترويج 

رايج  يها شكلدر بين : «سدينو يمه و تربيت و اعمال قدرت نهادي گسترش يافته است. ژيرو در اين بار

  است كه خوانندگان در آن مستقل هستند. ييها نهيزمدرسي، خواندن از  نظريه هاي برنامه

و بازنمايي آن از سوي دانش  شود يماز اين رو، معني يك متن اغلب به وسيله نويسنده تعيين  

و  ها شكل. در هر دو مورد معني متن با خروج از سلسله شود يميا معني متن گم  ماند يمآموز پوشيده 

پس درست است كه طبقه . Giroux &Aronowitz, 1991, p.97)( .»ابدي يمن ظهور خواندن مخالف مت

در اين زمينه  .باشد يمخواندن محتوا، مفهوم چالش برانگيز ديدگاه مسلط خواندن و تربيت  يها شكلبندي 

 روش به شكل عملي از سه تواند يمتربيت يك فرايند مطالعه متني است كه  گفت كه تعليم و توان يم

خواندن  و خواندن از فراز ،اسكولز آنها را به عنوان خواندن از درون انتقاد مشخص شود. اندن، تفسير وخو

  .كند يممطرح  در برابر،

انتقاد اين است كه خواندن از درون موجب  خواندن، تفسير و مبتني بر سه روشارزش تربيتي  

اين نكته مهمي در  دهباشي و همكاران،نظر جهان سازنده متن به وسيله خواندن روشن شود. به  تا شود يم

امكان  كه دانش آموزان فرصتي براي بازگويي و شود يمتربيت انتقادي و مرزي محسوب  بحث تعليم و

ه ئارا ها دهيپداز خوانش هاي بيشتري  داشته باشند و ها مفهوم گسترش روايت متعدد از خالصه سازي و

  .(Dehbashi et al., 2007) نمايند
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  دريس) ت5

مربوط به ساخت  تر بزرگژيرو معتقد است كه تدريس بايد به عنوان قسمتي از طرح برنامه درسي 

و شكل سياسي مدارس به عنوان فضاي عمومي دموكراتيك ديده شود. در اين ديدگاه، معلمان  ها موضوع

ق اجازه دادن به درسي را تدريس نمايند، بلكه آنها بايد قدرت بررسي متن را از طري يها موضوعنبايد 

با  كوشد يميكسان بخوانند. ژيرو  يها شكلدانش آموزان، در آنها به وجود بياورند كه متون را خارج از 

اين تصور كه  تدريس يك فن و معلم يك روشنفكر حرفه اي است؛ يعني اگر حرفه يا فني هم دارد، بايد 

از آن نظام فرهنگي بپردازد كه در آن زندگي و  ييداساختار زبا انديشه و فكر بپيوندد. معلم در واقع بايد به 

معني نقد  نوعي به تدريس به گفت كه توان يمبدين صورت  . (Bagheri, 1996, p.77)كند يمتدريس 

  ساختار آموزشي و فرهنگي  موجود خود است.

  

  ) مطالعات فرهنگي6

ربيت است كه در مقاله هاي خود يكي از تاكيدهاي مهم ژيرو، مطالعات فرهنگي در تعليم و ت          

. ژيرو از دهد يممعاصر ارائه  و پرورشداليلي براي اهميت مطالعات فرهنگي در بازسازي آموزش 

مطالعات فرهنگي براي تغيير و غنا بخشي تعليم و تربيت انتقادي و ايجاد ابزاري روشنفكرانه براي تغيير در 

. به كند يمپداگوژي عمومي آن را براي مدارس تجويز  و به عنوان يك كند يمآموزش و پرورش استفاده 

فرهنگي بتوانند به طور  اندركاران دستتا معلمان و ساير  كند يمزعم ژيرو، مطالعات فرهنگي ابزاري فراهم 

كه مطالعات فرهنگي نيازمند توجه به اهميت تربيت و  كند يماو چنين بحث انتقادي با قضايا برخورد كنند. 

