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 چکیده

از منظر  معلم ایای و هویت حرفهدو گفتمان توسعه حرفههدف اصلی این پژوهش، بازنمایی مناقشات ناظر بر 

-. یافتهتحلیلی بهره گرفته شد -باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادیمناسبات قدرت می

ای های به دست آمده حاکی از آن است که چهار مناقشه عمده حرفه و پیشه، ساختار و عاملیت، مناقشه حرفه

و نمو بیشتری  رشد اندتوانستهای گرایی، و بوروکراسی و دموکراسی که در بستر مناسبات قدرت گری و حرفه

-م میای معلای معلم و هویت حرفهفهتری در ارتباط با دو گفتمان توسعه حرهای تأمل مهمپیدا کنند، محل

ه مدنی های آموزشی مختلف و توسعاینکه که موضوع هر دو گفتمان، معلم است و بسته به نظام نظر بهباشند. 

 هایی وجود دارد، در این نوشتارها نسبت به معلم تفاوتها و انگارهجوامع در برخی مختصات از جمله مفروضه

های میان هر دو گفتمان که اموری بافت محور و وابسته به مناسبات قدرت شهسعی شد ضمن شرح و بسط مناق

ای هبه ترویج و توسعه ادراکات جدید و بسترسازی گفتمانتصویر متفاوتی از توزیع قدرت  با ارائه هستند،

 وپرورش ایران پرداخته شود.تازه در نظام آموزش
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 مقدمه

یفیت کبه درسی اصالحات و تغییرات برنامه ، همزمان باتعلیم و تربیت هایدر نظام طورکلیبه

 معلم یادگیریزیرا  ،(Cobb, 2000)شود ای میاجرای تغییر توجه ویژهیادگیری معلمان برای حفظ کیفیت 

-. به دنبال آن گفتمان(Smyli, 1997) رودمیبه شمار سازمان در تغییر  هایبرنامهوری یک عامل مهم در بهره

ماید. نای او تمرکز میای شدن معلم و زندگی حرفهگیرد که بر حرفههایی با موضوعیت معلمان شکل می

ای شدن معلمان با رویکرد مدیریتی است که بر تأسیس و توسعه راهبردهای ها، حرفهیکی از این نوع گفتمان

ورزد و با عنوان گفتمان توسعه های توانمندسازی تأکید میدن از طریق طراحی و اجرای برنامهای شحرفه

و گفتمان دیگر که طی چند دهه اخیر در پیوند و یا در امتداد آن مطرح شده  شودمیای معلم از آن یاد حرفه

  .شدن معلمان داردای تری به حرفهباشد که نگاه شخصی شدهای معلم میاست، گفتمان هویت حرفه

در کشور ما نیز به ویژه هنگام انتشار تغییرات خرد و کالن آموزشی مانند ارائه محتوای جدید درسی، 

یا در مواقع نقد  توصیفی و –تغییر برخی فرایندهای اجرایی از جمله عزیمت ارزشیابی از شیوه کمی به کیفی 

های کالن نظام آموزشی، گفتگوها برنامه اهدافبه و انتقاد از عدم دستیابی  وپرورشآموزشبروندادهای 

و  شود. در این میان مسئوالن و متولیان تعلیمای شدن معلم با شدت و حرارت بیشتری انجام میپیرامون حرفه

هند دای معلمان را دامن زده و آن را به اجتماعات معلمان تسری میتربیت اغلب نوعی از گفتمان توسعه حرفه

لمان را به توان معای چه کسی باید باشد؟ و چگونه میر گفتگو این است که یک معلم حرفهکه در آن محو

، نوعی گفتمان موازی که به شکل مداوم و پیوسته در ضمیر از سوی دیگرای شدن هدایت کرد. سمت حرفه

تا در  شودادار میشود، به فعالیت وای معلم یاد میمعلمان جریان دارد و از آن با عنوان گفتمان هویت حرفه

تبدیل شوم؟  خواهممیمن به عنوان یک معلم چه کسی هستم؟ یا به چه کسی  کهینامنازعه میان 

(Kelchtermans & Hamilton, 2004 ) ای تفویض شده واکنش نشان دهد. های توسعه حرفهنسبت به برنامه

ان، که شده توسط سازم ریزیبرنامهای های متعددی میان اقدامات توسعه حرفهتعامل و تعارض بدین ترتیب

ای معلمان که منجر به رد یا های حرفهگیرد، با هویتبه منظور تأمین انتظارات قدرت حاکم صورت می

 شود. ها منعکس مینماید که در گفتمانشود، رخ میای توسط آنان میهای حرفهپذیرش توصیه

 و آنها را تأسیس، تثبیت و دهندمییت موضوعی ها، هویت یا موقعها به موضوعگفتمان ازآنجاکه

مختلف  هایموضوعهای خود را حول و افراد با استفاده از آن کنش  (Townshend, 2003)کنند طبیعی می

 ای از افکار فرهنگی و اجتماعی تولید شده دانستتوان به عنوان مجموعهنمایند، لذا گفتمان را میتنظیم می

در این میان، با توجه (. Sardar & Van Loon,1998ت با سایر مسائل را توضیح دهند )ارتباط قدر قادرندکه 
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از روابط انسانی است که در اشکال مختلف تعامل از جمله اطاعت و  یخاصنوع  یرندهدربرگقدرت  اینکهبه 

 ,Lasswell & Kaplan, 1968 Cited in Ashraf Nazari) نمایدیا اعمال سلطه بروز می انقیاد، مقاومت و

ده های پیچیها و واکنشتواند به درک بهتر ساختارهای اجتماعی کمک نموده و کنشمطالعه آن می، (2007

زدیکی میان در واقع، به سبب اینکه ارتباط بسیار ن. کندمیدان تربیت را که منبعث از روابط انسانی است تفسیر 

ایی که هنسوی، قدرت به طور ضمنی از طریق شیوهگفتمان و قدرت وجود دارد و به زعم فوکو، اندیشمند فرا

-هویت حرفه هایتوان اذعان نمود که گفتمان، می(Foucoult, 1990)شود گیرد اعمال میدر گفتمان شکل می

درت در ؛ چراکه قنداای معلم ناگزیر در تعامل با مناسبات قدرت و انواع مقاومت قرار گرفته ای و توسعه حرفه

اشد بو عمل توزیع شده است و هویت از طریق اشکال مقاومت در برابر قدرت قابل درک می های گفتمانشیوه
(Foucoult, 1990.) 

