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 چکیده
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 گانهسهح در سطو معلم رشد مجالت مقاالت در معلم کنشگری به دهندهشکل بنابراین، گفتمان.  گرفته شد

 ل که حاصل او سطح در پژوهش هاییافته. تصریح شد اجتماعی شرایط با آن گرفت و نسبت قرار تحلیل مورد
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 بر کمی اهنگ غلبه سطح تفسیر، غلبه رویکرد کارکردگرایی و در همچنین. باشدمی هااین خواسته ساختن

 معلمان رفتنگ نظر در تمرکزگرایی، سیطره بازار، منطق سیطره ،ایتوسعهرویکرد ماشینی و  فرهنگ،  اولویت

. شد داده وقف سؤال به که بود هاییپاسخ فرهنگ عرصه در انتقادی نگاه گرفتن نادیده و قشر یک عنوان به
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 مقدمه

-نتعیی نقش های فردی،کنش همواره که دهدمی ایران نشان آموزشی نظام تحوالت یخیتار یرس

 ایهشیوه گاه در تحول و مدارس تأسیس صورت به گاه تحوالت این. انددر تحوالت آن داشته کننده

 توسط  النک سطح در دارالفنون تأسیسمانند  زیادی اقدامات گرچه. است نمایان شده مربیان توسط آموزشی

 یجادا جهت در همچنان فردی کنشگران که رسدمی نظر چنین به اما ،گرفتمی نیز صورت مرکزی دولت

 ذشته عالوهگ گفتمانی فضای این بدان معنا است که در. اندبرداشتهاساسی  هایگام آموزشی عمیق تحوالت

 حسن ابه طورنمونه  میرز .داشتند بروز کنشگری جهت در هاییفرصت نیز معلمان مرکزی دولت اقدامات بر

 ایران در را دیدج سبک به مدرسه اولین ایران، در تربیتی کنشگران از یکی عنوان به ،(هرشدی)  تبریزی خان

 ای و مدارس تأسیس با قاجاریه زمان در دیگری بسیار مربیان (.Karimian, 1999, P. 92-95کرد )تأسیس 

 .آورند به وجود وپرورشآموزش زمینه در را تحوالتی آموزشی جدید هایشیوه ایجاد

-می کار به را مختلفی هایروشمربیان  ایران، به مدارس ورود ابتدای در و قاجاریه دوران از پس

 به ردیبه صورت ف نیز دیگر برخی و کردندمی فعالیت آموزشی رسمی نظام چهارچوب در برخی. گرفتند

 هعرص در را مثبتی و بزرگ تحوالت توانستند خود نوبه به یک هر اما. کردند اقدام مدارس تأسیس

 رسمدا تجربیات بررسی به طورنمونه، در دوران معاصر  قاسمی پویا با آورند. به وجود وپرورشآموزش

 مؤسسان تهای متفاوکنش به توجه با مدارس این که دست یافت توانمی نتیجه این به فرهاد، و البرز علوی،

 دخو نوع در هرکدام باوجوداین. اندبرگزیده خود فعالیت برای را متفاوتی هایروش کنندگاناداره و

 هایکنش زبرو و ظهور که دهد نشان ما به دتوانمی گفتمان نظریه اند.آورده دست چشمگیری به هایموفقیت

 .(Gasemipooya, 2008)شودمی ممکن گفتمانی فضای یک در نیز فردی

 و دانش طهراب از آگاهی است، اجتماعی مسائل در برساختی وجه ساختن برمال پی در گفتمان نظریه

 نتخابا. کند اصالح را است بدیهی و طبیعی امری است وقوع حال در آنچه که را تلقی این دتوانمی قدرت

 در رویکرد این دارد که اهمیت این جهت پژوهش حاضر از برای 1فرکالف انتقادی گفتمان تحلیل رویکرد

 را آن در تهنهف قدرت-دانش روابط بر مبتنی هایفرضپیش شناسایی و متن دقیق تحلیل امکان اول سطح

 هافرضپیش این گیریشکل اجتماعی شرایط مورد در نظرورزی امکان بعدی سطوح در و آوردمی فراهم

 .کندمی فراهم را

                                                 
1. Fairclough 
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 در ربیتیت مربیان و معلمان حاضر حال در که این است در نظام تعلیم و تربیت نشانگر عملی معضالت

 عالیتف کاهش توانمی اول نگاه در. ندارند تربیت و تعلیم نظام در کنشگری حضور چشمگیری هایعرصه

 پذیریطافانع عدم و رایج تربیتی دانش ماهیت آموزشی، نظام در تمرکز از ناشی را تربیت عرصه در کنشگران

 اب ایران آموزشی نظام در یادگیری یاددهی فرهنگ» حاضر حال در .دانست هابخش این در اداری ساختارهای

 وجود ،انتقادی تفکر جای به انفعال روحیه تعهد،گسترش ضعف علمی، هایمهارت ضعف مانند هاییویژگی

 هنجارها،» هاینک به توجه با .«است همراه خالقیت ضعف و هاآموخته بودن محور حفظیات نمره، کسب برای انگیزه

 تغییرات  اب مواجهه نوع در معلمان رفتار و تفکر الگوهای به معلمی حرفه و تربیت ماهیت درباره باورها ها وارزش

 ستفرماحکم ایران آموزشی چه نوع گفتمانی بر اصالحات اینکه ،Miarabrazi, 2013, P.41-4) (« دهد.می شکل

 گفتمان حلیلت نیازمند ایمسئله کند،می مربیان سلب از را تربیتی عمل عرصه در کنشگری و فعالیت امکان که

 موجود اختارس بر حاکم دانش و قدرت بین رابطه به مسئله این که است این بر فرض گفتمان تحلیل در. است

 شده، بندیالیه صورت به اجتماعی روابط آن طی که کندمی فراهم را پژوهشی بستری گفتمان تحلیل .گرددبازمی

 است داده رارق تأثیر تحت هاکنش ممنوعیت یا و مشروعیت از را انسانی افراد فهم آنچه گرفته، قرار موردبررسی

 .(Jehangiri & Bandarrigizadeh, 2012, P.59)  کندمی نمایان را

( 1941) روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف متن، گفتمان تحلیل به مختلف رویکردهای میان در

 هایویژگی)  توصیف بُعد سه فرکالف در شناسیروش. هاستنظریه اجراترین قابل و تریندقیق از یکی

  تبیین و( فرادا بین هایتفاوت و موجود گفتمان انواع زمینه، به توجه)  تفسیر ،(زبان دستور و کلمات ارزشی

 هاییهال به تواندمی تربیتی این رویکرد پژوهشگر در .گیردمی انجام( آن بازتولید هایشیوه و گفتمان نتایج)

 به دهندهشکل هایمانگفت تبیین با و بپردازد معلمان و مربیان تربیتی برای کنش فضای به دهندهشکل زیرین

 هجمل از .کند شناسایی معلمان سوی از را وپرورشآموزش نظام در اصالحی کنش اصلی موانع فضا این

 معلم رشد همجل دهد شکل وپرورشآموزش در معلمان هایفعالیت به کندمی سعی تربیتی منظر از که متونی

علم م هاینقشتبیین  به آنان به رسانیاطالع و معلمان غیرمستقیم آموزش هدف با که مجله این. است

 مجله ینا مخاطبان اینکه به توجه با بلکه است، ترکالن گفتمان یک دهندهانعکاس تنها ، نهپردازدمی

