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 چکیده

براي این  است.هاي مختلفی از ایدئولوژي لیبرالیسم بر آموزش و پرورش تأثیر نحله ، بررسیهدف اصلی این پژوهش

 ایدئولوژي حضورعرصه هاي  کند: بررسی استنتاجی دو هدف اساسی را دنبال می – تحلیلی با استفاده از روشمنظور، 

 بنا بر. آموزش و پرورشدر ایدئولوژي نئولیبرال  حضورهاي بررسی عرصهو  آموزش و پرورشدر  لیبرال دموکراسی

پیامدهاي مثبتی براي  ،یر لیبرال دموکراسیم تحت تأثتوان گفت ایدئولوژي لیبرالیس یم به دست آمدههاي یافته

مطرح شدن مفاهیمی و  آموزش و پرورش همگانیتوان به توسعه  یمآموزش و پرورش به همراه داشته که از آن جمله 

، . همچنیني شهروندي اشاره نمودها آموزشآموزش صلح و توجه به  ،نظیر برابري و دموکراسی در تعلیم و تربیت

با تاکید بر نخبه گرایی  ،یبرالیسمنئولي ها آرماندر حال حاضر به تبعیت از نشان داده شد که چگونه این ایدئولوژي 

 »بازاري شدن تعلیم و تربیت«عنوان  با سبب به رسمیت شناخته شدن فاصله هاي طبقاتی شده و با ایجاد پدیده اي

به  »دانش«به تبدیل ن توا یماین پیامدها   جملهبر تعلیم و تربیت تحمیل نموده است که از ا پیامدهاي منفی فراوانی ر

، افزایش رقابت بر سر کسب »کاالي دانش« دانش به خریدار  کنندهکاالیی مصرفی، تغییر نقش دانش آموز از تولید 

ها اشاره  ينابرابر، کاهش بودجه رشته هاي علوم انسانی به نفع رشته هاي فنی و در نهایت باز تولید »دانش  یهسرما«

 نمود. 

  ایدئولوژي، لیبرال دموکراسی، نئولیبرالیسم، بازتولید نابرابريهاي کلیدي: واژه
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  مقدمه

ایدئولوژي، یکی از مفاهیم پیچیده در مباحث مربوط به علوم سیاسی، اجتماعی و فلسفی است که 

و  »ایده«ي  لفظ ایدئولوژي از ترکیب دو واژه .هاي مختلف زندگی انسان سایه افکنده است عرصه بر

علم   مطالعه«) و به معناي 1796براي نخستین بار توسط دیسنات دي ترسی در اواخر قرن هجدهم ( »وژيل«

ي مختلف وارد ها قالبو البته با انقالب فرانسه این مفهوم در  )2007، 1به کار برده شد (گودوین» ها یدها

 اي بخشید.ایدئولوژي مفهوم تازهاما، این مارکس بود که به  زندگی اجتماعی و سیاسی انسان شد،  عرصه

حاکم و   اي است که در ارتباط با رفتار اجتماعی و سیاسی طبقه ایدئولوژي در اصطالح مارکس، اندیشه

نامد که شامل  ایدئولوژي را آگاهی کاذب می اوبه همین دلیل  .یابد وجیه وضعیت موجود سازمان میبراي ت

   ). 1979، 2بیل؛ 1376، دهد (پارسانیا اجتماعی جهت می است که به عمل ییها باور و مجموعه عقاید

ها در معناي امروزي آن متضمن تصویري از انسان مطلوب  آن است که ایدئولوژي قابل توجه  نکته

جامعه و انسان آرمانی خود را در عمل نیز پیاده نمایند و براي تحقق بخشیدن  تمایل دارند تصویر و هستند

 هاي یکی از سؤال بنابراین،. بگیرند  کمکآموزش و پرورش  از جمله هاي مختلف به این آرمان از اهرم

 ،است که آیا برنامه درسی اینمهمی که ذهن صاحب نظران برنامه درسی را همواره به خود مشغول کرده 

برخی  ،پاسخ به این سؤال در ؟آنهاستکامالً وابسته به هاي ارزشی و ایدئولوژیکی است یا  فارغ از گزینش

این مفاهیم عام و کلی  ،لذا .معرفتی جمعی درباره مفهومی کلی است ،صاحب نظران بر این باورند که علم

نظریه پردازان مکتب انتقادي و  ،که یدرحال. ل ایدئولوژیک و سیاسی قرار گیرندامیا یرنباید تحت تأث

  کنند.  رسی تاکید مید  درسی بر ماهیت ایدئولوژیک برنامه  بسیاري از صاحب نظران برنامه

انسان مطلوب به شدت به آموزش و  یدر بازآفرینی و طراح ها ) ایدئولوژي1380به زعم گوتک (