ید. آهای تعلیم و تربیت اقدامی ارزشمند به شمار میرسد تبیین مناسبات قدرت در گفتمانبه نظر می

ای و بستر ای معلم، هویت حرفههای نوین معاصر در خصوص توسعه حرفهتواند فاصله میان گفتمانآنچه می

اندام هر یک از این دو را با وضعیت موجود نظام تعلیم و تربیت ایران به نمایش  برنامه درسی برای عرضه

بگذارد تا از این رهگذر فرایندهای تغییر را نیز تفسیر نماید، بازنمایی یک سری مناقشات اساسی میان دو 

باشد. لذا در این نوشتار به مناسبات قدرت به عنوان ها میبا این مؤلفه پارادایم مدرن و پسامدرن در ارتباط

 ه استدش پرداخته ویژهبه طور ای او ای معلم و هویت حرفهدو گفتمان توسعه حرفه کنشبرهممحلی برای 

انضباطی، کنترل و مراقبت در آرای میشل فوکو سعی شد تا ضمن  هاییفناورمانند  هاییمؤلفهبه  مراجعهو با 

گفتمان نیز  پیوند میان این دو هایکانونای، ای و هویت حرفهتبیین مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه

قاالت اسنادی از مطالعه متون و م –. الزم به توضیح است که در این پژوهش به روش تحلیلی دگردشناسایی 

ای معلم، مناقشات استخراج شد و با دیدگاهی تأویلی ای و نیز هویت حرفهدد در ارتباط با توسعه حرفهمتع

 ارتباط آنها با مناسبات قدرت مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 

 ایای و هویت حرفهمروری بر ادبیات و تعامالت دو گفتمان توسعه حرفه

بایست در علوم مدیریت سازمان و توسعه منابع انسانی ای را میخاستگاه اولیه اصطالح توسعه حرفه

ابط بین ها و تعیین روها و پستکردند تا با تعیین نقشهای رسمی تالش میجستجو کرد. جایی که سازمان

رفتارهای افراد را از طریق استانداردسازی آن رفتارها افزایش داده و بدین طریق  بینیپیش، قابلیت هاآن

که  . لذا در این گفتمانGholipoor, 2001))و افراد شفاف و مشخص سازند  هاهدفانتظارات خود را از 

توار ی اسای معلمان بر نوعی رویکرد مدیریت، توسعه حرفهگرددبازمیمیالدی  1960اواخر دهه سوابق آن به 
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ه ای معلم تأکید نمودهای توسعه حرفهبا عنوان برنامه یافتهسازمانهای که بر تأسیس و ترویج آموزش باشدمی

یابد. های مورد انتظار سازمان تمرکز میها و راهبرددیدگاه ها،سنت دستیابی به بر نیزو بر پایه آن یادگیری 

 راغلب بکه  شودمیدر طول زمان قلمداد  یشغل هایریای روشی برای یادگیتوسعه حرفهاز این منظر 

-مهارت یسازهمسان ی تکیه داشته و بهشغل امورضروری برای انجام  های ورزیکالمی و دست هایمهارت

   .(Van Driel, 2006; Seezink & Poel , 2011) کنداشاره می طریق آموزشاز های عمومی 

ابعاد ه این گفتمان، توجه ببخش مغفول دهد که ای نشان میگفتمان توسعه حرفه سوابقنگاهی به 

بایست در معرض رشد و توسعه میفرد هویت سازمانی  موازاتبه  است کهبوده ای ای شخصی شدهحرفه

ای با های توسعه حرفهباوجود تدوین گسترده برنامه این گفتمان حاکی است مختصات. قرار گیرد

یش نرفته پ بودانتظار مورد  کهچنانآندار و خطی ، همه چیز به شکل نظامبرای معلمان مدیریتی رویکردهای

 ،ای. در برههنمودای معلم رخ های متعددی میان نظریه و پیامد عمل در گفتمان توسعه حرفهو ناهنجاری

انند توانایی، م هاییاصطالحاز  فقطای که گفتمان توسعه حرفهدیدگاه سنتی  به این باور رسیدندمنتقدان 

 یفاهیمبر روی م بایست در یک گفتمان جدیدنماید، میاستفاده می های خودبرای تبیین نگرشو دانش 

د مفاهیمی که تفاوت بین هنجار و عملکرو نیز ها و اختیارات انگیزشی، مانند تصور از خود، ارزش، ویژگی

. بدین ترتیب در چند دهه اخیر (McClelland, 1973کند )کز تمرگذارد، بیشتر به نمایش میدر محل کار را 

و در  است هنمودشروع به گسترش  ای معلممباحث مربوط به هویت حرفه ،ایدر کنار گفتمان توسعه حرفه

توان ا می. این جنبش رشودمیآن بیشتر بر نقش احساسات، شور و شوق، تعهد و شجاعت در تدریس تأکید 

ی مانند دانش معلمی، صالحیت معلمی، و یا باورهای هاییویژگیفراتر از آن سنتی دانست که تنها به کسب 

ای، ، گفتمان هویت حرفهروازاین. (Akkerman & Meijer, 2011)پردازد می که مبنای کار معلمی است،

ا هگیریو جهت هامندیعالقه احساس خود به عنوان دارنده دانش و باور، موقعیت شغلی،»که با عبارت 

شود، بر این تعریف می( Dark et al, 2001Cited in Akkerman & Meijer, 2011) « نسبت به کار و تغییر

ه یک از روی عالقه ب یفرد هر که نمایدمیزمانی شروع به توسعه افراد ای هویت حرفهدیدگاه مبتنی است 

، در این میان و آموزی حرکت کندتخصصی شدن و مهارتفعالیت خاص، یا در یک حوزه خاص، به سمت 

 (Popescu et al,2014) او وابسته است شخصیای حرفهبه قابلیت اراده و آرزوهای  یییندهاافر چنیناجرای 

 بودهص اشکال احتمالی تسلط و تخصهمه به دنبال  ، خودبیشتر دانش شخصی کسببرای  افراد کهنحویبه

 برای چنین تغییر نیازپیشتر زندگی کنند. هماهنگبرای این است که د نبگیر یادچیزی د هنخوامیاگر و 

ارچگی خود برای حفظ یکپ ،های بیرونیقدرت ازحدبیشنفوذ  و اجتناب ازآن گرفتن مسئولیت  ی،وضعیت
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 . )  Mezirow, 1995:17-37) است

ا مواجهه ای سبب شد تحرفه این جنبه از مراقبت شخصی برای استقالل رأی و ایده در گفتمان هویت

ازگارانه و س مثبتبه تعامالت همواره ای فرد، ای و تأمالت ناشی از هویت حرفههای توسعه حرفهمیان برنامه

سی مطالعه و بررای خود که در واقع نوعی تأمل در عمل حرفهمعلمان با  کهنحویبهمیان این دو منجر نشود. 

ه ممکن است به نقد فردیت نیاز داشت، دیرسمیاو درست که به نظر  است هاییو تعهد به ایده شخودفرد از 

ظارات بر اساس انت صرفاًد که نمواجه شو ییهای جدید و ناآشنا، با انتخابخود پس از نقد اینکهیا  دنباش

 ،سازدمیخاطرنشان « کارگزار فکور»شون در کتاب  (. Clancy & Dollinger ,2000)  نیستموجود  فرهنگ

، مقاصد و منافع هاهدف، هاارزشمربوط به  هایتعارضرگزاران )معلمان( همواره درگیر کا

یک معلم در و بر عمل خود تفکر  کههنگامی دهدمی، شون توضیح بارهدراین.  (Schon,1983:17)هستند

ن اقدام و همچنیهای پیش از تواند به انواع پدیدهباشد و می، مقاصد احتمالی تأمل او متفاوت میکندمی

لذا چنین .  (Schon,1983:62)آوردهای شناخت در عملی بیندیشد که این اقدام برای او به ارمغان مینظام

ند، کتأمالتی که از چگونگی انجام عمل و پیامدهای آن تا تفکر در چیستی و چرایی عمل توسعه پیدا می

را  ای را زیر سؤال ببرد و انواعی از مقاومته حرفهتواند برخی از مبانی دانش توصیه شده در فرایند توسعمی

 ای و تجویزهای ناشی از آن موجب شود.  آموزی توسعه حرفهحرفه هایبرنامهنسبت به 

شدن معلم  ایهویت که در فرایند حرفه طلبیاستقاللدر تأیید شأنیت و اهمیت توجه به این بعد از 