 از یکی که ودنم ادعا چنین توانمی باشندمی «تربیتی کارشناسان و معلمان فرهنگیان، دانشگاه دانشجویان»

ر منابع از این گفتمان در سای .است معلم عمل، عرصه در موجود تربیتی گفتمان بازتاب دهنده منابع ترینمهم

ی  نیز های مختلف و اسناد باالدستمختلف، قوانین، بخشنامه هایرسانهجمله کتب دانشگاهی، فضای رسمی، 

 .یابدمیانعکاس 
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 نظر در گفتمانی فضایی در را معلم یکنشگر که است آن مستلزم ایمسئله چنین به دادن پاسخ

 صهعر در مختلف نیروهای آرایش محصول عنوان به مجالت متن در این پژوهش، اساس این بر بگیریم،

 قابل فضایی نینچ در نیز اندیافته بروز پیشین هایدوره در آنکهمعلم هایکنش .شودمیگرفته  نظر در گفتمان

 سمیر نیز اقدامات و دارند جمعی نمود که هاییکنش و دارند فردی نمود که هاییکنش. هستند توضیح

 نشگریک روازاین .باشندمی فهمقابل واحد گفتمانی فضای یک در همگی وپرورشآموزش عرصه در دولت

 کندمی مکک پژوهشگر به دیدگاه این است. گرفته قرار توجه مورد صورت مستقل به پژوهش ینا معلم در

 عنوان به ار آن و مانده مصون معلم کنشگری به دهندهشکل مختلف عوامل شناسایی در گراییتقلیل از تا

 .گیردنظردر اجتماعی ساختار محصول

 هایرزشا طریق از توانمی را معلم رشد مجالت بر حاکم گفتمان هاینشانه از منظر تحلیل گفتمان،

 حلیلت وسیله به و دارند حضور معلم رشد مجالت متن در که هاییاستعاره و زبان دستور کلمات، مختلف

 به و ییشناسا را وپرورشآموزش بر حاکم گفتمان توانمی هاداده این تفسیر با. آورد دست به ،هاآن دقیق

 که علمم رشد مجله مقاالت همه در تقریباً. شد نائل گفتمان این به دهندهشکل اجتماعی ساختار از درکی

 ،دهدیمشکل  هاآن کنشگری دایره به که شودمیبرای معلم ارائه  تجویزهایی هستند، معلمان هاآن مخاطب

 بر مبنای آن گفتمان  و ترسیم معلم را رشد مجله در معلمان کنشگری محدوده تا دارد سعی پژوهش این

 .یدنما یلتحل را معلم رشد مجله در معلمان کنشگری به دهندهشکل

 

 تحلیل گفتمان انتقادی

 به فرهنگ زا مستقل متن که شدمی تصور چنین پساساختارگرایی و ساختارگرایی ظهور از قبل تا

 که بود دوسوسورکسی فردینانگذارد، می تأثیر فرهنگ و اجتماعی ساختار بر سویی از و آیدمی وجود

 این که داشت او عقیده .هاستنشانه از نظامی زبان که کرد تأکید و گرفت کار به را شناسینشانه مفهوم

 رکد هاستآن از بخشی خود که هاپدیده سایر با ارتباط در باید را پدیده هر و هستند قراردادی هانشانه

 دکارتی ی«شناسا فاعل» منتقد  ساختارگرایی و پساساختارگرایی . به تعبیری(Jaafari, 2010, P.64)   کرد

 فاعلی مثابه به را اشناس فاعل دکارتی که این مفروضه و بود جبر مفهوم بر بیشتر ساختارگرایان تأکید. است

اور ببر این  هاآن .بود انگارانهساده آنان نظر در گرفتمی نظر در اجتماعی و فرهنگی شرایط از رها و آزاد

 جایگاه به  1گرمس که زمانی از»کنند، می ایفا افراد آگاهی ساختن در نقشی اساسی شرایط این بودند که

                                                 
1. Germas 



 1398 بهار و تابستان، 1شماره  9سال                                      دانشگاه فردوسی مشهدنامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   52

 را زبان هک ساختارگرایی دیدگاه هایمحدودیت دیگر پرداخت، زبانی تولیدات در او نقش و زبانی کنشگر

 حال در پیوسته معنا که داشت عقیده 1دریدا   ,P(Shoairy, 2010(58. «یافت. پایان دانستنمی بیش ایابژه

 آگاهی . از این منظر  ,P(Jaafari, 2010(64. داد قرار مابعدساختارگرایی اساس را 2واسازی و است تغییر

. (Sarap, 2003, P.9-12)گیرد می شکل گفتمان بستر در و شده ساختمند زبان طریق از جهان مورد در انسان

در  گرفتن قرار طریق از هاانسان او نظر از محور تحلیل قرار داد، را دانش و قدرت روابط 3فوکو میشل

فوکو  نظر از .(Jaafari, 2010, P.65)شوند می تبدیل ابژه و سوژه به دانش، و قدرت روابط از ایشبکه

 کی که است حقیقتی رژیم محدوده در تولید او اما ،کنند یدتول را خاصی هایدانش ندتوانمی هاسوژه»

 سری یک به نامحدود، هاییگزاره جای به سوژه دسترسی که شود باعث امر این، کندمی تولید گفتمان

 هاپدیده همه گفتمان نظریه طرفداران نظر . به(Mohamadi, 2014, P.49-50) « شود. محدود مشخص گزاره

 باشد رتگسترده معنایی چارچوب از بخشی باید شدن معنادار برای کنشی هر و هستند گفتمانی اعمال، و

(Hawarth, 1998, P.159-161). 

 از سیاریب فراگیری برای دتوانمی که است ایرشتهبین رویکردهای از ایمجموعهگفتمان،  تحلیل

 Jorgensen  &  Phillips, 2002)گیرد  قرار استفاده مورد مطالعات در انواع اجتماعی مختلف هایحوزه

,P.1)« .کنند.می منعکس را کالم ویژگی و واقعیت از ایگوشه فوق رویکردهای از یک هر» 

(Aghagolzadeh, 2007, P.2). «تا ساختارگرا زبانشناسی از ،شناسانزبان دیدگاه در رویکردها این 

 فرد عاملیت ساختارگرایانه دیدگاه (Jorgensen & Phillips, 2002, P.2).« .یکدیگرند شبیه پساساختارگرا،

 تحلیل لمقاب در. دادمی شکل را فرد یک طرفه صورت به متن و گرفتمی نادیده زبان ساختار برابر در را

 رفتار و هارایندف بازتاب»است که در آن  نزدیک گراپساساخت دیدگاه به بیشتر فرکالف، انتقادی گفتمان

 هر در فرکالف رویکرد در .(Mohammadi, 2014, P.117)« کرد. مشاهده زبان در توانمی نیز را جمعی

 زبان کاربرد زا اینمونه معنی به ارتباطی رویداد: گیرندمی قرار توجه مورد گفتمان بعد دو تحلیلی و تجزیه

 یک در نکهآگفتم سیاسی و نظم سخنرانی یک یا مصاحبه ویدیو، یک فیلم، یک روزنامه، مقاله یک مانند

.  (Jorgensen & Phillips , 2002, P.67)شود استمی استفاده اجتماعی حوزه یک یا اجتماعی نهاد

 در ارتباطی ویکردر داشتن گفتمان تحلیل در» کند از منظر اومی تأکید ارتباطی رویکرد بر به ویژه فرکالف