 کند ) این گونه بیان می2006لزوم توجه به ایدئولوژي در تعلیم و تربیت را اپل در سال (. اند پرورش وابسته

هاي فرهنگی،  توجه خود را به نهضت ) بیشترین2005سال اخیر، همچون ژان آنیون ( 15من در « که

بدون توجه به  ،زیرا .چنین تاکید و تمرکزي مهم است .ام اعی و ایدئولوژیک معطوف نمودهاجتم

هاي مربوط به دانش رسمی که آنها را به  آفرینند و به تعارض هایی که می به هویت ،هاي اجتماعی حرکت

اعمال سیاسی که آن را تعلیم و تربیت   با گسترهتوانیم به طور جدي یا عمیق  آورند، نمی وجود می

    ).1386(باقري، » .نمایم، مواجه شویم می

                                                
1. Goodwin 
2. Bill 
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ضروري ن جهت آ تحلیل ایدئولوژیک نقش مدرسه از« :نویسد ) در این رابطه می1999( 1بوردیو

هاي قدرتمند به طرقی که اغلب پنهان و  شان با دیگر سازمان روزانه هايهتجرب  مدارس به واسطه است که

ند. بر این اساس، ایدئولوژي به ویژه ایدئولوژي هست مرتبط -خصوص نهادهاي قدرتبه  -پیچیده هستند

در . )2004(اپل،  .»است گروه مسلط، داراي اثرات مستقیمی بر آموزش و پرورش خاصه نظام آموزشگاهی

ها در رویارویی با برنامه درسی به دو شکل  د که ایدئولوژيشو متذکر می نیز )2004( 2یکها این خصوص،

هاي تمامیت خواه به صورت آشکار در برنامه درسی  ها، نظیر ایدئولوژي برخی ایدئولوژي .کنند عمل می

برنامه درسی  د را برها نظیر لیبرالیسم بیشتر هدف اقناعی خو اما برخی ایدئولوژي .شوند مدارس وارد می

 .هاست یدئولوژيبرنامه درسی عرصه تقابل و رویارویی ا بنابراین،. کند یمتحمیل  پنهان مدارس

و  دهد قرار می یرتعیین اهداف آموزشی تا تعیین محتوا و ارزشیابی برنامه درسی را تحت تأث، ایدئولوژي

  .)2001، 3ررآنها را در برنامه شناسایی کند (کا است کهعقل سلیم و نقاد  وظیفه

پیروان مکتب انتقادي، پیش فرض اساسی خود را بر حضور  به مانند مقاله نویسندگان این

هاي حضور و  عرصه اند. با این هدف که ایدئولوژي به صورت آشکار یا پنهان در برنامه درسی قرار داده

با توجه به این پیش لذا، . ددهنقرار و تحلیل  واکاويمورد را  درسی  هاي مثبت و منفی آنها در برنامه پیامد

تمرکز بر ایدئولوژي لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم مدرسه،  یدئولوژیکشناسایی نقش ا به منظورفرض و 

بر ارزش آزاد ، دور نگه داشته شودت از سیاس باید تعلیم و تربیت اند یمدعهایی که  یدئولوژيا. شده است

 هايشیوهها از آغاز شکل گیري به  یدئولوژياهمین  ،نمایند. اما یمبودن (خنثی بودن برنامه درسی) تاکید 

  .اند ساخته را متأثرمختلف (گاهی به صورت مثبت و گاهی به صورت منفی) تعلیم و تربیت 

  

  پژوهش هايسؤال

  است؟ چگونه آموزش و پرورشدر  لیبرال دموکراسی ایدئولوژي حضورعرصه هاي 

  است؟ چگونه آموزش و پرورشدر ایدئولوژي نئولیبرال  حضورعرصه هاي 

  

  

  

  

                                                
1. Bourdieue 
2. Hicks 
3. Carr  
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  پژوهشروش 

در  لیبرالیسم و نئولیبرالیسم ایدئولوژي تربیتی پیآمد هايبررسی « مبنی بر با توجه به هدف پژوهش

مطالعات  و از جمله ردیگ یمقرار کیفی و بنیادي  يها پژوهشدر زمره این پژوهش  »برنامه درسی

اصلی پژوهش به شرح  مراحل. است استنتاجی –تحلیلی مورد استفاده روشرود.  اي به شمار می کتابخانه

مطالعه دقیق منابع به  ،درسی  جمع آوري و انتخاب منابع مرتبط با موضوع ایدئولوژي و برنامه: باشد یمزیر 

  اطالعات و استنتاج از آنها.ج و در نهایت استخراهاي اصلی مطرح شده  منظور بازشناسی دیدگاه

  

  تحول لیبرالیسم  خچهی: تارمروري بر ادبیات

 به معتقد ردف« معناي به لغت در و شده مشتق »آزادي« معناي به »لیبرته« مفهوم از »لیبرال« ةواژ

