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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،تبیین نظریه های منبعث از نظریه انتقادی در
حوزه مطالعات برنامیهدرسیی و کاربردهیای آن اسیت .روش میورد
استفاده در این پژوهش ،توصییفی-تحلیلیی و بیرای دسیتیابی بیه
دادههای معتبر از روش"بررسی مستندات"بهره گرفته شیده اسیت.
نتایج نشان میدهد که نظریههای کلیدی منبعث از نظریه انتقیادی
شیام ،،نظرییه بازتولیید ،نظرییه مقاومیت و برنامییهدرسیی پنهییان
میباشند .نظریة بازتولید به دنبال ارائه ایین اییده اسیت کیه نظیام
تربیتی در پوشش برنامهدرسی با فراهم کردن شرایطی خیا بیه
بازتولید فرهنگ موجود پرداخته و در خدمت ایدئولوژی حاکم است.
برنامه درسی پنهان به این امر اشاره دارد که در لوای برنامهدرسیی
مدرسه ،نظام حاکم بهصورت پنهان اما آگاهانه دانیشآمیوزان را در
جهت مورد نظر سوق میدهد .نظریه مقاومت به این امر اشاره دارد
که دانشآموزان طبقه پایین لزوماً در برابر برنامهدرسی مدرسه کیه
به بازتولید وضع موجود مبادرت میکند ،منفع ،نبوده بلکه در برابیر
آن مقاومت میکنند؛ بنابراین اصلی ترین نقشی که نظریه انتقیادی
در حوزه مطالعات برنامه درسی گذاشته ،جهتگیری برنامهدرسی از
پییارادایم سیینتگرایییی بییه بییازمفهومگرایییی اسییت .در ای ین فضییا
نظریهپردازان با در دسیت گیرفتن عَلَیم سیاسیی و مطیر کیردن
دیدگاههای نئومارکسیستی در برنامهدرسی این رشیته را از فضیای
تکنیکی برنامهریزی درسی به مطالعیات برنامیهدرسیی و حیوزهای
کییامالً متییأ ر از فرهنییگ و سیاسییت ملمییداد نمودنیید و معلمییان را
بییهعنییوان کییارگزاران برنامییهدرس یی تحییت عنییاوین کییارگزاران و
روشنفکران مردمی ملمداد کرده و آنها را موظف نموده تا بهعنوان
کاری اخالمی -سیاسی ،نظام سیاسی را به چالش بکشند.
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Abstract
Critical theory in recent decades have been
affected field of education and curriculum
studies that its results are emergence of terms
and theories such as the reproduction theory,
resistance theory and hidden curriculum that
used frequently in educational texts. The general
idea of critical theorists that generally are NeoMarxist is based on conflict between the
dominant and the dominated in education. This
paper has examined at analysis approach, both
study of critical theory, and also theories derived
from the field of curriculum studies. In addition,
given the criticisms and then its application to
curriculum. Theories and key concepts derived
from critical theory are including the reproduction
theory, resistance theory and hidden curriculum
which are discussed in this article. Reproduction
theory is following this idea that educational
system and the curriculum by providing specific
conditions to reproduce the existing culture and
is in domination hands. Hidden curriculum refers
to the fact that in the context of the school
curriculum, but conscious, students push gives to
the ruling system. Resistance theory that the
human factor at this point important is believed
that Students and down stairs in the school
curriculum is resistant to existence curriculum.
Finally, the paper looks at the application of
some elements of the curriculum based on
critical theory.
Keywords:
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مقدمه

در تاریخ فلسفه و نظریه آموزشوپرورش ،نظریه انتقادی
ازجمله نظریههای نوظهور است .)Hajiakhondi,2011
نظریتته انتقتتادی ،تعلتتیم و تربیتت را بتتهعنتتوا امتتری
جدانشدنی از تحول اجتماعی و انستانی تلقتی متیکنتد.
این نظریه؛ مدرسته ،برنامتهدرستی و تعلتیم و تربیت را
همچتو عوامت و فعالیت هتتایی متیبینتد کتته از امتتور
آکادمیک محض فراتر رفته و دارای استلزامات سیاستی،
اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و تربیتتتی استت .)Gutek,2004
بههرحال؛ اینکه آموزش مدرسهای در ایتاتتمتحتد بته
توزیتع شایستت ی در دانت آمتوزا مدرسته در جوامتع
سرمایه داری دموکراتیک یاری میدهتد یتا مجتددا یتک
توزیع نامتواز از وضعی اقتصتادی موجتود را بازتولیتد
میکند ،مرکز بحثهای تربیتی دهة  1970به بعد بتود
.)Anyon,2006
با انتشار اثتر بتولز و جینتتیس بتا عنتوا "آمتوزش
مدرسهای در آمریکای سرمایهداری" و اثر اپ بتا عنتوا
"ایدئولوژی و برنامه درسی" در سال  ،1979پژوهش را
تربیتی به مطالعه و نظریتهپتردازی راجتع بته تناقتتات
فرهن تتی -اقتصتتادی در نظتتاآ آموزشتتی دستت زدنتتد
 .)Anyon,2006عمدة این مطالعات بهصورت تئوریک و
معموت توسط صاحب نظرا نئومارکسیس در آمریکتا و
اروپا صتورت متیگرفت  .)marzooghi,2014چنانچته
جفویتی  )Geofg Wittyیکی از صاحبنظترا تربیت
انتقادی در مقدمهای که بتر کتتا "ایتدئولوژی ،برنامته
درسی و جامعهشناسی جدید آموزشوپترورش :بتازن ری
کتتتار مایکت ت اپت ت " نوشتتتته ،مت تیگویتتتد :یکت تی از
اعجا بران یزترین اتفاقتات دورة کتاری دانشت اهی متن
زمانی بود که متن بتهعنتوا پروفستور بازدیدکننتد در
دانش ا ویسکانسین-مدیسو در پاییز  ،1979چاپ اول
کتا مایک اپ با عنوانی"ایدئولوژی و برنامه درسی" را
مشاهد کردآ  .)witty, 2006این مطالعات که برگرفته
از نظریة انتقادی و رویکرد نئومارکسیستی بود به رابطة
آموزش مدرسهای با جامعه میپردازد.

درواقع کلیتدواژة بازتولیتد در دیتدگا متارکس نقت
مهمی در فهم نظریههای سیاسی معاصر برنامه درسی ایفا
میکند؛ چراکه نظریهپردازا سیاسی آمتوزش مدرستهای،
این کلیدواژ را از مارکس گرفته و به تتدوین نظریتههتای
آموزش در گفتما سیاسی پرداخته انتد .متارکس معتقتد
بود که هر فرایند اجتماعی تولید بهطتور مشتابه و متوازی
فرایند بازتولید را نیز اعمال میکننتد .لتذا صتاحبنظترا
سیاس تی از ای تن مفهتتوآ در آمتتوزش مدرستتهای استتتفاد
نمودند و رویکرد لیبرالی یا برنامه درسی خنثی را بته بتاد
انتقتتاد گرفتنتتد Sohbatlo & mirzamohammadi,
 .)2014درواقع نظریه مارکس نقت عمتد ای بتر تحتول
نظریههای آمتوزش مدرستهای ایفتا کترد است  .از یتک
دیدگا این تأثیرگتذاری مترتبط بته تقویت و یتا احیتای
مجدد تفکر مارکسیستی اس که در ایاتتمتحد  ،اروپا و
بخ های دی ر جها در نظریههای تربی انتقادی رخنه
کتترد انتتد  .)Aronowitz& Giroux,2003بتتا توجتته بتته
اینکه؛ در تاریخ فلسفه و نظریه آمتوزشوپترورش ،نظریته
Hajiakhondi
انتقادی ازجمله نظریههای نوظهور است
 .)etal, 2011عتتهو بتتر آ  ،ت تأثیرات زی تادی بتتر حتتوز
برنامهدرسی گذاشته اس  ،لذا بررسی آ در این نوشتار و
تأثیرات آ بر برنامهدرسی مطمح نظتر ایتن نوشتتار بتود؛
بنابراین نویسندگا این مقالته بتر آ بودنتد تتا برختی از
نظریههای سیاسی برنامه درستی کته برخاستته از نظریته
انتقادی میباشند را مورد بررسی قرار دهنتد .لتذا اهتدا
پژوه حاضر بدین شرح اس :
 .1بررسی مفهوآ نظریه انتقادی
 .2تتتأثیر نظری ته انتقتتادی بتتر نظریتتهپتتردازی در حتتوز
مطالعات برنامهدرسی
 .3انتقادات مطرح شد بر نظریه انتقادی در برنامه درسی
 .4کاربردهای این نظریه در تربی و برنامهدرسی
مفهوم نظریة انتقادی و ریشههای آن