 پردازدمی تجمال و کلمات بین روابط تحلیل به که متن داخل در ارتباطی رویکرد دارد، اهمیت متون تحلیل

                                                 
1. Derrida 
2. Diconstruction 

3. Michel Foucault 
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 قبیل از اجتماعی عوامل سایر با متون روابط تحلیل و تجزیه صورت به که متن خارجی ارتباطی رویکرد و

 .(Fairclough, 2003, P.36) «است. اجتماعی ساختارهای و رفتارها

 

 وپرورشآموزشتحلیل گفتمان در 

 بین روابط نداد نشان برای یژهوبه و آموزشی تحقیقات در دتوانمی انتقادیان مگفت تحلیل رویکرد

 درک جهت در ینهمچن و ملی آموزش هایسیاستتحلیل  در مهم عامل یک عنوان به قدرت و ایدئولوژی

 در واقع همان مزایایی استفاده این. (Bokhari & Xiao yang, 2013, P.9)شود  استفاده یادگیری و آموزش

 بر انتقادی گفتمان یلتحل است؛ زیرا تمرکز آورده ارمغان به وپرورشآموزش برای گفتمانی نگاه که است

 و هانهاد اجتماعی، تعامالت و قدرت روابط میان فرهنگی، ابزار یک عنوان به زبان چگونه که است این

-داللت وپرورشآموزشنگاه گفتمانی به  .(Rogers et al, 2005, P.367) کند می میانجیگری دانش پیکره

 اندرکاراندستکه به طور عمده از سوی  دهدمیبه دست  درس کالس در معلمان برای هایی

 لمشک معلمان را دچار هاداللت کاربست، از طرفی در حیطه و گیردنمی قرار توجه مورد وپرورشآموزش

 هایامنظ دارند، وجود نیز وپرورشآموزش در  سلطه از گوناگونی  هایشکلاین در حالی است که  کند،می

 به هیدشکل جهت در آموزشی هایفناوری از استفاده با که شوندمی اعمال هاییدوگانگی تحت آموزشی

 گوینده و شگرکن که کندمی تعیین گفتمان اند.را  برساخته وپرورشآموزش بر حاکم گفتمان مطیع، سوژه

 معضالت حل ،مؤثر کنشگری بدون. استمحروم  کنشگری امکان از و ساکت کسی چه و کیست

-می مانگفت». نیست محسوس افراد برای همیشه گفتمان کارکرد این. است ناممکن امری وپرورشآموزش

 اجتماعی هایهگرو بین قدرت روابط بازتولید و تولید به و باشد، داشته عمیقی ایدئولوژیکی اثرات تواند

 نماینده عنوان به را خودش حالیندرع و باشد گرا جنسیت یا نژادپرست و کند کمک جنسیتی یا و قومی

 .(Van dieke, 1993, P.385)  «القا کند. سلیم عقل

 نیز مانمعل هاینقش بر که شده  ایجاد تغییراتی درسی برنامه و یادگیری تدریس زمینه در امروزه

. کنند درک را یادگیری روند آموزش و آموزشی تحقیق رابطه باید معلمان احتماالً. استگذاشته  تأثیر

(Bokhari & Xiao yang, 2013, P.14) .«ازیم، پردمی قدرت نقش به انتقادی گفتمان تحلیل در کههنگامی

 است، برابرینا جاهمه در قدرت تأثیر ترینعمیق اگرچه کند،می ایفا قدرت که نیست منفی هاینقش مقصود

 زبانی صورت به آموزشی نهادهای و تربیت در قدرت. (Rogers, 2011, P.3) .«  نیست بد همیشه اما قدرت

 یاسی،س هایمحدودیت  از سری یک اساس بر زبان هایانتخاب دیگر سوی از و گیردمی قرار استفاده مورد

  پذیرد.می صورت ایدئولوژیکی و فرهنگی اجتماعی،
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 در موجود هایشیوه و هاایده بین روابط کندمی کمک( معلمان) محققان به انتقادی گفتمان تحلیل»

 رفی نقداز ط و( تدریس هایشیوه نوشتن، هایشیوه مختلف، متون مانند) کند بررسی را اجتماعی هایزمینه

 Bokhari & Xiao) «سازد.میرا ممکن  (انتقادی تفکر استدالل، سبک سبک، سخنرانی، مانند) شناختیزبان

yang, 2013, P.14)  .کالس گفتمانی نگاه با اندکرده سعی وپرورشآموزش گفتمان تحلیلگران از برخی 

 انجام رایب را مؤثر تحقیق روش یک» انتقادی گفتمان تحلیل کنند؛ زیرا از این منظر را نیز بررسی درس

 دانشمندان فادهاست برای و درس کالس خود مورد در بلکه در نهادهای تربیتی گفتمان زمینه در تنها نه تحقیق

 که ستا این انتقادی آموزش هایپدیده تریناصلی از یکی. دهدمی پیشنهاد انتقادی آموزش متخصصان و

 قیمطورمست به اغلب و مقاومت برداری،بهره مدیریت، گردش، در قدرت آن در که است مکانی درس کالس

از این منظر  .(Bokhari & Xiao yang: 2013 ,P.14) «گیرد.می قرار نهادی تغییرات و هاسیاست تأثیر تحت

 فضای یک نوانع به آن گرفتن نظر در که گرفت نظر در گفتمانی بستر یک عنوان به توانمی را درس کالس

 این ماهر علمم به و کند فراهم خودشان فعالیت حوزه در مؤثرتر کنشگری برای زمینه را تواندمی گفتمانی

 در ربیتیت پژوهشگر تحلیل اساس کند. دهیسازمان را درس کالس پیچیده هایفعالیت  تا دهدمی را امکان

-می یهحاش به را سایرین و بوده ترقوی درس کالس در هاگفتمان برخی چگونه که است این درس کالس

 .رانند

 را خود هک است این کند،می متمایز تحقیق رویکردهای سایر از را انتقادی گفتمان تحلیل آنچه»

 ,Van dieke, 2011) « دهد.می قرار گرسلطه هایگروه مقابل در و سلطه تحت هایگروه کنار در آشکارا

P.358) .«گفتمان جمله از هاحوزه از ایگسترده طیف در کاربردی مباحث به انتقادی گفتمان گرانتحلیل 

 جنسیت، ،ایانهرس زبان تبلیغات، فرهنگ با آشنایی اقتصادی، گفتمان نژادپرستی، ایدئولوژی، سیاسی،

 تحلیل. (Rogers et al, 2005, P.371) «اند.داده نشان عالقه سوادآموزی، و آموزش سازمانی، گفتمان

 ا داردر کسانی جانب همواره دارد وجود وپرورشآموزش در که هایینابرابری و اجتماعی مسائل در گفتمان

 از ناشی است نهفته زبان در که قدرتی » :داردمیبیان  راجرز روازاین هستند. بیشتری آسیب معرض در که

 به سویک از یانتقاد گفتمان تحلیل که است دلیل همین به. کنندمی تأسیس را آن که است قدرتمندی افراد

 که کسانی طرف از زبان استفاده به انتقادی طور به  دیگر سوی از و برندمی رنج که کسانی وضعیت گزینش

 هبودب برای هاییفرصت و امکانات دارای همچنین و دارند را هانابرابری وجود مسئولیت و هستند قدرت در

