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       چكيده

پرورش تفكر انتقادي يكي از اهداف مهم تعليم و تربيت است و 
نياز اين امر، داشتن معلماني فكور و داراي مهارت تفكر پيش

هاي مختلقي كر انتقادي مدلبراي پرورش تف. انتقادي است
اختي و نروانش يارائه شده است كه در دو گرايش عمده

در اين مقاله، تفكر انتقادي از ديدگاه . اجتماعي هستند -سياسي
اجتماعي هنري  -روانشناختي رابرت انيس و ديدگاه سياسي

ژيرو با نظر به كاربرد آنها براي اصالح تربيت معلمان مورد 
دهد كه رابرت انيس با نتايج نشان مي. ه استگرقت تطبيق قرار

وجود اينكه به صورت عملياتي به پرورش تفكر انتقادي پرداخته 
 در مقابل. ولي او توجه كمي به عمل نشان داده است ،است
داند كه در راستاي هدف تفكر انتقادي را عمل اجتماعي ميو ژير

ر انتقادي از منظر ژيرو، تفك. دهدتحقق عدالت اجتماعي رخ مي
است و معلمان با فرهنگ، اخالق و سياست در هم آميخته شده

به عنوان روشنفكران تحول آفرين، رسالت عظيمي در پرورش 
تفكر انتقادي در مدرسه و همچنين گسترش آن در جامعه به 

بر اساس تفكر ژيرو و انيس، استقرار نظام مديريتي . عهده دارند
- هاي آموزشي، پرورش مهارتپويا و مشاركتي، تحول در محتوا

- وگوي معلمان با سياستهاي تفكر انتقادي، ايجاد امكان گفت
گزاران تربيتي و نهادهاي دانشگاهي و تاكيد بر مطالعات 
فرهنگي از جمله راهكارهاي اصالح نظام تربيت معلم در ايران 

  .است
رابرت انيس، هنري ژيرو،  تفكر انتقادي، :هاي كليديواژه

  تعليم و تربيت انتقادي تربيت معلم،

Abstract 
Critical thinking is one of the major aims of 
education, and its prerequisite is to have thoughtful 
teachers with critical thinking viewpoints. There 
have been numerous models for critical thinking 
including two major psychological and socio-
political ones. The present article has considered a 
comparative study of critical thinking from the 
viewpoints of Robert Ennis and Henry Giroux 
considering its application for the modification of 
teacher training system. Findings declare that 
although considering critical thinking, Robert Ennis 
has drawn a little attention to action. In contrast, 
Giroux claims that the target of critical thinking is 
social action occurring in parallel with social 
justice. From Giroux's viewpoint, critical thinking 
has been blended by culture, ethics and politics, and 
teachers as transformative intellectuals undertake a 
major mission in developing critical thinking 
training in pupil and, also, its expansion in society. 
According to Giroux and Ennis’s thinking, some of 
the policies of teacher training system in should be 
improved in the direction of: corporative and 
dynamic management, transformation of 
educational contents, critical thinking skills 
training, providing teachers with possibility of 
communication with educational policy makers , 
academic institutes and finally by putting some 
emphasis upon cultural studies.  
KeyWords: Critical Thinking, Robert Ennis, 
Henry Giroux, Teacher Training, Critical Pedagogy 
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 مقدمه

در دنياي امروز تفكر انتقادي مهارتي ضروري است و گرچه تاكيد بر اين نوع تفكر قدمتي به طول تاريخ 
اين امر در كشور ما به دليل سيل . معرفت بشري دارد، ولي امروزه اهميت آن بيش از پيش نمايان است

- ، اهميتي چند برابر دارد و يكي از رسالتايراني -تهاجم فرهنگ غربي و نياز به احياي فرهنگ اسالمي
دهد كه در ها نشان ميپژوهش. آموزان به مهارت تفكر انتقادي استهاي مهم مدارس، تجهيز دانش

گيرد هاي كمي براي پرورش تفكر انتقادي صورت ميكشور ما با وجود شعارهاي فراوان، در عمل تالش
ملكي و ( يس و نگرش معلمان به اين مسأله استي تدري مشكالت مربوط به شيوه و قسمت عمده

معتقدند كه معلمان، ) 2008( 2و ايرونز 1بوسكيست). 1387نژاد، القرائي و سليمان؛ سلطان1386پور، حبيبي
هاي پرورش تفكر انتقادي و يا به دليل بيم از نتايج آن، به پرورش تفكر به دليل بي اطالعي از روش

  . اي ندارندالقهآموزان عانتقادي در دانش
 ،آموزان را بر عهده گيرد كه خود داراي چنين مهارتي باشدتواند هدايت تفكر انتقادي در دانشمعلمي مي

تربيت معلم در كشور ما . ولي متأسفانه روند تربيت معلمان در ايران نتوانسته چنين هدفي را برآورده سازد
اي مواجه بوده و اين باعث شده تا  و پراكنده پختههاي نا هاي اخير با سياست و به خصوص در سال

هاي متعددي اثربخشي پايين  پژوهش .اثربخشي و اهميت مراكز تربيت معلم در كشور ما كاهش پيدا كند
 هاسياستاين . دهند هاي درسي مراكز تربيت معلم و لزوم اصالح در اين نظام را گزارش مي در برنامه

هاي تربيتي سنتي و ناكارآمد، توجه ناكافي به بعد ، تكيه بر مدلعدم به روز آوري محتواهاي آموزشي
اي در استخدام معلمان، سيستم ارزشيابي ناكارآمد و عدم توجه به پرورش تفكر انتقادي و عامليت در حرفه

؛ نوشادي 1389؛ فراهاني و ديگران،2012شاه محمدي، ( باشندتريم انتقادات ذكر شده ميمعلمان از مهم
هاي ها سياستهاي اخير همگام با تغييرات سياسي در دولتدر سال). 1383؛ شعباني،1390ي،و خادم

زش وتغيير از مراكز تربيت معلم به مراكز آم( نظام تربيت معلم در ايران نيز دچار تغيير و تحول شده است
تخدام معلمان اقدام نظام آموزش و پرورش براي اس). عالي پيامبر اعظم و سپس به دانشگاه فرهنگيان

ها و ديگر مراكز آموزش عالي بر اين خارج از روند تربيت معلم و از بين دانش آموختگان ديگر دانشگاه
رسد كه چنين نظامي در تربيت معلمان فكور و داراي تفكر انتقادي نيز با به نظر مي. بحران افزوده است
ي پرورش تفكر انتقادي در در زمينهاصالحات در نظام تربيت معلم و به خصوص . مشكل مواجه باشد

گيري از تجارب جهاني  كشور ما است و بهره آموزان يكي از نيازهاي جدي نظام آموزشي دردانش
ي كليدي و آغازين براي  اصالح تربيت معلم را نقطه يونيسف هم. تواند به اين اصالحات كمك كند مي

                                                            

1- Buskist  
2- Irons  
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داند و بر لزوم آن در كشورهاي مختلف تاكيد  هاي آموزشي كشورهاي در حال توسعه مي اصالح در نظام
ي تواند نقطهاصالح در تربيت معلمان مي ،بنابراين). 1389؛ رئوف،1380مجيدي، / مارياتورس(دارد 

  .ي پرورش انتقادي در آموزش و پرورش و به تبع آن در سطح جامعه باشدآغازي براي توسعه
 - گرايش روانشناختي و گرايش سياسي: ده وجود دارددر مورد تفكر انتقادي و پرورش آن دو گرايش عم

اشاره كرد و گرايش  1توان به رابرت انيسي تفكر انتقادي مياز روانشناسان معروف در زمينه. اجتماعي
يكي از  3قابل رؤيت است و هنري ژيرو 2دوم نيز بيشتر در آراي متفكرين تعليم و تربيت انتقادي

