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 مقدمه  
در تاریخ فلسفه و نظریه آموزش و پرورش، نظریه 

از جمله نظریه های نوظهور است . در واقع نظریه  1انتقادی
پردازان انتقادی هم جهت با جنبش پست مدرن و در انتقاد 
به آموزش و پرورش رسمی به طرح مباحثی چون طبقه 

. [1]پرداخته اند 4و تبعیض جنسی 3، نژاد پرستی2گرایی
نظریه پردازان آموزش و پرورش انتقادی به تدوین دستور 

ره گیری از آموزش و تحصیالت برای توانمند كاری برای به
ساختن كسانی كه بر مقدرات خویش حاكم نیستند ، دست 

[ و توجه اصلی آنان به مسائل اجتماعی ، 2یازیده اند ]
اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی روز معطوف شده است . آموزش 
و پرورش انتقادی روشی است كه به دانش آموزان اجازه می 

ه جهانشان را درك كرده و به عنوان یك انسان دهد تا منتقدان
در تغییر جهان خود دخالت سازنده داشته باشند . از این رو 
آموزش و پرورش انتقادی پیشنهادهایی را برای تغییر ارائه 
می دهد كه گر چه نمی توان عینا آنها را پیاده سازی كرد اما 

شان و جهانافراد با توجه به شرایط می توانند برای تغییر خود 
از آن استفاده كنند. همچنین این امكان را فراهم می آورد تا 
از شرایطی كه منجر به سركوبی انسان می شود ، پرده 

متفكران تعلیم وتربیت انتقادی با بهره  [.3برداشته شود ]
گیری از تحلیل های نئوماركسیستی و همچنین روش 

ی ، گرانتقادی مكتب فرانكفورت مسائل جدیدی مثل روشن
آزادی ، توانمند سازی ، آگاهی و .... را در تعلیم و تربیت 
مطرح می كنند. متفكران تعلیم و تربیت انتقادی به پرسش 
از انتخاب ، حفظ و انتشار حقایق كه در مدرسه و دیگر نهاد 
فرهنگی می پردازد و این حقایق را دارای ساختی اجتماعی 

و گروه های اجتماع  می داند كه ممكن است عالئق همه افراد
را مد نظر نداشته باشد. در نظر این متفكران ، مدرسه و تربیت 
رسمی به نوعی در نابرابری های اقتصادی ، جنسی ، فرهنگی 
و ... دست داشته اند و القای فرهنگ نظام سلطه به بازسازی 
جامعه و بازارهای سرمایه به نفع قدرت های حاكم پرداخته 

اقلیت ها را به حاشیه رانده اند و وظیفه اندو فرهنگ ضعیف و 
فیلسوف تعلیم و تربیت این است كه به روشنگری این مسائل 

دانش را در  -بپردازد و معلمان كمك كنند تا روابط قدرت
فضای باز اجتماعی مورد برسی قرار دهند و بتوانند 
كاركردهای برنامه های درسی نظام سلطه را نقد كنند.تفكر 

وانایی فرد برای تحلیل و ارزشیابی اطالعات اطالق انتقادی به ت
می شود . متفكر انتقادی ، پرسش های اساسی و مسائل را 
برمی انگیزد، آنها را به طور صحیح تنظیم می كند ، به جمع 

                                                           
1 critical Throry 
2 Classism 
3 Racism 
4 Sexism 

آوری و ارزیابی اطالعات مرتبط می پردازد، طرح های انتزاعی 
كند و با را مورد استفاده قرار می دهد، با ذهن باز فكر می 

 [ .4دیگران به طور اثربخش ،ارتباط برقرار می سازد]
ای مهارته»تفكر انتقادی را می توان متشكل از دو قسمت 

تمایل و »و  «انتقادی كه همان مهارت های شناختی هستند
دانست. مهارتهای اصلی تفكر انتقادی شامل  «نگرش انتقادی

: تفسیر، تحلیل ، ارزشیابی ، استنباط،توضیح و خودتنظیمی 
می شوند تمایل به تفكر انتقادی نیز عبارت است از : گرایش 

 [.5ری مهارت های تفكر انتقادی ]در به كارگی
از نمونه متفكران تعلیم و تربیت انتقادی میتوان افرادی 

ریره ، هنری ژیرو، مایكل اپل ، پیتر مك الرن و مثل پائولو ف
... را نام برد ژیرو با تاثیر پذیری از فریره و مكتب انتقادی ، 
گفتمان های جدیدی را وارد فلسفه تعلیم و تربیت و به تبع 

كند كه الهام بخش بسیاری از مربیان و آن برنامه درسی می
یل به تحل متفكران دیگر است.این پژوهش در پی آن است تا
یری یادگ –و تبیین عناصر برنامه درسی و مولفه های یاددهی 

از دیدگاه فریره و ژیرو بپردازد برای رسیدن به این هدف به 
تحلیل عناصری مانند اهداف تعلیم و تربیت ، معلم ، محتوای 
آموزشی و یادگیری ، ارزشیابی كه مبانی فلسفی برنامه درسی 

 را تشكیل 

زیم.از آنجا كه نظریه برنامه درسی می دهند می پردا
مجموعه ای از بیانات مرتبط با هم است كه از طریق مشخص 
كردن ارتباط میان عناصر برنامه درسی و هدایت فرآیند 
تدوین ، استفاده و ارزشیابی از آن ، به برنامه درسی معنا می 
بخشد بنابراین برای شناسایی نظریه برنامه درسی در آموزش 

نتقادی الزم است ابعاد ذیل مد نظر قرار داده شود و پرورش ا
: آرمان های تربیتی ، تلقی نسبت به فرآیند یادگیری ، نقش 
معلم ، نقش یادگیرنده ، تلقی نسبت به فرآیند آموزشی و 

 تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها .

 های پژوهشسوال
مبانی فلسفی در آموزش و پرورش انتقادی فریره و  -1
 در زمینه برنامه درسی چیست؟ژیرو 
اهداف تعلیم و تربیت مبتنی بر دیدگاه فریره و ژیرو  -2

 در آموزش و پرورش انتقادی چیست؟
فریره و ژیرو چه روش /روش های آموزشی را پیشنهاد  -3

 می كنند؟
نقش معلم و دانش آموز در فرآیند آموزش از نظر  -4

 فریره و ژیرو چیست؟
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محتوای آموزشی مطلوب در دیدگاه فریره و ژیرو چه  -5
 ویژگی هایی دارد؟

ارزشیابی در آموزش و پرورش فریره و ژیرو چگونه  -6
 صورت می گیرد؟

 روش پژوهش
در این پژوهش نخست عناصر برنامه درسی و مولفه های 
یاددهی و یادگیری از دیدگاه فریره و ژیرو ، توصیف و مقایسه 

ساس آن داللت های تربیتی و جایگاه هر شدند و سپس بر ا
یك در فرآیند پژوهش تربیتی از دیدگاه فریره و ژیرو مورد 
بررسی قرار گرفت . محتوای اسناد معتبر و مرتبط با موضوع 
پژوهش ، تحلیل كیفی شدند از آنجا كه برای تحلیل كیفی 
به عنوان یكی از رویكرد های كیفی پژوهش ، روش های 

[. در این پژوهش و برای مقایسه 6دارد ] گوناگونی وجود
عناصر برنامه درسی و مولفه های یاددهی و یادگیری از روش 

، تحلیل 2بهره گرفته شد . به باور ریوكس 1تحلیل تطبیقی
تطبیقی ناظر بر مقایسه تحلیلی افراد ، گفتگوها ، گزاره ها، 
مجموعه ها ، موضوع ها ، گروه ها ، یا دوره های زمانی است 

كند. در دانشنامه كه شباهت ها و تفاوت های آنها را آشكار می
تحلیل »[. بخش اصلی تحلیل تطبیقی، 6پژوهش كیفی ]
تلقی شده و چنین اشاره شده است كه )در  «تطبیقی پیوسته

فرآیند تحلیل تطبیقی پیوسته ، بخشی از داده ها همچون 
سه ، مقای یك مفهوم یا یك گزاره ، با دیگر مفاهیم یا گزاره ها

می شود تا شباهت ها و تفاوت های آنها آشكار شود . با 
جداسازی و مقایسه مفاهیم و گزاره ها ، امكان گسترش الگوی 
مفهومی مهیا می شود كه نشان دهنده روابط گوناگون میان 
مفاهیم یا گزاره هاست . در این مقاله از روش تحقیق مطالعات 

برودی در جریان  .تطبیقی جرج بردی استفاده شده است
مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش چهار مرحله را مشخص 
كرده است كه این مراحل عبارتند از: الف: مرحله توصیف ب: 

در .مرحله تفسیر ج: مرحله همجواری د: مرحله مقایسه 
مرحله توصیف پژوهنده باید به توصیف پدیده های تربیتی 

از منابع مختلف مورد تحقیق براساس شواهد و اطالعاتی كه 
به دست می آورد بپردازد. در مرحله تفسیر وارسی اطالعات 

 2و  1مرحله اول است در مرحله همجواری اطالعات مرحله 
طبقه بندی شده و كنار هم در جدول قرار می گیرد و در 
مرحله مقایسه تشابهات و تفاوتها مورد بررسی و مقایسه قرار 

                                                           
1 Comparative analysis 
2 Rihoux 
3 Phenomenology 
4 Existentielism 
5 Hegelism 
6 Marxism 

 در این مرحله امكانپذیر می گیرد و رد و قبول فرضیه تحقیق
 [ . 7است ]

 هایافته
 :سوال های پژوهش پرداخته شده است در اینجا به بررسی

 بررسی سوال اول پژوهش :
مبانی فلسفی در  » سوال اول پژوهش عبارت بود از اینكه

آموزش و پرورش انتقادی فریره و ژیرو در زمینه برنامه درسی 
 . « چیست؟

از جمله افرادی است كه در  ویفلسفه پائولو فریره: 
زمینه آموزش و پرورش انتقادی روش نوینی را پیشنهاد كرده 
و در اغلب موارد نیز عمال به اجرای نظریه های خود پرداخته 
است . بنیادهای فكری او بر فلسفه های جدید نظیر پدیدار 

انسان  6و ماركسیسم 5، هگلیسم 4، اگزیستانسیالیسم 3شناسی
[. وی از آموزش رسمی و سنتی انتقاد كرده 8ت]گرا استوار اس

آن را تعلیماتی منفی می داند كه برای سركوبی انسان ها 
خصوصا در جوامع توسعه نایافته استفاده می شود و در آنها 
احترام به انسان نادیده گرفته می شود.فریره همچون 
اگزیستانسیالیست ها معتقد به یگانگی و آزادی فرد در برابر 