 اقلیت تمانگف ایجاد برای منظم تالشی است الزم»: نویسدمی لوک  راستا، این در.« پردازدمی هستند، شرایط

 .(Rogers et al, 2005, P.358) «گیرد. صورت دولتی مؤسسات دیگر و درس هایکالس مدارس، در
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 وپرورشآموزشاندک با روش تحلیل گفتمان انتقادی در حوزه  هرچند هاییپژوهشتاکنون 

: آموزشی سیاست اسناد در معلم هویت ساختن»با عنوان  ایمقالهصورت گرفته است. به طورنمونه، توماس در 
 هویت ساخت لتحلی برای چهارچوبی انتقادی، گفتمان تحلیل از استفاده با« انتقادی گفتمان تحلیل یک

 هایذاریگسیاست گفتمانی جنبه به مقاله این در کند.می ترسیم آموزشی هایگذاریتسیاس در معلمان

 یکی. تاس شده آشکار کشور این در خوب معلم مفهوم هژمونیک جنبه و شده پرداخته استرالیا در یآموزش

 که شده تعریف ملّی رفاه و اقتصاد پایه بر زیادی اندازه تا معلمان کیفیت که است این مدعا این شواهد از

 در است. این پژوهش گرفته صورت ایویژه ایحرفه هایصالحیت و استانداردها تعیین طریق از کار این

 آموزشی هایسیاست بررسی جهت در ارزشمند روش یک انتقادی گفتمان تحلیل که گیردمی نتیجه پایان

 ساختن روشن توانایی که روشی عنوان به انتقادی گفتمان تحلیل اساس این بر. است گفتمان یک عنوان به

 عنوان با پژوهشی همچنین در .((Tomass, 2005, PP. 25-44است  شده معرفی دارد، را هاییپیچیدگی چنین

روسی و  ،«تربیت جسمانی درسی برنامه آموزشی مواد از انتقادی گفتمان تحلیل یک: نیات بهترین با»

ادی با طرح این انتق گفتمان تحلیل از استفاده با استرالیا هایایالت از یکی رسمی سند بررسی به همکاران

 تتربی سند مقدمه در اجتماعی رهایی -اجتماعی عدالت لحاظ از که انتظاراتی آیا پرداختند که سؤال

 ؟شودمی برآورده متن، در موجود ایدئولوژی و پیام هایپیچیدگی گرفتن نظر در با است، آمده جسمانی

 در ریترادیکال ریزیبرنامه و نیز ارائه مقدمات اسناد این نوع اثربخشی بررسی میزان ژوهشپ هدف این

 از سند نای که تعاریفی ایدئولوژیک لحاظ نتایج این پژوهش نشان داد که از. بود اجتماعی عدالت زمینه

 در هک است هایینگرش بر مبتنی ،دهدمی دست به مناسب غذایی عادات و امن و باز فضای خوب، زندگی

 دامک اینکه بدون توجه به اساسی هایمهارت بر سند از دیگری بخش در.  است رایج متوسط طبقه میان

 شودمی ادعا اگرچه است. شده تأکید اگر مهارتی اساسی است برای چه کسانی،  و است اساسی هامهارت

در  اجتماعی گیشایست تفسیری از حقیقت در اما است، فرهنگی و نژادی تنوع بر مبتنی ایجامعه استرالیا که

 سمانیج تربیت درسی برنامه واقع در. کندمی سرکوب را تنوعی هرگونه که شودمی متون آموزشی ارائه

 به نسبت عاطفی حساسیت صرفاً که است کارانهمحافظه برنامه یک همکارانش و روسی دیدگاه از استرالیا

 .(Rossi at al., 2009, PP.75-89)دارد  اجتماعی عدالت

 

 روش پژوهش

که در سه  باشدمیرویکرد اصلی پژوهش در این مطالعه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف 

شد این روش بر زبان متکی است مقاالت مجله ر ازآنجاکهمرحله توصیف، تفسیر و تبیین صورت گرفت. 
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ر ر کنشگری معلم انتخاب و مورد تحلیل قرامعلم به عنوان متون منتخب در جهت تحلیل گفتمان حاکم ب

 این اگرچه .(Ranjbar et al, 2012, P.238) کیفی انجام شد   گیرینمونهگرفتند. جهت انتخاب مقاالت 

 بر ست،ا معلمان کنشگری عرصه به معطوف اختصاصی صورت به معلم رشد مجله این دلیل که به پژوهش

 گریکنش عرصه به دهندهشکل گفتمان که است بدیهی اما است، شده متمرکز مجالت این مقاالت روی

 دارد. سیطره وپرورشآموزش خصوصبه و اجتماعی هایعرصه همه بر و است مجالت این از فراتر معلم

 جربیت هایارزش و هااستعاره عمیق تحلیل شودمی استخراج که اینمونه تنوع و حجم از ترمهم ینبنابرا

ا تکیه ب هدفمند گیرینمونه روش از این پژوهش در لذا،. شودمی یافت مختلف متون بین در معموالً که است

بر معلم در عنوان مقاله و حوزه موضوعی مرتبط با مفهوم  تأکید(،  1390-96بر معیارهایی مانند زمان انتشار )

ه اولیه مفاهیمی لعسوم انتخاب مقاالت مبتنی بر مطا مرتبط با آن انتخاب شدند. معیار هایموضوعکنشگری و 

 و معلم ه،جامع با معلم رابطه همچنین و توسعه در معلمان نقش ،ایحرفه توسعه ها،مسئولیت و حقوق قبیل از

 هرکدام ینب از. شدندمیمختلف تکرار  هایشمارهکه در  دولت به عنوان نمایندگان موضوعی کنشگری بود

 این مقاالت عبارتند از: .است شده انتخاب تصادفی صورت به مقاله یک هاحوزه این از

 (. 32)  صفحه ،(260)  شماره ،(1390)  آبان: معلم مدنی حقوق و هامسئولیت .1

 (.36)  صفحه ،(260)  شماره ،(1390)  آبان: ایحرفه توسعه و معلمان .2

 (.16)  صفحه ،(283-284)  شماره ،(1393)  فروردین: یک تغییر، صفر،: قاعده .3

 (.10)  صفحه ،(259)  شماره ،(1394)  بهمن: کارآمد و پویا معلمان دنیا، مدارس در معلمان نقش .4

 (.42)  صفحه ،(298)  شماره ،(1395)  اردیبهشت: جامعه فرهنگی سرمایه ترینبزرگ معلمان .5

 (.24)  صفحه ،(301)  شماره ،(1395)  آذر: کند عمل مربی مثابه به باید معلم .6

 

 هایافته

اصلی  هایهمؤلفدر گام نخست تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف، چنانکه اشاره شد، هدف، توصیف 

 این در که یانکته اولین . بر این اساس،پردازندمیاست که در متون مورد تحلیل به ترسیم کنشگری معلم 

ت این مقاال در .هاستجنبه سایر بر تجویزی رویکرد غلبه ،خوردمی چشم در مرحله توصیف به متون

 نارضایتی هاآن کمشتر نکته که استگرفته  صورت هاییاستدالل پایه بر شده ارائه معلمان به که تجویزهایی

 توسعه ومد مقاله در سالم، جامعه یک از مبتنی بر تصویری اول مقاله ها دراین تجویز. باشدمی موجود وضع از