دهنده تواند جهتتغییرات پارادایمیک حوزه برنامه درسی می بایست مورد توجه قرار گیرد، مراجعه بهمی

سی، دیگر های اساسی برنامه درسؤال»باشد. به طورنمونه، پیشگامان نومفهوم گرایی در برنامه درسی معتقدند: 

از این قبیل است که چرا من با فرد الف احساس همانندی و همفکری  هاییسؤالهای تایلر نیست، بلکه سؤال

کنم ولی کتاب ب را خیر؟ اصالً چرا چنین نم ولی با فرد ب خیر؟ چرا من کتاب الف را مطالعه میکمی

ت مطالعه کنم؟ چرا برخی افراد به سمرا مطالعه نمی شناسیبومیا  شناسیزیستکنم؟ چرا کتابی را مطالعه می

ند ساختارهای مان هاییعبارتا شوند؟ آیو برخی به مطالعه حقوق کشیده می ادبیات، برخی به مطالعه فیزیک

 .(Pinar,2003)« ؟ چه چیزهایی ساختارها را شکل داده و منابع آنها کدام است؟یدندمفذهنی، کاربردی و 

ا درباره هبدین ترتیب معلمان در یک فرایند تفکر آگاهانه برای خود مخزنی از تصاویر، ادراکات و اقدام

رایند آید و فای شخصی شده آنها به شمار میدر زمره هویت حرفهکنند که به نوعی برنامه درسی ایجاد می

وسعه ت هایموضوعای خود، ، آنان از طریق هویت حرفهدیگرعبارتبهکند. شان را هدایت میایتوسعه حرفه

 دهند.ای را قضاوت نموده و نسبت به آن واکنش نشان میحرفه
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باط با ای در ارت، مفهوم توسعه حرفهاخیروزشی تحقیقات آماگرچه در گفتمان علمی و به ویژه در 

به  تواندمی ایآگاهانه بر روی هویت حرفه اقداماتکه با  (Stenberg, 2010)گیرد میقرار  1ملأمفهوم ت

به نام  ایو با ترکیب متوازن هر دو، زمینه ایجاد پدیده بدهدای فرد جهت های حرفهیشرفت مهارتپعمق و 

ای از تالقی ابعاد تحول خواهانه هر یک از این را فراهم سازد که شکل آرمانی شده« ایحرفهتوسعه هویت »

وضعیت  ،دندارمیاذعان  نیز (2005) 2کندی صاحبنظرانی مانند چنانکههم، اما شوددو گفتمان را شامل می

زو موانعی ج ،لمای معاستقالل فردی و استقالل حرفه درخصوص مرتبط با قدرت کنترل مرکزی هایموضوع

، با وجود ردیگبیانبه .قرار گیرد جدی مورد توجهبایست های جدید میاست که به هنگام استقرار گفتمان

میان قواعدی که منجر به استمرار وضعیت منتهی  3های دیالکتیکتنشتوسعه نظری این مفاهیم، در مقام عمل 

که نسبت  ای،ظهور اشکالی از گفتمان هویت حرفهشود با ای میبه شکل منسوخ شده گفتمان توسعه حرفه

د سال طی چنبه ویژه ای در کشور مواضع انتقادی و اعتراض جویانه دارند، جاری توسعه حرفه هایبرنامهبه 

ده ای را در معلمان ایجاد کرنسبت به رشد حرفه رغبتیبیو  زدگیدلرو به گسترش نهاده و نوعی  ،اخیر

 سازد. داکننده هر یک از این دو گفتمان را بیش از پیش مهیا میاست که بستر مناقشات ج

 

 مناسبات قدرت با تأکید بربنیان نظری مباحث 

 در این پژوهش،مورد توجه بوده است.  انسانیدر تاریخ علوم  وارههم محوری قدرت به عنوان یک مفهوم

مورد ای حرفه ای و هویتبررسی چگونگی رابطه اجتماعی بین توسعه حرفهبه منظور فوکو  موردنظرمفهوم قدرت 

گفتمان قدرت و  ،شناسیک فیلسوف، مورخ و جامعه( به عنوان 1984؛1926) 4. میشل فوکواستفاده قرار گرفت

ی ها، بحث 5داریدانش و همچنین کنترل اجتماعی را در یک بافت اروپایی شکل داد. او مفاهیمی مانند حکومت

. برای فوکو اصل توسعه و یکپارچگی دادتوسعه در گفتمان خود را  7سسات انضباطیؤو یا ایده م 6قدرت دانش

قدرت  چنانکه ،گیرد که قدرت باید بنیاد سیستم نظری دانش باشداو نتیجه می براین اساسدر جامعه قدرت است و 

  (.Eitel, 1992-kFin) دهندرا تشکیل می 8دیگر، اصول اساسی ارادهیکو دانش با 

در اجتماعات مدرن سه نوع قدرت را  «9انضباط و مجازات: تولد زندان» با عنوان فوکو در کتاب خود

                                                 
1. Reflection 
2. Kennedy 

3. Dialectical Tension 

4. Michel Foucault 
5. Governmentality 

6. Power-Knowledge 

7. Disciplinary Institutions 
8. Will 

9. Discipline and Punish : the Birth of the Prison 
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دهنده نشان ،ودشها ظاهر مینوع اول قدرت که از طریق تخریب فیزیکی یا دربند کشیدن انسان :کردشناسایی 

 ن افرادی استآسازی هنجاری شکل قدرت در کتاب فوکو است. نوع دوم قدرت در یکپارچه ترینقوی

 توان ادغام شدن کسانی که قبل از آن باید تحتاین است که میچنین قدرتی اند. ایده پشت که محدود شده

درت، ومین نوع قس. از طریق آموزش و درمان تغییر داد توانمیانضباط باشند را کنترل کرد و این افراد را 

را به عنوان ترکیبی از دو شکل قدرت نامد. او این می 1انضباط مولدآن را نمایانگر آن چیزی است که فوکو 

، گیرندمورد استفاده قرار میرا که  2سازیعادیانضباطی با هدف  فنون . سپسبیندمینوع اول و دوم قدرت 

از عرف  نشینیعقب، مجبور به شودمیشناخته  «3رطبیعیغی»چیزی که به عنوان به زعم فوکو . کندمعرفی می

شکلی متفاوت از سه  کند کهرونمایی میقدرت را عالوه براین، فوکو نوع چهارمی از . شدخواهد جامعه 

 « 4تاریخ جنسیت»فوکو در کتاب  (.Payne, 2006)دارد و آن را به جوامع پسامدرن منسوب می دیگر دارد نوع

قدرت در همه جا موجود است  برد. به زعم او، قدرت به عنوان یک نیروی سیال نام میخود از این شکل 

ای است زمینه خاصدهد که در واقع دانشی را انتقال میو  شوداقدامات افراد ظاهر میهمه در  کهنحویبه

کار شآ نیز اهای موجود ردر ارتباط با هر یک از بازیگران محدودیت اینکهضمن کند، که در آن ظهور می

 شدههای مردمی واگذار به گروه هامسئولیتبخشی از که  امروزیهای در نظام (.Zamiran, 2015) سازدمی

امری  قدرت اینکهمبنی بر  دیدگاه فوکو نموده است،اجتماعی توزیع  هایشبکهدر را قدرت  و حکومت

  .گیردقرار مییید أت بیشتر مورد ،سیال و در همه جا ساری و جاری است
فتمان و هایی در گگانهفوکو در فرایند ترسیم موقعیت جوامع بین وضعیت مدرن و پسا مدرن، از دو