مقصود از نظریة انتقادی ،نظریتهای است کته متفکتر و
محقتتق بتتر استتاس آ بتته بررستتی مجموعتته مستتائلی
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می پردازد که چتارچو نظتری نقتد نظتاآ اجتمتاعی را
تشکی میدهد و یا به کشف تتادهای آ میپردازد تتا
نوعی از نظاآ اجتماعی را جستتجو کنتد کته فاقتد ایتن
تتادها باشد .نظریه انتقتادی متیکوشتد نقتا تتتاد را
کشف کند تا به هدف که همانا ایجتاد تکتاملی جدیتد
استت دستت یابتتد  .)Shabani varaki,2004قتتدم
گرای انتقادی به درازای تاریخ اندیشه بشری اس ؛ امتا
سخن ما این واقعی را نفتی نمتیکنتد کته تبلتور ایتن
گرای بهعنوا نظریهای که دارای تکیهگا هتا ،پایتههتا،
روش و اهدا خاصی اس به قر بیستم برمتیگتردد و
درواقع نتیجه بحرا های خشون باری اس که جوامتع
غربی با آ ها روبرو شدند  )ornestein,1997و بهصورت
دقیقتر می توا نق مؤثر و پررنگتر مکتب فرانکفورت
را مورد بررسی قرار داد.
بهعنوا مثال در رابطه بتا دانت بشتری ،هابرمتاس
بهعنوا یک نظریهپرداز مکتتب فرانکفتورت) سته نتو
دان را برمیشمرد که بیارتبا با این موضتو نیست :
اولین نو دان  ،علوآ فیزیکی ،عبتارت از علتومی است
که به شناخ پدید هایی فیزیکی پرداختته و در جهت
بسط و تسلط دنیای فنی مورد استفاد قرار میگیرد .بته
عقید نظریهپردازا انتقادی ،این علوآ در دنیای معاصر،
خود به صورت ابزار جدیدی از تسلط اجتماعی و سیاسی
درآمد و بدین ترتیب ،علیرغم تصوّر دانشتمندا پیترو
نظریه اثباتی و تحصّلی ،منافع صاحبا قدرت را توجیته
و حاکمی سیاسی آنا را مشروعی میبخشد .دومتین
نو دان  ،علوآ تتاریخی و تفستیری ،عبتارت از علتومی
اس که بته شتناخ پدیتدارهای فرهن تی و اجتمتاعی
پرداخته و شرایط تزآ را جه توسعه و پرورش دنیتای
ذهنی یا فکری فراهم میکند .سومین نو دان ؛ دانت
انتقتتتادی ،عبتتتارت از شتتتناخ و بررستتتی انتقتتتادی
نیازمندیهای واقعی یا تخیلی جبر تتاریخ است  .هتد
دان انتقادی ،رهایی انستا از تمتاآ ان تار هتای شتبه
& Adibi
قانونی واقعی های طبیعی و اجتماعی است
 .)Ansari,1979فرانکفورتی ها و ازجمله هابرماس علم را

ختتالی از تعهتتد نمتتیبیننتتد و معتقدنتتد کتته نتتوعی
ارزشگتتذاری در علتتم وجتتود دارد .هابرمتتاس از رونتتد
عقهنی در تمد  ،عقهنی فرهن ی و عقهنی ابتزاری
بحث میکند و بر آ اس تا تفستیر تتاز ای از فرهنتگ
در مکتب مارکسیسم ارائه دهد« .تعبیری که فرهنتگ و
شتتناخ را بتته رونتتدهای اقتصتتادی تقلی ت ندهتتد []...
بهعهو  ،حوز فرهنگ صرفا روبنا و بازتتا ثانویته وجته
تولیتتد نیستت ؛ بلکتته منطتتق درونتتی خاصتتی دارد»
 .)Holub,1991دانشی که هابرماس آ را عهقه یا علقه
«رهاییبخ » مینامد .این عهقه ،پیوند وسیعی با زبتا
دارد و کن متقاب میا افتراد و ارتباطتات آ هتا را از
انحرا بازمیدارد؛ بنتابراین پیتروا مکتتب فرانکفتورت
اعتقاد به دان بدو ارزش یا خنثی ندارند.
بههرحال اصتطهح نظریته انتقتادی مربتو بته کتار
مؤسسه پژوه های اجتماعی که با مکتتب فرانکفتورت
شناخته شد اس ؛ گروهی از روشنفکرا عموما یهودی-
مارکسیس که آلما را به قصد آمریکا در زما نازیهتا
تتترک کردنتتد را شتتام متتیشتتود .ایتتن گتترو شتتام
نظریه پردازانی همچتو آدورنتو  ،)Adornoهورکهتایمر
 ،)Horkheimerتونتتتتتال  )Lowenthalو متتتتارکوز
 )Marcuseمیشود  .)Geranter, 2009مفهتوآ نظریته
انتقادی قب از هر چیز بتا شتاخا انتقتادی بتود بتاز
شناخته می شتود ،وقتتی اعتتای مکتتب فرانکفتورت از
واژ هتتای نقتتد و انتقتتادی استتتفاد متیکننتتد در درجتته
نخس منظورشتا نقتد سیاستی و اقتصتادی وضتعی
موجود اس  .در کنار آ  ،نیروهای ستلطهگتر سیاستی و
اجتماعی و شیو های رهایی از ستلطه نیتز متورد توجته
قرار میگیرد  .)Rush, 2004بتین مارکسیستم بتهویتژ
مارکسیسم جدید و نظریه انتقادی مشابه های فراوانتی
قاب شناسایی اس  .تحلی مارکس از مبارز طبقاتی بر
سر کنترل ابزارهتا و شتیو هتای تولیتد اقتصتادی بترای
مفهوآ نظریه تعارض که متمو اصلی نظریته انتقتادی
اس پراهمی اس  .)Gutek,2004بسیاری از مفتاهیم
نظریه انتقادی به ویژ در تعلیم و تربی ازجملته نظریته
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مقاوم  ،بازتولید اجتماعی ،برنامه درسی پنهتا و ...کته
در ادامه مقاله به بحث گذاشته خواهد شد منبعث از این
همین دیدگا مارکسیستی اس .
بنتتتتا بتتتتر گفتتتتتة مهرمحمتتتتدی و همکتتتتارا
 ،)Mehrmohammadi & et al, 2010نظریته انتقتادی
رویکردی برای مطالعه مدرسه و جامعه اس که کتارکرد
اصلی آ آشکارسازی ارزشهای ضمنی اس کته تعلتیم
و تربی را در برگرفته اس  .ایتن رویکترد تحت تتأثیر
جه گیری و تفسیر متنهتای درستی قترار دارد .آ هتا
بهطور معمول به بات برد آگاهی والدین ،دان آموزا و
مربیا اه تسامح ،در مورد روشهای توطئهآمیزی کته
از طریق آ یک نظم اجتمتاعی غیرمنصتفانه و بته طتور
غالب ناعادتنه خود را از طریق مدارس تحمی میکنتد،
اهتماآ دارند .هد نظریه انتقادی ،سلطهزدایی از آنتانی
اس که تح تأثیر اقداآهتای تتوا زدای مدرسته قترار
گرفته اند .به طتورکلی ،گترای فکتری نظریتهپردازهتای
انتقادی ،انتقاد در مفهوآ منفی آ اس  .حال به شتکلی
دقیقتر به برسی این موضو پرداخته میشتود کته ایتن
نظریه چه تأثیراتی بر برنامه درسی و تعلیم و تربیت بتر
جای گذاشته اس .
نظریههای برنامهدرسی منبعث از نظریة انتقادی