[. فریره همانند پدیدار شناسان می خواهد تا 2است ] گروه
دنیا را از دریچه تجربیات بال واسطه و فوری روزمره نگریسته 

 [.9و در صدد دستیابی به آگاهی باشد ]
فلسفه آموزش و پرورش فریره بر انسان از نظر فریره:

پیش فرض هایی انسان شناختی استوار شده است فریره 
دن ، همانا رابطه داشتن با دیگران و انسان بو» معتقد است
. از نظر وی ارتباط انسان با خود و جهان ، « جهان است

ارتباطی انتقادی است . انسان مورد نظر فریره كسی است كه 
هستی را به نقد می كشد و جایگاه خویش را در آن مشخص 

 [ . 8كند]می
انسان مطلوب فریره انسان كارساز است كه نقطه مقابل 

پذیر( است. انسان جهان را انسان منفعل )كارپذیر و سازش
[ . نظر 10می شناسد و آن را با اقدام خود تغییر می دهد ]

فریره براین فرض استوار است كه نقش وجودی انسان این 
است كه به عنوان فردی ظاهر می شود كه بر دنیای خود اثر 

ر كانات بیشتمی گذارد و آن را تغییر می دهد و از این طریق ام
و گسترده تری برای زندگی فردی و اجتماعی خویش فراهم 

 [ وی مبدع گونه ای از آموزش است كه آن را 11می سازد]
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نام نهاده است، آموزشی است كه با  «آموزش ستمدیدگان» 
)و نه برای ( ستمدیدگان در فرآیند تالش مداوم برای بازیابی 

پاسخ به سوال اول [ . برای 10انسانیت آنان شكل می گیرد]
كه مبانی فلسفه نظریه اوست ، بر مبنای انسان شناختی او 

 تاكید شده كه به اجمال به قرار زیر است:
انسان موجودی تاریخی است كه نه تنها در جهان كه  .1

با جهان نیز هست ، یعنی عالوه بر تعامل با جهان كه الزمه 
و دسته به  زنده ماندن است ، به عنوان عامل نیز عمل كرده

 تغییر جهان می زند.
الزمه وجود تاریخی انسان ، آگاهی است ، نه فقط  .2

 آگاهی از اشیاء ، كه آگاهی از نفس آگاهی .
. انسان كارساز ) فاعل( یا كار پذیر) منفعل( است . انسان 3

كند و انسان كارپذیر كارساز جهان را ساخته و باز آفرینی می
 ن انطباق می یابد.از جهان اثر گرفته و با آ

. انسان كارساز برای تغییر جهان تفكر و عمل را به هم 4
 كند.می آمیزد و آگاهانه اقدام می

. رابطه انسان با جهان رابطه انتقادی كه جهان پیرامون 5
خود را نقد كرده و فاعلی كارساز جایگاه خود را تعیین 

 كند.می
تمام بودن  . انسان موجودی در حال تكوین است كه از نا6

 خود آگاه است . بنابراین نیاز به آموزش مداوم دارد.
. انسان موجودی قابل احترام است بنابراین همگان 7 

 موظفند انسان ها را از شرایط ضد انسانی رها سازند.
. آموزش ستمدیدگان تالشی است برای بازیابی انسانیت 8

 .ودبه انسان ها كه باید به كمك خود ستمدیدگان انجام ش
تعلیم و تربیت پسا مدرن انعكاسی  فلسفه هنری ژیرو:

از نظریات پسامدرن در تعلیم و تربیت است. ژیرو ضمن انتقاد 
از آموزش و پرورش حاكم كنونی كه مبتنی بر آموزه های 

 را پیشنهاد «تعلیم و تربیت مرزی»مدرنیته است دیدگاه 
مینیسم و فكند كه تلفیقی از پسامدرنیسم ، انتقادگرایی ، می

برنامه درسی نومفهوم گرایی است . او معتقد است آموزش و 
پرورش ذاتا روندی سیاسی دارد از این رو باید به مدارس به 
عنوان حوزه های عمومی دموكراتیك نگریست جایی كه منجر 
به شهروندی انتقادی می شود. ژیرو ضمن این كه خود را 

ه تخریب و نابودی طرفدار رویكرد پسامدرن می داند معتقد ب
ما معتقد نیستیم كه پسامدرنیسم ارائه » مدرنیته نیست.

دهنده یك گسست شدید یا انقطاع از مدرنیته است . تعلیم 
 میان مدرنیسم و پسامدرنیسمو تربیت انتقادی انتخاب كامل 

 [. 12]« نیست
ژیرو اعتقاد به نقد مدرنیته دارد و معتقد به نابودی آن 

مدرنیته »مدرنیته را به سه جنبه نیست از این جهت 
 «مدرنیته سیاسی»و  «مدرنیته زیباشناسی» ،«اجتماعی

تقسیم می نماید. ژیرو ضمن نفی مدرنیته اجتماعی و 
 زیباشناسی ، جنبه سیاسی مدرنیته را می پذیرد:

مدرنیته اجتماعی طبق گفته ژیرودارای ویژگی هایی  (1
امكان سود بخشی علوم و مانند آموزه پیشرفت ، اعتقاد به 

و  توجه به زمان كمیت پذیر، پرستش منطق فناوری،
 پراگماتیسم است.

( زیبا شناسی مدرنیته از یك طرف بیان كننده سنت 2
پیشرو ) آوانگاردی( و مخالف ارزش های سرمایه داری است. 

 و ممتاز علیه «فرهنگ واال»از طرف دیگر بیان كننده 
 است. «فرهنگ عوام»

می نامد و  «مدرنیته سیاسی»ه سوم مدرنیته را حوز (3
به نظر او این حوزه به عنوان امكان انقالب دموكراتیك است. 
او می خواهد پیوند با مدرنیسم را حفظ كند . همچنان كه به 
طور مشابه به عوامل سیاسی پیشرفت گرای پسا مدرنیسم و 

ا ب فمینیسم را حفظ نماید. به نظر ژیرو مدرنیته زیباشناسی
 «فرهنگ برتر» مدرنیته اجتماعی برای ایجاد غرب محوری 

فرو دستی و  منطق تسلط،» سفید پوستی مدرنیسم كه
 [ . 13كند تركیب می شوند ]را مطرح می «نابرابری

به نظر ژیرو دموكراسی و فضای عمومی دموكراتیك از 
دستاوردهای مثبت مدرنیته است مهمترین ایده آل طرح 

 است « فضای عمومی دموكراتیك» ت یك مدرنیته كه ساخ
نیاز به دفاع قسمتی از گفتمان تعلیم و تربیت انتقادی دارد 
كه شرط وجود جهان پسامدرن است. به نظر ژیرو ما نمی

توانیم تعلیم و تربیت مدرن را یكسره مردود یا منفی بدانیم 
زیرا كه مبحث نظری و عملی تعلیم و تربیت به شدت با زبان 

ات مدرنیسم تلفیق شده است . هر چند دیدگاه انتقاد و مفروض
گرایی در پیوند با ماركسیسم بوده و این امر در بنیان گذاران 
اولیه انتقادگرایی آشكار تر است، ولی ژیرو به محدودیت ها و 
نقاط ضعف دیدگاه ماركسیستی در تعلیم و تربیت اذعان 

 [ . 14دارد]
محافظه كاری است  ژیرو هم منتقد نظام سرمایه داری و

و هم برخی گرایش های نئو ماركسیستی در تعلیم و تربیت 
كند و آثار او با بهره گیری از منابع مطالعات انتقادی را نقد می

فرهنگی ، یكی از غنی ترین منابع تعلیم و تربیت انتقادی 
است. او تصوری دیالكتیك و پویا از قدرت، ایدئولوژی، 

 ومت به دست می دهد .فرهنگ، باز تولید، و مقا
 بررسی سوال دوم پژوهش :

اهداف تعلیم و » سوال دوم پژوهش عبارت بود از اینكه
تربیت مبتنی بر دیدگاه فریره و ژیرو در آموزش و پرورش 

 .«انتقادی چیست؟
اهداف تعلیم و تربیت مبتنی بر دیدگاه فریره در 

فریره هدف از آموزش را باال بردن  آموزش و پروش انتقادی:
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آگاهی می داند ، وی پرورش آگاهی انتقادی را به عنوان هدف 
كند . به عقیده او هیچ كس اصلی تعلیم و تربیت تاكید می

نادان مطلق نیست چنانكه عالم مطلق وجود ندارد . آگاهی 
ی ب» كند تا از آنچه اصطالحا سلطه آمیز ف جهل را مطلق می

[. هر قدر فرد 10می نامد ، به نفع خود بهره برد] « فرهنگی
رابطه علی ، معلولی میان پدیده ها را درست تر درك كند ، 
فهم او انتقادی تر خواهد بود . فریره در مقابل آگاهی انتقادی 
از دو نوع آگاهی جادویی و ساده لوحانه ) خام ( نام می برد: 

یرا او از درك رابطه در اولی پدیده ها بر فرد تفوق می یابند ز
علی میان آنها ناتوان است و در دومی فرد ساده انگارانه در 
كنترل واقعیات ، خود را برتر دانسته و در نتیجه خود را در 

[ . فریره 10فهم آنها آنگونه كه خوشایند است ، آزاد می داند ]
هدف از آموزش و پرورش را باال بردن سطح آگاهی انتقادی 

ند تا بتوانند آزادانه فكر كنند و نسبت به هر فراگیران میدا
چیزی كه در محیط اجتماعی و فرهنگی خود می بینند ،نظر 
داده یا آنها را مورد انتقاد قرار دهند . فراگیران باید در مدارس 
عالوه بر آموزش خواندن ، نوشتن، حساب كردن و آموزش 

د خود نهایی نظیر تاریخ ، علوم و تعلیمات اجتماعی یاد بگیر
را بهتر شناخته و به ارزش های واالی انسانی خود پی ببرند 
و منتقدانه برخورد كرده و بدانند كه آن گونه زندگی كنند كه 
شایسته آن هستند و بدانند كه قادرند خود و جهان خود را 
آن گونه كه می خواهند ، تغییر دهند . لزوم آگاهی بخشی به 

آنان در برنامه های درسی  ستمدیدگان و بنیادی شمردن نیاز
ویژگی آموزش و پرورش انتقادی فریره می باشد . وی آموزش 
و پرورش را به زندگی فراگیران پیوند می زند كه باعث 
مشاركت بیشتر آنها در یادگیری و سود مندی بیشتر فرآیند 

[ . فریره اعتقاد به 15تعلیم و تربیت را در پی خواهد داشت]
كه آگاهی فراگیران به جهان فعال را  آموزش و پرورشی دارد

سبب شود نه منفعل و این از طریق فكر آزادانه میسر بوده و 
دائما سوال كنند و با نگاهی انتقادی به آنچه یاد می گیرند 