هايي براي اصالح در تربيت معلمان بر  پيشنهاد هدف اين مقاله ارائه .سخنگويان اين مكتب تربيتي است
از روانشناساني است كه آثار ) 1993و 1991( رابرت انيس. اساس ديدگاه انتقادي ژيرو و انيس است

تواند به پرورش تفكر گرانبهايي در تفكر انتقادي آفريده است و بررسي نظريات او در اين زمينه مي
رسد كه اتكاي صرف به تلقي روانشناختي در پرورش تفكر انتقادي به نظر مي رساند، وليانتقادي ياري 
اجتماعي هم مورد  -و به همين دليل ما بايد تفكر انتقادي را از ديدگاه سياسي ،هايي استداراي كاستي

؛ اپل، 2004، 6و اپل 5؛ گندين1989، 4مك الرن(همفكرانش  و) 1994و  1985(ژيرو . بررسي قرار دهيم
معلمان به عنوان "پردازند و در اين ديدگاه  ي تربيت انتقادي مي به ترويج انديشه) 2009، 7؛ تورس2000

؛ 2006؛ ژيرو و ژيرو،1997و  1986آرونوويتز و ژيرو ( شوندمي در نظر گرفته "8آفرين روشنفكران تحول
هاي  اجتماعي، حمايت از گروهداري، تالش براي تحقق عدالت  موضع ضد سرمايه ).2010و  2008ژيرو،

اين انديشه  .هاي بارز تفكر انتقادي ژيرو است فرهنگي اقليت و حاشيه و ديد تحليلي و انتقادي از ويژگي
ي آن پيشنهاداتي براي  اي روبه رو است و بررسي نقادانه امروزه در تعليم و تربيت جهاني با توجه فزاينده

  .آورد اصالح نظام تربيت معلم كشور ما فراهم
 

  تفكر انتقادي از منظر رابرت انيس
كه بر اين تمركز دارد كه چه  10متأمالنه 9تفكر مستدل" :كندانيس تفكر انتقادي را چنين تعريف مي

او معتقد است كه در اين تعريف سه مفهوم ). 6: 1991انيس،( "چيزي را باور كنيم و يا انجام دهيم
                                                            

1- Robert Ennis  
2- Critical Pedagogy  
3-  Henry Giroux 
4- McLaren  
5- Gandin  
6-  Apple 
7- Torres 
8- Teacher as Transformative Intellectuals  
9- Reasonable  
10- Reflective  
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معتقد است كه ) 1993انيس، ( او در جاي ديگر. گيريو تصميم قابليت استدالل، تأمل: اساسي وجود دارد
  :  متفكر انتقادي ده ويژگي دارد

 ارزشيابي اعتبار منابع؛ -1

 ها؛فرضتشخيص داليل، نتايج و پيش -2

 ها است؛فرضارزيابي كفايت يك استدالل كه شامل ارزشيابي اعتبار داليل، نتايج و پيش -3

 گيري در مورد مسأله؛موضع -4

 سازي مساله؛ي روشنپرسش برا -5

 هاي آزمايش؛ريزي آزمايش براي تجربه و ارزيابي طرحطرح -6

 تعريف مفاهيم مرتبط با موقعيت؛ -7

 داشتن ذهن باز؛ -8

 تالش براي كسب اطالعات بيشتر؛ -9

 .جانب احتياط ر نظر گرفتناستخراج نتايج وقتي كه شواهد از آنها حمايت كنند ولي با د -10
كنند تا فرد بتواند بر اساس ميفعاليت به صورت درهم تنيده عمل  در فرايند تفكر انتقادي، اين ده

معتقد است كه در فرايند تفكر انتقادي فرد  )1991( انيس. موقعيت خود تصميم مستدل و متأمالنه بگيرد
همانند فهم مسأله در ( دهدي ابعاد آن را مورد بررسي قرار ميكند و همهمي موقعيت را به وضوح ترسيم

كند؛ موقعيت را به صورت كل بر شواهد، سؤاالت و نتايج تمركز مي ؛)ي جان ديوييحل مسألهمراحل 
گرايي بيافتد، با احتياط گيرد؛ و بدون اينكه به دام شكهاي مختلف را در نظر ميكند؛ جايگزيندرك مي

 گيري درصميماو شش مهارت مهم در تفكر انتقادي و براي ت .گيردو حزم تصميم مناسب موقعيت را مي
بيان ) سنجي، شفافيت و نگاه كليتمركز، استدالل، استنتاج، موقعيت( FRISCO1ي اختصاري واژه باب

متفكر  ).3،2000و سادن 2پايثرز( شودتفكر انتقادي در تعريف انيس شامل تفكر خالق نيز مي. كندبيان مي
- خود خارج شود و جايگزين تواند به طور موقت از موضعگيري از تفكر خالق ميمتفكر انتقادي با بهره

  . هاي مختلف را به درستي مورد بررسي قرار دهد
را براي آموزش تفكر انتقادي  او چهار مرحله. از منظر انيس آموزش تفكر انتقادي مطلوب و ضروري است

  ):1387نژاد، القرائي و سليمانسلطان :به نقل از( بردنام مي
 بندي موضوع؛تعريف و طبقه -1

 مناسب براي بيان مساله و تعريف دقيق آن؛طرح سواالت  -2

                                                            

1- Focus, Reason, Inference, Situation, Clarity, Overview  
2- Pithers  
3- Soden 
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 بررسي منابع مورد اعتماد؛ -3

 .حل مسائل و ترسيم نتايج -4
او  .)2000پايثرز و سادن، ( دهدتفكر انتقادي را تشكيل مي مبناي در منظر انيس، ارزشيابي موقعيت محور

استخراج كند و در اين راه معتقد است كه متفكر انتقادي بايد بر اساس شواهد موجود در موقعيت، نتايج را 
ارسطو معتقد .  هايي از عقل عملي ارسطو استتفكر انيس داراي رگه ،به اين ترتيب .پيش رود احتياطبا 

و با  "ي حد وسطقاعده"افراد بايد بر حسب عقل عملي و  ،بود كه در باب اخالق، سياست و تدبير منزل
هاي عقالني آنها در اين موارد وابسته به يافته ،براينبنا. گيري كنندتوجه به موقعيت، اقدام به تصميم

همانند ارسطو، معتقد است كه تفكر انتقادي  )1991( انيس. شودها ميهاي موقعيتي مانند ارزشويژگي
هاي تفكر انتقادي است كه برانگيزترين بخش ها است و اين يكي از چالشي ارزششامل داوري درباره

البته در بيان اين شباهت نبايد زياده روي كرد، زيرا انيس به تفكر انتقادي بسيار . دنبايد ناديده گرفته شو
  .نگردتر ميانتزاعي تر و صوري

 
  تفكر انتقادي از منظر هنري ژيرو

ي انتقادي روي ژيرو و ساير متفكران تعليم و تربيت انتقادي با پيروي از مكتب فرانكفورت به نظريه
تفكر انتقادي در اين منظر بسيار فراتر . لي را براي تعليم و تربيت طراحي نمودندآوردند و بر اساس آن مد
تلقي متفكران مكتب فرانكفورت . خورداجتماعي پيوند مي -رود و با عمل سياسياز تلقي روانشناختي مي
همانند آنها . هايي از تفكر كانتياي است از بعد هگلي ماركس و همچنين رگهاز تفكر انتقادي، آميخته

و  ،هگل معتقد بودند كه فرايند تفكر انتقادي فرايندي ديالكتيكي است كه اساس آن بر نفي است
همچنين مانند كانت معتقد بودند كه در فرايند تفكر انتقادي شناخت خود به عنوان يك سوژه اهميت 

كه به ) تاثر از هگلم( تفكر انتقادي از اين منظر فعاليتي است ديالكتيك). 1389نوذري، ( زيادي دارد
  .كشدهاي اساسي تجارب و باورها را به سوال ميپيشفرض) متاثر از كانت( صورت استعاليي