و  شودمیخود ظاهر  فردمنحصربهها مناسبات قدرت به شکل که در هر یک از آن بردمیروابط انسانی نام 

 وگانهدوندی مفهومی برقرار سازد. د پیتوانمیای معلم ای و هویت حرفهبا طرح مناقشات میان توسعه حرفه

رود، یکی یمعاصر به شمار مجوامع در بنیادین  ایمسئله که مسئله مراقبت  زادی یا به زبان فوکوآفضیلت و 

توسط نهادهای [ مدرنیته را جامعه مبتنی بر مراقبت از دیگران. در این ارتباط او هاستدوگانهترین این از مهم

در مدرنیته با ظهور علوم انسانی به زعم فوکو، کند. توصیف می ]توسط دیگران هاتودهحاکم و مراقبت شدن 

وند شگیرد و همگان موظف میو به شکل خاص روانشناسی، اجتماع شهروندان تحت مراقبت دائمی قرار می

ران به گاز دید فوکو جوامع مبتنی بر مراقبت شدن توسط دی. که از هنجارهای همگانی و مطلق پیروی کنند

صان چنانکه در مدرنیته جمعی از کارشناسان و متخص ،شوندمنتهی می سویهیکگیری روابط نامتقارن و شکل

                                                 
1. Productive Discipline   

2. Normalization 
3. Abnormal 

4. The History of Sexuality 
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، یتهدرنمپستاین در حالی است که در  کنند.سبک زندگی شهروندان را تعیین می و نخبگان اجتماعی

 رقابلیغتغییرات و عدم قطعیت، آید؛ چراکه در آن تعدد یک مفهوم کلیدی به شمار می «دهیخودسازمان»

(. Daniali, 2014)شود احساس می دهیخودسازمانای به غالب است و نیاز فزاینده ثباتیبیبودن و  بینیپیش

حرکت به »شود آن را از مفاهیمی با معنای در واقع این اصطالح که برای توصیف استقالل افراد استفاده می

توان لذا می (.Doll, 2004)سازد مجزا می« 2با محیط کارانهمحافظهگاری ساز»و  «1شدهیینتعپایان از پیش 

مراقبت  جامعهکه ل آایده  ایجامعههای حرکت به سمت زمینه ،گفت که فوکو با معرفی شکل چهارم قدرت

 سازد. را فراهم می از خود است نه جامعه مراقبت شدن توسط دیگران

فوکو در موضوع قدرت را به مثابه مبانی نظری ببینیم در پاسخگویی به این پرسش  هایدیدگاهاگر 

 رورشوپآموزشای در بافتی با مختصات ای و هویت حرفهکه به هنگام مواجهه با دو مفهوم توسعه حرفه

که نمود یهایی را شناسایتوان دوگانهایران با چه مناقشاتی از منظر مناسبات قدرت برخورد خواهیم کرد؟ می

مدرن ذیل دو گفتمان مطرح شده منبعث از نگاه به روابط قدرت موجود در هر یک از جوامع مدرن و پسا

ن میان ترین مناقشات ممکهایی که در این پژوهش، با برشماری مهمباشد. عالوه بر استنباط چنین دوگانهمی

-فتمانتا به ابعادی از گ است شود سعی شدهای معلم، بدان اشاره میای و هویت حرفهدو گفتمان توسعه حرفه

خیز نیز پرداخته شود که البته با گذر از هویت مدرن برنامه درسی به سوی و کمتر مناقشه تریافتهرشدنهای 

شود و با تعریف چهارم فوکو از قدرت )به عنوان امری سیال( مدرن زمینه بروز آن فراهم میپست هایهویت

یابد. بنابراین، در این نوشتار، ضمن توصیف مناقشات میان این دو گفتمان که به روش پژوهش مناسبت می

ای عه حرفههر دو گفتمان توسنحوه پیشبرد که  شودمیاسنادی احصا شدند، به این سؤال پاسخ داده  –تحلیلی 

 .باشدباید چگونه  ایران وپرورشآموزشدر فضای  ای معلمو هویت حرفه

 

 ای از منظر مناسبات قدرتای و هویت حرفهناظر بر دو گفتمان توسعه حرفهمناقشات 

 مناقشه حرفه و پیشه .1

ان ای معلم، تلقی از کار معلمای و هویت حرفهیکی از مناقشات اساسی در دو گفتمان توسعه حرفه

خشی از گفتمان د. بای شدن را تعیین و تبیین نمایتواند رویکرد به حرفهبه عنوان پیشه یا حرفه است که می

ای معلم محدود به انگاشتن کار معلمی منطبق است که در آن عمل حرفه 3ای با موضع پیشهتوسعه حرفه

شود و تصوری که از تدریس وجود دارد نیز چیزی مشابه سفالگری یا نجاری است که در آن تدریس می

                                                 
1. Telelogical 
2. Teonomic 

3. Craft 
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مل سازی از عاین مفهوم گرچهگیرد. قرار می مدنظرآموزی های کار از طریق مهارتانجام درست پیچیدگی

ای دهد اما برای دانش حرفه، ارزش و اعتبار بیشتری می1ای معلم به شناخت چگونگی اجرای فنیحرفه

لم از طریق یافتگی معموقعیتی و بازتاب انتقادی آن اهمیت چندانی قائل نیست و از چنین دیدگاهی توسعه

ی ای امر معنادارو اشتراک تجارب میان معلمان در فرایند توسعه حرفهادراکات ناشی از تجربه تدریس 

ای و به ویژه نوین توسعه حرفه هایگفتماندر ، در مقابل. (Vlasova & Vakhidova, 2016)شود محسوب نمی

رفه در تعریف ح فریدسونمطرح است.  تلقی کردن کار معلم با عنوان حرفه، ایدر گفتمان هویت حرفه

کنم که کار خود را کنترل نموده و توسط را برای اشاره به مشاغلی استفاده می حرفه واژهمن : »نویسدمی

تخصص و خدمات خود ایدئولوژی  از هاییبخششوند و در می دهیسازماناز نهادهای پایدار  ایمجموعه

 دانش نظری اتصال انتزاعینوعی  دارای هاحرفه: »داردمیبیان  نیز . برنته(Freidson, 1994)« ی دارند.خاص

واجد یک نوع خاص از دانستن چرایی دانش را حرفه  توانمی کهطوریبههستند، های عملی به مهارت

  .(Brante, 2010) .«قلمداد نمود

لم به ای معای که بر تخفیف نقش و عمل حرفهآن دسته از رویکردهای توسعه حرفه،به عبارتی

ای برای پردازند و یا تجویزهای آمادهمی 2به عنوان یک متخصص موضوعی آموزی در سطح معلممهارت

رانه وکنند در واقع، با اتخاذ نگاهی پیشهتعریف می( Beijaard,1995 ;2000) 3معلم به عنوان متخصص تربیتی

مده آشده معلم که در اثر تجربه به دست به معلم یا مفهوم نقش او از اعتباربخشی به دانش عملی شخصی

ظریه های مبتنی بر نهای قانونمند و روشکنند. این در حالی است که شناخت معلمان از رویهاست، پرهیز می

ای حرفه ( دارد که در گفتمان هویت5( نیاز به یک رابطه مکمل با آگاهی موقعیتی )دانش عملی4)دانش فنی

  .(Dunne , 1993)گیرد می مورد توجه قرار  بیشتربا ابعاد تأمل گرایانه 

ه به عمل ورانهای پیشهتوان گفت که نگاهبرای تبیین مناسبات قدرت در میان این دو دیدگاه می