 [ .  16معنا دهند ]
او آموزش و پرورش رهایی بخش را پیشنهاد می دهد تا 

مودنی در دنیا از طریق آن افراد بتوانند خود را به عنوان آز
تفسیر كرده و قادر به باز سازی خود و دنیای پیرامون خود 
شوند. آگاهی انتقادی كه هدف اصلی آموزش فریره است به 

 شكل زیر قابل تبیین است : 4
فهم این كه جامعه و تاریخ می توانند به  :1آگاهی از قدرت

دست انسان و گروه های سازمان یافته ، ساخته و بازسازی 

                                                           
1 Power awareness  
2 Critical literacy 
3 Desocialization 
4 Self -organization / Self –Education 

 .شوند

رفتارهای تحلیلی تفكر كه از سطح تقلید ،  :2سواد انتقادی
اسطوره های سنتی ، عقاید صرف و كلیشه های رایج گذر 

كند و معنای عمیق هر حادثه ، متن ، تكنیك، روند، می
 كند .موضوع ف موقعیت یا تصویر را كشف می

پس از شناخت و مبارزه با  : 3عدم همنوایی با جامعه
اسطوره ها ، نقادانه ارزش های عقب مانده كه در جامعه 

 كند.درونی شده بررسی و نقد می

فرد به ابتكار عمل  : 4خود سازماندهی / خود آموزی
برای تغییر مدرسه و جامعه به دور از روابط مستبدانه و غیر 

ی ژه هادموكراتیك ، توزیع نامساوی قدرت و با شركت در پرو
 [ .17تغییر اجتماعی دست می زند]

به طور خالصه اهداف اصلی تعلیم و تربیت از دیدگاه 
 فریره عبارتند از :

تربیت شهروندان متفكر و نقاد ، فعال و مشاركت جو  (1
كه بتوانند در سازماندهی واقعیت های اجتماعی ، 

 فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی مشاركت كنند.

ت و آگاهی انتقادی ) در مرحله باال بردن سطح شناخ( 2
اول آگاهی نسبت به خود به عنوان یك انسان كارساز و در 

 مرحله بعد نسبت به جامعه(
 انجام و آن تغییر و ساخت برای جهان از شناخت (3
 .موجود وضعیت تغییر برای اندیشه با توام عمل

 ، سیاسی مسائل تحلیل برای آمادگی ایجاد (4
 روزمره زندگی اقتصادی و اجتماعی

 آموزشی مختلف مراحل در عمل و نظریه تلفیق (5
 و شوند می مواجه آن با كه آنچه هر نقد آموزش (6

 .آموزشی محتوای چرای و چون بی نپذیرفته
( كسب آگاهی عمیق از نابرابری ها و بی عدالتی ها در 7

 جامعه.

( كسب مهارت گفتگوی دیالكتیكی درباره مسائل و 8
 جامعه.موضوعات 

اهداف تعلیم و تربیت مبتنی بر دیدگاه ژیرو در 
به نظر ژیرو هدف آموزش و  آموزش و پروش انتقادی :

پرورش كمك به افراد برای كسب دانش مورد نیاز به منظور 
كامیابی به عنوان یك شهروند است.تعلیم و تربیت به عنوان 

ولیت ویك فرآیند تغییر ، مردم را از ناتوانی درباره پذیرش مس
رفتارهایشان می رهاند . از نظرگاه پسامدرنیسم انتقادی ، 
فرآیند كسب دانش و معرفت ، فرآیندی ایدئولوژیك است. 
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برای روشن كردن باید رابطه مفروض بین دانش و نظم  
اجتماعی را بررسی و تعریف كرد. تعلیم و تربیت انتقادی بر 

 فتاین فرض استوار است كه صورت های مختلف كسب معر
درباره جهان ، از طریق مجموعه ای از نظریه ها و توجیه های 
منطقی خاص ، سازماندهی می گردد و دربردارنده موقعیت 
ویژه ای است . زیر ساخت هر توجیه و موقعیت مربوط به آن 
، مجموع خواسته هایی است كه شیوه اندیشه افراد را درباره 

یع ن از تغییرات وسجهان باز می نماید. تعلیم و تربیت پسامدر
، حذف روابط مسلط قدرت و دانش و ایجاد جامعه ای كه در 
آن دسترسی به اعمال دموكراتیك چند گانه ارزشی ، روابط 
اجتماعی فردی و گروه های اجتماعی امكان پذیر است، 

 [.18كند ]حمایت می
 از نظر مربیان پسامدرن روند سیاسی تعلیم و تربیت:

پردازان سنتی كه آموزش و پرورش را برخالف عقیده نظریه 
موضوعی بی طرف ) خنثی( می دانند تعلیم و تربیت ، امری 

و  تعلیم» سیاسی است از این رو ژیرو براین باور است كه : 
تربیت نه تنها باید به وجود آورنده دانش تلقی شود ، بلكه 
باید به وجود آورنده فعال سیاسی باشد . تعلیم و تربیت 

ه جای رد كردن زبان سیاست باید آموزش عمومی انتقادی ب
را با ضروریات یك دموكراسی انتقادی پیوند دهد . تعلیم و 
تربیت انتقادی باید با فلسفه ای عمومی كه وقف اعاده رسالت 
اولیه مدارس است پر بار شود یعنی مدارس باید به مكان های 

یل دتعلیم و تربیت انتقادی در خدمت آفریدن شهروندانی تب
شود كه قادر به اعمال قدرت بر زندگی خود و به ویژه بر 

 .« شرایط تحصیل دانش باشند
مدارس به عنوان حوزه های عمومی دموكراتیك و 

به نظر ژیرو مدارس باید به  تربیت شهروندان انتقادی :
جای تربیت اقتدار گرا و استبدادی ، تربیت دموكراتیك و 
تربیت شهروندان انتقادی را در دستور كار داشته باشد او می 

زبان تعلیم و تربیت انتقادی باید مدارس را به عنوان  » نویسد: 
حوزه های عمومی دموكراتیك بنا نهد . این امر تا حدی به 

ست كه مربیان باید تعلیم و تربیت انتقادی را پرورش این معنا
دهند و در آن دانش عادات و مهارت های شهروندی انتقادی 
را به جای شهروندی صرفا خوب آموزش داد و به كار بست. 
این امر به معنای فرصت دادن به فراگیران است تا ظرفیت 
 انتقادی را برای مبارزه و تغییر اشكال سیاسی و اجتماعی

موجود به جای ساز گاری صرف با آنها گسترش دهند و نیز 
به معنای تجهیز دانش آموزان به مهارت هایی است كه نیاز 

خود  « صدای» خواهند داشت تا خود را در تاریخ جای دهند، 
را بیابند و اعتقادات و همدردی ضرورت برای اعمال شجاعت 

ادات و رسوم مدنی را فراهم كنند . خطر ها را قبول كنند و ع
و مناسبات اجتماعی را كه برای اشكال عمومی دموكراسی 

 [. 19ضروری هستند تقویت كنند ]
ژیرو اعتقاد دارد كه مدارس از طریق برنامه درسی پنهان 
سلطه آموزشی را تحكیم می بخشند . هدف اساسی او در 
تعلیم و تربیت انتقادی روشن كردن كاركرد های مدارس از 

درباره سیاست های فرهنگی و آموزشی ،  طریق گفتگو و
اندیشه ها ، ایدئولوژی ها ، قدرت ، تاریخ ، نژاد ، جنسیت و 
ارتباط آنها با فرآیندهای مدرسه ای است . تعلیم و تربیت 
انتقادی در جهت حذف یا كاهش سلطه آموزشی حركت 

كند . ژیرو اعتقاد دارد كه تعلیم و تربیت انتقادی تالش می
 ف زیر را محقق سازد:دارد اهدا

شكل های جدید دانش را از طریق تاكید بر رد  (1
اد ایج « میان رشته ای» دیسیپلین ها و خلق دانش 

 كند.

سواالتی در ارتباط با حاشیه نشینی و مراكز قدرت  (2
 در مدارس طرح كند.

 تفاوت های بین فرهنگ خاص و عام را بررسی كند. (3

ران را به عنوان عامل تسهیل گری است كه فراگی (4
 ، انتقادی و فعال پرورش دهد.توانمند

اصل  3ژیرو اعتقاد دارد كه تعلیم و تربیت انتقادی بر 
 استوار است كه عبارتند از :

 الف( تاكید بر فرهنگ فردی یا تجربه زندگی .
ب( توسعه صدای انتقادی از طریق نگاه انتقادی به جهان 

 افتد.  و جامعه كه از طریق گفتگو با دیگران اتفاق می
ج( تغییر جامعه به منظور برابری همه شهروندان از طریق 

 مشاركت فعال در جامعه . 
به طور كلی دیدگاه های ژیرو را می توان در چند بند به 

 شرح زیر بیان كرد :
 اخالق باید محور كانونی تعلیم و تربیت باشد. (1

دانش و مواد درسی نباید متونی مقدس و تغییر  (2
 .ناپذیر تلقی شوند

دانش انتقادی باید زمینه ایجاد دانش جدید را فراهم  (3
آورد و بتواند با ساخت شكنی و گذشتن از 

 محدودیت های نظم موجود به نتایج تازه برسد.

مفهوم ثابت فرد ، یعنی این تلقی از انسان كه ذات  (4
و ماهیتی ازلی ، ابدی و تغییر ناپذیر دارد باید 

انند كه تبع نوسازی شود و دانش آموزان باید بد
سرشت سیال آدمی ،حقیقت نیز همیشه و همه جا 

 معنای واحدی ندارد.

دانش آموزان باید همیشه به نحوه جدیدی از هویت  (5
 و مناسبات اجتماعی فكر كنند.