گرايانه از تفكر ي اول تلقي اثباتدر تبيين تفكر انتقادي و آموزش آن در مدارس، در وهله) 1978( ژيرو
سنجش سازواري "تفكر انتقادي را به  گرايان،دهد و معتقد است كه اثباتانتقادي را مورد نقد قرار مي

تفكر انتقادي در منظر . دهدكاهند و اين منظري تك بعدي از تفكر انتقادي ارائه ميمي"منطقي انديشه
تواند از عاليق، دانش نمي .بين نظريه و واقعيت ارتباط وجود دارد": ژيرو داراي دو پيشفرض اساسي است

گرايي خام تلقي ژيرو از واقعيت از واقعيت). 298: 1978ژيرو، ( "ها و هنجارهاي بشري جدا شودارزش
در اين حالت بين تفكر انسان و . شودگرايي اجتماعي نزديك ميشود و به نوعي سازهگرايانه دور مياثبات

  . شوندها تبديل به عناصري فعال در روند شناخت ميشود و انسانواقعيت پيوندي عميق برقرار مي
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طبيعي و ( معتقد است كه توليد دانش و نظريه، فرايندي ديالكتيك بين انسان و جهان 1فريرهژيرو همانند 
 كندگذاري ميدهد و به قول فريره جهان را ناماست كه در آن انسان به جهان معني مي) اجتماعي

فهم "به حقايق و تبديل آنها  "توليد"از اين منظر، نظريه نقش اساسي در ). 1393زيباكالم و محمدي، (
در ديدگاه ژيرو تفكر انتقادي  ،بنابراين. هاي بشري استدارد و اين روند آميخته با عاليق و ارزش "2عامه

بر حسب ساز و كارهاي منطق صوري، چارچوب خود  ،يك نظريهون ها درعالوه بر سنجش سازواري ايده
- را مورد سوال قرار مي) ايدئولوژيو همچنين (  ي ارتباط آنها به عاليق انسانينظريات و همچنين نحوه

] آموزش[ در": شماردژيرو ترجمان اين تلقي از تفكر انتقادي را چنين برمي). فعاليتي استعاليي( دهد
در اين . دار ارائه شوندمطالعات اجتماعي وقايع، مسائل و رخدادها بايد براي دانش آموز به صورت مسأله

كرد، همانطور كه فريره ادعا مي. ي مستمر داردو باز مداخله مورد، دانش نياز به جست و جو، مداخله
ژيرو، ( "است] و جهان[اي براي ارتباط بين دانش آموز و معلم بلكه واسطه ،دانش پايان تفكر نيست

ي آموزش تفكر انتقادي در كالس درس، معنادار ساختن تجارب براي از منظر ژيرو الزمه). 299: 1978
ر اين اساس، آنها بايد بر طبق تجارب زيسته و فرهنگ بومي خود به گفت و گويي ب .دانش آموزان است

  . فعال با معلم و همچنين محتواي كتب درسي بپردازند
پس دانش و نظريه صرفا ساخت شناختي نيستند بلكه حاوي  ،اندها و عاليق در هم تنيدهحقايق با ارزش

ي توليد، مشروعيت بخشي و آموزش دانش با حوهن ،از منظر ژيرو. ساخت ارزش شناختي نيز هستند
معتقد است كه دانش و قدرت دو  او همگام فوكو ،بنابراين  .ايدئولوژي و عاليق بشري در هم تنيده است

و از طرف ديگر  ،پردازدساختار قدرت موجود به توليد و مشروعيت بخشي دانش مي. اندروي يك سكه
به اين ترتيب، در منظر ژيرو، تفكر . پردازدهاي اجتماعي قدرت ميدانش نيز به بازتوليد و تقويت پايه

شود و هدف نهايي تفكر انتقادي تغيير هر نوع ساخت اجتماعي انتقادي با آزادي بخشي در هم تنيده مي
  . گرانه است كه عمدتا بر پايه شناختي وجود دارندستمگرانه و سلطه

و مانند پلي ميان  "3عملي اجتماعي"يرو تفكر انتقادي توان گفت كه در منظر ژبندي ميدر يك جمع
گري دانش موجود، به تعاملي فعال با ديگران در فرايند تفكر انتقادي افراد به واسطه. شناخت و عمل است

سازند يا آنها را براي خود پردازند و بر مبناي تجارب زيسته خود، حقايق را ميو همچنين با جهان مي
هاي اجتماعي و همچنين سياست دارد و آرمان اين نوع تفكر ارتباط تنگاتنگي با ارزش. كننددار ميمعني

گذر "يكي از نتايج تفكر انتقادي . ي هر نوع روابط قدرت نابرابر استآن بر آزادي بخشي انسان از سلطه
طبقات و  ياجتماع است كه سازنده -كه به معناي ديد انتقادي به هرنوع مفاهيم شناختي "از مرزهاست

                                                            

1- Friere  
2- Common Sense  
3- Praxis  
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هاي بعد به تفصيل مورد بحث قرار خواهد اين مفهوم در قسمت). 2005ژيرو، ( قشربندي اجتماعي هستند
  . گرفت

  

  تربيت معلم از ديدگاه ژيرو
به همين دليل در اين بخش به  ،)1994و  1985ژيرو، ( تربيت معلم، يكي از محورهاي تفكر ژيرو است

ها كه در  يكي از اين ديدگاه .پردازيمهاي موجود ميقدهاي او به نظامبررسي تلقي ژيرو از تربيت معلم و ن
نفوذ زيادي در تعليم و تربيت و تربيت معلمان داشت،  1950تا  1920ي  و به خصوص از دهه 20قرن 

. بيني قطعيت، كنترل و پيش: فرض استوار است گرايي بر سه پيش ديدگاه اثبات. گرايي است ديدگاه اثبات
در اين . ايان در تعليم و تربيت سعي دارند تا روش علوم تجربي را در علوم تربيتي استفاده كننداثبات گر

نظريات . روند شوند و با روش استقرايي به پيش مي شروع مي 1نظريات تربيتي هم از امور واقع نگاه،
هاي  پديده بيني پيششوند كه در پي  و منجر به دانشي عيني و خنثي مي اند تربيتي همچنين فارغ از ارزش

  ). 1980بژيرو، ( تربيتي به روشي خطي و همراه با قطعيت است
مراتب ثابتي را از دانش   شود كه سلسله گرايي تبديل به پرورش افرادي مي تربيت معلم در نظام اثبات

 شود كه بر از روش مديريت علمي مانند روش تيلور بهره برده مي بيشتربراي اين كار . قبول دارند
شود،  هاي خطي تبديل مي هاي تدريس معلمان به روش روش. هاي ثابت و خطي استوار است روش

هاي اجتماعي جدا  افكند، كالس درس از واقعيت هاي عيني بر تربيت سايه مي اهداف رفتاري و آزمون
هاي فردي  شود و در كالس درس جايي براي نقد و بحث در مورد وقايع اجتماعي نيست، تفاوت مي
 ي قاطعانه بيني بازد و قوانين تربيتي همانند قوانين فيزيكي سعي در پيش آموزان رنگ مي علمان و دانشم

  .)1994ژيرو،(ها دارند  انسان
شود كه سعي  گرايي در تربيت معلمان منجر به نظام تربيتي مي معتقدند كه اثبات) 1997(آرنوويتز و ژيرو 

بيان همه چيز به زبان علمي و (گيري از زبان شفافيت  و بهره سازي استاندارد. در حفظ وضع موجود دارد
. كند هاي رياضي تبديل مي ريزد و به فرمول ي تربيتي را در قالبي خشك مي پيچيده هاي پديده) رياضي

پيامد اين امر ناتوان كردن معلمان، كاهش ديد انتقادي، كاهش خاصيت انتقادي محتواهاي آموزشي، غير 
  .ها است دادن تعليم و تربيت و ناديده گرفتن تفاوتجلوه سيتاريخي و غيرسيا