های ها و درخواستدر مسیر انطباق آنها با خواست عموماً های توانمندسازی معلمان رامعلمی، کوشش

های توانمندسازی، بر اساس کند. لذا چنین رویهآموزی هدایت میمهارت از طریقهنجاری نظام حاکم 

 سازی هنجاری معلمان شده و آنان را باد منجر به یکپارچهتوانمیتعریفی که فوکو از نوع دوم قدرت دارد، 

تری با حرفه تلقی کردن کار معلمان سهم بیش کهدرحالیآورد. سهولت بیشتری تحت کنترل و انضباط در

                                                 
1. Technical Know-How 

2. Subject Matter Expert 

3. Pedagogical Expert 
4. Technical Knowledge 

5. Practical  Knowledge 
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جربه را به ت شود. با نظر به دیدگاه فوکو کهدر نظر گرفته میبرای تجارب زیسته آنان در فرایند عمل معلمی 

در یک زمان خاص  و و ذهنیت در یک فرهنگ خاصها ع هنجارانوابین دانش، درونی عنوان یک رابطه 

به عمل معلمی، ضمن « حرفه»توان استنباط نمود که در اطالق عنوان  ، می(Foucault, 1990د )کنتعریف می

ای شخصی شده معلمان، زمینه مشارکت بیشتر آنان در مناسبات قدرت فراهم هویت حرفهمعتبر شناختن 

ن عالوه بر مراقبت شد ،شود و در فرایند توانمندسازی، احساس مسئولیت برای مراقبت از خود را نیزمی

 نماید. در معلمان تقویت می ،توسط دیگران

 ای گرایی ای گری و حرفهمناقشه حرفه .2

 ای معلمانزندگی حرفه را در 2گریایو حرفه 1گراییایجنبه متمایز حرفهدو  هویلنخستین بار 

-، که در این پژوهش از آن به عنوان یک جنبه مناقشه (Hoyle, 1975; Cited in Evans,2008نمود )مطرح 

برای  شناسایی و بیان آنچه با مفهومای گرایی حرفهشود. ای یاد میای و هویت حرفهآمیز میان توسعه حرفه

به  گریایحرفهو  شودمیتعریف رود انتظار می تشخیص داده شده و از آنان یازموردن اعضای یک حرفه

ای که فهو رفتارهای فرد نسبت به حر هانگرششامل  کهکند ای شدن اشاره میظرفیت نهفته افراد برای حرفه

در تصریح و تفکیک معانی این دو  هلسبی . Lusch & Naylor,  (Boyt ,  (2001باشد، میدر آن قرار دارد

 گرایی به عنوان یک تحمیل خارجی ایحرفهمفهوم و ارتباط آن با مناسبات قدرت بر این عقیده است که 

برای مشخص کردن سطح خدمات مورد انتظار  مراجع قدرت گوید کهای سخن میاز اقتدار بالفعل و بالقوه

معلمان بازیکنان و  شودمیبه صورت اجتماعی ساخته  گریایحرفه مفهومبرخوردارند. در مقابل، از آن 

 ادهدکه در برابر کنترل خارجی پذیرش یا مقاومت نشان  آیندبه شمار میآن  وسازساختبالقوه کلیدی در 

که مبتنی  معلم گریایحرفه . در واقع،(Helsby, 1995) کننداستقالل خود را ادعا یا انکار می از طریق آن و

 است کارشان محتوای و ماهیت تعریف منظور به ربیشت هایتمسئولی گرفتن برای معلمان تمرکزبر 

(Hargreaves & Goodson , 1996 )ایحرفهشود و رد پای ای معلم منسوب میبه گفتمان هویت حرفه-

 بیشتربایست را می (Freidson, 1994) کندمی اشاره هادیدگاه و هاارزش همگنی ،ایدئولوژیکه به  گرایی

 ای معلم جستجو نمود. در گفتمان توسعه حرفه

ای گری برای معلمان امری شخصی محسوب از جمله ایوانز حرفه نظرانصاحباگرچه به زعم برخی 

 یک وجود از بخشی در که باشدآنان می شناختیمعرفت و هوشمندانه نگرشی، عمل بر مبتنی شود ومی

، اما دهدمی قرار ثیرأت تحت را او ایحرفه عمل و گرفته شکل او حرفه به مربوط اعمال با رابطه در ،معلم

                                                 
1. Professionalism 

2. Professionality 
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شود هویت در عمل معلمان برخی مالحظات سازمانی نیز قابل مشاهده و شناسایی است که موجب می

-ای. بر این اساس، حرفه(Evans, 2008)گرایی در نوسان باشد ایگری و حرفهایای آنها در میانه حرفهحرفه

 اییگرایحرفهکند، توان دو روی یک سکه دانست. چنانکه آرچر اظهار میگرایی را میایگری و حرفه

برخوردار است  شانس گری از اینایحرفه که بگذارد ثیرأت گریایحرفه بر دارد شانس اندازه همان به

(Archer, 1995) .ه ساختاریب چنین برداشتی را وابسته ،نظرصاحبن یک منتقد و به عنوا ایوانز ین،ا وجود با 

 هک کندمیمطرح ، این سؤال را روازاین شود،در آن تعریف می ای گراییو حرفه گریایکه حرفه داندمی

یا به  شودمیاعمال  وپرورشآموزشای در جدید به صورت آگاهانه بر افراد حرفه هایگراییایآیا حرفه

توصیه عنوان  گرایی را بهایبایست حرفهاز شرایط حاکم، می ناشیعنوان یک نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم 

 (. Evans, 2008)پذیرفت؟ ای توسعه حرفه هایبرنامهدر نتیجه اجرای ای و تغییر عمل حرفه

اشد. او ب کنندهمکک تواندیم ساچسبندی گشایی از این مسئله، مراجعه به دستهدر راستای گره

 کندمیبندی دسته گرایی دموکراتیکایمدیریتی و حرفهگرایی ایرا به دو شکل عمده حرفهگرایی ایحرفه

-ایفهحر کهدرحالی شود،ظاهر میگرایی دموکراتیک از درون خود حرفه ایحرفه و بر این عقیده است که

ر مسئولیت و کید بأبا ت و ای معلماندر زمینه توسعه حرفه ریزانبرنامههای گرایی مدیریتی از طریق سیاست

گرایی دموکراتیک و شکل ای. لذا میان حرفه(Sachs, 2001) شودتوسط مقامات تقویت می ،اثربخشی

یتی گرایی مدیرایهایی میان حرفهگری توسط معلم فاصله چندانی وجود ندارد اما تعارضایمطلوب حرفه

ای و ههای توسعه حرفتوان اذعان نمود که گفتماندر خواهد گرفت. بدین ترتیب، میگری معلم ایو حرفه

ر گری با شدت و ضعف مناسبات قدرت دایگرایی و حرفهایای برای تبیین مناقشه میان حرفههویت حرفه

قدرت  وریناف» هم به عنوان  ،ساختارهای گفتمانیین که معتقد است چنبه زعم فوکو باشد. هر یک، توأم می

عنوان  به هم و ،شونداجرا می مورد تأکید قرار گرفته و رسمی هایبه وسیله مجوز کهکنند عمل می «نهادی

نمایند فرد عمل می و هویترویه ، اقدامات انضباطیبرای خود های درونیابزار و «خود هایفناوری»

(Foucault, 1990) در کشاکش مراقبت شدن توسط در این میان تکلیف معلمان  بایست اذعان نمودمی