 حوزه در که موجود فشارهای از رهایی سوم، مقاله در یادگیری، اجتماع به ورود مالک عنوان به ایحرفه

  رمایهس انتقال پنجم مقاله در اقتصادی، توسعه به ویژه و توسعه چهارم مقاله در دارد، وجود معلم مسئولیت
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ک معلمان از طرف ی از ششم، بیان انتظارات جدید، و در  مقاله نسل به آن انتقال و حفظ اهمیت و فرهنگی

یک  هیچ در. باشدمیبه عنوان کسی که صالحیت زیادی برای تجویز دارد   پرورشمقام رسمی آموزش و 

سخن به  هاآن وظایف درباره که یزمانو خواه  معلمان حقوق مورد مطالعه خواه آنگاه که درباره مقاالت از

 به مشش و اول مقاله مانند موارد برخی در معلم کاربرد. است نشده توجهی معلمان فردیت به ،آیدیممیان 

 مانمعل مجموعه که است جمع صورت به گاهی و دارد اشاره معلم از خاصی مفهوم به که است مفرد صورت

 یاد را الزم هایمهارت ممکن صورت هر به باید که است کسی آموزدر این میان، دانش .شودمی شامل را

 علمم اساس این بر هستند، دولت و توسعه فرهنگ، جامعه، خدمت در و جامعه طرف از هامهارت این بگیرد،

 عهده بر ار دولت نماینده و جامعه نماینده آینده، نسل رهبر تغییرات، منشأ متخصص، اقناعی، الگویی، نقش

 .است گرفته

 

 به کنشگری معلم در مجالت رشد معلم دهندهشکلگفتمان 

 و توصیف زبان رب تجویز زبان غلبه نتیجه»فراستخواه مبنی بر اینکه  دیدگاه این به استناد نخست با

 گراییلکما نتیجه را تجویز زبان غلبه او اینکه به توجه با و 1«است. درمانگر و بیمارستانی شناسیجامعه تحلیل،

 فضای بر سلطم گفتمان ترسیم به  داندمی گراییدولت و اقتدارگرایی را دیدگاه این نتایج از یکی و داندمی

خص   ی مشهاکنشبر  تأکیدبه دلیل  رویکرد تجویزی غلبه. مورد مطالعه پرداخته شد مقاالت تألیف

 دارند رحضو آن در مختلف نیروهای که میدانی عنوان به را جامعه که هاییدیدگاه کمالگرایانه و ثابت، از

 منطقی تیجهن. کندمی مشروعیت سلب ،شناسدمی رسمیت به را مختلف هایروش یا و عقیده و فکر در تنوع و

 .است ایستانگری و گراییآرمان تمرکزگرایی، وپرورشآموزش عرصه در دیدگاه این

. ی استهایویژگی که حائز است شده فرض یجامعه آرمان یک عنوان به مدنی جامعه اول، مقاله در

است.  رفتهگ صورت تجویزهایی مبنای آن بر و است حاکم متن بر سالمت-پزشکی رویکرد همچنین نوعی

کت مشار آلایده یک عنوان به یجامعه مدن تحقق در دارندوظیفه  معلمان جمله از شهروندان همه کهنحویبه

عرفی م ،کنندمی تالش آلایده وضعیت تحقق راستای در که نهادهایی عنوان به دانشگاه و مدرسه. کنند

 معلمی و برخورداری شغل اهمیت. است شده مشخص معلم هایویژگی و هامهارت اساس این بر. شوندمی

 ردمو هایویژگی از معلم برخورداری. است مدنیجامعه  تحقق راستای در حرکت گرو در معلمی حقوق از

                                                 
 ایران، در علم و توسعه عنوان؛ با پور رفیع دکترفرامرز افکار و آثار بررسی و نقد نشست چهارمین(: 1394) فراستخواه مقصود. 1

 .تمام نا طرح
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جامعه  انندم هاییاستعاره کاربرد واقع در. تبدیل شود آموزاندانش برای الگو یک به شودمی سبب انتظار

 یک در ابتث الگوی یک مبنای بر را افراد تا دهدمی را امکان این مسلط گفتمان به صنعت یا و ماشین سالم،

 راستای و در است کرده محول او به نقش را که ایباید وظیفه هاآن از یک هر و دهد قرار مشخص جایگاه

 جمله از. کند آن را طرددر غیر این صورت  دهد، انجام دقیق صورت به کندمی تعیین گفتمان که حرکتی

 تربیت آن خدمت در و آلدهایجامعه  تحقق راستای در را آموزاندانش باید که است معلمی هانقش این

 یگاهپا و افراد مستقل شخصیت ،شودمی گرفته نادیده یانم یندر ا که مواردی جمله در چنین نمایی از. کند

 .دارندتعلق  آن به که است یترکوچک هایگروه و هاآن اجتماعی

 تماعاج به ورود صالحیت تا کند طی باید معلم که است فرایندی ایحرفه دوم، توسعه در مقاله

 حققت در همگی باید زمان و بودجه و دولت مدرسه، درس، کالس معلم، شخصیت. کند پیدا را یادگیری

 مفهوم تخدم ای، درحرفه توسعه. ندارد رضایت حاضر وضعیت از نویسنده. نمایند مشارکت فرایندی چنین

 تعیین معلم برای که هاییشاخص دارد؛ خوانیهم است، آمده اول مقاله در آنچه با و گرفته قرار جامعه

 .است جامعه خدمت در شودمی

 ترسیم وپرورشآموزش بر حاکم وضعیت از را هاخانواده و معلمان رضایت عدم نیز سوم مقاله

 تحمیل به او که شرایطی با و داده تغییر را خودش است مجبور معلم که است ایگونه به شرایط ،کندمی

 هکهنگامی است، بازار منطق نوعی حضور کندمی توجه میان جلب این در که چیزی. دهد وفق شودمی

 فروشنده معلم یگوی کند، تغییر باید او ظاهر حتی که باور دارد  معلم داشتند، تغییر مطالبه مدرسه از هاخانواده

-می أثیرت او کنشگری حوزه و معلم بر نیز آموزاندانش والدین سالیق ینبنابرا. هستند خریدار هاخانواده و

 غالب جامعه افراد خواست عنوان به وپرورشآموزش رسمی نظام بر حاکم هایهدف نهایت در اما گذارند،

 .کنندمی ایجاد تولیدکننده هایشرکت را کنندگانمصرف نیازهای نیز بازار در چنانکه شود،می

 راستای در آموزاندانش پرورش به معطوف را خود هایکنش تا دارد وظیفه معلم چهارم، مقاله در

 در. دارد هدهع بر را آموزاندانش به فرهنگی میراث انتقال وظیفه معلم پنجم مقاله در و کند اقتصادی توسعه

 . م کندفراه آن حاکمیت تحت در زندگی برای را آرمانی انسان باید و است دولت نماینده معلم ششم مقاله

 نام به یاطبقه یا قشر گیریشکل ،اندگرفته نظر در قشر یا گروه یک عنوان به را معلم افراد همه

 یگردعبارتبه. ندارد گروه یک عنوان به معلمان منافع با ارتباطی و است قدرت روابط نتیجه معلمان

 .است داده قرار گروه یک در را معلمان گیردمی صورت که تجویزهایی
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 فرهنگییراث م انتقال توسعه، به یابیدست مدنی، جامعه تحقق متون این بر حاکم گفتمانی فضای در