كاران  نو محافظه. پردازند ها هم ميكاران و نوليبرال گرايان به نقد جدي نومحافظه ژيرو عالوه بر نقد اثبات
هاي پيشرفت گرايانه در تعليم و تربيت باعث تخريب فرهنگ گذشته شده است و تنها  معتقدند كه حركت

توان به  ي درسي مي ي درسي و تدريس و ايجاد نظم و رقابت در برنامه كنترل قاطعانه بر برنامه از طريق

                                                            

1- Facts 
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هاي  كنند كه ما تنها با احياي ارزش ها قاطعانه بيان مي آن. هاي سنتي گذشته اميدوار بود احياي ارزش
  .)2004اپل،؛ 1986آرونوويتز و ژيرو، ( توانيم به تربيتي موثر دست بيابيم سنتي است كه مي

پردازند و معتقدند كه فراخوان  مي در تربيت كارانه ژيرو و برخي همفكرانش به انتقاد از موضع نو محافظه
نهفته در اين  2گيري از اقتدار متني ، در حقيقت بهره"1هاي بزرگ كتاب"براي آموزش  كاران نومحافظه

اقتدار متني . اي حاشيه استه متون براي مشروعيت بخشي به فرهنگ غربي و ساكت كردن فرهنگ
اند و سعي  دانش كرده - كاران توجه خود را معطوف روابط قدرت نشانگر آن است كه چگونه محافظه

ي سياسي خود را قوت بخشند  هاي توليد و مشروعيت بخشي دانش، سلطه كنند تا از راه كنترل زمينه مي
  ).1989؛ مك الرن، 2000اپل، ؛ 1997آرونوويتز و ژيرو،( و تفكر انتقادي را تضعيف كنند

هاي  سياست نوليبراليسم با. هاي رايج در تربيت معلم متعلق به نوليبراليسم است يكي ديگر از گرايش
هاي اقتصادي  هايي است كه به صورت شركت هاي اجتماعي به دولت اقتصادي جديد در پي تبديل دولت

هاي خصوص واگذار كنند و  اعي را به بخشكند تا خدمات اجتم كنند و از اين طريق سعي مي عمل مي
كنند و هاي اجتماعي  سازي را جايگزين ارزش هزينه و خصوصي -هاي اقتصادي همچون سود ارزش

كند تا  نوليبراليسم سعي مي. )2008ژيرو،(نهد كه اساس آن بر اقتصاد است  اخالقي را بنيان مي
براي . صورت مستقيم، وارد تعليم و تربيت كند هاي اقتصادي خود را به صورتي ماهرانه و نه به سياست

هاي خود را به صورتي خنثي و غيرسياسي جلوه دهند و با عادي و  كنند تا ارزش ها سعي مي اين كار آن
؛ اپل، 2008؛ ژيرو، 2006ژيرو و ژيرو، ( ها را در جامعه رواج دهند ها، آن طبيعي جلوه دادن اين ارزش

آموزان را به  دانش و تنبيه رايج در تعليم و تربيت به صورت غيرمستقيم براي مثال نظام پاداش ).2000
هزينه را  -هاي اقتصادي و سود برد و ارزش هاي اقتصادي مورد نظر نظام نوليبرال پيش مي نظام

  ). 2004اپل، ( كند هاي فرهنگي مي جايگزين ارزش
سود  -لم هم با مالك هزينهنقش مع. نوليبراليسم در پي سياست زدايي و تضعيف نقش معلم است

. و كار معلم تأمين نيروي انساني الزم براي چرخاندن چرخ اقتصاد است) 2005ژيرو، ( شود سنجيده مي
هاي انساني و به جهان به ديد يك بازار اقتصادي  آموزان به ديد سرمايه اين مكتب فكري به دانش

شوند  شود و مدارس مكاني مي ت مرتبط ميدر اين تلقي، مدرسه با تجار .نگرد كه محل رقابت است مي
هاي قوي  د نظر نوليبرال دولتورهاي م دولت .بازارهاي آزاد است هاي ها تحقق سياست كه هدف آن

ي توليد دانش و فرهنگ كنترل و نظارت دارند و حاكميت آنها تضعيف فضاي  هستند كه حتي بر نحوه
  .انتقادي و مشاركت اجتماعي است

                                                            

  ...دهند مانند آثار افالطون، شكسپير و شود كه محور تمدن غرب را تشكيل مياي اطالق ميهاي بزرگ به آثار برجستهكتاب - 1
2 - Textual Authority  
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او معلم را به . دهدي نويني را در اين باب ارائه ميهاي مذكور در تربيت معلم، نظريهمدلژيرو پس از نقد 
داند و معتقد است كه نقش معلمان هم بعد سياسي دارد و هم بعد  مي"آفرين روشنفكر تحول"عنوان 
ف كنند، روش تدريس خود و اهدا معلمان در نقش سياسي خود، بايد آنچه را كه تدريس مي .اخالقي

آموزشي را به صورت انتقادي به سؤال بكشند و ارتباط آن با منابع قدرت را كشف كنند و در نقش 
معتقد وي  ).1985ژيرو،( هاي خاص تدبر كنند ها و دانش اخالقي در مورد معيار ارزش دادن به فرهنگ

  :است كه معلمان به عنوان پيشروان تفكر انتقادي
پردازند  ها به تحليل اين نكته مي آن. كشنده چالش ميدانش را ب - ي قدرت روابط پيچيده -

همانند  ژيرو. برد ي خود بهره مي سلطه هاي كه چگونه نظام سلطه از دانش و فرهنگ براي تقويت پايه
گيري از  تقويت سلطه بهره هاييكي از ابزار .داند ي فرهنگي مي ترين نوع سلطه را سلطه مهم 1گرامشي

هاي  هاي سلطه گر و هم چنين جنبه دانش جنبه -كر با تحليل روابط قدرتمعلمان روشنف. دانش است
؛ مك 1980الف  ژيرو،( كنند و سعي در ايجاد مقاومت در برابر سلطه دارند آزادي بخشي آن را روشن مي

  .)2000؛اپل،1989الرن،
در تعليم و تربيت . قرار دارند در خط مقدم مبارزه و تالش براي برپايي دموكراسي -
شوند و نقش معلم در حقيقت  هاي عمومي دموكراتيك نگريسته مي نتقادي ژيرو مدارس به عنوان محلا

آموزان در آن در داخل مدرسه فضايي امن و اجتماعي است كه دانش. احياي اين نقش در مدرسه است
  .)2004رو،ژي( كنندهاي تفكر انتقادي را تمرين ميكنند و مهارتروابط برابر قدرت با هم تعامل مي

و در برخورد با مسايل  بايد نقش معلمي خود را با نقش شهروندي خود در هم آميزند -
معلمان بايد خود را به ايجاد عدالت اجتماعي و بنيان نهادن . جامعه نيز روشي انتقادي داشته باشند

اين هدف تالش  با ساير معلمان و كارگزاران اجتماعي براي دموكراسي متعهد كنند و در ارتباط منسجم
هاي فرهنگي و سياسي است كه هدف آن افزايش  گذار و مقوم محيط معلم به عنوان روشنفكر، پايه. كنند

 .)2004؛گندين و اپل،1980بو1994ژيرو،( سواد انتقادي عمومي در جامعه است

 در داند كه ژيرو مدارس را به عنوان نهادهايي مي. ندهست  منبع مقاومت در مقابل نظام سلطه -
توانند منابعي براي مقاومت و ايستادگي در برابر آن هم  كنند، مي مي2حال كه نظام سلطه را بازتوليد  عين
كند و معتقد است كه مدارس  ي تطابق در مورد تماميت سلطه در مدارس را رد مي او تصور نظريه. باشند
او نقش معلم را در روند بازتوليد . وندتوانند به نهادهايي براي مقاومت در برابر اين سلطه هم تبديل ش مي

داند و معتقد است كه معلمان امكان مقابله در برابر بازتوليد روابط قدرت در  و بلكه فعال مي ،نه منفعل