تمرکز  ای تمرکز بر ساختار وشان در قبال و یا تمایل آنان به اتخاذ مواضع دیگران و مراقبت از خود، به امکان

وابسته است تا معادله قدرت را به نفع  ) Fairclough,2000) محلی، نهادی و اجتماعیدر سطوح  1بر عمل

 (. Evans,2008) دبدهگرایی تغییر ایگری یا حرفهایحرفه

 

                                                 
1. Focus on Structure and a Focus on Action 
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 مناقشه ساختار و عاملیت  .3

های ساختاری مطرح در ادبیات نظری، معارضه ساختار و با وجود برتری عاملیت معلم بر تحمیل

توسعه  درسی یکی دیگر از مناقشات ناظر به دو گفتمانعاملیت به ویژه در بحبوبه تغییرات و اصالحات برنامه

هر زمان افکند. چنانکه است که مناسبات قدرت بر آن سایه میای معلم ای و هویت حرفهحرفه

معلمان دچار عدم سازگاری و پذیرش، نقص در ادراکات مورد  کنندریزان احساس و برنامه گذارانسیاست

-، برنامهاندشده شده،تعیین مربوط به اجرای برنامه درسی هایدستورالعملکاربست مهارت در  عدمانتظار و 

 . یابدآموزی معلمان شدت بیشتری میهای حرفه

توان به روابط متقابل معلمان با ارکان مدرسه، نظام تعلیم و تربیت، و نیز با کل در تعریف ساختار می

های متمرکز، در نظامبه عنوان نمادهایی از ساختار حاکم اشاره نمود.  (Akkerman & Meijer, 2011)جامعه 

که با اتخاذ  ( Grundy ,1987) شودختار فرهنگی و اجتماعی محسوب میبرنامه درسی خود به عنوان یک سا

 پایه به نسل بعدی هایمهارتهای آشکاری مانند انتقال دانش و به ایفای نقش 1یک رویکرد کارکردگرایانه

 این (.Ritzer, 2001)پردازد های کلیدی و کنترل اجتماعی میو نیز کارکردهای پنهان مانند انتقال ارزش

، دهدمی را انعکاس وپرورشآموزشهای سیاسی و اقتصادی پشتیبان های کلیدی که خصوصیات نظامارزش

-یهای از توصرود که انتقال آن از طریق مجموعههای درسی مصوب نهاده شدند و انتظار میدر محتوای برنامه

وقتی عملکرد  معتقدند راننظصاحبای معلم تضمین شود. برخی های اجرایی در قالب برنامه توسعه حرفه

با زمانی  آنی ابرنامه توسعه حرفهپیامد  شود،معلم به ارائه برنامه درسی تعریف و تصویب شده دولت محدود 

 Duggan, 2001; Saito) متفاوت خواهد بود ،کندگر برنامه درسی عمل میکه خود به عنوان یک تدوین

et al, 2008 ) های تعریف شده را هر چه سرفصلمعلمان همواره تحت فشار هستند تا  ،در شکل نخست

نشان  از خود ابتکار عمل برخوردار باشند،اختیارات قانونی  اززودتر به پایان برسانند اما زمانی که معلمان 

 ,Kelly& McDiarmid)گیری کنند شان تصمیمایتوانند در مورد نیازهای حرفهتر میآگاهانه؛ زیرا دهندمی

حور مای معلم زمانی سازنده است که معلمان خود مسئول تعیین توسعه حرفه دارد،بیان می بال چنانکه .(2002

با لحاظ  غیرمتمرکز ریزیبرنامه در این خصوص. (Ball, 1998) ماهیت برنامه آموزشی ارائه شده باشندو 

ود با توجه ای خهای توسعه حرفهفعالیت تا برای طراحی بخشدمیبه معلمان قدرت  کردن نقش عاملیت معلم 

 . (Kelly& McDiarmid, 2002) شان اقدام نمایندایبه بافت محلی، فرهنگ و نیازهای حرفه

 عاملیت معلمان را با بحران هویت وپرورشآموزشکارکردگرایی حاکم بر ساختار  که علی رغم این

                                                 
1. The Functionalist Approach 



 115 ...مناقشات ناظر بر دو گفتمان ییبازنما                                                                1397 پاییز و زمستان، 2، شماره 8سال 

بعیت تواند به اشکال مختلفی از عدم تاهای تغییر میبزنگاهکند، اما در مواجه ساخته است و آنها را منفعل می

 Pryor & Pryor, 2005 Cited in Zarghani et) مدلل عمل نظریه دریچه بروز نماید. در این خصوص از

al, 2016) منزله عامل  به انسان نظریه یا(Bagheri, 1996 Cited in Zarghani et al , 2016  )بایستیم 

-صمیمت اند،کرده کسب که باورهایی دانش و اطالعات، مبنای بر که هستند ها موجوداتیانساناذعان کرد 

 هر تأثیر تتح انسانی عمل مثابه عامل، به انسان منظر از لذا کنندرفتار می اساس آن بر سپس و نموده گیری

 تغییر برای دهد،می اختصاص مبدأ معرفتی به را تقدم که نظریه این طبق. است ارادی و میلی معرفتی، مبدأ سه

 دو تغییر بر رتغیی این که شود ایجاد آنان تغییر معرفت یا باورها دانش در چیز هر از پیش و بیش باید معلمان

 علمانم عملکرد و رفتار تغییر در مهم و عنصر اساسی ،روازاینبود.  خواهد اثرگذار نیز ارادی و میلی مبدأ

که توجه بدان از منظر انسان عامل، از چشم  Zarghani et al, 2016) )هاست آن هایباور و دانش در تغییر

 .کارکردگرایان دور مانده است

سعه گرچه در گفتمان تواقتدارگرا،  دیگرعبارتبههایی با ساختارهای کارکردگرایانه و ر نظامد

دان عمل گیرند که از میقرار می موردگفتگوباورهایی  بیشتراما  ،یدآای از باورها صحبت به میان میحرفه

 این باورهای ساختاری/ سازمانیدر عوض قرار است اند، نبوده آن تفکر خود معلمانبرنخواسته و یا مبنای 

 «هنجار»توان از آن به چنین باورهایی که در مناسبات قدرت فوکویی میمبنای عمل معلمان قرار بگیرند. 

آموزشی که تمامی هنجارها و دانش مشروع برنامه درسی به وسیله قدرت  هاینظامتعبیر نمود، را در برخی از 

 (Foucault, 1990)های کنترلی و انضباطی بایست به مثابه فناوریشود، میطبقه حاکم یا دولت تعیین می

ی توان از کنترل مبرهای اجتماعی را نمیاز نظام یکیچه اینکهبا توجه به  در این خصوص، قلمداد کرد.