تغييرات اجتماعي دموكراتيك راديكال است، نه صرفاً افراط در خواندن متون يا شنيدن تداوم آن به 

به طور  كه شود يماز آن براي خواننده حاصل  انهيعامسطحي به روال فرهنگ  خشيمطالبي كه لذت ب

   متون فرهنگي در دهه هاي گذشته قابل مشاهده است. يخوانش هادر بعضي از  نمونه،

  

  ي) فناوري آموزش7

آموزش به وسيله دستورات فناورانه مهندسي عقالني اداره  و ها آموزشگاهژيرو معتقد است 

  موارد زير را در زمينه هاي برنامه درسي مورد انتقاد قرار داده است. . اوشوند يم

اري كه از نظر تجربي قابل مدبايد به سود گزاره هاي قانون برنامه هاي درسي  يو سوسمت الف) 

  جهت داده شود. ،دنآزمايش باش

 الزم است در علوم طبيعي براي آزمايش مفاهيم به ويژه در زمينه فناوري به بحث طراحي وب) 
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  ارزيابي برنامه هاي درسي توجه بيشتري شود.

  توصيف شده باشد. طرفانه يب و قابل دسترس دانش بايد عيني و ج)

موزش آناديده گرفتن جنبه هاي مهم  ار و بي ارزش، مردم را بهمدپافشاري بر دانش عيني، قانون 

سياسي  اخالقي و يها سرشتمربوط به  يها پرسش هدف و بر اين عقيده است كهژيرو  .كند يمترغيب 

  نها برخورد شده است. آيا با كوچك انگاري با  و اند شدهيا به فراموشي سپرده  ها آموزشگاه

 يي وامديريت كالس، كار يها روشمعلمان اغلب بر  كه دارد يمبيان مك الرن  ،همچنين

 نخست، كه چرا در گام رنديگ يمكه سرانجام اين پرسش مهم را ناديده  ييها يفناور استفاده ازچگونگي 

ه نظري ،به طوركلي . (Aghazadeh & Dabirinejad ,2007)كنند يمپافشاري  موخته شده است؟آدانش 

  ه شرح زير بيان كرد:در چند مورد ب توان يمژيرو را    تربيتي تحول زايهاي 

 ريغ عام و هوم(در اينجا اخالق به مف تربيت باشد مركزي تعليم و . اخالق مدار: اخالق بايد محور1

  اي اعالميه حقوق بشر مورد نظر است). مجادله

دانش جديد را فراهم آورد و بتواند با ساخت  خلق. دانش زا و ساخت شكن: دانش انتقادي بايد زمينه 2

  نظم موجود به نتايج  تازه برسد. يها تيمحدودن از گذشت شكني و

تربيت سياسي و فرهنگي: مطالعات فرهنگي بايد به عنوان پداگوژي عمومي در مدارس  .  تاكيد بر3

. شود يمجنبه هاي تربيتي در پست مدرنيسم محسوب  نيتر مهمد. تربيت سياسي از نتجويز شو

  .روند يمتربيت به شمار  ر اصلي تعليم ومطالعات فرهنگي محو تربيت سياسي و تعليم و

، الگوهاي سنتي برنامه درسي  جامعه شناسي جديدانتقادي . بازسازي برنامه درسي: بر اساس ديدگاه 4

بازسازي قرار  شدت مورد نقد وه ببايد غيررسمي برنامه درسي  پنهان و يها ارزش نيز الگوها و و

  د.نگير

خلق  توليد فرهنگي وهت بازبايد توانمندي الزم را در شاگردان ج : تعليم تربيت1. بازتوليد فرهنگي5

  جديد ايجاد كند. يها دانش

 ائلمس نيتر مهمصداهاي گوناگون يكي از  صداهاي گوناگون: تنوع زبان و . پذيرش تنوع زبان و6

مورد توجه در جريان تعليم و تربيت تربيت انتقادي ژيرو است كه بايستي  مورد توجه تعليم و

فرهنگ خاص شنيده  نژاد و گونه اي كه همه صداها از هر گروه، طبقه وه . بقرار گيردربيان م

  د.نشو
 

                                                
1.cultural reproduction 
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  دارد؟ ييها يژگيوژيرو چه   تحول زايروش تربيتي و  ، اصولها هدف

نظر ژيرو آن است كه دانش آموزان به فهمي تجربي از كساني  موردتربيت مرزي  هدف از تعليم و

فرصت الزم را  مرزي،  تيو ترب. تعليم اند آوردهآنان را غير خودي به شمار  ،يبرسند كه در فرهنگ رسم

هاي مختلف  رمزمراجع چندگانه اي درگير شوند كه  تا با منابع و كند يمبراي دانش آموزان فراهم 

آنها با  ها را بشناسند ورمزكه دانش آموزان اين  ا اين هدفب .دهند يمرا تشكيل  ها زبان فرهنگي، تجارب و