                                                            

1 - Gramsci  
2 -Reproduction  
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هاي معلمان براي  كند و در پي بهره بردن از امكان را مطرح مي 1ي مقاومت نظريه او .مدارس را دارند
از منظر ژيرو حاصل ). 2005؛ 2004و  1985ژيرو، (است ليد آن در مدارس مقابله با سلطه و فرايند بازتو

اجتماعي  -روابط نابرابر قدرت و سعي در آزادي بخشي است و اگر اين بعد سياسي تفكر انتقادي، چالش
  .دهدي خود را از دست مياز تفكر انتقادي سلب شود، اين نوع تفكر فلسفه

ژيرو بر نقش مطالعات فرهنگي در تفكر انتقادي تاكيد : اند فرهنگي "نرااذمرزگ"به عنوان  -
اين مطالعات فرهنگي با . است 2ي درسي نوعي سياست فرهنگي فراوان دارد و معتقد است كه برنامه

/ كند تا روابط قدرت به فرهنگ، اين امكان را براي معلمان ايجاد مي 3گرا ديدي پويا و همچنين كثرت
 ها شناخت بهتر فرهنگ. زتوليد فرهنگي نظام سلطه را بهتر درك كنندي با دانش و همچنين نحوه

ها ايجاد كند و همچنين باعث افزايش حس تعامل، احترام  ي گفت و گوي عقالني بين آن زمينه تواند مي
تعليم و " .پيوند دارند با همفرهنگ و تفكر انتقادي  ،در منظر ژيرو. شود  پذيري ها و انعطاف به فرهنگ

و  2005ژيرو،( هاي تفكر انتقادي استگرا است كه مقوم پايهژيرو، حامي فضايي كثرت "مرزيتربيت 
2004 .(  

معلمان، عامالن تعليم و . گذارند ها احترام مي ي صداها و فرهنگ در كالس خود به همه -
ها  به آن ها و احترام فرهنگ وگو باآموزان را براي گفت هستند و دانش  هاي درس در كالس 4تربيت صدا
تجارب و فرهنگ بومي، پتانسيل مهمي براي مقابله با ). 1997آرونوويتز و ژيرو،( كنند آماده مي

در اين صورت يادگيري  ،اگر تعليم و تربيت با فرهنگ بومي پيوند بخورد. انحصارگرايي اجتماعي هستند
كنند و ي جهان را تمرين ميعمل كردن بر رو 5شود و آنها به قول فريرهآموزان معنادار ميبراي دانش
 .ي آغازي براي پرورش عامليت سياسي و اجتماعي استاين نقطه

و در پي تحليل انتقادي محتواهاي رسمي  كنند اي دانش را درك مي ماهيت اجتماعي و سازه -
 معلمان منتقد، .كنند اند تا مشخص كنند كه اين محتواها عاليق چه كساني را دنبال مي تعليم و تربيت

ژيرو، (دانند و هميشه در پي كشف عاليق اين نوع محتواها هستند گاه محتواي درسي را مقدس نمي هيچ
شناساسي نوين تعليم و تربيت، معتقد است  ژيرو به پيروي از جامعه). 2000؛ اپل،1989؛ مك الرن،1985

يق ايدئولوژيك است و ي توليد، مشروعيت بخشي، انتشار و ارزشيابي از دانش همواره تابع عالكه شيوه
هاي معلمان يكي از رسالت. كند ي عينيت سعي دارد تا اين ماهيت سياسي را پنهاننظام سلطه به بهانه

در . ي آن استي ارائهي درسي و شيوهبه عنوان روشنفكران تحول آفرين، به چالش كشيدن دانش برنامه
                                                            

1 - Resistance Theory 
2 - Cultural Politics  
3 - Pluralist  
4 - Pedagogy of Voice  
5- Friere  
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ي گفت و گويي است بين  دانش وسيله. است "نناميدن جها" و تلقي انتقادي، دانش ابزاري براي تغيير
اي  هاي مورد نظر طبقه تواند در كسب مهارت هدف چنين دانشي نمي. آموز و جهان واقعي معلم، دانش
ها  ي سلطه و انتقاد از آن طبقه هاي گيري از اين دانش درصدد تغيير نگرش بهره بلكه معلم با ،خاص باشد

 ).1358بيرشك و داد،/ فريره( است

در " :آگاهي دارند معلمان به عنوان روشنفكران عمومي از محدوديت موضع خود .خود انتقادگرند -
مهم است كه نقششان به عنوان عامل انتقادي ] معلمان[ ها حقيقت به عنوان روشنفكران عمومي براي آن

معلمان، مردم،  كه در گفت و گو با ديگر حالي در هاي خودشان ربط دهند، را به توانايي انتقاد سياست
  ).44: 1994ژيرو، ( "اند دخيل آموزان كارگزاران فرهنگي و دانش

  

  مقايسه و نقد
نگاه انيس . پردازيمبه مقايسه و نقد اين دو ديدگاه مي ،پس از بررسي تفكر انتقادي در منظر انيس و ژيرو

انتقادي براي تدريس و سازي مفهوم تربيت ي او سادهي عملياتي دارد، دغدغهبه تفكر انتقادي جنبه
هاي ارزيابي تفكر ترين پرسشنامهيكي از مهم 1وير - ي انيسنامهو پرسش) 1993انيس، ( ارزيابي است
انيس مدلي براي . با اين وجود، تلقي انيس از تفكر انتقادي بيشتر حاوي بعد نظري است. انتقادي است

دورتر  ،خوردي كه در آثار قبلي او به چشم ميدهد كه گرچه از حالت صورپرورش تفكر انتقادي ارائه مي
تفكر نقاد، به خودي خود و مجزا "نظر داشت كه  بايد در. شده است ولي همچنان تكيه بر بعد نظري دارد

ي متوسطه مانند تاريخ، جغرافي، رياضي يا ي بخشي از دورهقابل تدريس نيست، بلكه تنها به منزله
تفكر انتقادي در نظر ژيرو آميخته با عمل ). 309: 1388باقري،  /هينز( "انگليسي قابل تدريس است

اند و تفكر انتقادي وقتي اجتماعي است و او به پيروي از فريره معتقد است كه نظر و عمل در هم تنيده
در تأييد  فرهمندپور. ست كه در عمل دخيل شود و به تغيير روابط قدرت و آزادي بخشي بپردازدامعنادار 

ي بين دانش انتقادي و عمل اجتماعي را از ميان بر  فاصله"د است كه تعليم و تربيت انتقادي، معتق ژيرو
آموزان، اوليا و اين امر شامل سازماندهي و تجهيز دانش. ها اين يعني كشيدن نظريه به خيابان. دارد مي

بر عليه نظام سرمايه [ معلمان در سطح جامعه و ارتباط دادن مبارزات آنها به مبارزات ملي و بين المللي
- هاي صوري، ماهيت تحولتعريف تفكر انتقادي بر حسب مؤلفه). 66: 2010فرهمند پور،( "است] داري

  .سازدكند و آن را بي اثر ميآفرين آن را تهي مي
گرا است و براي آموزش آن بايد دانش آموزان معتقد است كه تفكر انتقادي، موقعيت) 1978( ژيرو

هاي نظري موجود، ماهيت دانش خود را در ارتباط با روابط موقعيتي گونه خارج از قالببياموزند كه چ

                                                            

1- Weir 
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تفكر انتقادي در بطن روابط . تفكر انتقادي ماهيتي ديالكتيكي و پويا دارد ،بنابراين. مورد نقد قرار دهند
درس را ناديده هر گونه آموزش تفكر انتقادي كه روابط اجتماعي در كالس "شود و اجتماعي معنادار مي

  ).300: 1978ژيرو،( "گرايي و ناقص ماندن استحاوي خطر افسانه ،گيرد
شود و با فرهنگ، ارزش و اخالق در تفكر انتقادي در ديدگاه ژيرو از حالت انتزاعي ديدگاه انيس دور مي