تأثیرات تئتوریکی نظریته انتقتادی بتر برنامتهدرستی در
دهههای اخیر چشم یر اس  .بهطوریکه کمتر کتابی را
م تیتتتوا درزمین تة برنامتتهدرس تی ی تا جامعتتهشناستتی
آموزشوپرورش یاف که بخشی از سرفص های ختود را
به موضوعات مربو به نظریه انتقادی ازجمله پتداگوژی
انتقادی ،برنامه درستی پنهتا  ،نظریته بازتولیتد ،نظریتة
مقاوم اختصاص نداد باشد؛ بنابراین به منظور پاسخ به
منشأ و خاست ا نظریه انتقادی ،میتوا به دیدگا هتای
مرتبط با مارکسیم و بهطور خاص مکتب فرانکفورت کته
مح تجمع نئومارکسیس ها بود رجو کرد و ورود ایتن
گفتما در حوزة تخصصی مطالعات برنامه درسی بتا اثتر
متایک اپت بتا عنتوا "ایتدئتولتوژی و بترنتامتهدرستی

 " )Ideology and curriculum, 1979و اثتتر بتتولز و
جنت تیس بتتا عنتتوا " آمتتوزش مدرستتهای در آمریکتتای
ستترمایهداری Schooling in Capital American,
 ")1976به اوج خود رسید؛ اما بحث اصلی مقالته حاضتر
دتل های نظتری ایتن نظریته بتر برنامتهدرستی است .
نظریهها و مفاهیم منبعث از نظریه انتقتادی را متیتتوا
شام نظریههای بازتولید ،مقاوم و برنامه درسی پنها
برشمرد.
نظریة بازتولید

این نظریه ،نخستین تهش مهم برای فهم برنامتهدرستی
بهعنتوا یتک متتن سیاستی است  .ایتن نظریته ریشته
نابرابریهای اجتماعی را در مناسبات اقتصادی جامعته و
تأثیری کته بتر متدارس متیگذارنتد متیدانتد .بتهزعتم
نظریتتهپتتردازا نظری ته بازتولیتد ،نهادهتتای آموزش تی در
جوامتتع ستترمایهداری بتته بازتولیتتد و حفتتم مناستتبات
چیرگی ،استثمار و نابرابری طبقاتی میپردازند .بهعنتوا
مثال بتولز و جینتتیس  )Bowles & Gintis, 1976بتر
آ انتد کتته میتا ستتاختار و مناستبات اجتمتتاعی کتتار و
مناسبات اجتماعی نظاآ آموزشتی نتوعی انطبتا وجتود
دارد .آ ها معتقدند که نظاآ مدارس عمومی بترای ایتن
به وجود آمد اند که دان آموزا را با هنجارها و قواعد و
هنجارهای جدیتدی کته نیتروی کتار تولیتدی در نظتاآ
ستترمایهداری صتتنعتی بتتدا نی تاز دارنتتد ،آشتتنا ستتازد.
مناسبات اجتماعی آموزشوپترورش آگتاهیهتای تزآ را
برای مناسبات کار ،بازتولید میکند .برای نمونه این کتار
را از طریق تقسیم سلسله مراتبتی کتار میتا معلمتا و
دان آموزا  ،بی انه کرد دان آموزا از کاری که خود
انجاآ میدهند و رتبهبندی و درنتیجه تفاوتی کته میتا
دان آموزا بر اساس نمر گذاری و ارزشیابی بته وجتود
میآورند ،انجاآ میدهند  )Skellon, 1997درواقع بتولز
و جینتتتیس  )1971آمتتوزش مدرستتهای را در حکتتم
کارکرد رو بنتایی و اقتصتاد جامعته را بتهعنتوا زیربنتا
میدانند که رابطهای علی بین آ هتا وجتود دارد .آ هتا
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معتقدند مدرسه ها و دانش ا فراگیرا را بترای ورود بته
نظاآ اقتصادی جاری آماد میسازند و این آمتاد ستازی
هتتم از را برقرارستتازی تنتتاظر ب تین ستتاختار مدرستته و
دانش ا با ساختار تولید انجتاآ متیشتود & Bowles,
.)Gintis,1976
نظریتتهپتتردازا انتقتتادی و ازجملتته نظریتتهپتتردازا
بازتولید از منظر ویژ ای به قشربندی و برابری فرص هتا
می ن رند .اینا معتقدند که مشتکهت موجتود در نظتاآ
آموزشی ناشی از تتاد در جامعه اس  .آموزشوپترورش
فقط بخشی از یک نظاآ مبتنی بر فقیترا و ثروتمنتدا
اس  .مارکس معتقد بود که نظاآهای آموزشی ،ستاختار
طبقاتی موجتود را تتداوآ متی بخشتند .بتا کنتترل نتو
آمتتوزشوپتترورش بتترای گتترو هتتای مختلتتف ،بتتالطبع
دسترسی این گرو ها به موقعی ها و امکانات موجتود در
جامعه کنترل خواهد شد .تحقیقتات زیتادی نشتا داد
کتته مدرستته بتته بازتولیتتد فرهنتتگ و ستتاختار جامعتته
م تیپتتردازد .ای تن بتتدا معناس ت کتته مدرستته افتتراد را
اجتماعی کرد و به تقسیم و تخصیا آ ها میپتردازد؛
بهعبارتدی ر ،مدرسه در نهادینته شتد واقعیت بترای
فرد ،نق میانجی و واسطه دارد .)Sharepoor,2004
در رابطه با نظریه بازتولید می توا گف که در اوای
دهه  1910فرزند یک کارگر یا کشاورز در فرانسته بترای
ورود بتته دانش ت ا شانس تیکمتر از یتتک درصتتد داش ت ،
درحالیکه همین شانس برای فرزنتدا متدیرا ارشتد و
مشاغ حرفهای رد بتات مثت پزشتکا و وکته ،شصت
درصد بود .پس نظریه بازتولید که در دهههتای  1910و
 1970معروفی یاف  ،واکنشی در مقاب شکس نظتاآ
آموزشی اروپا برای نی به برابری اجتمتاعی بتود .پتی
ازایتن ،شکست و نتاتوانی کودکتتا متعلتق بته طبقتتات
اجتماعی پایین به تفتاوتهتای فتردی آ هتا در هتوش،
زبا یا ان یزش نسب داد میشد .درواقع ،توجه اصتلی
بیشتر معطو به ویژگیهای شخصی کودکا بود تا بته
عملکرد مدرسه .با ظهور نظریه بازتولید ،توجه اصلی بته
انتظتتارات ناگفتتته و تتتأثیر ال وهتتای ضتتمنی مربتتو بتته