. (Farmahini Farahani , 2004, p.128)آنها آگاه شوند يها تيمحدوداز  و برخورد كنند يطور انتقادبه 

 ها هدفاين  هر چند. نمود معرفيچند هدف اساسي را براي تعليم و تربيت انتقادي  توان يم ،بر اين اساس

  ند: باشهمپوشاني داشته  يستيمدرن پستتعليم و تربيت  يها هدفممكن است با 

  ؛خوب و مطلوب فقطجاي شهروند ه پرورش شهروند منتقد ب. 1

   ؛طبقه و از هر قوم و نژاد ها گروهويژه مسائل سياسي همه ه توجه به مسائل اجتماعي ب. 2

حق گرفتن  سياسي حاشيه اي و در نظر يها گروهكمك به رفع سلطه سياسي مسلط و حاكم  بر . 3

   ؛آنها

   ؛مختلف جامعه يها گروهدفاع از حق مظلومان و رفع تبعيض نژادي و . 4

   ؛ايجاد يك جامعه دموكراتيك مساوات خواه و اخالقي. 5

تغيير و بازسازي محتوي برنامه درسي به منظور ايجاد تحول در محتوي، هدف و روش  برنامه . 6

   ؛درسي

   ؛ وعهآنها جهت ايجاد تحول در جام بهجديد براي معلمان و كمك  يها نقشتعريف . 7

  .كمك به بازسازي نقش شاگردان از حالت انفعالي و پذيرندگي به نقش فعال و خالق. 8
  

چند اصل تربيتـي را بـه    توان يم ،طوركلي در زمينه نظريه انتقادي ژيرو گفته شده از مجموع آنچه ب

در پرورش تفكر تربيت انتقـادي   تحول زايي و اصول اساسي, جهتعنوان ه منظور راهنماي عمل مربيان و ب

  :نمود معرفيبه شرح زير تعليم و تربيت 

در جريان تعليم و  تواند يميكي از اصول مسلم كه برمبناي تئوري انتقادي ژيرو  اصل نقد و انتقاد:. 1

در جريان تعامالت  ،اين اصل تربيتي . طبقتربيت مورد استفاده قرار گيرد تربيت از جانب مربيان تعليم و

 نگاه كنند؛ يبه ديد انتقاد ،شود يمهم مربي و هم شاگردان بايستي نسبت به آنچه به آنها عرضه  ،ربيتيت

با ديد تحليلي و انتقادي  نگاه كنند و  ،شود يميا آموخته آنچه خواننده  يعني معلم و شاگرد بايستي نسبت به

كرده هاي  فقط حفظبي نبايستي تدريس در كالس مدنظر قرار گيرد. از نظر ارزشيابي نيز مر حيندر 
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خواست از در تحليلي و يها سؤالتوجه به . بگيردشاگردان را در ارزشيابي آموخته هاي آنها در نظر 

  انتقاد در اين زمينه مهم است. شاگردان براي پاسخگويي توأم با نقد و

لقائات معلمان باشند و ا صرفهرگز مربي نبايستي انتظار داشته باشد كه شاگردان پذيرنده  ،ين اساسابر 

شاگردان هم نبايستي نسبت به ديدگاه معلمان سكوت اختيار كنند. وارسي عقايد معلمان، متن محتوي 

همه معلمان، شاگردان،  سويآموزشي حاكم بر مدارس بايستي از  يها استيسو حتي  ها ارزش، ها كتاب

  .(Salehi, 2011, p.10) ن اصل تربيتي استاياز مسائل مهم در استفاده از مديران و برنامه ريزان درسي 

با  ها نگرشو  ها ارزش، ها دانشمتفكران نظريه انتقادي و حتي ژيرو معتقد هستند كه  :1اصل گفتمان  .2

آن  طريقگفتگو روشي است كه از  ،. در تعليم و تربيت انتقاديشوند يم تر روشنروش گفتمان بهتر و 

بر  و ابندي يمتصوير با هم پيوند  نماد و ،)كالمي و غيركالميزبان ( زاستفاده اشاگردان در كالس درس با 

دوسويه  ارتباط فضاي مشترك و با ايجاد تواند يمگفتگوي موثر آموزشي  ،. بنابراينگذارند يميكديگر اثر 

در اين مهم  وستدهاي اجتماعي را برقرار سازد.با معلمان، زمينه دادفراگيران  با يكديگر وبين فراگيران 

   . (Marjani, 2005, p.84)سازد يمرا فراهم يادگيري زمينه تحول آفريني -فرايند ياددهي

وارد عمل را بين همه شاگردان  درگفتگو و بحث  ،مربيان بايستي در جريان تعليم و تربيت ،طبق اين اصل

جهت  الزمزمينه  ،مختلف هايشكلبحث به  يها گروهو تشكيل  يريكارگ بهتربيتي خود ساخته و با 

ايجاد نژاد و طبقه آنها در زمينه بازانديشي و طرح مسائل گوناگون به شركت همه شاگردان بدون توجه 

  نمايند.