پردازد يگر ميهاي دوگو با فرهنگگذر انتقادي ژيرو با احترام و صداقت به گفت انسان مرز. آميزدهم مي
اين رسالتي است كه تفكر . كشدزا و انحصار طلب را به چالش ميو از اين طريق هرگونه مرز محروميت

ولي در آثار روانشناسي مانند انيس است كه اين رسالت  ،انتقادي از عصر سقراط بر عهده داشته است
ني همراه است و انسان نقاد خود را در ديدگاه ژيرو، تفكر انتقادي با اخالق مد. شودناديده گرفته مي

در . داند كه براي تحقق دموكراسي مبتني بر مشاركت عمومي و عدالت اجتماعي تالش كندمتعهد مي
گيرد و هدف آن تحقق عدالت اجتماعي است ولي اين حالت، تفكر انتقادي در بستري اجتماعي قرار مي

  . فكر انتقادي خود هدف است و نه وسيلهگويي ت كه راندانيس چنان از تفكر انتقادي سخن مي
كند، گنجاندن تفكر انتقادي در قالب چالش ديگري كه تفكر انتقادي از ديدگاه انيس را تهديد مي

- شود، ولي تكيهحدي ناگزير محسوب مي هاي عملي تااين امر گرچه به دليل ضرورت. نامه استپرسش
اثر مبدل مهارتي بيبه قادي را به حاشيه بكشد و آن را ي تفكر انتتواند بعد خالقانهي صرف بر آن مي

گنجاندن چنين ابزاري در فرايند پرورش تفكر . سازد كه هدف نهايي در آن رسيدن به هنجار است
/ هينز( هاي قدرت خاصي باشدي پايهتواند منعكس كنندهانتقادي در كنار تأكيد صرف بر بعد نظري، مي

تر به بينانهواقع م تدريس و پرورش تفكر انتقادي در كالس درس انيس بسيارالبته در مقا). 1388باقري، 
زدگي و بدبيني و همچنين فضاي مدل تعليم و تربيت انتقادي ژيرو به دليل سياست. رسدنظر مي

شايد انتظار . روشنفكرانه، نتوانسته راه خود راه خود را به مدارس و به خصوص مدارس ابتدايي بگشايد
معلم به عنوان روشنفكر، دور از واقعيت است و همچنين پرورش تفكر انتقادي سياسي در مقاطع ژيرو از 

در  .از ديدگاه انتقادي ژيرو در مورد معلم نقدهاي زيادي شده است. ابتدايي نه ممكن باشد و نه مطلوب
  :دازيمپر مي چند اجمالي بر اين نقدها مروري هربه اين جا 

قد است متفكران انتقادي مثل ژيرو و مك الرن به جاي بررسي ابعاد اجتماعي معت) 1991(1باورز. اي.سي
) سلطه و آزادي بخشي(همچنين منطق دوگانگي . برند ، آن را در حالت انتزاعي به كار مي2آزادي بخشي

باورز معتقد است كه متفكران انتقادي در مورد . شود مي نناآ هاي تحليل گراييباعث ناكارآمدي و منفي
ل ئل و بلكه مسائل بشر امروز نه اين مسائترين مسا كنند و مهم ل اجتماعي و سياسي اغراق ميئامس

او سياسي كردن نقش معلمان در . شود اند و اين بعد در آموزش معلمان ناديده گرفته مي محيطي  زيست
                                                            

1 - C.A.Bowers 
2 - Emancipatory  
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گرفتن ابعاد  دهد و معتقد است كه اين امر باعث ناديده تفكر ژيرو و مك الرن را مورد نقد قرار مي
  . شود روحاني، عاطفي و هنري در كار معلم مي
توجه  بيند و به بعد عاطفي و تأثير هنر و ادبيات بر كار معلمان بي ژيرو معلم را انساني منتقد و عقالني مي

او همچنين بر تأثير مذهب و بعد روحاني در كار معلمان توجهي نكرده است و در كنار اين كه بحث . است
ها را به  آن توجه است و عمالً بي ها ولي خودش به اين فرهنگ ،كند هاي حاشيه را مطرح مي گاز فرهن

نگاه ). 1393زيباكالم و محمدي،( راند كه نشان از تعهد عميق او به فرهنگ مسلط غربي است حاشيه مي
راي تحقق افكار كه برخي متفكران همانند ديويي ب حالي ژيرو به معلم بسيار آرماني و انتزاعي است و در

ها و كتب دانشگاهي حبس  ولي ژيرو و همفكرانش خود را در مقاله اند، خود اقدام به تأسيس مدرسه كرده
ي عمل پوشاندن به معلم منتقد روشنفكر گرچه  جامه. كرده و هنوز به سطح عمل توجه چنداني ندارند

  . عبور كندالعبور سياسي و اجتماعي  صعب ناممكن نيست ولي بايد از مسيرهاي
 

  اصالح در نظام تربيت معلم 
اهداف، . گرايانه استها نشانگر آن است كه روح حاكم بر نظام تربيت معلم در ايران، روح اثباتپژوهش

محتواي درسي و ارزشيابي در نظام تربيت معلم ايران مبتني بر اصولي مثل مديريت علمي به سبك تيلور 
گرايانه و بر سلسله مراتبي غير قابل انعطاف با روحي اثباتو سطوح شناختي بلوم است كه تاكيد 

شوند كه فارغ از هرگونه معلماني تربيت مي ،در اين روند).  1390فراهاني و ديگران، ( رفتارگرايانه دارند
. دهندهاي مكانيكي به دانش آموزان آموزش ميتفكر انتقادي، سلسله مراتبي خشك از دانش را به روش

گزاري و تدوين محتوا و نظام از باال به پايين است و معلمان مشاركت ناچيزي در سياست ساختار اين
 نتيجه چنين نظام تربيتي معلماني منفعل و فاقد ديدگاه انتقادي). 2012محمدي، شاه( برنامه درسي دارند

ادي انيس و ژيرو بر مبناي نظريات انتق .داندكه نقش خود را صرفا در انتقال مطالب آموخته شده مي است
  :نقدها و پيشنهادهايي براي تحول در نظام تربيت معلم ايران ارائه داد توان مي
 

ترين نقدهايي كه  شايد يكي از مهم :استقرار نظام مديريت پويا و مشاركتي در تربيت معلم
) سبك تيلور به(مديريت علمي  توان از ديدگاه ژيرو بر نظام تربيت معلم در ايران وارد كرد، حاكميت مي

كارگيري اين نوع مديريت در تعليم و تربيت را ناكارآمد توصيف   به) 1997(آرنوويتز و ژيرو . در آن است
توان به  هاي اين نوع مديريت در تربيت معلمان ايران مي از ويژگي. كنند و نقدهاي زيادي بر آن دارند مي

دانش، سعي در استانداردسازي از طريق  حاكميت نظام بوروكراتيك و خطي، نگاه اثبات گرايانه به
در اين نگاه معلم تبديل . اشاره كرد...  بندي اهداف بلوم و تقسيم ي ها، كاهش تفكر انتقادي، سلطه آزمون

رهبران "شود كه مهارتش در انتقال دانش به شاگردان است و به عبارت ديگر معلمان به  به تكنسيني مي
گيري از  شايد اولين راه براي اصالح ساختاري در تربيت معلم، بهره پس. شوند تبديل مي "بدون ديدگاه
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نبايد معلم را . مديريت مبتني بر روابط انساني و مشاركت حداكثري خود معلمان در روند تربيت معلم باشد
  .كند به عنوان تكنسين بدانيم و بلكه معلم به عنوان روشنفكري است كه جريان تربيت را رهبري مي

 

 تحت محتواهاي كنوني در تربيت معلم اكثراً :نوآوري در محتواي آموزشي تربيت معلمتحول و 
) 1390فراهاني و ديگران،(ست اتأثير افكار اثبات گرايانه است و خود مانعي بزرگ براي تفكر انتقادي 