مطالعات فرهنگی باید به عنوان آموزش عمومی در  (6
 مدارس تجویز شود.
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تربیت سیاسی از مهم ترین جنبه های تربیتی  (7
 ود.محسوب می ش

 

 بررسی سوال سوم پژوهش :
فریره و ژیرو چه » سوال سوم پژوهش عبارت بود از اینكه 

 . « روش /روش های آموزشی را پیشنهاد می كنند؟
به عقیده فریره تعلیم و آموزش طرح مساله فریره : 

تربیت رایج در مدارس ، عمل ذخیره كردن اطالعات است كه 
[ . این نوع آموزش 10معلم ذخیره كننده و شاگردان انبارند ]

را آموزش پاسخ محور گویند كه در آن تربیتی موفق تر است 
كه اطالعات ، معلومات یا پاسخ های بیشتری را در زمینه های 

[. فریره در 20دانش آموزان قرار دهد ]مختلف در اختیار 
آموزش » نوعی آموزش فعال به نام «آموزش بانكی» مقابل 

كند كه در آن به جای اعالمیه را پیشنهاد می «طرح مساله
گفتگو و جای انتقال صرف اطالعات ، معرفت و شناخت می 
نشیند. دیگر معلم تنها كسی نیست كه درس می دهد بلكه 

ث با شاگردان یاد می گیرد . شاگردان و خود او نیز در بح
معلم هر دو مسوول جریانی هستند كه با هم در آن رشد می 

[ . آموزش طرح مساله فریره آموزشی مساله محور 10كنند ]
است و شاگرد مانند یك محقق با آن برخورد كرده و ضمن 
استفاده از راهنمایی های معلم ، همكاری با دیگر شاگردان را 

كند . وی طرز كار با دیگران را می آموزد و به مینیز جلب 
[ . جنبه مهم 20كند]تدریج روحیه علمی در او رسوخ می

است كه به معنای رابطه بین  « گفت و شنود» طرح مساله
معلم و فراگیران به صورت افقی است و نقش ها قابل تغییر 
است و هدف اصلی از مواجهه با سواالت كشف واقعیت به 

[ . به اعتقاد فریره گفت و شنود آزادی 21یگر است]كمك یكد
بخش تنها یك تكنیك نیست كه ما بتوانیم از آن برای كمك 
به خود و گرفتن نتیجه استفاده كنیم بلكه باید وسیله ای 
باشد كه در طبیعت تاریخی بشر نقش داشته باشد. به این 
معنا كه گفت و شنود نوعی موضع ضروری است تا جایی كه 

[. در 22ان ها ، موجوداتی اجتماعی و انتقادی شوند ]انس
پاسخ به سوال سوم تحقیق اصول كلی زیر بر روش های 

 پیشنهادی فریره حاكم است كه عبارتند از :
در روش مدنظر فریره توصیه می شود كه به دانش  (1

آموزان برای ساخت دانش به جای حفظ طوطی وار 
 مطالب كمك شود.

یادگیری فریره آموزش چگونه  –در فرآیند یاددهی  (2
فكر كردن و منتقدانه نگریستن از اهمیت به سزایی 
برخوردار است استفاده از روش آموزشی فعال به نام 
آموزش طرح مساله به جای آموزش بانكی در 

مدارس سنتی پیشنهاد می شود كه در آن مهمترین 
 كار طرح مساله است نه حل مساله .

كه دانش آموزان به  در این روش تاكید می شود (3
( 4گفت و شنود و فكر كردن برای حل مساله و 

 جستجوی راههای خالقانه تحریك و تشویق شوند.

در روش طرح مساله باید مسائلی طرح شود كه با شرایط 
زندگی دانش آموزان مطابقت داشته باشد و به آنها كمك كند 

 .دتا علل و تاثیرات ممكن در زندگی شان را كشف و درك كنن

در خالل گفت و شنود هر كس آن چیزی را می آموزد 
 كه به آن در دنیای پیرامونش نیاز دارد .

ژیرو معتقد تدریس و روش آموزشی از دیدگاه ژیرو : 
است كه تدریس باید به عنوان قسمتی از طرح برنامه درسی 
بزرگ تر مربوط به ساخت موضوعات و شكل سیاسی مدارس 

وكراتیك دیده شود. در این دیدگاه به عنوان فضای عمومی دم
معلمان نباید موضوعات درسی را تدریس نمایند بلكه آنها باید 
قدرت بررسی متن را از طریق اجازه دادن به فراگیران در آنها 

شكل های خواندن » بوجود بیاورند كه متون را خارج از
قرائت نمایند . نظریه پردازان پسامدرن انتقادی چون « یكسان

سعی دارند كه نقش معلم و ماهیت تدریس و هدف آن ژیرو 
را از نو تعریف كنند به موازات انتقاد های نیرو هایی كه موجب 
تضعیف گروه های بزرگی از جامعه شده اند روند هایی را كه 
تحت پوشش مشروعیت تربیتی و اثر بخشی موجب بی 

 ناقتداری  معلمان گردیده اند نیز شناسایی می نمایند در میا
، شیوه های «آزمون های استاندارد شده» این نیرو ها باید از

ارزشیابی صالحیت معلمان و مدارسی كه با تحكم از باال به 
پایین اداره می شوند ، نام برد این سازو كارها ، قدرت طراحی 
و هدایت تدریس را از معلم سلب كرده ، آن را به مدیر یا 

رو معتقد است [ . ژی2قانون گذار تفویض می كنند ]
دستورات فناورانه مهندسی  » آموزشگاهها و آموزش به وسیله

اداره می شود وی فرضیه های نمونه فنی برنامه  « عقالنی
 های درسی زیر را مورد انتقاد قرار می دهد:

نگرش میدان برنامه های درسی باید به سود گزاره  (1
های قانون واری كه از نظر تجربی قابل آزمایش باشد 

 كند. كار

علوم طبیعی برای مفهوم ها و فناوری های نگرش  (2
برنامه های درسی ، طراحی و ارزیابی نمونه شایسته 

 ای بدست می دهد.

دانش باید عینی و قابل بررسی به گونه بیطرفانه ای  (3
 توصیف شده باشد .

حالت های » و « واقعیت» جمالت ارزشی باید از (4
ا كه میتواند و باید عینی باشد جد« پرسشی

شود.پافشاری بر دانش عینی ، قانون وار و بی ارزش 
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، مردم را به نادیده گرفتن جنبه های مهم آموزش  
 كند .ترغیب می

ژیرو معتقد است : هدف و پرسش های مربوط به سرشت 
های اخالقی و سیاسی آموزشگاهها یا به فراموشی سپرده شده 

[. 18]اند و یا با كوچك انگاری با آنها برخورد شده است 
برنامه درسی در این دیدگاه از قبل تهیه نمی شود بلكه از 
تعامل و عمل مشاركت جویان تولید می شود . برنامه درسی 
مواد و متونی را شامل است كه بر اساس منابع فرهنگی 

 طراحی می شود و فراگیران با خود به مدرسه می آورند. 
 بررسی سوال چهارم پژوهش :

نقش معلم و  » ارت بود از اینكهسوال چهارم پژوهش عب
 .« دانش آموز در فرآیند آموزش از نظر فریره و ژیرو چیست؟

آموزان در و دانش «كنندههماهنگ» معلم در نقش
فریره برمبنای از دیدگاه فریره:  «اعضای گروه» نقش

 «نهاد فرهنگ عمومی» تجربه سوادآموزی خویش در برزیل
فاهیمی تازه جانشین مفاهیم كند كه در آن مرا پایه ریزی می

كهنه و سنتی شده اند . او به جای مدرسه كه به تعبیر او 
ه ، ب «حلقه/ محفل فرهنگی» مفهومی سنتی و منفعل است

گفت و » ، به جای سخنرانی«هماهنگ كننده » جای معلم
دهد را قرار می «اعضای گروه» و به جای دانش آموزان «شنود

موجب می شود تا كالس درس به [ . این تغییر نام ها 16]
گروهی تبدیل شود كه در آن اعضای گروه به كمك هماهنگ 
كننده ، از طریق بحث و گفت و شنود با هم به دنبال پاسخ 
دادن به سواالتی باشند كه برای خود یا دیگر اعضای گروه 
ایجاد شده است. فریره تغییر جهان را مشروط به شركت فعال 

گی و رشد آگاهی انتقادی آن ها می داند افراد در محافل فرهن
و آن را تغییری یك شبه نمی داند  كه اتفاقی یا به آسانی 
انجام شود . بلكه همه شركت كنندگان باید خواستار این 
تغییر بوده و برای آن تالش كنند همچنین به نظر او ضرورتی 
ندارد كه مربیان از فهم نظری باال تری نسبت به دانش آموزان 

كند كه هماهنگ [. فریره پیشنهاد می16خوردار باشند]بر
كننده مسائلی را كه برای پرسش و بحث طرح می كنند ، به 
كمك گفت و شنود دو طرفه از زندگی دانش آموزان، 
موضوعات اجتماعی و مطالب علمی را انتخاب كند. 
سازماندهی فضای فیزیكی كالس درس ، قرار دادن دانش 

گروه های كوچك ، تقویت خود انگاره آموزان در حلقه یا 
موزان به عنوان همكاران معلمان ، تمرین های واقعی، آدانش

گوش دادن به گروه و فعالیت های عملی و مشاركتی و تشویق 
افراد برای اعتماد به همدیگر برای یادگیری و تغییر موثر ، از 

[. در 17وظایف یك معلم انتقادی از دیدگاه فریره است ]
طرح مساله معلم و شاگرد هم زمان هر دو نقش را  آموزش

كند ایفا می كنند . گاه معلم در كالس نقش شاگرد را بازی می

و از دانش آموزان می آموزد. تكتك دانش آموزان در كالس 
درس مورد نظر فریره همچون معلمانی هستند كه عالوه بر 
 اینكه در حال كسب دانش و باال بردن آگاهی خود هستند ،

 .دهند به معلمان و دیگر شاگردان نیز یاد می
در روش او ، معلمان نباید از روش هایی استفاده كنند كه 
دانش آموزان رامنفعل و غیر منطقی سازد و برای آنها در 
سكوتی خواب آور سخنرانی كنند. آن ها باید فراگیران را برای 

ران [ . هر قدر فراگی17زندگی سیاسی در جامعه آماده كنند ]
از مجال پرسش كردن و طرح مساله بیشتری برخوردار باشند 
 ، یادگیری آن ها معنادارتر و دارای كیفیت باالتری خواهد بود 

این بدان جهت است كه با طرح مساله از جانب دانش 
آموز یا با ایجاد سوال برای او از سوی معلم یا كتاب درسی 

آرامش ناشی از احساس نیاز او به یادگیری و برخورداری از 
آن در وی تحریك شده و اورا مستعد دریافت پاسخ و 

[. بنابراین نظر فریره 20كند]برانگیخته برای یادگیری می
درباره نقش معلم و دانش آموز در تعلیم و تربیت یعنی پاسخ 

 به سوال چهارم تحقیق به طور خالصه چنین است:
نقش معلم طرح سواالت تحریك كننده فكر است.  (1

م منتقد معلمی است كه طرح كننده خوب معل
سواالتی باشد كه ذهن را تحریك و دانش آموزان را 

 كند.تشویق به تفكر می

كند كه برای باال بردن معلم اطالعاتی را فراهم می (2
 آگاهی انتقادی دانش آموزان الزم است.

تعیین موضوعات گفت و شنود با توجه به وضعیت  (3
از جمله وظایف معلم عینی فراگیران و جامعه آنان 

 است.

معلمان باید درباره مسائل فراگیران و جامعه بیاموزند  (4
 و اطالعات كافی داشته باشند.