 شده توجهشاگردان كالس  اصل به حقوق همه افراد ودر اين  اصل تربيت ضد اقتدار و سلطه گري:. 3

ريزان   بلكه برنامه، ندارد را فكار شاگردانمعلم حق اقتدار و سلطه بر كالس و عقايد و انه تنها  ،پس است. 

حق اقتدار و سلطه گريي را از نظر ابزار عقايد بر گروه ديگر ندارند. , درسي و حتي گروهي از شاگردان 

نيز بايد به گونه اي تغيير  معلم  جايگاه و باشد يمسازماندهي  فضاي كالس نيز  همچنين ناظر بر ،اين اصل

تغيير طبيعي است كه  ساس برتري و حاكميت محض بر كالس را نداشته باشند.كه دانش آموزان احكند 

تعامل داشته با معلم بتوانند همه دانش آموزان به نحوي باشد كه فضاي كالس از شكل سنتي آن به جديد 

اجتماعي،  نقد، تحقيق،  هايمكاني است كه در آن امكان تعامل درسكالس  ،. از ديدگاه اين مكتبباشند

  . شود يممختلف يادگيري فراهم  يها سبكمسئله و تجربه  طرح

 ،ها دانشانتقادي ژيرو، تغيير در  تعليم و تربيتيكي ديگر از اصول اصل نسبيت دانش و معرفت: . 4

                                                
1.discourse 



 143  ..ي هنري ژيرو.ها داللتبر  ديبا تاك يمرز تيترب و ميتعل                                         1393و تابستان بهار ، 1، شماره 4سال 

اصل نسبيت معرفت و دانش ناميد. مطابق  اين اصل هرگز  توان يماست. اين اصل را  ها نشيبو  ها ارزش

دانش آموزان و معلمان نبايستي هيچ  ،. بر اساس اين اصلشود ينمو قطعي تلقي  دانش و معرفت امري مسلم

بلكه معرفت و دانش امري اجتماعي و  ،عنوان يك معرفت قطعي و يقيني تصور كننده گزاره معرفتي را ب

  . (Cohven, 2005, p.726)است يموقت

  

  تربيتي يها روش

است كه به تفكر نقاد اندن و نوشتن انتقادي گفتمان، خوهاي شيوه تربيتي ژيرو شامل  يها روش

نقد آن  خواندن مطالب به تفسير و دانش آموزان پس از بحث و ،شود يم. با اين روش تالش شود يممنجر 

ژيرو  .(Khalili & Hoseini, 2010)ايده تازه اي باشند بازنگري در موضوع به دنبال طرح و با اقدام كرده و

تفكر انتقادي در يادگيري منوط به استقالل فردي، قضاوت مستدل در تفكر  ه) بر اين عقيده است ك2003(

  عمل است. و

 قضاوت مستدل به ايده پردازي و پذيرش كوركورانه دانش شده و استقالل فردي مانع تسليم و

د. خالقيت را فراهم كن زمينه هاي ظهور ايده پردازي و تواند يمروش انتقادي ، . لذاشود يمارائه آن منجر 

نقش روشي هم  ،در تعليم و تربيت مرزي ،با توجه به اين كه گفتمان به عنوان يك اصل انتخاب شده است

سكه دو رو است كه يك سوي آن اصل و سوي ديگر روش تعليم و تربيت مرزي  يك دارد. مانند 

  .شود يممحسوب 

خاصي  از اهميت سنتي و چه در مكتب انتقادي و پست مدرنيسم يها نظامبحث و گفتگو چه در 

پرورش گفتگو محور را  ژيرو نوعي آموزش و ،بنابراين .(Dinarv & Imani, 2008, P.166) برخوردارست

روابط بين فردي و بين گروهي  و شود يماقدام جمعي ديده  كه در آن گرايش به همكاري و كند يمتوصيه 

  . رديگ يمبراساس صميميت شكل 

شامل مانند گفتمان، خواندن و نوشتن انتقادي ظر ژيرو ن مورد تربيتي يها روش به طوركلي