دان آموز خو و دان آموز بد و همین رابطه مدرسه و
اقتصاد ،معطو شد .بر اساس نظریته بازتولیتد ،مدرسته
بهگونهای سازما دهی شد که امتیازات و مزایتا را فقتط
شام حال افرادی میسازد که متعلق به خاستت ا هتای
باتی جامعه هستند .بهطورکلی نظریتههتای بازتولیتد را
میتوا به دودسته تقسیم کرد :نظریه بازتولید اجتماعی
و نظریه بازتولید فرهن ی .)Sharepour,2004
نظریه بازتولید اجتمتاعی اصتوت بتا پتژوه بتولز و
جینتیس  )1971شناخته می شود .در این رویکرد برای
تحلی نظاآ های آموزشی قب از هر چیتزی بته ویژگتی
نیروها و روابط اجتماعی تولیتد توجته کترد انتد .بتدین
ترتیب روابط اجتماعی تولید ،مورد توجه این دو متفکتر
اس ؛ زیرا این روابط اجتماعی ،ریشة تقسیم کار سلستله
مراتبی اس  .بخ عمد کار بولز و جینتیس در جهت
اثبات این نکته بود که نظاآ آموزشتی ،عنصتری اساستی
در بازتولید تقسیم کار به شمار میرود و این تقسیم کتار
درنهای  ،بیان ر تفو و برتتری طبقته سترمایهدار است
 )Ross, 2000نمونه بارز ایتن بازتولیتد را متیتتوا در
وضتتعی موجتتود در سیستتتم آموزش تی و کتتهس درس
جس  ،بهگونهای که هما رفتارهای متورد نیتاز دنیتای
کار مث رفتار سلسله مراتبی ،منقاد بود  ،روابط مدیر و
کارگر را میتوا به هما شک در بین معلم دان آمتوز
و معلم مدیر و سایر کن های مشابه پذیرفتته شتد در
مدارس را مشاهد نمود .)keller, 2006
تئوری بازتولید فرهن ی در پی پاسخ بته ایتن ستؤال
اس که چ ونه جوامع سرمایهداری قابلی بازتولید خود
را دارنتتد  .)Aronowitz& Giroux, 2003در بازتولی تد
فرهن ی بحث بر این است کته چ ونته فرهنتگ طبقته
مسلط متی توانتد از طریتق آمتوزش مدرستهای ختود را
بازتولیتد کنتتد  .)Behzadfar, 2015بتترخه بازتولیتد
اجتماعی که عموما ن ا اقتصادی به آمتوزش مدرستهای
دارد ،فرض تیه اساس تی نظری ته بازتولی تد فرهن تی کتته از
اید های بوردیو و تا حدی برنشتتاین گرفتته شتد  ،ایتن
اس که در داخ نظاآ آموزشی ،شتک خاصتی از نظتم
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اجتمتتاعی وجتتود دارد کتته ای تن نظتتم ناش تی از شتترایط
اجتمتتاعی و تتتاریخی ختتارج از ای تن نظتتاآ اس ت  .نظتتم
اجتماعی نظاآ آموزشی کامه بته ایتن شترایط ختارجی
وابسته اس و درواقع کتارکرد آمتوزشوپترورش انتقتال
میراث فرهن ی جامعه اس  .بر استاس نظریته بازتولیتد
فرهن ی مهتم است بتدانیم کته در درو مدرسته چته
چیزی انتقال پیدا متیکنتد ،انتقتالی کته هتم از طریتق
برنامهدرسی و هم از طریق شک ستازما دهتی مدرسته
صورت میگیرد .تحصی و بته مدرسته رفتتن یتک نتو
نظاآ ارتباطی اس که در آ پیاآ فرهن ی خاصی تولید
و تقویت متیشتود .)mackfaden and walker,1997
به هرحال ظهتور نظریته هتای بازتولیتد بته ایتن مستئله
میپردازند که نظاآ آموزشی از طریق فرایندهای مختلف
بتته بازتولی تد وضتتع موجتتود پرداختتته و مطتتابق نظری ته
بازتولیتتد ،یتتک دانتت آمتتوز از طبقتته کتتارگر ،پتتس از
فارغالتحصیلی تبدی به یک کارگر و یک دانت آمتوز از
طبقه حاکم ،پس از فارغالتحصیلی ،مشاغ درجهیتک را
در جامعه تصاحب میکند.
نظریة مقاومت

یکی از مفاهیم دی ر منبعث از نظریه انتقادی ،نظریته
مقاوم اس  .مفهوآ مقاوم مفهومی نستبتا جدیتد
Aronowitz
در نظریه آموزشی و برنامه درسی اس
 )& Giroux, 2003رشد و توسعه نظریت ه مقاومت را
بای د در چهارچو زمینه تاریخی آ بررسی کترد .در
ابتدا ،این نظریته کوششتی بتود در جامعته شناستی و
اقتصتتاد سیاستتی آمتتوزش وپتترورش ،بتترای تبیتتین
دستتتاوردهای آمتتوزش وپتترورش رستتمی ،بخصتتوص
درزمینت تة نتتتابرابری موفقیت ت تحصت تیلی در میت تا
دانت ت آمتتتوزا دارای پای تتتا اجتمتتتاعی مختلتتتف
Sharepour,2004؛ )Aronowitz & Giroux, 2003
البته به شکلی دی ر نیز متی تتوا گفت ؛ آنچته از آ
تح نظریه مقاوم یاد می شود ،واکنشی اس که در
اواخر دهة  1970علیه نظریة بازتولید به وجتود آمتد.
این دو نظریه ،دو روی کرد متفتاوت نستب بته تبیتین