ایفای نقش روشنگری، مستلزم آگاهی معلم از  (5
فرهنگ سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی معلمان بوده و 
معلمان باید همراه دانش آموزان به كالبد شكافی، 

 ائل اجتماعی بپردازند.تحلیل ، نقد و بررسی مس

به نحوی برنامه ها را طراحی و اجرا كنند كه دانش  (6
آموزان بتوانند نحوه یادگیری را بیاموزند و دالیل و 

 چرایی محتوا و چیزها را درك كنند.

مسائلی را كه یادگیرندگان مسلم و بدیهی فرض می  (7
كنند ، به چالش بكشند تا آنها به دنبال یافتن دالیل 

 نها در دفاع از عقاید خود باشند.و چرایی آ

معلم نقش شاگرد را نیز در آموزش طرح مساله  (8
برعهده دارد و به نوعی یادگیرنده است و از تكتك 

 دانش آموزان می آموزد.

اعضای گروه ) دانش آموزان( به كمك هماهنگ  (9
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كننده ) معلم( از طریق بحث و گفت و شنود به 
 سواالت پاسخ می دهند.

پس از طرح سوال توسط معلم ، خوب  شاگردان باید (10
 به آن فكر كنند و همه جوانب آن را بررسی كنند.

در آموزش طرح مساله برخالف آموزش بانكی كه  (11
آموزان فعالیت معلم و شاگرد دو پاره می شود ، دانش

 همكار معلم در پژوهندگی اند.

ژیرو نقش معلم در برنامه درسی پسامدرن ژیرو : 
وقعیتی كه معلمان نیاز به تفكر مجدد در همچنین به ایجاد م

، و رد تقلید دانش «1روشنفكر عمومی» نقش هایشان به عنوان

تخصص و كنار گذاشتن عقالنیت كه به گفتمان نظریه برنامه 
معلمان نیاز به برعهده  كند ، اعتقاد دارد.درسی هم سرایت می

گرفتن وظیفه تعریف مجدد رهبری آموزشی از طریق شكل 
انتقاد گرایی اجتماعی و شجاعت مدنی دارند كه اجازه های 

بدهد كه آنها جو مخالف را )درون و بیرون مدارس( ایجاد 
كنند كه به طور فزاینده ای در چالش با بازنمایی ایدئو لوژیك 
و روابط قدرت است كه فضای زندگی عمومی دموكراتیك را 

 كاهش می دهد.
حول)ت معلمان به عنوان روشنفكران عمومی

یكی از جالب ترین نظریات تربیتی ژیرو نقش معلم : ن(آفری
در نظام تربیتی است . اگر معلمان نقش فعال در ایجاد سواالت 
اساسی درباره آنچه كه تدریس می كنند و اهداف عالی تری 

رای ، این ابزاری بآن تالش می كنند ، برعهده بگیرندكه برای 
ادی تر در دفاع از آنها می شود كه نقش سیاسی ترو انتق

ماهیت انسانی شغل و به همان اندازه در شكل دهی شرایط 
كه تحت آن شرایط كار می كنند ، داشته باشند . نظریه 
معلمان به عنوان روشنفكران تحول آفرین عنوان چندین 

 [.14مقاله و كتاب منتشر شده ژیرو می باشد]
كه ژیرو می نویسد: ما معتقدیم كه معلمان نیاز دارند 

خودشان را به عنوان روشنفكران عمومی در نظر بگیرند كه 
مفهوم پردازی و اجرا ، تفكر و عمل را با هم تركیب نموده و 
یك طرح سیاسی در تالش برای رسیدن به آزادی و عدالت را 

 [ . در این جهت به این نكات توجه كنند:12بنا نهند ]
ازشكلهای تربیتی كه دانش را ثابت می بینندیك  (1

مرجع انتقادی و فرصتی برای فراگیران برای باز 
 پرسش تاریخ و صداهای متنوع فراهم نمایند.

                                                           
1 Public intellectual  
2 Generative themes 
3 Power  
4 Authority 
5 Debate  
6 Decision making    

 سیاسی و نظری اساس عمومی روشنگری عقیده (2
 خودشان میان انتقادی گوی و گفت كه معلمان برای

 شرایط برای تالش جهت در ، دارند آموزان دانش و
 كارهای با خودشان مشاركت و تامل برای الزم

 موانع و عادالنه غیر گفتمان تغییر مورد در دیگران
 .نماید می فراهم ای مدرسه

 نقش دوباره تعریف برای معلمان برنیاز مفهوم این (3
 ایجاد جهت در آموزشی رهبران عنوان به خودشان

 زبان خود آموزان دانش با دهد اجازه كه هایی برنامه
. دارد داللت ، گیرند كار به را اجتماعی انتقادی

توانایی معلمان در اعمال قدرت برآموزش و پرورش 
، همكاری با سایر معلمان ، مراوده با مردم ، ایجاد 

سیاسی( برای همكاری  نكردن تشكیالت )صنفی
گروهی ، پرداختن به گفت و شنود نقادانه با 
فراگیران درباره مسائل سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی 

استعمال مواد  و شناخت این امر كه مسائلی از قبیل
مخدر و  ... نباید از سوی مدرسه نادیده انگاشته 

 [2شوند ]
 بررسی سوال پنجم پژوهش :

محتوای » سوال پنجم پژوهش عبارت بود از اینكه
آموزشی مطلوب در دیدگاه فریره و ژیرو چه ویژگی هایی 

 . « دارد؟
در آموزش طرح مساله و گفت فریره :  2موضوعات مولد

محتوای برنامه آموزشی نه می تواند هدیه باشد و و شنودی ، 
نه تحمیلی ، بلكه ارائه سازمان یافته و بسط یافته چیزهایی 
است كه دانش آموزان می خواهند درباره آن ها بیشتر 

 [ .10بدانند]
موضوعات مورد نظر فریره در روش گفت و شنود مسائلی 

وضوعات است كه از زندگی دانش آموزان اخذ می شود . این م
 طبق معیارهای زیر تعریف و طبقه بندی می شوند:

موضوعاتی كه در اخبار ) تلویزیون و روزنامه ( مطرح  (1
 می شوند . 

آید( كه ابعاد موضو عاتی )به غیر از آنچه در اخبار می (2
و 3سیاسی دارند ، مانند : پرسش هایی در باره قدرت

و تخصیص 6، تصمیم گیری5، مجادالت 4مرجعیت
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 .1منابع 

دارند و  «2پتانسیل آموزشی » موضوعاتی كه غالبا (3
 ترغیب به یادگیری را افزایش می دهند.

به عقیده فریره نقطه آغاز تنظیم محتوای آموزشی باید 
موقعیت وجودی ، عینی و كنونی فراگیرندگان باشد . این 
موقعیت باید برای آنان در قالب مساله طرح شود تا آنان را به 

ادار كند تا نه فقط در مقام نظر ، بلكه در چالش كشانده و و
 مقام عمل به آن پاسخ دهند.

از آنجا كه محتوای آموزشی در روش طرح مساله مبتنی 
بر دیدگاه فراگیران نسبت به جهان تهیه و تنظیم مشود ، 
بنابراین محتوای برنامه ، پیوسته قابل توسعه بوده و خود را 

ظف است موضوعاتی را كه كند . بنابراین مربی مونوسازی می
به وجود آمده ، در قالب مساله ، نه سخنرانی برای آنان 
بازنمایی كند و دانش آموزان نیز حق دارند در این امر 
مشاركت كنند و موضوعاتی را كه قبال در برنامه گنجانده 

[ . وقتی بررسی موضوعات مولد در 10نشده ، به آن بیفزایند]
ی بخش صورت پذیرفت ، فرد جهان موضوعی با روشی آگاه

به آگاهی انتقادی از جهان پیرامون خود دست می یابد . 
پیشنهاد فریره برای تحلیل موضوعات مولد دو فرآیند رمز 
گذاری و رمز گشایی است . بدین معنا كه واقعیت عینی و 
وجودی نخست در قالب انتزاعی رمز گذاری می شود ، به گونه 

آن در حال تعامل با هم نشان ای كه عناصر تشكیل دهنده 
داده شوند. آن گاه كشف رمز با حركت از امری تجریدی به 
امری عینی به دریافتی انتقادی از واقعیت خارجی می انجامد 

 . در واقع یك عمل رفت و برگشتی صورت گرفته است :
ابتدا از جزء به كل و دوباره از كل به جزء. این حركت     

می شود فاعل شناسا جایگاه خود را رفت و برگشتی ، موجب 
 رمز وجودی و عینی در مساله مورد بررسی ) یعنی موقعیت

 به موضوع با را خود نسبت گاه آن و دهد تشخیص(  شده
 این مانجا فریره برای استدالل. كند تعیین انتقادی ای گونه
 موقعیت با فرد وقتی كه است این برگشتی و رفت عمل

(  واقعیت آن از طراحی یا تصویر قالب در)  شده رمز وجودی
 جریان در.  كند گشایی رمز را آن است مایل ، شود می مواجه

 ، نامید توصیف موقعیت را آن توان می كه گشایی رمز این
كشف تعامالت اجزای مختلف واقعیت تسهیل می شود و آن 

 چه پیشتر به صورت مبهم درك شده بود ، اكنون برای
در آموزش و پرورش انتقادی برای دروسی او معنا می یابد. 

نظیر خواندن ، نوشتن ، هنر ، ریاضیات ، علوم و تاریخ نیز 
پیشنهاد می شود كه محتوای آن ها به گونه ای انتخاب شود 

                                                           
1 Resource allocation     
2 Pedagogical potential 

كه با زندگی دانش آموزان ارتباط داشته باشد تا دانش آموزان 
وت قبتوانند درباره آن ها منتقدانه نظر داده و به نقاط ضعف و 

 [ .3مطالب آموزشی اشاره كنند]
با توجه به نظرات فریره ، به منظور پاسخ به سوال پنجم 
تحقیق می تواناصول زیر را برای انتخاب محتوای آموزشی در 

 نظر گرفت :
محتوای آموزشی متناسب با فراگیران ، نوع جامعه ،  (1

فرهنگ و موقعیت آن ها و پس از تشكیل محافل 
ل شاگردان و مربیان در خالل فرهنگی با شركت فعا

 گفت و شنود و با توافق هر دو گروه انتخاب شود.

مسائل مهم اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی  (2
 در برنامه درسی گنجانده شود.

 
از تجربه زندگی مردم به عنوان یك كل و نیاز های  (3

 ضروری و اساسی آنها در زندگی استفاده شود.

ن المللی در گفت و شنود موضوعات محلی ، ملی و بی (4
 برای تعیین محتوای برنامه درسی لحاظ گردد.

استفاده از دو فرآیند رمز گذاری و رمز گشایی برای  (5
تحلیل موضوعات مولد كه در آن فرد با واقعیت عینی 

كند و و رمز گذاری شده از زندگیش برخورد می
مایل است آن را رمز گشایی كند . در حین این 

برگشتی است كه فرد منتقدانه به آن فرآیند رفت و 
موضوع نگریسته و رفتار خود را برای مقابله با آن 

 تغییر می دهد .  