دانش آموزان پس از  شود يمبا اين روش تالش زيرا   ؛مي انجامندكه به تفكر نقاد  باشند يم ييها روش

ايده تازه  با بازنگري در موضوع به دنبال طرح و نقد آن اقدام كرده و به تفسير و ،خواندن مطالب بحث و

 .(Salehi, 2011) اي باشند

 است. نشان داده شده) 1جدول (در تربيت  آراي تربيتي ژيرو با تاكيد بر تحول در تعليم و نيتر مهم

  

  



 1393و تابستان بهار ، 1، شماره 4سال                           دانشگاه فردوسي مشهد            نامه مباني تعليم و تربيت،  پژوهش   144

  تربيت آراي تربيتي ژيرو با تاكيد بر تحول در تعليم و نيتر مهم: 1جدول
  اصلي يها شاخص  هاي اصلي مؤلفه

  مساوات خواه يجاد جامعه دموكراتيك وفع تبعيض نژادي، ارپرورش شهروند انتقادي،   تربيت هدف تعليم و

  معرفت سلطه گرايي، نسبيت دانش و انتقاد، گفتمان محوري، ضد اقتدار و نقد و  تربيت اصول تعليم و

  گفتمان محوري، تفكر انتقادي  تربيتي يها روش

  

مدرنيسم    ، اصول و روش تربيتي تحول زايها هدفژيرو در خصوص  يستيمدرن پستنقد 

  دارد؟  ييها يژگيوچه 

كه مانند ساير  تعليم و تربيت بوده استاخير، پست مدرنيسم الهام بخش سبكي از  يا سالهدر 

 پرداخته و آنمانند  پژوهش تربيتي، دانش آموز، برنامه درسي و يها روشتربيتي به بحث درباره  يها نظريه

، آنجا كهاز . رار داده استرا مورد چالش قيادگيري  درباره آموزش و تر يميقدبسياري از برداشتهاي 

 نقادانه و يحركت ،شود يمتلقي  مدرنيته يبست هاو بن  مشكالتبازشناسي  برايپست مدرنيسم كوششي 

سهم متفكران پست مدرن را در پيشبرد انديشه هاي . البته، شود يممحسوب ثمربخش  در نتيجه مطلوب و

نويد  ،تربيت د. رويكردهاي پست مدرنيسم به تعليم وانكار كر توان ينمتربيت  به ويژه تعليم و نيز انتقادي

تربيتي  يها دگاهيدشخصي، اجتماعي و بوم شناختي است كه بسياري از  تيمسئولبخش يك نوع احساس 

  ند. هست ديگر فاقد آن

اذعان نمود كه بازتاب تفكر پست مدرن در نظام آموزشي، به دليل  توان يمبا عنايت به اين نكته 

و  1چند فرهنگ گرا  تيو تربحمايت از تعليم  نيز جنسيتي و قومي، نژادي و يها تياقل ارج نهادن به

او . شود يمو انتقادي پست مدرن محسوب  يتربيت چند فرهنگ نماينده برجسته تعليم و . ژيروستا انتقادي

 خوددر نظريه تربيتي  و داند يمپرورش پست مدرن  پرورش انتقادي را وجه ديگر آموزش و آموزش و

 نيتر يقوارتقاي ستمديدگان را از  بشري و يها تفاوتمرزي) حساسيت نسبت به  تيو ترب(تعليم 

گفتگوي اجتماعي يك جامعه  تفاوت وژيرو همچنين، . شمرد يمبر اخالقي پست مدرنيسم  يها يژگيو

د مهم تلقي ضد اجتماعي جلوگيري كن يها يطلباز رشد منفعت  تواند يمكه را  2گرا و كثرتمردم ساالر 

بحث  پست مدرنيسم را عامل ايجاد موقعيتي براي ارزيابي و پرورش انتقادي آموزش و توان يملذا  .كند يم

اخالقي ژيرو  توجه به تربيت معنوي ودر اين راستا   .سازد يمدرباره ايده هاي مختلف دانست كه جامعه را 

                                                
1. multicultural pedagogy 
2. pluralism 
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بر گفتگوي اجتماعي كه از طريق جذب  او و تاكيد ها هيحاش و ها تفاوت توجه بهمك الرن در خصوص  و

اخالقي نيرومند ديگري را به پست   جنبه ابدي يمتحقق  ها هيحاشبه سوي  كه از مركز دانش آموزان 