تأثی ر مدرسه بر اعتای گرو هتای اجتمتاعی مختلتف
ارائه می دهند .به طورکلی ،نظریه بازتولید معتقد اس
که مدرسه از طری ق بازتولی د کرد روابط موجود بتین
گرو های اجتماعی ،نق مهمی در حفم وضع موجود
ایفا می کند  .لذا سبب می شود تا کودکا طبقه کارگر
و طبقه بات در هما پای ا طبقاتی والدین خود باقی
بمانند .نظری ه مقاوم معتقد اس که حتی اگر چنین
بازتولیدی نیز رخ دهد ،این فرایند تا ای ن حد ستاد و
آسا نیس و اینکه دان آموزا در مقاب تقاضاها و
فشارهای مدرسه ،مقاوم متی کننتد .درواقتع نظریته
مقاوم سعی کرد تا تحلی خود را از نظریه بازتولید
یک مرحله فراتر ببرد .)Sharepour,2004
بنابراین در اوای دهته  ،1980برداشت اقتصتادی از
نظریتتته بازتولیتتتد مطابقتتت ) توستتتط بستتتیاری از
صتتاحبنظرانتتی کتته در دهتتة  1970از آ استتتقبال
میکردند ،مورد نقد قرار گرف و ن تا اساستا اقتصتادی
ایتتتن نظریتتته متتتورد انتقتتتاد قتتترار گرفتتت  .ژیتتترو
 )Giroux1981&1983آ را جبرگرا و مکتانیکی ،اپت
 )apple, 1980آ را فاقتتد یتتک تحلیتت فرهن تتی و
استرایک  )sterike, 1989آ را فاقد یک نظریته عامت
بسند توصیف کرد .در این زما نظریه بازتولید بهعنوا
ی تک برداش ت جبرگرایانتته و ستتاد لوحانتتهای کتته فاقتتد
تجزیتتهوتحلیتت فرهن تتی ،فاقتتد نظریتتهای مؤسستتهای
نهادی) و بهطور اساسی بتی از حتد مکتانیکی است ،
مدنظر قرار گرفته بتود .حتتی ختود بتولز و جنتتیس در
نوشتار تعتارض و بازتولیتد در نظریته آموزشتی )1980
نوشتارهای پیشینشا را نقتد کردنتد .آنتا متیگوینتد:
مهمترین مشک نظریه انتقادی این است کته متا را بته
ستتم پتتذیرفتن یتتک دریافتت محتتدود و نابستتند از
تعارض هایی را برد است کته در صتورت بنتدی نظتاآ
آموزشتی در درو تمامیت جامعته وجتتود دارنتد .آنتتا
عنوا نمود اند کته در استتدتل پیشینشتا  ،برختی از
ابعاد اساسی از نظریه بازتولید یا تناظر را از دس دادنتد
)painar etal, 2004
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بتتههرحتتال در اواختتر دهتتة  1970ژیتترو و ستتایر
صاحب نظرا سیاسی دچار ن رانی شدند که تکیه بتی
از حد بر مفهوآ بازتولید ،ریسک تبدی شد به گفتما
ناامیدی را به همرا داشته باشد .اگر بازتولید بتهصتورت
بیچو وچرا اتفا افتاد آ طور کته بتولز و جینتتیس و
سایر صاحبنظرا انتقادی اصرار داشتهانتد ،امیتد کمتی
برای تغییر عمد وجتود دارد ،م تر ایتن کته تغییرهتای
اساستتی در مبنتتای اقتصتتادی صتتورت پتتذیرد .مفهتتوآ
ایدئولوژی معلما و دان آموزا را بهعنوا همدست و
شریک جرآ بازتولید طبقه حاکم بته تصتویر متیکشتد.
نظریه سلطه بهگونهای بود که این امر را القا میکرد کته
را گریزی وجود ندارد ،زیرا هشیاری به طور کام اشبا
شد و دارای چرخه شناختی اس و اذها طبقه کتارگر
را کور میکند و آثار صتاحبنظترا سیاستی کته اقتداآ
اجتماعی را با هشیاری تصویرپردازی و خواست انستانی
گر زد بودند ،مورد بی توجهی قرار متیگرفت  .فقتدا
این ارتبا مبین این بود که نظریه بازتولید فاقد مفهتوآ
عام یا عاملی اس  .بهطورکلی اندیشه مقاوم با آثتار
پاول ویلیز گر خورد اس  .ویلیتز در آثتار ختود متروج
این ن ا بود که میتوا و باید در مقاب فرایند بازتولید
مقاوم کرد .درواقع بازتولید فرایندی قاب مبارز است
 .)Fathi vajargah,2007ویلیتتتز  )Willis, 1981در
کتا پر خواننتد ختود "یتادگیری بترای کتار کترد "
مفهوآ مقاوم را صورتبندی کرد.
این مفهوآ به نظریهپتردازا سیاستی برنامتهدرستی
اجاز میداد تتا رونتد بازتولیتد را رونتدی بحتثبران یتز
بدانند و در مقاب آ مقاوم کنند .ستال هتای آغتازین
دهه  ،1980سالهای بحثبران یز این نظریه بتود .ژیترو
در همین سالها این نظریه را نظریتهای مهتم دانست و
می گفت کته ایتن نظریته ،هتم ناکامیتابیهتای نظریته
محافظهکار و هم نظریه رادیکال برنامهدرسی را تصتحیح
میکنتد .او ایتن نظریته را گتامی مثبت بترای مربیتا
رادیکال می داند و متیگویتد نظریته بازتولیتد نتوانست
الهاآبخ تهش و مبارز باشد .)Sharif,2011

منتقدا نظریههای بازتولید که درنهایت دست بته
اید پردازی دربار نظریه مقاوم زدند بر این باورند که
علیرغم اینکه ایتن نظریتههتا بته بررستی ویژگتیهتای
ساختاری آموزش وپرورش پرداخته انتد امتا از درک ایتن
نکتتته غاف ت مانتتد انتتد کتته مدرستته محل تی اس ت کتته
نابرابریهای اجتماعی در آ ایجاد میشوند و نته اینکته
فقط بازتولید شوند ،همچنین مدرسه هم بازتولید کنند
نظم ساختاری اس و هم ناقض و مغایر با آ  .بتهعنتوا
مثال اپ معتقد اس که نظریهپردازا بازتولید ،مدرسته
را صر نوعی سازوکار توزیع می دانند .بته اعتقتاد اپت ،
تحقیقات قوآن ارانه نشا میدهند که بدو وارد شتد
بتته درو مدرستته ،بتتدو فهتتم اینکتته چتترا و چ ونتته
دان آموزا برنامه درسی آشکار و پنها را رد میکنند،
قادر نخواهیم بود پیچیدگی کار مدرسه را بهعنوا مکا
تولید ایدئولوژیکی درک نماییم .نظریه پتردازا مقاومت
نظیر اپ کوشید اند تتا نشتا دهنتد کته ستازوکارهای
بازتولید اجتماعی و فرهن ی همیشه با برخی مخالف هتا
و مقاوم ها مواجه میشتوند  .)apple,1996بته اعتقتاد
ژیرو اگر طبقات زیردست نستب بته شترایط خودآگتا
شوند ،می توانند برای براندازی سلطه گرانی کته آ هتا را
به استثمار و استتعا میکشانند ،بته مبتارز برخیزنتد
 .)Giroux, 1989,1991,1993از دیدگا نظریه مقاوم ،
مدرسه نهاد نسبتا مستقلی اس که نهتنها امکتا بتروز
رفتار مخالف آمیز را فراهم میسازد ،بلکه نتوعی منبتع
تناقض نیز هس  .به همین جه برخی اوقات ،برخه
عهیق و منافع گرو حاکم عم مینماید .مدرسه نهادی
صرفا اقتصادی نیس بلکه عرصهای سیاسی ،فرهن تی و
ایدئولوژیکی اس که تا حدودی مستق از اقتصتاد بتازار
سرمایهداری اس .)Aronowitz and Giroux, 2003
بنا بر اظهار فتحی واجارگتا مهتمتترین انتقتاد بتر
نظریه بازتولید که را را بر ایتد پتردازی بترای نظریته
مقاوم باز کرد این اس که با حفتم موضتع ختود در
خصوص اینکه تنهتا اتصتال و ارتبتا ستاختاری بتین
تعلیم و تربی و اقتصاد و ماهی آ ماهیت متوزو
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بین ای ن دو) اص مطابق ما را مجبور میکند تتا وادار
به تأییت د تناقتتات موجتود در ستاختار نظتاآ تربیتتی
Fathi
موجتتتتود در کلیتتتت جامعتتتته شتتتتویم
 .)vajargah,2007چنانچتته اشتتار نیتتز شتتد ،یکتتی از
مهم ترین پژوه ها در مورد نظریه مقاوم را می توا
پژوه ویلیز  )wilis,1979با اثر کهسیک" ،یادگیری
برای کار کرد  :چ ونه کودکا طبقه کتارگر ،مشتاغ
طبقه کارگر را کسب میکنند" ،بته حستا آورد .ایتن
اثر یک مطالعة قوآ ن ارانه در مورد گروهی از نوجوانتا
طبقة کارگر در هر دو محیط مدرسته و محتیط کتاری
آنا پس از ترک مدرسته ،بتود .ایتن گترو کته تحت
عنوا "پستربچه هتا  " )Ladsشتناخته متیشتوند ،در
مدارسشا بته آستانی شتک هتای هترجومترجطلبانتة
رفتارشا شک می گیرد .ویلیز نشا میدهد که رفتتار
آ ها ریشه در یک واقعی مربو به کتارکرد زیرکانته؛
هژمونیک و آگاهانه مدرسه دارد که بخصوص در برنامه
درسی پنها متجلی اس  .شورش آ ها ناشی از طترد
ایدئولوژی اس که مدرسه به آنا عرضه میکند یا بته
قول ویلیز نتیجه مقاوم سیاسی آنا اس .
ویلیز نظریهپردازا نظریه مقاوم را دعوت به دنبال
کرد وظایف زیر میکند:
 شناستتایی و مستتتند کتترد عمتتدتا در چتتارچومطالعات قوآن ارانه) نمونه هایی از مقاوم دان آمتوزا
در برابر مدرسه و بهخصوص برنامهدرسی پنها
 تفتتاوت قائ ت شتتد می تا نمونتتههتتای مقاوم تخودویران ر و مقاوم سازند برای مثال مقتاومتی کته
میتواند آنا را به جانب تغییرات سیاسی هدای کند)
 ارائة پیشنهادهایی برای انتقال پدید مقاومت بتهجانب تغییر سیاسی.
به هرحال می توا گف نظریه مقاوم در مقایسه با
نظری ته بازتولی تد گتتامی بتته جلتتو و ن تتاهی مثب ت تتتر و
امیدوارانهتر داش و دان آموز را بهعنوا عام رفتتار و
توانتتا در برابتتر ای تدئولوژی حتتاکم و ستتلطهگتترا تصتتور
میکند.