د و سپس از هپذيري را در محتواها افزايش د انعطاف براي تحول در نظام تربيت معلم بايد اوالً
تربيت معلم  آموزشي براي تحول در محتواي. اند ي تفكر انتقادي دهنده محتواهايي بهره برد كه پرورش

 :زير توجه نمود لئبايد به مسا

 آموزشي؛ محتواهاي ي رعايت تنوع و چندگانگي در ارائه -

 آموزشي؛ بومي معلمان در محتواهاي توجه به فرهنگ و نيازهاي -

 يكي همانند اينترنت و فيلم؛الكترون گيري از محتواهاي بهره -

 آموزشي؛ محتواهاي تربيتي در جهان در تدوين نوين گيري از نظريات بهره -

 .آموزشي معلمان و محتواهاي ،پذيري در ساختار محتوا و ايجاد تعامل بين دانشجو انعطاف -
 

معلم يك روشنفكر است و بايد بتواند موقعيت اجتماعي و  :پرورش تفكر انتقادي در معلمان
تواند مدل انيس مي. براي اين كار تربيت معلم بايد مروج تفكر انتقادي باشد .اش را تحليل كند فردي

تمركز، ارزشيابي، ( هاي تفكر انتقاديمعلم بايد خود به مهارت .الگوي مناسبي براي اين امر باشد
شار از تعامل و و فضاي آموزش معلمان سر كندمجهز ) هاي فراشناختيسازي و مهراتاستدالل، شفاف

گيري از دروسي مثل علوم اجتماعي  بهره راه ديگر براي پرورش تفكر انتقادي در معلمان، .تأمل باشد
اين . ي درسي تربيت معلمان است ي تعليم و تربيت در برنامه و فلسفه) گرايي البته نه به روش اثبات(

ي درسي در مدارس و همچنين  امههاي زيرين برن كند تا بتواند ايدئولوژي دروس به معلم كمك مي
 آموزان گام بردارد هاي آموزشي را درك كند و در جهت توانمندسازي و پرورش انتقادي دانش سياست

 :هاي زير باشد تواند در زمينه پرورش ديد انتقادي دانشجو معلمان در تربيت معلم مي). 2010ژيرو،(

ي توليد و مشروعيت بخشي به  نحوه ا،ه ي درسي از لحاظ خاستگاه نقد و بررسي دانش برنامه -
 گرايي، محافظه كاري و ليبراليستي در آن؛ هايي مانند اثبات ايدئولوژي جايگيري ي نحوه و آن

ي ايجاد  ها در زمينه ي كاركرد آن هاي ارزشيابي آموزشي رايج و نحوه نقد و بررسي روش -
 هاي اقتصادي و اجتماعي؛ نابرابري

گرايي در جامعه  هاي تجاري براي افزايش مصرف تصادي شركتهاي اق نقد و بررسي سياست -
 هاي عمومي در اين زمينه؛ ي كاركرد رسانه و نحوه
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ي درسي براي  برنامه كارگيري به ي هاي سياسي در جهان و نحوه نقد و بررسي ايدئولوژي -
 .ترويج در جوامع و كشورهاي ديگر

معلمان به  :ها، اساتيد و مسئولين ويان دانشگاهايجاد امكان گفت و گوي انتقادي بين معلمان، دانشج
ي تعليم و تربيت، مسئولين اجرايي آموزش و پرورش و  عنوان رهبران آموزشي بايد بتوانند با اساتيد حوزه

اي  زمينه توانند مراكز تربيت معلم مي. وگوي انتقادي بپردازندها به تعامل و گفت دانشجويان ساير دانشگاه
نبايد معلمان به عنوان مجريان صرف  .وگو را بيابندانشجو معلمان اين امكان گفتايجاد كنند تا د

-ها مشاركت كنند و امكان نقد سياستآنها بايد در تدوين سياست. هاي تعريف شده، تلقي شوندسياست
هاي ي اين امر احياي اصولي اتحاديهالزمه. ي آموزش و پرورش را داشته باشندهاي موجود در زمينه

 .است) هاي تربيتيفارغ از هرگونه سياست زدگي و با محوريت دغدغه( معلمان

 
معلمان بايد نسبت به فرهنگ  :ي درسي تربيت معلم تاكيد بر مطالعات فرهنگي در برنامه

مطالعات فرهنگي بايد . هاي مختلف در داخل كشور و يا جهان اطالعات كسب كنند بومي خود و فرهنگ
هاي فرهنگي و شناخت  آشنايي معلمان با تفاوت. سي تربيت معلم را تشكيل دهدي در بخشي از برنامه

تواند در پرورش تفكر انتقادي،  مختلف و همچنين بررسي انتقادي فرهنگ خود و ديگران مي هاي فرهنگ
ي صدر معلمان و همچنين ايجاد ارتباط مناسب با  ها، باال رفتن سعه احترام به فرهنگ سواد فرهنگي،

البته اين مطالعات فرهنگي بايد ديد معلم را نسبت به ساختار . ها ياري گر معلم باشد فرهنگديگر 
هاي آموزشي و  ي اتخاذ سياست ي ساختار و روابط قدرت در جامعه، نحوه اجتماعي و طبقات آن، نحوه

 . آموزان آگاه كند ي تشكيل هويت فرهنگي دانشنحوه

 
به عنوان يكي از اقشار مهم در فرهنگ و سياست هر كشور معلمان  :افزايش سواد سياسي معلمان

افزايش . تربيت معلم بايد معلمان را به عنوان عامالن سياسي و اخالقي در جامعه پرورش دهد. هستند
هاي  هاي مشاركت انتقادي معلمان در سياست اطالعات معلم در مورد ساختار سياسي، افزايش زمينه

كمك به  و معلمان در مديريت مدارس و ادارات آموزش و پرورش گيري از مشاركت آموزشي، بهره
هاي تربيت  اي براي گفت و گوي انتقادي بين معلمان از اهم فعاليت هاي سياسي و حرفه تشكيل اتحاديه

در كنار اين بايد معلم نسبت به ماهيت . معلم براي پرورش معلم به عنوان يك عامل سياسي است
ي تعليم و تربيت جهان را بشناسد و بتواند به  هاي مطرح در زمينه و ايدئولوژي سياسي كار خود آگاه باشد

براي پرورش معلم به عنوان فاعل . بپردازد ي مطرحها ايدئولوژي ها با آن نقد محتواهاي آموزشي و نسبت
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در ها همواره  تا آن ،داو همچنين اميد را در معلمان پرورش د 1سياسي تربيت معلم بايد شهامت مدني
  .جهت عدالت اجتماعي و بهبود شرايط اجتماعي و فردي منتقدانه تالش كنند و در اين راه دلسرد نشوند

 
ي  زبان احتمال با گشودن در امكان و تحول در انديشه :2مجهز كردن معلمان به زبان احتمال

كار و عقايدش را در معلم مجهز به زبان احتمال، همواره اف. كند سازي مخالفت مي معلم، با كليت و يكسان
گيري از  بهره. دهد و همچنين در تدريس خود بر موقعيت فرهنگي شاگردان توجه دارد معرض نقد قرار مي

ل را به صورت تاريخي و موقعيت گرايانه بنگرد و از كل گرايي و ئشود تا معلم مسا زبان احتمال باعث مي
قد است كه متفكر انتقادي بايد ذهن خود را بر انيس نيز معت). 1994ژيرو، ( هاي نابجا بپرهيزد تعميم

 . تغييرات باز بگذارد و پذيراي تحوالت آتي باشد

 
تربيت معلم بايد به پرورش فردي منتهي شود  :ران فرهنگياپرورش معلمان به عنوان مرزگذ

معلم . زدپردا مي ها صدر و موضعي عقالني به گفت و گو با ساير افراد جامعه و همچنين فرهنگ كه با سعه
گونه  خارج شود تا بتواند ديگران را همان ،هاي فرهنگي و اجتماعي كه او را در برگرفته بايد بتواند از قالب