تربيت انتقادي در نظر گرفته  اخالق بايد به مثابه مسئله اصلي تعليم و ،پس از نظر ژيرو .ديافزا يممدرنيسم 

  .شود

، مربياني كه خواستار تقويت طور نمونهامتيازهاي بسياري دارد. به  ها تسيمدرن پستتئوري گفتمان 

ظرفيت شكيبايي يا حتي  خواهند يمفراگير هستند يا  مسلط و يها دگاهيدقوه انتقاد دانش آموزان نسبت به 

تئوري  از اين توانند يمناسازگار با نظرات شخصي خود را تقويت كنند،  يها دگاهيدتوانايي استقبال آنها از 

  . شوند مند بهرهمفيدي  به عنوان يك ابزار

كمك به دانش آموزان  اش فهيوظژيرو بر نقش حساس معلم به عنوان انديشمند تحول آفرين كه 

. مربيان بايد به دانش كند يماجتماعي براي آينده است را تاكيد  شخصي و تيمسئولعهده گرفتن  رب در

اجتماعي موجود به جاي  تغيير صور سياسي و را براي مبارزه و ودخ آموزان فرصت دهند تا ظرفيت انتقادي

خود را در بر اساس آن كنند كه  مجهز ييها مهارتدانش آموزان را به  سازگاري صرف گسترش دهند و

 ضروري را براي اعمال شجاعت مدني يها يهمدرد و عقايدبيابند و  ، صداي خود راادهتاريخ جاي د

 فعال در باب امكانات و جايگاهيبايد از انتقال محض دانش فراتر رفت و به  منظور براي اين تقويت نمايند.

 ايجادمتوجه به طور عميق آينده دست يافت. جنبه انتقادي ديگر در مدرسه پست مدرن  يها يريگجهت 

 تبديل شود.ارزيابي آنها  ايده هاي مختلف و يكار دستمركزي براي  به كالس ،موقعيتي است كه در آن

كه در آن گرايش به  كند يمبه عنوان روش تربيتي توصيه را پرورش گفتگو محور  ژيرو نوعي آموزش و

  .رديگ يمروابط بين فردي و بين گروهي بر اساس صميميت شكل  و شود يماقدام جمعي ديده  همكاري و

را  گان سياسيواژ متضاد و يها يهمبستگكه نياز دارد زباني  بهتربيت انتقادي  تعليم و ،از نظر او

آنها  و ايدرا تحليل نم يو نابرابرتا بتوان از اين طريق مسائل مرتبط با قدرت , عدالت  كند يمجمع آوري 

 ل را به مثابه موضوعي جدي مطالعاتي تقليل بدهد.مبرتر در آورد كه امر محت يتيو روارا به نسخه يگانه 

تربيت انتقادي از نو  بايد در درون تعليم و با عصر روشنگري منطبقاز نظر ژيرو مفهوم عقل  همچنين

 مربيان بايد نسبت به هر مفهومي از عقل كه با انكار ساختار تاريخي خود و ،صورت بندي شود. نخست

هيچ  اصول ايدئولوژيك خودش ادعاي كشف حقيقت را دارد، شكاك باشند. عقل مبرا از خطا نيست و

ي از اقتدار را بكار گيرد كه مقلد صور تماميت تصور تواند ينمتربيت انتقادي  مفهوم كارآمدي از تعليم و

  باشد. ،شنود است و و گفتظاهر فراتر از نقد به بخشي عقل كه 
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 يروندبه خودي خود تربيت از نظر ژيرو  تعليم وكه  دهد يمنتايج نشان  ،با توجه به آنچه بحث شد

و بسياري از  باشد يماوات خواه دموكراتيك تربيت مرزي ايجاد يك جامعه مس هدف تعليم و .سياسي دارد

 يها تفاوتو معطوف به شناخت مرزهاي فكري و ديدن  كند يمتربيت را طرد  سنتي تعليم و يها هدف

تربيت مطلوب اين خواهد بود كه در آن صداهاي  تحول تعليم و انساني و دريافت آنهاست كه در سير

زبان اجتماعي و  از كنار مسائل و تواند ينمتربيت مرزي  م وفلسفه تعلي د و انديشه ونديگر نيز شنيده شو

اين  و شود يممحكوم به شكست  چرا كه ،بگذرد مختلف و ملل ها قوم، ها انسانكالن  خرد و يها فرهنگ