برنامهدرسی پنهان

شاید بتوا گفت مفهتوآ برنامتهدرستی پنهتا یکتی از
پرکاربردترین مفاهیم در ادبیتات جدیتد برنامته درستی
باشد که منبعث از نظریه انتقادی اس  .یکی از بهتترین
شرح و تفسیرهای ماهیت و کتار برنامتهدرستی پنهتا
درزمینة اقتصاد سیاسی ،کاری بود که بتهوستیله بتولز و
جینتتتتیس )Bowls & Gintis, 1972,1976,1988
صورت گرف  )Ross, 2000برای آ ها ،تعلیم و تربیت
بهصورت مشخا ،پاسخی به نظاآ سترمایهداری ،انتقتال
مهارتهای اجتمتاعی و فنتی بتهصتورت برنامتهدرستی
آشکار) و شام نظم و انتتبا و احتتراآ بته اقتتدار از
طریتتق برنامتتهدرستتی پنهتتا ) استت )Ross, 2000؛
به عبارت دی تر؛ برنامته درستی پنهتا را متی تتوا ابتزار
ستتلطهگتترا بتترای بازتولی تد مجتتدد فرهنتتگ و شتترایط
اجتماعی موجود دانس  .گر چه برنامتهدرستی پنهتا و
نظریته بازتولیتد بتتا یکتدی ر همپوشتتانی زیتادی دارنتتد؛
بااینحال به دلی اهمی آ در ادبیات نظریته انتقتادی
میتتوا جداگانته بته آ پرداخت  ،اپت نیتز در کتتا
معرو خود با عنوا ایدئولوژی و برنامتهدرستی )2004
یک فص مجتزا صتا  )101-82را بته برنامتهدرستی
پنها اختصاص داد و به تشریح آ پرداخته اس .
درواقع برنامهدرسی پنها یکتی از ابزارهتای مفهتومی
مهم نظریهپردازا انتقادی اس که در دهه  )1970بترای
اولتتین بتتار توستتط فیلیتتپ جکستتن )Jackson,1968
صورتبندی شد و به پیامدها و وجهتههتای قصتد ناشتد
برنامتتهدرس تی و البتتته از بعتتد روا شتتناختی اشتتار دارد
)Marzooghi,2014؛ بنتتابراین بتتهکتتارگیری اصتتطهح
برنامه درسی پنها توسط جکستو ن تا مارکسیستتی و
درنتیجتته شتتک توطئتتهطلبانتتة آموزشتتی کتته در نظتتر
نظریهپردازا انتقادی دارد و هماکنتو بته معنتای دقیتق
کلمه برنامهدرسی پنها اس را در برنداش  .اپت اولتین
اندیشهورز برنامهدرسی بتود کته در دهته  )1970از ایتد
برنامهدرسی بهعنوا متن سیاسی حمای کترد .وی آ را
به شیو ای تعریف کرد که بته مفهتوآ تستلط اشتار دارد.
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مفهوآ برنامه درسی پنها تبدی به مفهومی بدیهی شتد
و توسط صاحب نظرا برنامتهدرستی کته اصترار داشتتند
برنامهدرسی تیهبندی اجتماعی و تیتهبنتدیهتای دی تر
بهویژ تیهبندی طبقهای ،نتژادی و جنستیتی را حفتم و
تولید میکند ،تحلی و نقد شد .همچنتین برنامتهدرستی
پنها الهاآبخ برخی از پژوه گرا حوز برنامهدرسی
و صورتبستن یک طیف از مطالعههتا بتهویتژ دربتار آ
دسته از برنامههای مدرسهها شد که به نظتر متیآمتد بته
روشها و شیو های هموار ناآشکار عم میکنند.
گر چه در محاف تربیتی ما هنوز برنامهدرسی پنها
و برنامتتهدرس تی ضتتمنی گاهتتا و البتتته "عمومتتا از روی
ناآگاهی" به یک معنا به کار میرود .بتااین حتال تفتاوت
بین این دو مفهتوآ کتامه آشتکار است  .برنامته درستی
پنهتتا بتته معنتتای دقی تق آ مفهتتومی استت کتته نتتو
مارکسیس ها عموما استفاد میکنند ،حال اینکه برنامه
درسی ضمنی بهصورت ناآگاهانته و یتا نتتایج ناخواستته
برنامتتتهدرستتتی متتتورد استتتتفاد قتتترار متتتیگیتتترد
)Marzooghi,2014؛ یعنی هما مفهومی کته در آغتاز
توسط نظریهپردازا مطرح شد بود.
به طور خهصه ،برنامتهدرستی پنهتا یتک مجموعته
منویات صاحبا قدرت و ثروت اس که با اتکا بر ابزار و
امکاناتی که در اختیار دارند میخواهد نس جدیتد را در
جه حفم منافع اقتصادی – اجتماعی خود به ختدم
ب یرند و ساختار و نظم اجتمتاعی را بتهگونتهای کته در
جای ا خودشا محفوظ بماند بازتولید کنند .این گترو
از مدرسه و برنامهدرسی ،بهعنوا ابزار استفاد میکننتد
و بته شتیو هتای بستیار ظریفتی کته البتته در پتتس آ
اید هتای بستیار آشتکار و خطرنتاکی وجتود دارد ،متثه
خوداتکایی ،خودباوری یتا روحیته اجتمتاعی را در برابتر
اوضا اجتماعی بیتفتاوت متیکننتد و بتهطتورکلی روح
تمکین و تسلیم را در آ ها از طریق برنامهدرسی تقوی
میکنند .)Macklaren, 1989
بنابراین در معنای دقیق کلمه و از ن ا مارکسیستی،
برنامهدرسی پنها نوعی مخفی سازی وجود دارد .برنامه

درسی پنها در این معنتا عمتدتا بتر اهتدا سیاستی و
اجتماعی و در معنای منفی آ تأکیتد متیشتود ،یعنتی
اهدافی که از قب توسط برنامه ریزا بهصتورت عمتدی
برنامهریزی شد تا دان آموز را به ستم و ستویی کته
خود سلطه گرا میخواهند ،ببرند.
نقدهای مطرح شده بر نظریة انتقادی