 یمبه طور مستق که است کسی معلم. است مدرسه وظایف از اسالمی جمهوری نظام آلایده انسان پرورش و

 رشوپروآموزش نظام کهدرحالی .کند تربیت فوق هایهدف تحقق جهت در را آموزاندانش تا دارد وظیفه

 عهده رب نیز را آموزان دانش والدین هایخواست قبال در پاسخگویی وظیفه معلم است و متمرکز نظام یک

 .دارد

 را وپرورشآموزش به نسبت گرایانهکمیت نگاه توانمی ششم، و پنجم چهارم، سوم، هایمقاله در

 میزان سنجش برای استاندارد هایآزمون از استفاده آموزان،دانش قبولی میران بر معلم تأکید ؛مشاهده کرد

 راثمی معنی به تحصیلی مدرک کردن مطرح در نمونه ارائه شده از سنگاپور، وپرورشآموزش موفقیت

 .هستند مدعا این بر شاهدی هامهارت ایجاد بر وپرورشآموزش مسئول تأکید و شده نهادینه فرهنگی

 کارکردگرایی در این حاکمیت از نشان مورد مطالعه مجالت در وپرورشآموزش بر حاکم گفتمان

 خود هژمونی و آورده در خود خدمت به را موجود نئولیبرالیسم از حاصل بازار منطق گفتمان این دارد. متون

 ولیمت عنوان به دولت هایخواست و است کرده برقرار آموزشی و اقتصادی و فرهنگی هایعرصه همه در را

 .شودمی مطرح گفتمانی فضای همین در نیز وپرورشآموزش

 

 نتیجه 

 هانآبه منظور تبیین مفاهیم به دست آمده در سطح توصیف و تفسیر و پی بردن به بافت اجتماعی 

وسعه در ایران تاریخی، مفهوم ت. در سیر تحول گیردمیتبیین نهایی ضمن بررسی سیر توسعه در ایران صورت 

رار چهره نخست مدرنیته حول محور دموکراسی ق کهدرحالی»در بستر نگاه تجددگرایانه شکل گرفته است: 

. است دادهرا در مقابل یکدیگر قرار  هاآنورزد که بسیاری از مواقع می تأکیددارد چهره دوم آن بر توسعه 

جتماعی نابسامانی دارند و برای جوامع در حال گذار چهره دوم برای جوامعی که ساختارهای اقتصادی و ا

 هایالساست....آنچه در ایران تجدد یعنی توسعه جلوه بارزتری داشته و در نهایت غلبه با این چهره بوده 

 ,Rahbari)رخ داده است غلبه چهره دوم مدرنیته بر چهره نخست آن یعنی دموکراسی بود  1320-1304

2008, P.41). 

پهلوی اول سه هدف را در دوره حکومتش به طور »حکومت پهلوی روی کار آمد  1304در سال 

درنیسم گرایی و سرانجام مگرایی به جای دینکرد: قدرت مطلقه دولت و پادشاه، جایگزینی ملیجدی دنبال می

. (Iravani, 2015, P.90). قرار گرفتها مورد استفاده ایران. خیلی زود مدرسه به عنوان ابزار تحقق این هدف
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نین نمای وپرورش پیوند یافتند. در چگرایی با یکدیگر در عرصه آموزشگرایی و دولتبدین ترتیب توسعه

 .خواهد کردها غلبه وپرورش، رویکرد تجویزگرایانه بر سایر جنبهمتمرکز و اقتدارگرایی آموزش

ست. اخصوصیات تمرکزگرایانه خویش را حفظ کرده  وپرورشآموزشپس از انقالب اسالمی نیز 

نظام »شد. به طورنمونه،  در این دوره نیز پرورش شهروند خوب به عنوان یک هدف اساسی دنبال

یت سازی و تربترین نهادی که مسئولیت آمادهجمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان اساسی وپرورشآموزش

ین و رانگیزت با تربیت شهروندی به مثابه یکی از چالش گمانبید، شهروندان در کشور را بر  عهده دار

 ای که اینها مواجه است. با وجود اهمیت و ضرورت تربیت شهروندی و جایگاه ویژهترین رسالتدشوار

پژوهشی نادری که انجام شده  هایتالشنظر از دارد و صرف وپرورشآموزشمقوله در مجموعه نظام کالن 

وده بها خواه در صحنه پژوهش و خواه در عرصه اقدامات تربیتی بسیار اندک و ناکافی الشاست دامنه ت

 .(Fathivajargah, Diba, 2003, 35).«است

هدف خود را تربیت  نوعی شهروند قرار  وپرورشآموزشدهد که نظام تاریخی نشان می هایتبیین

اور ب ینبر ااست. ایروانی   مداریدینها یژگیهای خاصی برخوردار است. یکی از این وداده که از ویژگی

و « گرایی آشکار استگرایی و صورتمداری انتخابی نظام آموزشی، رد پای کمیتدر نوع دین»است که 

 ,Iravani, 2015) «رسیده است.  آمیزمسالمتبا اقتدارگرایی نیز به همزیستی  مداریدینچنین رویکردی از »

PP. 98-99) ها تنزلدر عمل به صورت انتقال یک سری مهارت گیردمیتجویزهایی که صورت  روازاین 

ه های شهروند خوب ب. در این رابطه در مقاله آخر، تفاوت آموزش و تربیت در انتقال مهارتکنندمیپیدا 

چنان است. در گذشته همبه شاکله شخصیتی نشان شده  دهیشکلصورت نفوذ عمیق و با رخنه هویتی و 

این  درسمی، اما در دوره جدید به نظر یافتندمیفرصت بروز  وپرورشآموزشهای متفاوت در عرصه کنش

ی آل جدیدگرایی که در دوره قبل وجود داشت با تصویر ایده. همراه شدن دولتاندشدهها محدودتر کنش

لمان مع یکنشگر یافض محدود شدند توانمی وپرورشآموزشکه از شهروند نمونه در دوره جدید بر عهده 

 ودههای خود بدر دوره جدید را توجیه کند. ضمن اینکه، در دوره قبل، گفتمان جدید در حال ساختن سوژه

. های جدید را نداده استها ساخته شدند گفتمان حاکم اجازه ساخته شدن سوژهاین سوژه کههنگامیاست و 

چنین  هایی را که معطوف به تربیتتا کنش دکنمیتصویر ثابت شهروند نمونه به گفتمان حاکم کمک 

 شهروندی نیستند را طرد و خنثی کند.

ان درباره این گفتم کههنگامیگفتمان مذکور، فرهنگ است،  تأکیدهای مورد یکی دیگر از جنبه

دهی و .  حسینی پاکروستروبهکه وضعیت فرهنگی با بحران  شودمی، چنین ادعا کندمیفرهنگ بحث 
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، کنندیمها را در این حوزه بیان و برخی نگرانی پردازندمیمطالعه خود نخست به تبیین این ادعا  همکاران در

 اندشده وذپذیرنفمعتقدان به بحرانی بودن شرایط فرهنگی معتقدند که مردم در ایران نسبت به هویت غربی 

 فرهنگ بومی در معرض. گرایش به فرهنگ غربی در جامعه سبب شده تا اندگریزانو از فرهنگ بومی 

و مردم ایران در  کندمیدینی را تهدید  هایارزشهای مادی غرب نابودی قرار گیرد، از این منظر ارزش

دو نمونه از  هاآنای ندارند. برای بررسی ادعای این گفتمان مواجهه با فرهنگ غربی کنش آگاهانه

و با استفاده از پرسشنامه معتبر به بررسی عناصر دانشجویان ایرانی در داخل و خارج از ایران انتخاب کرده 

د این پژوهش نشان داده ش درنتیجه. اندپرداختههویت ایرانی اسالمی در بین دانشجویان داخل و خارج ایران 

 مناسب دارد سبتاً نو ویرانی هویت فرهنگی در حد بحرانی نیست و حتی وضعیتی  ازخودبیگانگیکه وضعیت 

(Hoseinipakdehi et al, 2015, P.65-100,)   . 