  .باشد يمجمله ايران قابل بررسي  چيزي است كه در نظام تربيتي كشورها از

 عمومي دموكراتيك نگريست كه نوعي آموزش و بايد به مدارس به عنوان حوزه هاي ،بنابراين

روابط بين فردي و بين  شود يمپرورش گفتگو محور به عنوان روش تربيتي بر آن حاكم است و موجب 

منجر به پرورش بايد تربيت  جايي كه در آن انديشه هاي تعليم و .گروهي بر اساس صميميت شكل گيرد

محض دانش دريافتي فراتر رفت و معلمان را به عنوان شهروندان منتقد شود و در آموزش از انتقال 

 تحول آفرين محسوب كرد كه ضرورت دارد دور از اقتدارگرايي سنتي به تعليم و روشنفكران جامعه و

اعتقاد ژيرو بر اين  ،در نهايت اجتماعي خود بپردازند. يها تيمسئول يفيو كتربيت انتقادي و بسط كمي 

 و رديگ يمكه دانش چگونه شكل  ميشينديبباره در اين يم تا به طور انتقادي هست مند روشياست كه ما نياز

 آورد يمنظرات او نوعي تربيت انتقادي فراهم  و رديپذ ينم؟ ژيرو ناظر بودن حرف را شود يمنمايش داده 

نقش  هاي گذشته،معتقد است در زمان و داند يمكه به عمل نظر دارد و تربيت انتقادي را بسيار با اهميت 

باز  مدارس تنها اين بود كه نوعي روحيه غيرانتقادي را پرورش دهد و همه چيزهاي موجود در جامعه را

  توليد كنند.

 ،زيرا ؛نظام آموزش و پرورش ايران را از نظر ژيرو مورد نقد قرار داد توان يمدر اين راستا  ،بنابراين

 توان يموجود دارد كه از منظر ژيرو  ييها چالشما  آموزشي در نظام. نقد نژاد و طبقه است ،تربيت مرزي

 با نقد و كند يمتربيت را طرد  تعليم و سنتي يها هدفبسياري از  به طور ضمني مورد نقد قرار داد. او

جديد در عرصه هاي  يو آرادر خلق مجدد دانش   تعليم و تربيتنقش كه  داردپرورش اذعان  آموزش و

   .دهد يمانديشه هاي نو اهميت وافري  دانش ومجدد به خلق كه او . چرا شود يمتعريف مختلف 

  

  جهينت

 تربيت جهان به ل نظام تعليم وئپساتجددگراها برخالف تجددگراها بر موشكافي مسا آنجا كهاز 

تاكيد بسيار  ،بازنگري انتقادي روابط و ساختار موجود در نظام آموزشي كشورها به طور خاص و طور عام
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مطالعات كيفي را به  ،مطالعات تربيتي براي فهم جهان وپساتجددگراها ش شناختي، از نظر رو دارند و

 تأملشيوه تحول زايي نظام آموزشي ايران قابل  نقد و اين مهم در تحليل،، دهند يممطالعات كمي ترجيح 

به تدابير  موردنظر ژيرو،هاي  مؤلفه بر اساس توان يمدرسي  در اركان برنامه آموزشي و بنابراين، .باشد يم

اين  يها داللت) به طور خالصه به برخي 2انديشيد. در جدول ( تحول زايي نظام تربيتي ايران مناسب براي

  ديدگاه در تحول آموزش و پرورش ايران اشاره شده است.

  

  آموزشي نظام ژيرو در تحول تحول زايتربيت مرزي  ي اصلي تعليم وها مؤلفه: 2جدول

هاي تعليم مؤلفه

  مرزيتربيت  و

  و كاركردها ها يژگيو

  محافظ نظام فرهنگي گذشته نيتر بزرگ مولد سوژه هاي سياسي و  تربيت تعليم و

  خلق دانش تسهيلگر فرين وآروشنفكران تحول   معلم

  پرورش شهروندان انتقادي مكان تربيت دموكراتيك و  مدرسه

  ) ها تيفرا روا(توجه به  ها سنت و ها تيرواانواع  رتمركز ب  محتوا

  شكل سياسي مدارس و ها موضوعبرنامه درسي مربوط به ساخت   تدريس

  پرورش ابزاري روشنفكرانه براي ايجاد تحول در آموزش و پداگوژي عمومي مدارس و  مطالعات فرهنگي

  به وسيله دستورات فناورانه مهندسي عقالني ها آموزشگاه تحول  مدارس و ابزاري جهت رشد و  فناوري آموزشي

  

تمركز زدايي، چند فرهنگي، بي اعتمادي به عقالنيت با تاكيد بر پساتجددگراها تربيتي  يها تدالل