متون درسی مقدس محتوای آموزشی از منظر ژیرو: 
 نیستند: لیوتار از پیشتازان پسامدرنیسم می گوید : پسامدرن

است ، یعنی سخن ها در عرض  « باور نداشتن به فراروایت ها»
 یكدیگر هستند و هیچ جایگاه مرتفعی در ارزیابی سخن های

دانش مربوط » نداریم . ژیرو در این مورد می گوید: « دیگر»
به مواد درسی نباید به عنوان یك متن مقدس در نظر گرفته 
شود ، بلكه باید همچون بخشی از یك اشتغال بی پایان به 

نت هایی كه می توانند باز خوانی و در انواع روایت ها و س
شرایط مختلف سیاسی از نو صورت بندی شوند، گسترش 
یابد.یك موضوع بحث در اینجا ، ساختن گفتمانی در باب 
اقتدار متجلی در متن است كه نسبت به قدرت حساس است 
و به عنوان بخشی از یك تحلیل وسیعتر مبارزه بر فرهنگ 

ای كه در سطوح دانش مواد درسی  تكامل یافته است . مبارزه
، تعلیم و تربیت و اعمال قدرت نهادی گسترش یافته است. 
یكی از مفاهیم مورد توجه تعلیم و تربیت پسامدرن اقتدار 
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( است منظور از این مفهوم در 1متنی ) اقتدار متجلی در متن

برنامه درسی پسامدرنیسم ، اقتداری است كه از طریق كتابها 
شكل های » [.23و برنامه درسی فراهم می شود ]و نوشته ها 

در پسامدرنیسم  « خواننده » : برای بررسی معنی « 2خواندن

باید به این نكته مهم توجه داشت كه پسامدرنیسم جریانی 
و صالحیت تفسیر متن را كه در  « خواننده» است معطوف به

است ، از آن خوانندگان می  « مولف» زبان مدرن متعلق به
. از این منظر خوانندگان پسامدرن واجد قدرت صالحیت داند

 « 5تفسیر» ، « 4فهم » ، « 3خواندن » چشمگیری هستند.

مورد توجه این دیدگاه است .ژیرو دو مفهوم در ارتباط با متن 
 را روبه روی هم قرار می دهد:

متن خواندنی : منظور اشاره به متن یا متون مدرنی ( 1
ایجاد ارتباط با یك پیام خاص و دقیق است كه با هدف و نیت 

تدوین و تنظیم می گردد. این قبیل متون خوانندگان منفعلی 
را مد نظر دارند كه صرفا با پیام همراه می شوند . نقش 
نویسنده در این قبیل متون ، نقش نمایندگی و بازنمایی است 
به این معنا كه آنان به بازنمایی، ترسیم و ارائه واقعیت می 

 ازند .پرد

 یم ژیرو قبول مورد متن( : استنساخی) نوشتنی متن( 2
 دنخوان دوباره خواننده كه شده نوشته خاطر این به كه باشد

 و ازب متون قبیل این.  كندمی استنساخ و بازنویسی ، را آن
 نقش . كنند می استقبال تفسیر باز و تفسیر هرگونه از آزاد،

 ، تولیدی نقشی ، مجدد نگارش و بازنویسی این در خواننده
 [ . 24است] ساختاری و ایجادی ، خالق ، آفرینشی

ژیرو در این باره می نویسد: در شكل های رایج نظریه 
های برنامه درسی ، خواندن از زمینه هایی است كه 
خوانندگان در آن مستقل هستند. از این رو ، معنی یك متن 

از  بازنمایی آناغلب به وسیله نویسنده تعیین می شود كه 
سوی دانش آموز پوشیده می ماند یا معنی متنی ویژگی های 
ثابتی دارد كه فقط به وسیله تحلیل سازی چگونگی كاركرد 
رسمی همراه با تفسیری خاص درك می شود . در هر دو مورد 
، معنی متن با خروج از سلسله شكل ها و خواندن مختلف 

ی خواندن مفهوم متن ظهور می یابد . طبقه بندی شكل ها
[. 12چالش برانگیز دیدگاه مسلط خواندن و تربیت می باشد]

مساله در اینجا وظیفه تربیتی كمك به دانش آموزان برای 
شبكه ای از روابط با متون » تحلیل خواندن از درون متن است

 به منظور آنكه برای دانش آموزان « و موسسات تربیتی دیگر

                                                           
1 Textual authority 
2 Reading formation    
3  Reading 
4  Understanding 
5  Interpretation 

كه ارتباط یك متن با دیگران  « كل نظام درون متنی روابط»
 است را برای آنها قابل دسترسی سازد. 

 بررسی سوال ششم پژوهش :
ارزشیابی در » سوال ششم پژوهش عبارت بود از اینكه

 «آموزش و پرورش فریره و ژیرو چگونه صورت می گیرد؟
در  ارزیابی در آموزش طرح مساله  فریره : –خود

آموزش و پرورش آموزش و پرورش انتقادی فریره كه 
ند كارزیابی نقشی محوری ایفا می  -انسانگرایانه است خود 

كوشش می شود كه از ارزشیابی تحت كنترل معلم  در اینجا
فاصله گرفته شود و از دانش آموزان انتظار می رود در حین 
یادگیری به ارزشیابی پیشرفت به سمت هدف ها بپردازند 

[25 .] 
گسترده ای از توانایی های ارزشیابی طرح مساله ، طیف 

دانش آموزان را از بیان مسائل گرفته تا تولید موضوعات 
یادگیری ، اصالح دیدگاه ها نسبت به جهان و خطر كردن 
برای عمل در زندگی روزانه آنان در بر می گیرد. از آن جا كه 

كند ، طرح توانایی های دانش آموزان در طول زمان تغییر می
د ارزشیابی از تغییرات پیش بینی شده و مساله نیازمند رون

[. ارزشیابی در كالس 26غیر منتظره در دانش آموزان است.]
درس فریره برای كمك به فرد است تا وضعیت خود را با مالك 
های شخصی اش مقایسه كند . مفهوم امتحان و نمره نیز در 
این كالس معنا ندارد.یادگیری تا زمانی ادامه می یابد كه 

موز صالحیت و هدفی را كه مد نظرش بوده ، كسب دانش آ
كند و از فعالیت خود احساس رضایت كند . استفاده از خود 
ارزیابی و مشورت با هر یك از دانش آموزان برای قضاوت 
نهایی درباره عملكرد هر یك از اعضای نظام آموزشی ، مورد 
توجه فریره است.در روش آموزشی فریره ، ارزشیابی در كنار 

یگر عناصر برنامه درسی ، ابزار توانمند ساز نیز هست. دانش د
آموزان می توانند یاد بگیرند كه یادگیری خود را ارزیابی كنند 
و به صورت گروهی درباره اعمالی كه انجام داده اند ، تامل 

 كنند .
در این روش روند ارزشیابی ، از بررسی تاثیر رمز ها بر 

آنان به بحث و عمل آغاز می  یادگیری دانش آموزان و تشویق
شود . بدین ترتیب ارزشیابی از عملكرد ها ، اهداف آموزشی 

ای كند به گونهاعم از تغییرات فردی و اجتماعی را تقویت می
[. 26كه دانش آموزان به عامالنی بر جهان خود بدل شوند]

فریره در بحث ارزشیابی برمباحث زیر تاكید دارد كه پاسخ به 
 حقیق حاضر است :سوال ششم ت
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ارزیابی برای ارزشیابی دانش آموزان استفاده  -از خود (1 
 می شود . 

ارزشیابی هم از تغییر های پیش بینی شده و هم از  (2
 .شود تغییرات غیر منتظره در دانش آموزان انجام می

دستیابی به اهدافی كه مد نظر خود دانش آموزان  (3
یدن رس است و تغییراتی كه به نظر خود داشته اند ، و

به رضایت فردی مالك های مناسبی برای ارزیابی 
 دانش آموزان است.

رمز هایی كه در حین گفت و شنود به بحث گذاشته  (4
می شود ، ارزیابی می گردد تا معلوم شود تا چه 

آشنا بوده و با آنها احساس  اندازه برای دانش آموزان
 اند.قرابت كرده 

رشد درك دانش آموزان از علل و تاثیرات مسائل و  (5
 عملی كردن آنها در ارزشیابی مد نظر قرار می گیرد.

آموخته های دانش آموزان از فعالیت های گروهی و  (6
 میزان عملی كردن آنها ارزیابی می شود. 

ارزشیابی از دیدگاه تعلیم و ارزشیابی از دیدگاه ژیرو : 
ن است در ابعاد مختلفی انجام شود تربیت انتقادی ژیرو ممك

. معلم می تواند مجموعه كارهایی را ارزیابی كند ، كه دانش 
 » آموزان انجام داده اند . ارزشیابی در این دیدگاه كیفی است

ارزشیابی مستمر از فراگیران بخش مهمی از الگوی آموزشی 
 . ارزشیابی به طور منظم« تعلیم و تربیت انتقادی ژیرو است

ساسی نه فقط در پایان نیمسال ، بلكه به طور مستمر در و ا
یادگیری انجام می شود .در این مرحله  –فرآیند یاددهی 

تربیتی از شیوه های مختلف نظیر مشاهده ، مصاحبه ، ارائه ، 
تحقیق ، خود ارزیابی ، شرح حال نویسی ، مجموعه كارها) 

ی شود م پورت فولیو ( ، پرسشنامه هایی كه فراگیران تكمیل
،گزارش های متفاوت فراگیر و فهرست سیاهه از رفتارها و 
اعمال فراگیران استفاده می كنند . معلمان و مدیران به 
صورت فردی و گروهی از فراگیران بازخورد می گیرند ، نتایج 
این بازخورد برای اصالح فراگیر ، برنامه و آموزش استفاده می

تغییر می كنند ، برنامه و شود . همان گونه كه دانش آموزان 
 [.27كند و از آن نقد می شود]ارزشیابی نیز تغییر می

بر اساس سوال های پژوهش و مرحله سوم روش شناسی 
تطبیقی ) همجواری ( مدل بردی به تبیین و تحلیل همه 

 مولفه ها اشاره می شود:
تشابه و تفاوت داللت های تربیتی تعلیم و تربیت 

ژیرو نیز ، همچون فریره ، بی طرفی و : انتقادی فریره و ژیر
و ركود ایدئولوژیك را از گستره تعلیم و تربیت انتقادی دور 

كند آموزش و پرورش هرگز می داند . او در این باره بیان می
تهی از غرض تهی نیست ، و معلم و برنامه درسی بی طرف 
 نداریم . از بررسی دیدگاههای فریره و ژیرو می توان این گونه

نتیجه گیری كرد كه تعلیم و تربیت انتقادی ، از دیدگاه این 
دو متفكر ، شباهت ها و تفاوت هایی دارد . شباهت های این 

 دیدگاه ها را می توان چنین برشمرد :
 نپذیرفتن بی طرفی دانش (1

تكیه بر وظیفه دانش به رها سازی انسان از جبرهای  (2
 گوناگون

با  بر آن فراگیرانآموزش برپایه زمینه و بافت، كه بنا (3
جای دادن گفتمان ها و مسائل در جایگاه های 

 ،نتقال تجربه های خود به كالس درسواقعی و نیز ا
 آن ها را نقد و بررسی می كنند . 