ای تن روزهتتا دی تتر متتد روز نیس ت کتته کس تی مرب تی و
صاحب نظر انتقادی باشد و معرفی خود بهعنتوا فتردی
انتقتتادی بتته معنتتای استتتقبال از مستتخر کتترد هتتا و
استهزاءهای بسیاری از افتراد حتتی آ هتایی کته چتپ
هستند اس  .مربیا انتقادی متهم هستند کته موضتعی
سیاسی غیرفعالی را اتخاذ کرد اند که بهواسطه آ لباس
و ردای انقهبتتی متتیپوشتتند بتتدو آنکتته دستت بتته
سیا وسفید بزنند و خود را در تهشهای روزمر معلما
معمولی بته ویتژ آ هتایی کته در ختط مقتدآ متدارس
فعالی متی کننتد درگیتر کننتد .حتتی افترادی کته در
دانشت ا هتا بتهعنتتوا استاتید تعلتیم و تربیت فعالیت
میکنند و با این قلمرو آشنایی دارنتد همکتارا ختود را
که در این عرصه فعالی میکنند آثارشتا را بتهعنتوا
عم گرایی افراطی مین رند .)Fathi vajargah,2007
یکی دی ر از نقدهای مطرح شد به نظریه انتقادی و
نظریتتههتتای منبعتتث از آ در برنامتتهدرس تی و تعل تیم و
تربی ؛ ن ا منفی و توطئه طلبانهای اس کته بته نظتاآ
آموزشی ،به فرایند آموزش مدرسهای و تعلیم و تربی و
برنامه درسی دارند؛ چراکه به نظاآ آموزش مدرسهای بتا
ن اهی منفیگرایانته متین رنتد .درواقتع نظریتهپتردازا
انتقادی همیشته بتر جنبته هتای منفتی مدرسته تأکیتد
میورزند ،آ ها گرای دارند که غالبا نقد را بته معنتای
منفی آ به کار برنتد و بیشتتر بته نمتای کمبودهتای
مدرسه عهقه مندند .آ ها اصوت می گوینتد کته متدارس
چه مشکهتی دارند و به جای ستاختن بتر انتقتاد تأکیتد
متیکننتد .در تأییتد ایتن ادعتا ،آیزنتر )Eisner, 2002
خاطرنشا میکند کته منتقدا اغلب عهقه دارنتد کته
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کاستی های آموزش مدرسه ای را بته نمتای ب ذارنتد و
تمایلی برای فراهم آورد ال وهای که مدارس باید بدا
سو حرک کنند ،ندارند .به اعتقاد او ،اندیشتههتای ایتن
طیف باروح و بی نهای بصتیرتآمیتز بتود و مخاطبتا
آ ها اغلب روشتنفکرا انتد و اگتر گفتته هایشتا دارای
تلخی کمتر و امیدوارکنند تر بود و بهطور عینی سازما
می یاف  ،احتمتات بهتتر متی توانستتند در فعالیت هتا و
اقتتدامات تربیت تی متتؤثر واقتتع شتتوند .)Eisner, 2002
درواقع نظریهپردازا نئومارکسیس  ،جنبته هتای عملتی
تربیتی را مورد توجه قرار نمیدهند و عهو بتر آ نقتد
مهتتم دی تتری کتته بتتر آ مطترح است ایتن است کتته
پژوه های نظریهپردازا انتقادی عموما تئوریکی بتود
و از پشتتتتوانة تجربتتتی کتتتافی برختتتوردار نیستتتتند
 .)Marzooghi,2014بتتتاوجود همتتته ایتتتن نقتتتدها،
نظریهپردازا نظریة انتقادی در تعلیم و تربی با قوت به
کار خود ادامه متیدهنتد و برختی از راهکارهتا را بترای
اصهح آموزش مدرسهای و برنامة درسی مطرح میکنند.
راهکارهااای نظریااهپااردازان انتقااادی باارای تربی ات
رهاییبخش

گر چه عموما نظریهپردازا انتقادی بحتث هتای ختود را
بهصورت تئوریکی مطرح میکنند و بهزعتم برختی ردای
انقهبی میپوشند و غرولند متیکننتد و درنتیجته اقتداآ
عملی برای تعلیم و تربی به خرج نمیدهند ،بااینحتال
برختتی راهکارهتتا را بتترای تعلتتیم و تربیتت و عناصتتر
برنامهدرسی برای بهبود وضعی موجود ارائه میدهند.
رویکتترد انتقتتادی در تربیتت  ،دارای ویژگتتیهتتایی
همچتتو تکیتته بتتر نتتوعی آمتتوزشوپتترورش انقهبتتی
رهایی بخ  ،ترسیم سیمای تربیتی یک مبارز سیاستی
و اجتماعی ،آگا ستازی افتراد نستب بته نتابرابریهتای
موجود ،تهش در جه رفتع نتابرابریهتای اجتمتاعی و
سیاسی و رفع تبعیض از گرو های تح سلطه ،تکیه بتر
عدال اجتماعی بهعنوا آرما اصلی تربیت  ،تتهش در
جه تربی انسا هایی منتقد و خته بترای دگرگتو

کرد جامعه ،توجه به نق سیاسی و اجتماعی معلمتا
و فراگیرا به عنوا طهیه دارا ایجاد تغییرات ساختاری
و بنیتتادی در جامعتته ،استتتفاد از روشهتتای تحلیلتتی،
پرسش رانه ،انتقادی و تحولگرا در تربیت و استتفاد از
مدارس بهعنوا ابزارهتای بتالقو بترای ایجتاد تغییترات
سیاسی و اجتماعی اس  .)Marzooghi,2000کسینگ
استالیز  )2003معتقد اس که نظریهپتردازا انتقتادی
در راستای اهدا انتقادی میکوشند تا دانت آمتوزا را
در معرض برنامهدرسی تحولی و رهاییبخ قرار دهنتد.
از مهمترین هد های آمتوزشوپترورش انتقتادی ،رشتد
خردورزی اس  .از اینرو آنچته جنتب انتقتادی بتر آ
تکیه میکند ،زیربنایی بود مهتارتهتای استتدتلی در
برنامه های درسی اس  .ایتن مهتارتهتا و گترای هتای
اندیشه انتقادی میتواند جریتا یتاددهی  -یتادگیری را
ارتقا بخشد .بهعهو  ،این مهارتها بایتد بترای بررستی و
کاوش وضع کنونی به کار رود .از اینرو فریر [بهعنتوا
صاحب نظر انتقادی] ،هد بنیادی را گنجاند نقتدهای
اجتمتتاعی و سیاستی زنتتدگی روزمتتر در کتتانو برنامتته
درسی میداند .)Khosravi & Sajadi,2011
بهعهو نق معلما در تربی انتقادی بهعنوا یک
عنصر اساسی برنامهدرسی متحتول متیشتود .در برنامته
درسی انتقتادی؛ معلمتا  ،اندیشتمندانی رهتایی بخت ،
کارگرا فرهن ی ،روشنفکرا ستتیز جتو و روشتنفکرا
تحول آفرین به شمار می آیند که مهمترین ویژگی آ هتا
شجاع اخهقتی و نقتادی است  .آ هتا فتراهم آورنتد
شتترایطی هستتتند کتته تحت آ  ،خودشتتا و فراگیترا
تجربه های خود را بازاندیشی میکنند ،روابط ظالمانته را
میشناسند و را هایی برای رفتع آ هتا ارائته متیدهنتد
 .)painar et al, 1996دان ت آمتتوز ،در برنامتتهدرس تی
مبتنی بر دیدگا انتقتادی ،بتهمنزلتة عنصتری ن ریستته
میشود که میتواند در جریا تغییتر اجتمتاعی فعاتنته
حتتتور یابتتد و درواقتتع عام ت یتا کتتارگزار تغییتر اس ت
بهخصوص در نظریه مقاوم ) در ن تا تربیت انتقتادی
فراگیر انتقادی فردی اس که این توانایی را دارد که در
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و رهایی باشتد berbilos abd berk,