ختار دریافت که سا توانمینست، هرچند کنترل، غیرمستقیم و از طریق هنجارهای ذهنی صورت پذیرد، دا

صورت  خارجی که به هایکنترلخود در کنار  هایهدفبرای حفظ ثبات سیاسی و اطمینان از دستیابی به 

 (Eden, 2001)شود میاند، به این هنجارها برای کنترل داخلی و غیررسمی معلمان متوسل رسمی تنظیم شده

بدین نحو که معلمان با معیار قرار دادن هنجارهای ناشی از گفتمان تغییرات و اصالحات، نوعی خودکنترلی 

گرچه گیرند. ابه کار می «معلم مطلوب»های و خودانضباطی فردی را برای قرار گرفتن در چارچوب شاخص

ای هشده هویت حرفهای کنترلی با ابعاد شخصینظام در این میان دور از انتظار نیست که چنین هنجارها و

  ها و تضادهایی را ایجاد نماید و سطوحی از مقاومت و عدم متابعت را در آنان پدید آورد.معلمان تنش

 مناقشه بوروکراسی و دموکراسی  .4

ربوط مهای بوروکراتیک و دموکراتیک اعمال کنترل بر معلمان در نظام هایشیوهبه آخرین مناقشه 

ای با توجه به مدرن و یا پسامدرن بودن ای و هویت حرفهشود که در هر یک از دو گفتمان توسعه حرفهمی
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 هاروهگکه به توزیع اقتدار در میان سایر  هاسازمانکند. تجربه بوروکراسی در جوامع به نحو خاصی بروز می

 هایهدفه تا بکنند کنترل حفظ میاز طریق  ود راخ تسلطها اقتدار و دهد آناعتقاد چندانی ندارند، نشان می

بر این .  Tannenbaum, 1968 Cited in Eden, 2001))نماید  حفظخود را  مرزهایو  یافته دست موردنظر

ن در گفتما معلمان همواره و دنکنکار معلم را کنترل می های گوناگونبه روش آموزشی هاینظام ،اساس

یک نظام  در توان گفت؛می روازاین. گویندسخن میبر خود های کنترل ثرات نظامأو ت اتثیرأای از تحرفه

-یم میهای کنترل ترسای معلم حول محور شیوهای و هویت حرفهبوروکراتیک هر دو گفتمان توسعه حرفه

 وآموزی پرداخته شده اعمال کنترل از طریق مهارت هایروش بهای شود. چنانکه در گفتمان توسعه حرفه

تار کنترل مستقیم مدیران، ساخ از جملهکنترل  سازوکارهایای از تجارب مواجهه با در گفتمان هویت حرفه

 شود. برده مینام  گروهی، اقدامات خودکنترلی معلمان و دخالت والدینکار

 نندکای گفتمان غالب دولت را بازتولید میفرایندهای توسعه حرفه از طریقسسات دولتی ؤم اگرچه

برای  یروش ،مطابق با استانداردها(و اعمال مبتنی بر شواهد ) ندمعتقد نظرانصاحبارتباط برخی در این  و

ای اجتماعی جاری هن با سیاستآای کارکنان است تا امکان مطابقت بیشتر های حرفهفعالیتبه نظم بخشیدن 

 ردکند، معلمان همواره ز تصریح مینی هلسبی، چنانکه ینوجود ابا ، (Gilbert &Powell, 2010) فراهم شود

 یا ادعا را خود استقالل و داده نشان مقاومت یا پذیرش خارجی کنترل برابر ای شدن خود درمسیر حرفه

 قدرت و پاداش با تقسیم هادولت کهعلی رغم این ؛کالرک و نیومن. به زعم (Helsby, 1995)اند کرده انکار

نظام با  های مرتبطها و سیاستتوسعه ایدئولوژی در جهت ،دکننای اعطا میحرفهها لقب نه آبه افرادی که ب

های گیرد که از طریق رویههای ناخواسته در این میان شکل میکوشند، اما انواعی از هویتمی حاکم

های حلپیگیری راهدر . (Clarke and Newman, 1997: 7)ها را کنترل نمود توان آنبوروکراتیک نمی

طح مناقشه ای حاکی است که در سالیان اخیر س، مروری بر سیر تکوینی گفتمان توسعه حرفهچنین تعارضاتی

یش، نت و ناتاز تحمیل بوروکراسی به چگونگی ترویج دموکراسی کشانده شده است. از دیدگاه هار

ردهای کیفی ابرخالف نظریه بوروکراتیک توسعه معلمان که معتقد است برای پیشگیری از سقوط استاند

آموزی و کنترل عملکرد معلم دست زد و با نادیده گرفتن استقالل بایست به گزینش، مهارتآموزش می

معلمان به همه آنها گفته شود که چه چیزی باید آموزش دهند، چگونه تدریس آن را یاد بگیرند، و چگونه 

است که آموزش معلمان چگونه باید آن را ارزشیابی کنند، دغدغه نظریه دموکراتیک توسعه معلمان این 

دوباره بازنگری شده و در آن به منافع خاص معلمان به عنوان شهروندان، کارکنان و افراد توجه شود 

(Hartnett& Naish, 1993) . 
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ه به هایی بوروکراتیک دانست کبنابراین، گرچه مدارس را بنا به کارکرد تاریخی خود باید سازمان

ن چنیها قدرت خود را به شکل کنترل و انضباط اجتماعی از طریق حکومتدر جوامع مدرن  وفوکزعم 

 هاییمکانمدارس را  توانمی، اما به همان نسبت نیز  Powell, 2010:4) (Gilbert& کننداعمال می مؤسساتی

رت را از طریق قد اند تاکه بیشتر در تالش یکبوروکراتهای برخالف نظامبرای رهایی بخشی به شمار آورد. 

آموزشی  استقاللهای دموکراتیک با اعطای نظام کنترل همچنان در تمرکز ساختار باقی نگه دارند، در نظام

علمان نیز ای مهای توسعه حرفهفعالیت دهیسازمانشود. بدین ترتیب، نحوه به معلمان این قدرت توزیع می

( حرکت Kennedy, 2005)رسه محور و معلم محور ای مدمتفاوت شده و به سمت رویکردهای توسعه حرفه

موجب ایجاد الگوی کار مشارکتی در معلمان شده تواند می استقالل و تفویض اختیار به معلمان  کند. اینمی

 شکیل گروهت از ،با اشکال مختلف سطوح مختلفی از همبستگی گروهی. چنانکه شود و در کارگروهی ظاهر

 هایگروه تا در سطح مدارس و اقدام پژوهی آموزشیی درس پژوهی هاگروهعملکردگروهی مانند  با

های دموکراتیک به ایجاد خواهد شد که شاخص نظام ،های علمی آموزشی معلمانمانند انجمن یافتهانسازم

-می هایی، اجتماعات عمل معلماننظام چنین در. (Deutsch,1973 Cited in Eden, 2001)د نروشمار می

از  الگوهایی در آن د کهگروهی تعیین نمای انسجامو  نظراتفاق د نوعی فرایند کنترل کیفیت را بر مبنایتوان

دایت ه های مشترک، تدوین هنجارهایی که تعامالت اعضا را تنظیم وقبیل وابستگی متقابل در پیگیری هدف

-ر نظر مید یصتشخقابلخودکنترلی اعضایی که خود را به عنوان شکلی از یک نهاد سازوکار  کند ومی

ن او در چنیای ای معلم از طریق رشد و توسعه حرفهتکوین هویت حرفهبه  تواند، می(Eraut, 2004) گیرند

 . کند کمک اجتماعاتی

ت و معتقد اسکرده را رد  از آن درک سلسله مراتبی ساده مفهوم قدرتفوکو در تبیین  کهچنان

 یچیدهای از روابط درهم پبلکه در شبکه ابالغی از باال به پایین و دستوری نیست قدرت یک مفهوم ساده

ه باید قدرت را بهای دموکراتیک و در جوامع پسامدرن باشد، باید پذیرفت که در نظاممیساری و جاری 

در  .رت وجود دارد، درک و تجزیه و تحلیل کردهایی که در آن قدشیوهتمام ثبات از عنوان یک شبکه بی