قطعيت، نسبي گرايي اخالقي، شك گرايي معرفت  ، ردنقد پراكنده، چالش برانگيزي و يها ساخت ،و علم

ي، تحليل (قوم نگار تحقيق كيفي در زمينه علوم انساني و علوم تربيتي يها روشتاكيد بر  شناختي و

 كند يمتمام حوزه هاي دانش بشري، امكان گشايش چشم انداز انتقادي فراهم  ساخت شكني) و و گفتمان

 روابط انساني در آموزش و تا از اين زاويه به انسان و دهد يمقرار و اين امر فرصتي كمياب در اختيار ما 

آموزشي مدرن را به شدت مورد انتقاد متفكران پست مدرنيسم نظام  از اين رو،شود.  بيشتريپرورش توجه 

كاركردي وارونه و تحول زاي بيشتر ،آموزشي در عصر مدرن يها نظامو بر اين باورند كه  دهند يمقرار 

  .داشته باشند نقاد ديناميكي و تحوالت عميق كيفي، اين كه تا اند داشتهمكانيكي 

ديوان ساالري، ركود ايستايي بندهاي  و خشونت، بست چونتربيت مدرن با مشكالتي  تعليم و 

اقتصادي و  يها بحراننامناسب ارزشيابي، خستگي عاطفي، زوال ساختاري،  يها روشبرنامه هاي درسي، 
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كه بايستي  ابندي يمضمن اينكه دانش آموزان از طريق نظام آموزشي مدرن در  .عدم اميدواري روبروست

 يها بحرانفهم  مطالعه و در واقعپساتجددگراها تربيت  تعليم و ،باشند. بنابراين بر فرمان افرادي مطيع و

سازگار نيست كه در صدد است پساتجددگراها پرورش در جامعه است و اين امر با روح  جاري آموزش و

 نقاد را ايجاد، ديناميكي و تربيت جديد عالوه بر تحوالت مكانيكي، تحوالت عميق كيفي، در نظام تعليم و

به عنوان  حول از طريق معلماني امكان پذير است كه در تعليم و تربيت انتقادياين ت توسعه دهد. بسط و

تحول آفرين به  يانديشمنداني رهايي بخش، كارگزاران فرهنگي، روشنفكران ستيزه جو و روشنفكران

  در جامعه است.آنها  يها يژگيواز كه شجاعت اخالقي و نقادي  نديآ يمشمار 

نقد و انتقاد، تربيت ضد اقتدار و سلطه گري، ن تمركز بر اصل ضم ،در تحول زايي نظام تربيتي

ايده ساز محور كه زمينه  وگو گفت روش تربيتي انتقادي و، بر گفتمان تحول گراو  نسبيت دانش و معرفت

شركت همه شاگردان  بدون توجه به  نوع نژاد و طبقه  آنها در  .شود يماست، تاكيد خالقيت  پردازي و

  يشي و طرح مسائل گوناگون راهنمايي كنند. زمينه  باز اند

در نظام تربيتي  تواند يمكه  كند يمگفتگو محور را توصيه  و پرورشژيرو نوعي آموزش  ،بنابراين

 نظام آموزش و پرورش ايران را از نظر ژيرو مورد توان يمدر اين راستا  و ايران هم مورد توجه قرار گيرد

 ييها چالشو طبقه است ولي در نظام ما نقد نژاد  در عمل تربيت مرزيرا زي ؛نقد قرار داد تبيين و، تحليل

تربيت  تعليم و سنتي يها هدفنقد كرد كه بسياري از  به طور ضمني توان يموجود دارد كه از منظر ژيرو 

  .كند يمرا طرد 

رفت بسط تمركززدايي تربيتي و تكثرگرايي فرهنگي، شك گرايي مع براي ايجاد و شود يمپيشنهاد 

نقادي فكري، نسبي گرايي اخالقي، عدم اعتماد به عقل  نامنظم، چالش برانگيزي و يها ساخت ،شناختي

توسعه اي تحقيق در زمينه علوم انساني و علوم تربيتي  تحقيق كيفي و يها روشاز  مداري و علم  باوري،

موجود در حيطه فلسفه  در تمام حوزه هاي دانش بشري مانند قوم نگاري، تحليل گفتمان و ساخت شكني

  .ايران  استفاده نمودمهوري اسالمي تربيت و برنامه ريزي درسي و آموزشي كشورها از جمله ج تعليم و
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