جستجوی عدال
 .)1999بتتهعتتهو در برنامتته درس تی مبتن تی بتتر تربی ت
انتقادی ،گفت و روشی اس که از طریق آ شتاگردا و
معلما در کهس درس با بهکارگیری زبا  ،نماد ،تصتویر
باهم تعام متیکننتد و بتر یکتدی ر تتأثیر متیگذارنتد
Saffar heidari,2004؛.)Khosravi & Sajadi,2011
این روش ابزاری اس که می تواند فرایند هوشیارستازی
و انتقادی شد فراگیرا را فراهم کنتد .در ایتن فراینتد
فراگیتترا  :مستتئلهای را شناستتایی و طتترح متتیکننتتد؛
را ح های گوناگو را بررستی متیکننتد؛ را حت هتای
متنو را در پرتو دتل های اخهقی ،حقوقی و اجتمتاعی
متتورد بررستتی قتترار متتیدهنتتد؛ بهتتترین را حتت را
برمیگزینند؛ بر اساس گزین بهترین را ح در ستطح
مدرسه و جامعه محلی اقداآ به عم هدفمند میکنند و
بهمنظور ارزیابی اثربخشتی طترح ،آ را تجزیتهوتحلیت
میکنند .)Khosravi & Sajadi,2011
نتیجهگیری

نظریة انتقادی در تعلیم و تربی بهعنتوا یتک مبحتث
غالب در محاف و بحث عمد در کتا هتای دانشت اهی
در حتتوزة جامعتتهشناستتی جدیتتد آمتتوزشوپتترورش و
مطالعات برنامه درسی در چند دهه اخیتر بتود است و
سطور بسیاری از کتا های اساسی تعلیم و تربی مملتو
از مطالتتب متترتبط بتتا نظریتته انتقتتادی بتتود استت و
نظریتتهپتتردازا بس تیاری و البتتته صتتاحبنظتترا شتتهیر
حوز های تربیتی نیز ادبیات خود را در ایتن ارتبتا بته
بحث گذاشته اند .نظریه انتقادی خود منبعث از اید های
مارکسیستی اس که مسئله تتاد و تعارض در جامعه از
بحث های محوری آ اس  .ایتن نظریته باعتث ایجتاد و
انتزا نظریه های و مفتاهیمی در حیطته برنامته درستی
گردید که در طی چند دهته گذشتته از مباحتث مطترح
بود و همچنا نیز اس  .نظریه هتای منبعتث از نظریته
انتقادی در برنامهدرسی به این موضو اشار میکند کته
نظتتاآ آموزش تی وضتتعی تعارض تی موجتتود را بازتولی تد

میکند .در این نظریته نقت هتای دانت آمتوز و معلتم
میبایس متفاوت در نظر گرفتته شتود .دانت آمتوز ،در
برنامهدرسی مبتنی بر دیدگا انتقادی ،بایستی بتهمنزلتة
عنصری ن ریسته شود کته متی توانتد در جریتا تغییتر
اجتماعی فعاتنه حتور یابد و درواقع عامت یتا کتارگزار
تغییر باشد .در زبتا تربیت انتقتادی ،فراگیتر انتقتادی
فردی اس کته ایتن توانتایی را دارد کته در جستتجوی
عدال و رهایی باشد .دان آمتوز بترای تغییتر از فتردی
منفع به فردی فعال باید در عم مبتنی بتر گفت تو بتا
معلم مشارک کند .معلتم نیتز بتهعنتوا یتک کتارگزار
سیاسی و فرهن ی در آگاهی بخشتی بته دانت آمتوزا
نق دارد.
درواقع پتداگوژی انتقتادی متتأثر از نظریته انتقتادی
بهعنوا یک حوز  ،دربردارنتدة مجموعتهای گونتاگو از
رویکردها در آموزش اس که گتاهی از آ هتا بتهعنتوا
آمتتوزش آزادیبخ ت  ،رهتتاییبخ ت  ،تحتتولآفتترین ی تا
فراروند  ،ناآ برد میشود  .)Hovey،2004این واژ هتم
مبین ن اهی ختاص از تعلتیم و تربیت نئومارکسیستتی
اس که از نظر نظریه پتردازا انتقتادی نتهتنهتا خنثتی
نیس  ،بلکه عمه با مسئله سیاس گتر ختورد است .
صاحبنظرا انتقادی ،پداگوژی را همچو شکلی از امتر
سیاسی ،اخهقی و تولید اجتماعی در نظر متیگیترد کته
عرصهای حیاتی برای تبتدی نمتود دانت آمتوزا بته
فاعهنی سیاسی در قالتب شتهروندانی منتقتد و فعتال را
فراهم میآورد  .)Giroux, 1992ژیرو شماری از اید هتا
و نکاتی را مطرح میکند که مربو به پداگوژی انتقادی
اس و دربردارندة جنبههای سیاسی نظاآ آموزشی ،لزوآ
درک و تحول جامعه و مدرسه و نقت کلیتدی معلمتا
Fischman and McLaren,
در ایتن فراینتدها ،است
 .)2005این نو پداگوژی بر اهمیت پترورش ستوادهای
چندگانتته تأکیتتد دارد؛ یعنتتی آ دستتته از ستتوادهای
اجتماعی که کاربردی ،فرهن ی و انتقادی دارنتد Fathi
 .)vajargah, 2007ژیرو پتداگوژی انتقتادی را گفتمتانی
می داند کته از تقتدّآ و محوریت اخته و سیاست در
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نظری ته و عم ت آموزش تی حمای ت م تیکنتتد .پتتداگوژی
 .1با توجه به ن ا نظریهپردازا انتقادی انتظتار متیرود
انتقادی ،مدارس و سایر مؤسستات آموزشتی را نتهفقتط
معلمتتا در کتتهس درس ،برنامتته درستتی را از حالتت
عرصههای آموزشی ،بلکه همچنین مکا هتایی متیدانتد
تکنیکی و خطی خارج کرد و آ را در ن تاهی کته و
که در آ ها فرهنگ ،قدرت و دانت  ،در راستتای خلتق
مبتنی بر دیدگا های سیاسی تحلی نمایند.
هوی ها ،روای ها و کن های اجتماعی خاصی ،بتا هتم
 .2معلما در رویکرد انتقتادی و نظریتههتای منبعتث از
گرد میآیند  .)Giroux, 2006مدافعا این نو تربیت
آ  ،به عنوا کارگزارا فرهن تی و روشتنفکرا مردمتی
از کتتارکرد متتدارس در راستتتای رشتتد فتتردی و تحتتول
قلمداد میشوند و تدریس را بهعنوا یک عم اخهقی-
اجتمتتاعی حمایت م تیکننتتد و کتتهس درس را مکتتانی
سیاسی قلمداد نمود و چتال وضتع موجتود را عنتوا
جه به چال کشید نابرابری اجتماعی و بنیاد نهاد
کارکرد سیاسی خود در کهس درس در نظر میگیرند.
یک جامعة بهتتر ،متیداننتد .ژیترو در برنامته درستی و
 .3در ن ا نظریه پردازا انتقادی ،کارکرد آموزش آگاهی
آموزش تأکید ویژ ای بته آمتوزش شتهروندی ،آمتوزش
بخشی و رهایی ستازی است لتذا ارائته دانت عمتومی
انتقادی ،سواد فرهن ی دارد تا از این طریق دان آموزا
بهتنهایی برای تعلیم و تربی کفای نمیکند.
بتوانند منابع قدرت را به نقد بکشانند.
صاحب نظترا نظریته انتقتادی ،برنامته درستی را از
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