د و در تر باشممکن است در بعضی مناطق چگالو  کنداسر جامعه نفوذ میتروابط قدرت در سراین جوامع 

در  نیز یوجود ندارد، هیچ مرکز مقاومت یمرکز قدرت ازآنجاکهبه نظر برسد، اما تر نیز ضعیف برخی موارد

، نامدمی 1زیست قدرت بدین ترتیب شکل مثبتی از قدرت که فوکو آن را .آیدنمیوجود به خارج از آن 

تکثیر و  سازیبهینهکند تا آن را مدیریت، تالش می و مثبت بر زندگی دارد ینفوذتواند ظاهر شود که می

                                                 
1. Bio Power 
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 (.Dreyfus and Rabinow, 1998)جامع قرار دهد  قواعدو  صریح هایکنترلنموده و در معرض 

 

 نتیجه 

ای و مبنای بحث در این نوشتار، بررسی نقش مناسبات قدرت در تکوین دو گفتمان توسعه حرفه

)مناقشه حرفه و پیشه، مناقشه ساختار  پیرامون آن گانهمناقشات چهارمالحظه از طریق ای بود که هویت حرفه

اصل این نتیجه ح ی(ای گرایی، و مناقشه بوروکراسی و دموکراسای گری و حرفهو عاملیت، مناقشه حرفه

و یا  ادددو سر یک طیف دورشونده از یکدیگر را تشکیل  ه چنین مناقشاتیبا دامن زدن ب توانمیگردید که 

 .نمودتبدیل به دو روی یک سکه ها را آن ،در حوزه عمل یک مفاهمه روشمند به کمک

 رخ داده است وپرورشآموزشهای اخیر در گفتمان نظری تغییر و تحوالتی که طی دهه علی رغم

اما ، تکرده اسای معلم حرکت ای به سمت تأیید و تقویت هویت حرفهو بر اساس آن مبانی توسعه حرفه

نحوی که ، بهشودمیمستقل از یکدیگر دنبال پرورش ایران وموزشدر نظام آگفتمان مرتبط با این دو مقوله 

ای شدن تار حاکم بر معلمان و نیز مالحظه بافت و بستر حرفهکنترل و اعمال قدرت ساخ هایروشبا توجه به 

بتنی همگانی م وپرورشآموزشهای تعلیم و تربیت مدرن مانند معلم که در کشور رایج است و در آن نشانه

مشهود (  Ahanchinan & Taherpoor, 2011) کردن یتخصص، استانداردسازی و ایکارخانهبر الگوی 

در  ورد ابه کنترل فنی معلمان تمایل د همچنان ای معلمتوسعه حرفه گفتمانتوان نتیجه گرفت که است، می

 شود مسئله مراقبت یا کنترلو تالش می گرددنمیاقدام آگاهانه و یا دلخواهانه محسوب  هر اقدامی لزوماً  آن

ه های مربوط بن میان نشانهمتمرکز نهادی صورت پذیرد. در ای هایدستورالعملمعلم از طریق تجویزها و 

های گاهای، غلبه ساختار بر عاملیت معلم و دیدانگاری حرفه معلمی، نگاه بوروکراتیک به توسعه حرفهپیشه

علمان ایرانی ای مدر گفتمان موجود توسعه حرفه توانمیگرایانه نسبت به توانمندسازی معلم را نیز ایحرفه

ای عمومی های معلم در ایران هنوز تحت تأثیر سیاستفتمان هویت حرفهکرد و چنین ادعا نمود که گ شاهدهم

تاریخی فرهنگی، و متأثر از چشم اندازهای  هایینهزمپسنظام آموزشی کشور و کنترل نهادهای اجتماعی با 

ای هبخشی حرکت کند. لذا شواهد کافی در خصوص جنبهبه سمت رهایی استاقتصادی بوده و نتوانسته 

ای به تدریس، آمادگی اقدامات دموکراتیک، شناخت ای معلم از جمله نگاه حرفههویت حرفهمتعالی 

  اشد.  بگری نیز در میان معلمان ایرانی به اندازه کافی موجود نمیایهای عاملیت خود و تمایل به حرفهظرفیت

 به عنوان زیتوانمندسا های معاصر تعلیم و تربیت ازدر گفتمان ازآنجاکهبا توجه به چنین قرائنی، و 

امری  تازه هایحرکت به سمت گفتمان، سخن به میان آمده است اندبودهکه فرودست  تقویت قدرت افرادی

ین اتعریف شود تا در قدرت افراد  مشارکت بایستمیدر آن که  هاییگفتمان آید. ضروری به شمار می
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عجین  توان گفت که، لذا می((Bandura ,1989آنان گردد سازی آگاهی موجب رها توسعه قدرت از طریق

ود تا شگری و مراقبت از خود سبب میای، حرفهادبیات توانمندسازی با مسائل محوری عاملیت انسانبودن 

ر ای معلم در تعامل معنایی با یکدیگر قرار گیرند و دای و هویت حرفهدر بستر آن، دو گفتمان توسعه حرفه

مان توسعه همراهی و همزمانی دو گفت کهنحویبهمیدان تعلیم و تربیت نیز با یکدیگر همپوشانی پیدا کنند 

در  که ینا وجود باها باشد. ای هر یک از آنتواند واجد اثربخشی بیشتری برای میای و هویت حرفهحرفه

 رود کهبه شمار میمکانیسم قدرت  به عنوان یک 1انضباط،  کندمی بینیپیشفوکو نیز  چنانکهجوامع مدرن، 

ول اتنظیم سازمان فضایی )معماری و غیره(، زمان )جد از طریق و کندمی تعییناجتماعی  هدر بدن را رفتار افراد

درت خود ق ،های پیچیده نظارتت( با کمک نظاما، وضعیت، حرکهاسرمشقفعالیت و رفتار افراد )زمانی( و 

معلمان به  کههنگامی امیدوار بود توانمی ، اما( Cited in Dreyfus & Rabinow, 1998) نمایدرا اعمال می

در مورد مداخالت  گیریتصمیمبرای  در میان ابزارهای قدرت،عنوان کارمندان یک ساختار اجتماعی 

فوکو سازنده  قادکه به اعت دنزنبضای گفتمانی را رقم فنوعی  بتوانند ،کنندشروع به مذاکره می آمیزموفقیت

معلمان در این فضای  اگرچه ،قدرت در هر اجتماعی نحوه توزیعبا توجه به  (.Foucault,1990)استهویت 

درت توانند بر مذاکرات قشوند، اما در مواقعی نیز میممکن است مغلوب قدرت نظام آموزشی  گاهگفتمانی 

 ای خود را فعاالنه بسازند هویت حرفه بدین ترتیب تأثیر بگذارند و

توسعه  تلفیق گفتمان هایزمینه، پرورش کشور ایرانونظام آموزش در شود کهدر پایان پیشنهاد می

نشینی و تعامالت نظری و عملی صاحبان و متولیان هر ای معلم از طریق با همای معلم و هویت حرفهحرفه

« ای معلمهتوسعه هویت حرف»ای با ماهیت تازه هایگفتمانفراهم شود تا بیش از پیش یک از این دو گفتمان 

در ذیل مناسبات جدید قدرت شکل بگیرد؛ مناسباتی که در آن فقط بر کنترل بیرونی معلمان و مراقبت شدن 

ای هد نشود و سهم معلمان برای مراقبت از خود و آزادی در انتخاب و پذیرش فضیلتتوسط دیگران تأکی

 د. م تعلیم و تربیت در نظر گرفته شومشروع برای نظا
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