اعتقاد به اینكه تعلیم و تربیت سیاسی است و لذا  (4
همه اركان آن اعم از هدف ها ، برنامه درسی و 

 آموزشی سیاسی هستند.

 گفتگوی عاری از سلطه در كالسبر تاكید  (5

تمركز زدایی قدرت در كالس كه در آمدی در به  (6
چالش كشیدن نظام سلطه و رفتن به سوی تغییر 

 بنیادی اجتماعی می شود .

از مهمترین تفاوت های دیدگاه فریره و ژیرو می توان  (7
 به موارد زیر اشاره نمود:

جهت گیری تجویزی و عمل گرایانه فریره در برابر  (8
رو است . در واقع فریره بیشتر به عمل در تعلیم و ژی

تربیت بها می دهد و در این باره دستوراتی نیز برای 
مربیان داشته است در حالی كه گفتمان ها و مسائلی 

كند بیش تر نظری و انتزاعی كه ژیرو مطرح می
 است.

زمینه و بافت كاری فریره و ژیرو متفاوت است . فریره  (9
افراد بزرگسال در كشورهای  بیشتر كشاورزان و

جهان سوم را تحت آموزش انتقادی قرار داده ، در 
ی خود را با طبقه حالی كه ژیرو نظرات و آموزه ها

 متوسط در آمریكا به حیطه عمل در می آورد.
نقد داللت های تربیتی نگره تعلیم و تربیت انتقادی 

ی در دبا همه گرایشی كه تعلیم و تربیت انتقافریره و ژیرو : 
برخی كشورها در پی داشته است ، این دیدگاه با كاستی هایی 
نیز مواجه است كه نباید آن ها را نادیده گرفت .اما تكیه بیش 
از حد بر ویژگی عقالنی و اجتماعی انسان و خالصه كردن 
ابعاد وجودی انسان در این مقوله سبب شده است كه از جنبه 

انسان غفلت شود . زیرا  های هستی شناسانه ، عرفانی و دینی
قدر مسلم آن است كه این موجود صاحب خرد صرفا از شرایط 

كند ، بلكه فراتر از آن درباره هستی و جهان موجود انتقاد نمی
كند . ) به تعبیر شوپنهاور: انسان غیر مادی نیز تفكر می

[ .از كاستی های 28موجودی معنایی و متافیزیكی نیز است.(]
ه این است كه آن ها همیشه بر جنبه های دیگر این دیدگا
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منفی مدرسه تاكید دارند . آن ها گرایش دارند كه نقد را 
عمدتا در معنای منفی آن به كار برندو بیشتر به نمایش 
كمبود های مدرسه عالقه مند هستند و الگوی عملی ضروری 
سمت و سوی حركت مدارس ، را فراهم نمی كنند كه این 

 لقی می شود . خود نوعی كاستی ت
در نوشته های فریره و ژیرو راهكاری سازنده و كارآمد 
درباره برنامه های مدرسه كمتر دیده می شود، مستندات 

قطعیت نشان دهد كه راه دست نیست كه با محكمی در 
كارهای آنها در ایجاد اصالحات و تحول در كدامیك از 

نكته دیگر در این » جرا در آمده است.نظامهای آموزشی به ا
دیدگاه ، معلمانی كه از این دیدگاه استفاده می كنند از قبل 
باید به ضدیت با وضع موجود گرایش داشته باشند و در واقع 

كه آیا با وضع  شوند، به آنها اجازه تصمیم گیری داده نمی
[.از نقدهای دیگری كه 29موجود موافق یا مخالف هستند ]

 تجویز روش گفتگو به عنوان» ن دیدگاه گرفته می شود ،به ای
شیوه آموزش و یاددهی است كه به عنوان ابزار اصلی یادگیری 
تلقی می شود ، نكته این است كه برای گفتگو معموال به 
سطح برابری از اطالعات و دانش نیاز است ، در حالی كه 

 نواقعیت های كنونی نشان دهنده نابرابری های شدید میا
[ .از كاستی 15]«فراگیران و معلم در سطوح مختلف است.

های دیگر این دیدگاه این است كه آنها به آرمان گرایی ، 
متناقض بودن ، داشتن جنبه های محلی ، انحصاری بودن و 
تحلیل های پدر مابانه متهم هستند. زبانی كه آنها در الگوی 

ه گرا خبتربیتی خود به كار می گیرند ، دست نیافتنی و ن
است. مخالفان تعلیم و تربیت انتقادی اعتقاد دارند كه  فریره 

و ژیرونه تنها از مدرسه كنترل زدایی نمی كنند ، بلكه كنترل 
های جدیدی نیز اعمال می كنند .و دیگر اینكه نظریه پردازان 
انتقادی بر زبان نقد و ایجاد واژگانی مبتنی بر آگاهی اجتماعی 

ا برخی از عبارت هایی كه این متفكران به اقدام می كنند ، ام
كار می گیرند ،عاطفی و شعار گونه است، اصطالحاتی نظیر 

تار ساخ» ، « سكوت تربیتی» توانمند سازی ، ناتوان سازی ،
نیاز مند تحلیل  « رهایی بخش» ، و دیدگاه « های ستم

هستند تا به صورت گزاره های تحقیق پذیر درآیند .كاستی 
و تربیت انتقادی سوگیری تجویزی و عمل گرایانه  دیگر تعلیم

فریره در برابر ژیرو است. فریره بیش تر بر عمل در آموزش 
كند و در این باره دستورهایی نیز برای مربیان ارائه تاكید می

كرده ، در حالی كه گفتمان ها و مسائلی كه ژیرو آن را بررسی 
ت علیم و تربیكرده بیشتر نظری و انتزاعی است . آنچه در ت

انتقادی اساسا از آن غفلت شده است ارائه الگو و راهكارهای 
مناسبی است كه پس از نفی امور جاری در تعلیم و تربیت 
باید به دنبال آنها بود . آن هم الزم و هم ناكافی است . به این 
دلیل الزم است كه فرآیند آگاه سازی انتقادی را به وجود می 

ناكافی است كه عوامل موثر فردی ، اورد و به این دلیل 
اجتماعی و تاریخی ، سیاسی و اقتصادی دیگر در سطح جامعه 
الزمه تغییر است.نقد وارد بر نظریات فریره و ژیرو مبین آن 

از  است كه محدودیت های نظریات آنان از جهت جدایی
دنیای واقعی مدارس و اجرا نشدن آنها در نظام های آموزشی 

كامال متمركز را تجربه می كشور ما كه نظامیاست ، به ویژه 
كند .

 یادگیری از دیدگاه فریره و ژیرو –. مقایسه عناصر برنامه درسی و مولفه های یاددهی 1جدول شماره 
 نظریه پردازان                  

 عناصر برنامه درسی
 هنری ژیرو پائولو فریره

 مبانی فلسفی

 یگانگی و آزادی فرد در برابر گروه( 1
 ( ارتباط انسان با خود و جهان ، ارتباطی انتقادی است2
 ( الزمه وجود تاریخی انسان ، آگاهی است3
كند و انسان كارپذیر از ( انسان كارساز جهان را ساخته و باز آفرینی می4

 جهان اثر گرفته و با آن انطباق می یابد.
 كوین و نیازمند آموزش مداوم است( انسان موجودی در حال ت5
 ( انسان موجودی قابل احترام است6
( آموزش ستمدیدگان تالشی است برای بازیابی انسانیت به انسان ها كه 7

 باید به كمك خود ستمدیدگان انجام شود

 (  ساخت یك فضای عمومی دموكراتیك1
 ( بهره گیری از منابع مطالعات فرهنگی2
پویا از قدرت ، اید ئو لوژی ، فرهنگ ، باز ( تصوری دیالكتیك و 3

 تولید، و مقاومت به دست می دهد
كند كه را پیشنهاد می « تعلیم و تربیت مرزی» ( دیدگاه4

تلفیقی از پسامدرنیسم ، انتقادگرایی ، فمینیسم و برنامه درسی 
 نومفهوم گرایی است.

 ( وی جنبه سیاسی مدرنیته را می پذیرد.5

 اهداف تربیتی

تربیت شهروندان متفكر و نقاد ، فعال و مشاركت جو كه بتوانند در  (1
سازماندهی واقعیت های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی 

 مشاركت كنند.

 ( باال بردن سطح شناخت و آگاهی انتقادی2
( شناخت از جهان برای ساخت و تغییر آن و انجام عمل توام با اندیشه 3

 د.برای تغییر وضعیت موجو

( ایجاد آمادگی برای تحلیل مسائل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی 4
 زندگی روزمره

 ( تلفیق نظریه و عمل در مراحل مختلف آموزشی5

( آموزش نقد هر آنچه كه با آن مواجه می شوند و نپذیرفتن بی چون و 6
 چرای محتوای آموزشی.

( تعلیم و تربیت نه تنها باید به وجود آورنده دانش تلقی شود ، 1
 بلكه باید به وجود آورنده فعال سیاسی باشد.

 ( حذف یا كاهش سلطه آموزشی.2
( شكل های جدید دانش را از طریق تاكید بر رد دیسیپلین هاو 3

 ایجاد كند. « میان رشته ای» انشخلق د

( سواالتی در ارتباط با حاشیه نشینی و مراكز قدرت در مدارس 4
 طرح كند.

 ( تفاوت های بین فرهنگ خاص و عام را بررسی كند.5

( به عنوان عامل تسهیل گری است كه فراگیران را توانمند ، 6
 انتقادی و فعال پرورش دهد.
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 جامعه.( كسب آگاهی عمیق از نابرابری ها و بی عدالتی ها در 7 

 كسب مهارت گفتگوی دیالكتیكی درباره مسائل و موضوعات جامعه
 

 روش آموزشی

فریره توصیه می شود كه به دانش آموزان برای ساخت  ( در روش مدنظر1
 دانش به جای حفظ طوطی وار مطالب كمك شود.