را که چرا افراد در گفتمان مذکور عرصه فرهنگی را به عنوان یک صحنه  سؤالشاید بتوان پاسخ این 

ار ، در دوره قاجاندشدهموضوع علم واقع  هاآن، از جایی آغاز کرد که مردم و فرهنگ کنندمیبحرانی تلقی 

از خاک ایران جدا شد، دو اتفاق ویژه افتاد: برساخته هایی های متعدد بخشدر پی معاهده آنکهو پس از 

که به صورت یکسان مردمان نقاط مختلف را  هایینشریهگیری شدن مفهوم وطن به معنی جدید و شکل

 ای شیرازیان ای»قول از روزنامه مساوات اشاره نمود: به این نقل توانمیند. به طورنمونه دادمیمخاطب قرار 

، ای سکنه اصفهان، ای مردم خراسان، ای گیالنیان، ای نمک به حرامان ایران، ای فرزندان اهالی یزد و کرمان

ناخلف، ای عاق شدگان مادر مهربان وطن، اگر این زن پاک نهاد بگوید مجاهده و دفاع در شریعت اسالم 

خود را  یاز تکالیف خاصه مردان است، پس اهالی این والیات چرا خاموش نشسته و تکلیف مردانگ هرگاه

خود را وارث باالستحقاق  آنکهخوب است ما فرزندان ایر: »نویسدمیو در شماره دیگری « ؟کنندمیعمل ن

، امروز به اتفاق تعصب و غیرت شاگردان مدارس و زنان انجمن نسوان را سرمشق دانیممیاین مریض محتضر 

ه در بدن وطن ریش هاسالاض مزمنه که نموده به دستیاری همدیگر این مادر ناتوان را پرستاری کنیم. امر

متعدد این روزنامه بر مسئولیت همگانی همه مردم در مقابل مادر  هایشمارهدر  .«دوانیده مداوا و عالج نماییم

افشاری اشاره شده، بر این نکته پ هاآنشده است. همچنین در مقاالت بسیاری که در این کتاب به  تأکیدوطن 

 ,Tavakoli Torghi)جست  ایچارهکه وطن به نوعی بیماری دچار است و باید برای درمان آن  شودمی

2003, P.135-144) که گونهآندر نخستین لحظات خود  هاآن. توجه به فرهنگ مردم و مخاطب قرار دادن 

آمرانه  رایانه ولحنی تجویز گ درنتیجهفرض کردن جامعه و  ، با نوعی بیمارشودمیدوم مشاهده  قول نقل در



 1398 بهار و تابستان، 1شماره  9سال                                      دانشگاه فردوسی مشهدنامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   62

. این رویکرد ادعا دارد کسی باید باشد که مردم شودمیدر آن دوره با تحریک احساسات و عواطف همراه 

 را شکل دهد. هاآنرا تربیت کند و فرهنگ 

مللی که سابقه تمدن و فرهنگ عالی دارند : »نویسدمیفروغی درباره رسالت فرهنگی ملت ایران 

 کنمیمخواهند بود و گمان  ترموهونین مقام را برای خود حفظ کنند و اگر نکنند که ا اندتوقعبیشتر محل 

حاجت به یادآوری  نباشد که ملت ایرانی نظر به سوابق تمدن و تربیتی که دارد در میان ملل از این بابت بیش 

در »اره به اینکه اشدر مقاله بعدی با «. است. ترسنگین اشوظیفه بنابرایناز بسیاری دیگر محل توقع است و 

از  وقتیچهاما کشمکش معنوی  شودمیمنسوخ  کمکمو جنگ و جدال با توپ و تفنگ  لشکرکشیآتیه 

ی است شدنش حتم یردستزباید کاری کرد که ملت ایران ملت بشود و اال »و « بین مردم مرتفع نخواهد شد

 .« شودمی -هد بودتربیت شده انگلیس خوا یبقرعنکه  -عرب یردستزترک نشود  یردستز

(Zakaolmolk, 2006, P.60.   مدارس  یستأسکه باید به امر تربیت توجه ویژه شود و بر لزوم  گیردمینتیجه

اره . در پایان به نقش شاه در تربیت ایرانی چنین اشکندمی تأکیدو مجامع علمی و ادبی و صنعتی  مؤسساتو 

الحاصل پادشاه مملکت، خاصه پادشاهی مقتدر و نامی مثل اعلی حضرت پهلوی گفتار و کردارش : »کندمی

و  هاشارالتانکمال و مردمان درست و با حقیقت نظر توجه دارد و از  وکه به ارباب هنر  کندمیظاهر 

و  قی اخالقی ملتعامل تر ترینقویها و متقلبین بیزار و متنفر است، و این فقره و انتریگان هایهوچ

. این نگاه شکل گرفت که خطراتی که در (Zakaolmolk, 2006, P.74)« مملکت خواهد بود. دهندهنجات

است.  رفعقابل بخشآگاهیمتمرکز و  وپرورشآموزشدر سایه یک  کندمیعرصه فرهنگ ملت را تهدید 

 وپرورشآموزشبخش فرهنگ و حکومتی به ویژه  هایدستگاهبدین ترتیب نگاه کارکردگرایانه بر همه 

غلبه یافت. این طرز تلقی از فرهنگ به دولت به عنوان متولی عرصه فرهنگ اجازه مهندسی فرهنگی و 

های تو برداش شوندمیانتقادی در عرصه فرهنگ نادیده گرفته  هایدیدگاهاجتماعی داده است و از طرفی 

ثر . بر این اساس گفتمان حاضر در مورد تککندمی طرد یرخودیغمتفاوت با حکومت را به عنوان بیگانه و 

 فرهنگی موجود در ایران و همچنین درخصوص مواجهه انتقادی با فرهنگ گذشته سکوت کرده است. 

سه و مدر هاخانوادهدر بخش تفسیر اشاره کردیم که جنبه دیگری هم وجود دارد و آن رابطه بین 

ررسی این فضا باید به سیطره منطق بازار بر جامعه، فرهنگ و است که در فضای متفاوتی قرار دارد. برای ب

پرداخت. منطق بازار حاصل نگرش نئولیبرالیستی است. در فلسفه نئولیبرالیسم این ادعا  وپرورشآموزش

مبنی بر اینکه بیش از آنکه یک اصل اقتصادی  باشد، اصلی  گویدمیکه بازار حقیقت را  شودمیمطرح 

از جمله روابط بین معلم و خانواده دانش آموزان  هاحوزهسایر  شناختیمعرفتاین اصل  است. شناختیمعرفت
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به صورت مشتریانی که باید کاالی آموزش را پسند  هاخانوادهو آموزش به صورت کاال و  دهدمیرا شکل 

 .شوندمیکنند، مطرح 

رواج یافت، آن زمان اقتصاد ایران  سالههشتایده اقتصاد آزاد و بازار محور در ایران بعد از جنگ 

صادی اندازه بزرگ دولت در گفتار اقت»کسری بودجه مواجه بود؛  ویژهبهبا مشکالتی از قبیل تورم، رکود و 

 حلراهین ترمهمدولت به  سازیکوچکمعضل اقتصاد ایران بدل شد و  تریناصلینئولیبرال پس از جنگ به 

. این نوع رویکرد به اقتصاد از دل رویکرد توسعه محور (Maljo, 2006, P.27)« اقتصادی ایران معضالت

رایند ف خواستمیبعد از جنگ به ویژه در اوایل دولت سازندگی، بدنه اجرایی به هر طریقی »بیرون آمد. 