تواند به  ها زماني مي تعامل و گفت و گو بين افراد جامعه و هم چنين بين فرهنگ. درك كند ،كه هستند
شان به فهم  گذر از مرزهاي اجتماعي و فرهنگي وقوع بپيوندد كه افراد بتوانند همديگر را درك كنند و با

انجامد و اساس  اين ديدگاه همچنين به نقد و بازسازي سنت و فرهنگ خود مي. موقعيت يكديگر بپردازند
  .)2004و 1993،2005ژيرو،(آورد  تعامل جهاني براي تحقق عدالت و صلح جهاني را پديد مي

 
التحصيل از تربيت معلم نبايد رها  معلمان فارغ :هاي ضمن خدمت معلمان اهميت دادن به دوره

م ئهاي آموزشي مناسب در حين خدمت به تحول دا با برنامه اين امكان فراهم شود كهبلكه بايد  ،شوند
آموزش ضمن خدمت از ضروريات تقويت و  هاي غني كردن برنامه. ها پرداخته شود شناخت و دانش آن

همانطور كه انيس . ها است وگوي انتقادي در بين آن د فرصت گفتو ايجا ،ي معلمان دوباره توانمندسازي
توانند دسترسي معلم به منابع اطالعاتي را افزايش دهند و هاي ضمن خدمت ميمعتقد بود، اين دوره

 . ي بازسازي مداوم تجربه را فراهم آورندزمينه

 
 
 

                                                            

1- Civic Courage  
2- Language of Possibility  
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  گيري نتيجه
 مي در موقعيت شغلي و اجتماعيئد تحول دادر منظر ژيرو معلم يك روشنفكر عمومي است كه با ايجا

زمينه را براي توانمندسازي خود و افراد جامعه به سوي تحقق اهداف متعالي مانند عدالت اجتماعي و  خود،
بررسي مدبرانه و انتقادي از موضع ژيرو و انيس و سعي در ترويج آن در تعليم و . كند برابري آماده مي

براي . گر باشددر ايجاد نگرش مثبت و صحيح از معلم در جامعه ياري تواند تربيت كنوني كشورمان مي
هرگونه اصالحات در تربيت معلم بايد ابتدا ماهيت سياسي، اخالقي و اجتماعي عمل معلم را درك كنيم و 

 اناگر تربيت معلم بتواند به پرورش معلم. تربيت معلم كنيم سعي در اصالح ،ريزي صحيح سپس با برنامه
هاي شهروندي  داراي سواد سياسي و فرهنگي، حساس نسبت به عدالت اجتماعي، داراي صالحيتمنتقد، 
چنين معلمي اميد به  ي درسي منجر شود، اين برنامه هاي ايدئولوژي ي آگاه و روشنفكر در زمينه و مناسب

سياسي معلمان افزايش آگاهي . تحوالت و بهبود مداوم در تعليم و تربيت كشور را به ارمغان خواهد آورد
ها براي تحقق دموكراسي  و همچنين باالبردن ميزان مشاركت آن ،ها تواند در ارتقاي شأن اجتماعي آن مي

. معلم روشنفكر زمينه را براي توانمندسازي عمومي جامعه فراهم خواهد آورد. واقعي در جامعه موثر باشد
شهروندان اجتماعي گام خواهد برداشت و  آموزان به عنوان چنين معلمي در مسير تحقق پرورش دانش اين
  .ي بهبود شرايط اجتماعي فارغ نخواهد ديد گاه خود را از دغدغه هيچ

آموزان در عمل به  گيرد كه در آن دانش معلم روشنفكر مدرسه را به عنوان محيطي عمومي در نظر مي
 ي درسي براي توانمندسازي امهاو از برن. كنند هاي آن را دروني مي و ارزش پردازند تمرين دموكراسي مي

اي به ارزيابي صحيحي از افكار بپردازند  ها بتوانند در دنياي تبليغات رسانه برد تا آن آموزان بهره مي دانش
براي پرورش چنين معلمان . حاصل از صنعتي شدن جوامع آزاد سازند "1شي گشتگي"و خود را از بند 

كنند، نياز  معه را به سوي تحقق عدالت اجتماعي فراهم ميروشنفكر كه اساس تحول تعليم و تربيت و جا
كارگزاران سياسي، مسئولين اجرايي آموزش و پرورش و . به مشاركت عمومي در تربيت معلم است

كارگزاران فرهنگي در جامعه بايد در تحقق چنين هدفي توجيه شوند و مشاركت نمايند و البته چنين 
تغيير نگرش اجتماعي نسبت به نقش معلم و به خصوص  زيرا .كاري نيازمند مجاهدت فراوان است

هاي فراواني دارد كه ممكن است در  افزايش سواد انتقادي و نقش سياسي معلمان نياز به مقابله با مقاومت
  .جامعه ايجاد شود

  
 
 

                                                            

1- Objectification 
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  منابع
 ي وجوه تفاوت و تشابه آن با دو هاي كنوني نظام تربيت معلم در ايران و مقايسه بررسي تحليلي ويژگي. )1384(دركي، سيمين 

 109-151صص . 3ي  شماره .سال بيستم. تعليم و تربيت  نامه فصل. كشور ژاپن و آلمان
 ي تعليم و تربيت پژوهشكده: تهران. جنبش جهاني براي بهسازي تربيت معلم .)1379(علي  رئوف،

 انتشارات دانشگاه تهران: تهران. نقد و بررسي: يروهاي تربيتي هنري ژانديشه .)1393( محمدي، حمداله .زيباكالم، فاطمه
ي تربيت فصلنامه دو. تفكر انتقادي و ضرورت آموزش آن در كالس درس .)1387( سليمان نژاد، اكبر .القرايي، خليلسلطان

 181-195. 6ي شماره. سال سوم. اسالمي
 .سال بيستم. ي تعليم و تربيت نامه فصل. ر جهانبررسي تطبيقي تربيت معلم در ايران و چند كشو .)1383(شعباني، زهرا 

 121- 161صص . 3ي  شماره
هاي آموزش و تربيت معلمان ابتدايي در نظام  ارزشيابي شيوه .)1389( ؛ نصر، احمدرضا؛ شريف، مصطفيرضا فراهاني، علي

 61-76صص . 1ي  سال پنجم شماره. ي فناوري آموزش نامه فصل. آموزش عالي كشور
 انتشارات خوارزمي  : تهران. اهللا داد ي احمد بيرشك و سيف ترجمه. آموزش ستمديدگان .)1358(لو فريره، پائو
 :تهران. ي فريبرز مجيدي ترجمه. تربيت معلم به سوي الگويي تازه براي آموزش معلمان .)1380(روزا  مارياتورس،

 ي تعليم و تربيت پژوهشكده
ي شماره . هاي آموزشينوآوري. تفكر انتقادي، هدف اساسي تعليم و تربيت پرورش .)1386( مجيد پور،حبيبي .حسن ملكي،

 93-109. سال ششم. 19
 چاپ سوم . نشر آگه . نظريه ي انتقادي مكتب فرانكفورت در علوم اجتماعي و انساني  .)1389(نوذري، حسينعلي 

ات اجتماعي مراكز تربيت معلم ايران از منظر ي مطالع ي درسي رشته ارزيابي برنامه .)1390(خادمي، محسن  .نوشادي، ناصر
 107-134صص . 38ي  شماره. سال نهم. هاي آموزشي نوآوري  نامه فصل. ي انتقادي انديشه

ي تعليم ديدگاههاي جديد در فلسفه: در. ي خسرو باقريشناسي تفكر انتقادي، ترجمهبه سوي باستان .)1388( هينز، فليسيتي
 انتشارات علم: ي خسرو باقري، چاپ دوم، تهرانو ترجمهتأليف، انتخاب  و تربيت،
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