یادگیری فریره آموزش چگونه فكر كردن و  –( در فرآیند یاددهی 2
 منتقدانه نگریستن از اهمیت به سزایی برخوردار است

 ( در این روش تاكید می شود كه دانش آموزان به گفت و شنود و فكر3
كردن برای حل مساله و جستجوی راههای خالقانه تحریك و تشویق 

 شوند.

( در روش طرح مساله باید مسائلی طرح شود كه با شرایط زندگی  4
 دانش آموزان مطابقت داشته باشد

( در خالل گفت و شنود هر كس آن چیزی را می آموزد كه به آن در 5
 دنیای پیرامونش نیاز دارد.

عنوان قسمتی از طرح برنامه درسی بزرگ تر ( تدریس باید به 1
مربوط به ساخت موضوعات و شكل سیاسی مدارس به عنوان 

 فضای عمومی دموكراتیك دیده شود.
 « دستورات فناورانه مهندسی عقالنی » ( آموزش به وسیله2

 اداره می شود.
(معلمان باید قدرت بررسی متن را از طریق اجازه دادن به 3

 بوجود بیاورند. فراگیران در آنها
 منابع    براساس( برنامه درسی مواد و متونی را شامل است كه 4

 فرهنگی طراحی می شود و فراگیران با خود به
 .مدرسه می آورند

 نقش معلم و دانش آموز

 (   نقش معلم طرح سواالت تحریك كننده فكر است .1

آگاهی انتقادی كند كه برای باال بردن ( معلم اطالعاتی را فراهم می2
 دانش آموزان

 الزم است.

(  تعیین موضوعات گفت و شنود با توجه به وضعیت عینی فراگیران و 3
 جامعه آنان از جمله وظایف معلم است.

( معلمان باید درباره مسائل فراگیران و جامعه بیاموزند و اطالعات كافی 4
 داشته باشند .

از فرهنگ سیاسی ، (ایفای نقش روشنگری ، مستلزم آگاهی معلم 5
 اجتماعی ،اقتصادی معلمان بوده

( به نحوی برنامه ها را طراحی و اجرا كنند كه دانش آموزان بتوانند 6
نحوه یادگیری را      بیاموزند و دالیل و چرایی محتوا و چیزها را درك 

 كنند.

( مسائلی را كه یادگیرندگان مسلم و بدیهی فرض می كنند ، به چالش 7
 بكشند

معلم نقش شاگرد را نیز در آموزش طرح مساله برعهده دارد و به نوعی ( 8
 یادگیرنده است و از تك تك دانش آموزان می آموزد.

( اعضای گروه ) دانش اموزان( به كمك هماهنگ كننده ) معلم( از 9
 طریق بحث و گفت و شنود به سواالت پاسخ می دهند.

م ، خوب به آن فكر كنند ( شاگردان باید پس از طرح سوال توسط معل10
 و همه جوانب آن را بررسی كنند.

 ( موزش طرح مساله دانش آموزان همكار معلم در پژوهندگی اند.11

 ( معلمان به عنوان روشنفكران عمومی ) تحول آفرین(.1
( برای شكل های تربیتی كه دانش را ثابت می بینند      ،یك 2

برای باز پرسش  مرجع انتقادی و فرصتی برای دانش آموزان
 تاریخ و صداهای متنوع فراهم نمایند.

( عقیده روشنگری عمومی اساس نظری و سیاسی برای معلمان 3
 كه گفت و گوی انتقادی میان خودشان و دانش آموزان دارند.

( ایجاد برنامه هایی كه اجازه دهد با دانش آموزان خود زبان 4
 انتقادی اجتماعی را به كار گیرند.

تن به گفت و شنود نقادانه با فراگیران درباره مسائل ( پرداخ5
 سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی.

(  معلمان مفهوم پردازی و اجرا ، تفكر و عمل را با هم تركیب 6
و  نموده و یك طرح سیاسی در تالش  برای رسیدن به آزادی

 عدالت را بنا نهند.

 محتوای آموزشی

، نوع جامعه ، فرهنگ و موقعیت  ( محتوای آموزشی متناسب با فراگیران1
 آن ها

( مسائل مهم اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی در برنامه درسی 2
 گنجانده شود.

( از تجربه زندگی مردم به عنوان یك كل و نیاز های ضروری و اساسی 3
 آنها در زندگی استفاده شود.

تعیین ( موضوعات محلی ، ملی و بین المللی در گفت و شنود برای 4
 محتوای برنامه درسی لحاظ گردد.

(استفاده از دو فرآیند رمز گذاری و رمز گشایی برای تحلیل موضوعات 5
 مولد

( دانش مربوط به مواد درسی نباید به عنوان یك متن مقدس 1
 در نظر گرفته شود.

 ( اقتدار متنی ) اقتدار متجلی در متن(2
 ( متون باز و آزاد3
 ی(( متن نوشتنی )استنساخ4
( طبقه بندی شكل های خواندن مفهوم چالش برانگیز دیدگاه 5

 مسلط خواندن و تربیت می باشد.

 ارزشیابی آموزشی

 ارزیابی برای ارزشیابی دانش آموزان استفاده می شود . -( از خود1
( ارزشیابی هم از تغییر های پیش بینی شده و هم از تغییرات غیر 2

 شود . منتظره در دانش آموزان انجام می
( دستیابی به اهدافی كه مد نظر خود دانش آموزان است  و رسیدن به 3

 رضایت فردی مالك های مناسبی برای ارزیابی دانش آموزان است.
( رمز هایی كه در حین گفت و شنود به بحث گذاشته می 4 (1

 شود ، ارزیابی می گردد.

ن آنها در ( رشد درك دانش آموزان از علل و تاثیرات مسائل و عملی كرد5
 ارزشیابی مد نظر قرار می گیرد.

( آموخته های دانش آموزان از فعالیت های گروهی و 6 (2
 میزان عملی كردن آنها ارزیابی می شود.

 

( ارزشیابی مستمر از فراگیران بخش مهمی از الگوی آموزشی 1
 تعلیم و تربیت انتقادی است.

فراگیران ( . معلمان و مدیران به صورت فردی و گروهی از 2
 بازخوردمی گیرند.

 ( ارزشیابی در این دیدگاه كیفی است.3
( از شیوه های مختلف نظیر مشاهده ، مصاحبه ، ارائه ، تحقیق 4

، خود ارزیابی ، شرح حال نویسی ، مجموعه كارها، پرسشنامه 
هایی كه فراگیران تكمیل می شود ،گزارش های متفاوت فراگیر 

 اعمال فراگیران استفاده می كنند. و فهرست سیاهه از رفتارها و
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 گیریبحث و نتیجه

نظریه های انتقادی در چهار دهه اخیر تحوالت تازه ای را 
در عرصه مباحث فرهنگی و علوم تربیتی به دنبال داشته است 
و از مهم ترین دیدگاه های سده بیست به شمار می رود كه 

ون ، مانند تحلیل و انتقاد از فرهنگ انبوه در زمینه های گوناگ
و جایگاه آن در جامعه سازمان  «صنعت فرهنگ» و بعدها از

یافته و مدیریتی، روند تحول فرد و تجدیدنظر در اصول و 
آموزه های ماركسیسم نفوذی فراوان داشته است. این دیدگاه 
با رد قاطع بیطرفی علم و طرح مساله دخالت آن و نیز این 

كه وظیفه و رسالت علم امكان پذیر ساختن رهایی انسان  ادعا
از جبر های مختلف است . مرز بندی های جدیدی را در 
زمینه علم به وجود آورده است . این نظریه همچنین با جهت 
گیری عمیقا عملی خود و تعیین صحت نظریه ها براساس 
میزان توانایی های عملی آنها در تغییر مناسبات اجتماعی و 
تحقق خود مختاری انسان ، تفاوت های خود را با دیدگاه های 
پوزیتیویستی به خوبی مشخص كرده است. از موضوعات مورد 
بحث نظریه انتقادی تاكید بر خرد و عقالنیت ذاتی به منظور 
روشنگری و آگاهی است ، كه در دیدگاه تربیتی مبتنی بر این 

ی یدگاه تربیتدیدگاه نیز به آن توجه شده است.در بررسی د
پایه گذاری شده بر نظریه انتقادی مشخص شد كه این دیدگاه 

 هایبه طور عمیق از نظریه انتقادی متاثر است و مقوله
عمل » و «خرد» ،«روشنگری» ،«دگرگونی« »نقد» ،«رهایی»

محور نظریه پردازی های آن را تشكیل می دهد .  «متفكرانه
متفكران تعلیم و تربیت انتقادی با ارائه تحلیل هایی در باره 
موسسه ها و موقعیت های آموزشی اصطالحات و نظریه هایی 
مانند سلطه آموزشی ، آگاهی انتقادی ، نظریه بازتولید ، نظریه 

یم هان و تعلمقاومت ، تعلیم و تربیت مرزی ، برنامه درسی پن
و تربیت رهایی بخش را ابداع كرده اند كه در گفتمان های 
تربیتی معاصر یافت می شود . آنها مدرسه، برنامه درسی و 
تعلیم و تربیت را به مثابه عوامل و فعالیت هایی می بینند كه 
از امور آكادمیك محض فراتر رفته اند و معانی و استلزامات 

ماعی و تربیتی دارند. همچنین مهم سیاسی ، اقتصادی ، اجت
از دیگر نقاط مثبت تعلیم و تربیت انتقادی توجه به گروه های 
محروم و حاشیه ای و بنیادی شمردن نیاز آنها در برنامه های 

نوآوری دستاورد های مقاله نسبت به یافته های درسی است . 
موید آن است كه تعلیم و تربیت رهایی بخش سایر تحقیقات 

نتقادی ، تربیت ارتباطی و تعلیم و تربیت آزاد ، تربیت ا
الگوهای تربیتی هستند كه برخاسته از نظریه انتقادی اند و 

برای آموزش و پرورش كنونی ایران نیز لحاظ می توانند 
[ همخوانی دارد 28[و]15ند.این نتایج با نتایج تحقیقات ]گرد

لیل حتعلیم و تربیت انتقادی از نمایان ترین و گویاترین ت. 

های تربیتی را كه می توان در مجالت و كتابهای تعلیم و 
تربیتی یافت ، را فراهم می آورد و كاستی های نظام تربیتی 
را به نقد و بررسی می كشاند . اندیشه های آنها با روح و اغلب 
بی نهایت بصیرت آموز و روشن فكرانه است و طرف صحبت 

موزه ها و اصول آنها اغلب روشن فكران هستند . شناخت آ
آمده در تعلیم و تربیت انتقادی ، مربیان ، برنامه ریزان درسی 
و كارشناسان تعلیم و تربیت را برآن خواهد داشت كه بیش 
از پیش نگاه خود را به سوی مبانی نظری و فلسفی دیدگاه 
های تربیتی و نیز تصمیم های گرفته شده در این زمینه 

 بگردانند.
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