. این (Ghaeeminia, 2013, P.23) «گسترش صنعت و استفاده از فناوری را در زمانی کوتاه اجرا کند.

د که دولت به سوی گسترش بازار آزاد حرکت کند. نظام اقتصادی بازار محور نیاز دارد که رویکرد سبب ش

 های خاصی بازتولید کند.به سوژه دهیشکلخودش را از طریق 

نظام بازار آزاد به منظور بازتولید خویش نیاز دارد که طبقات اجتماعی را از بین ببرد و جامعه را به 

. تنها به موفقیت شودمیقابت بین افراد منجر به نوعی فردگرایی انحصارگرایانه گسترش ر»افراد تقلیل دهد، 

 ,Mohammadi & Zibakalam) «و رفاه دیگران در چنین فرایندی معنی ندارد. کنندمیخود در رقابت فکر 

2014, P.109) ز ادو دهه بعد از آغ تقریباً»؛ گیردمی. بدین ترتیب علوم انسانی معنای دیگری به خود

، قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تصویب 1382نئولیبرالیزه کردن ایران در سال  هایتالش

 تأسیسی ، در پپروردندیمرا در سر  گریمتنظاسطوره بازار خود  آنکهشد و روان شناسان دوشادوش اقتصاددان

. چنین رویکردی به  انسان، جامعه را (Haydari, 2018, P.12) « برآمدند. گرتنظیمانسان خودگردان و خود 

می و اراده فردی را جایگزین اراده عمو کندمیو قدرت  گیریتصمیمتبدیل به افرادی تنها در مقابل مراکز 

 .کندمی

یرد. گگرایانه به فرهنگ و طرح استانداردهای این حوزه نیز از نئولیبرالیسم نشأت مینگاه کمیت

ت. متفکران نئولیبرال گرایی استجاری نئولیبرالیسم در زمینه تعلیم و تربیت کمییکی دیگر از نتایج فرهنگ »

سعی دارند تا همه چیز را با معیار کمی بسنجند و آن را به سرمایه )مانند سرمایه فرهنگی و یا سرمایه فکری( 

یت جدید ضمن از این منظر نظام تعلیم و ترب .(Mohammadi & Zibakalam, 2014, P.109) « تبدیل کنند.

ی سوژگ هایبندیصورتنظم جدید در »؛ دهدمیطرح علوم مختلف، افراد را از طریق معیارهای کمی شکل 

مختلف جهت دهد.  هایحیطهو  هاحوزهنیازمند الگویی از حکومت کردن است که به رفتارهای افراد در 

هستند، در نهایت ایده آلی از مشرف بر حیات  هایدانشاز  ایمجموعهاین مجموعه رفتاری که محصول 
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آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، سالمت  هایحیطهاز استانداردها را در  ایمجموعهکه  سازندمیانسان نیکو 

به افراد و طرح استانداردهای کمی باعث  هاو گروه. تقلیل جامعه (Haydari, 2018, P.16) « و... داراست.

حاکم از بین برود و افرادی که موفق به کسب این استانداردها  که قدرت مقاومت در مقابل گفتمان شودمی

و  شوندیمبه راحتی کنار گذاشته شوند. این استانداردها به عنوان یک امر طبیعی و بدیهی انگاشته  شوندمین

، نئولیبرالیسم حاکم در ایران به خدمت نگاه کارکردگرایانه و گیرندمیدیگر حیات را نادیده  هایصورت

 قبلی درآمده است. کارفظهمحا

بلی ق هایبخشبا همه مواردی که در بخش تبیین و در  تقریباًیکی از عوامل اجتماعی مهمی که 

ی هاهاستعارمطرح شد، سلطه کارکردگرایی بر همه ابعاد از جمله مفهوم توسعه و فرهنگ است. یکی از 

گیری و نقش آن را در شکل کارکردگرایی بدن است که در عرصه فرهنگ آن را مشاهده کردیم

 هایی مانند، نظام،هایی از متون مجله  استعارهمشاهده کردیم. اما به دلیل اینکه در بخش وپرورشآموزش

ز بین رفتن ا درنتیجهجامعه و  روزافزوندستگاه و چرخه به مراتب استفاده شده است، باید به ماشینی شدن 

 ستا کرده کمین ما میان در حاضر حال در شبحی»اشاره کنیم:  و از جمله معلمان هاانسانامکان کنشگری 

 شبح این. نیست مفاشیس یا کمونیسم دیرین شبح شبح، این ،بینندمی روشنی به آن را معدودی کسان فقط که

 است رفمص حداکثر و مادی تولید حداکثر آن هدف که شده مکانیزه کامالً اجتماع یک شبح است؛ یاتازه

 به ستا شده بدل انسان ،ایجامعه چنین فراگرد در. شودمی اداره حسابگر هایماشین یا هارایانه وسیله به و

 انفعالی و پذیر کنش حالتی حال این با اما ،کندمی تفریح خوب خوردمی خوب آنکه کامل ماشین از ایمهره

 .(Froom, 2012, P.14)  «دارد.

گفت رابطه کارکردگرایی و نئولیبرالیسم در ایران، روابط قدرت موجود را از  توانمی درمجموع

 شوندیمگوناگون فرهنگی و اجتماعی تعریف  هایعرصهکه با معیارهای کمی و در  هاییسوژهطریق خلق 

اخصه آن ترین شگفتمانی را شکل داده است که مهم وپرورشآموزش. این رابطه در عرصه کندمیبازتولید 

لبه جنبه تجویز بر توصیف و در نظر گرفتن آموزش به صورت نوعی استراتژی و راهبرد است. این گفتمان غ

ای از یک ماشین که جامعه نام دارد در را به مثابه عضوی از یک بدن و یا مهره وپرورشآموزش همچنین

جهت  را در وپرورشوزشآممعلم وظیفه دارد تجویزهای صورت گرفته در عرصه  در این میانگیرد. نظر می

ترل در که سازوکارهای کنباوجوداینتحقق معیارهای کمی و با استفاده از راهبردهای مختلف به کار گیرد. 

فردی را هم در بین دانش آموزان و هم در بین  هایتفاوتگفتمان حاضر جامعه را به افراد تقلیل داده است، 

ه آل و معیارهای کمی ساخته شدبین تصویری از شهروند ایدهمعلمان نادیده گرفته است. این امر در رابطه 



 65 ...معلم در مقاالت مجله رشد معلم یکنشگر یمعنا لیتحل                                        1398 بهار و تابستان، 1شماره  9سال 

ساخته از تجویزهایی که بر تأثیردر بستر نئولیبرالیسم ممکن شده است. محدوده کنشگری معلم تحت 

 های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گفتمان موجود است محدود شده است.خواست
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