 مبناي را فرد که است بینی جهان اي گونه و ایدئولوژي نوعی اصطالح در و است »خواهی آزادي

 خوش بینی ،. اصل اساسی لیبرالیسمداند می برابر ارزش داراي را افراد همۀ و شمارد می اخالقی هاي ارزش

تواند با کمک خرد و عقل خود بدون نیاز به راهنمایی  ها انسان می به ذات انسان است. از نظر لیبرال نسبت

با اشکال سنتی قدرت  ،ولوژياز این رو، انسان باید تا حد ممکن آزاد باشد. این ایدئ .دیگران پیشرفت کند

  .کند ضدیت دارد و از بسط اختیار و انتخاب فرد تا حد ممکن دفاع می

در افکار جان الك متجلی است.  ،شناسیم یمهاي لیبرالیسم سیاسی آن گونه که امروزه آن را ریشه

 .دانست یمیعی همانند هابز، دولت را محصول قرارداد اجتماعی براي پایان بخشیدن به وضع طب 1جان الك

اما برخالف هابز بر آن بود که انسان حتی در وضع طبیعی از حقوق طبیعی برخوردار بوده و دولت هم براي 

 .اي براي دفاع از حقوق جامعه استالك، دولت صرفاً وسیله گاهاز دید .پاسداري از آن تأسیس شده است

قدرت دولت محدود  .شود ینمت واگذار حقوق آن به دول جامعه پیش از دولت وجود داشته است و همه

ورود افراد به جامعه  ،ترین هدف از تشکیل جامعهبه اعتقاد الك، مهم .به تأمین منافع و عالیق جامعه است

   ).2008، 2ت (ترنرمدنی و حفظ مالکیت اس

طرح مپس از الك، منتسکیو و آدام اسمیت، مبانی حقوقی و اقتصادي لیبرالیسم را در آثار خود 

تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر را و آدام اسمیت بازار آزاد و حفظ تعادل آن   مسئلهکردند، منتسکیو 

ین اساس، بر الیبرال معرفی نمودند.  جامعهمیزان عرضه و تقاضا را به عنوان پیش بایست هاي یک بر مبناي 

کرد و مبناي اصالحاتی شد که در  جنبش فکري لیبرالیسم در قرن هفدهم و هجدهم انقالبی نظري ایجاد

                                                
1. Locke 
2. Turner 
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مند ساختن دیگر طبقات اي براي بهره) مبارزات اجتماعی گسترده1848اروپا اتفاق افتاد. پس از انقالب (

لذا، لیبرالیسمی که خود را با  .هاي لیبرالی سبب پیوند لیبرالیسم با مفهوم دموکراسی شدجامعه از آرمان

هاي دموکراتیک بازسازي بایست خود را براي آرمان یمق داده بود، طبقه مسلط و سرمایه دار تجاري وف

یبرالیسم لدولت در اندیشه  برابري در کنار آرمان آزادي پا به عرصه گذاشت. وظیفه کند. بنابراین، اندیشه

ي یشترین رفاه و شادي برابتأمین «یت یافتن دولت براي مسئولبا  »پاسداري از حقوق فردي«اولیه مبتنی بر 

  تعدیل شد و لیبرال دموکراسی پدیدار گشت.  »اکثریت

هاي گسترده اي براي تأمین رفاه و کاستن  یتمسئول ستبای یمدر این دیدگاه، دولت دموکراتیک 

د. با شدخالت دولت خود بخشی از سیاست لیبرال  جهت،از این  .از شدت تعارضات طبقاتی به عهده گیرد

نوعی پیوند میان لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی نیز برقرار ، گذشت زمان و پیدایش سوسیالیسم

  ). 1379نمودند (بشیریه،  یمکه به جاي تاکید بر گسترش آزادي بر گسترش برابري تاکید  شد

لیبرالیسم از آزادي به معناي امنیت  ي هیاولتوان گفت مفهوم  یمبا توجه به تحول مفهوم لیبرالیسم 

جان و مال فرد از هرگونه تجاوز و دخالت (حتی دخالت دولت) جاي خود را به مفهوم جدیدي از آزادي 

تواند ضایعات ناشی از بازار آزاد  یمآید که  یممؤسسه سودمندي به حساب ، بخشید که در این معنا دولت

پدید آمدن دوره ا بت اما این وضعی ظري پیدایش دولت رفاهی شد.را جبران نماید و در قرن بیستم مبناي ن

یبرالیسم به عنوان یک نئولتجدید نظر شد و  خوش دست رکود اقتصادي در آمریکا و اروپا اي از

از . آمد یدپدواکنش به پیدایش ساختار دولت رفاهی پس از جنگ جهانی دوم  ایدئولوژي اقتصادي در

و بار دیگر  قرار داده، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم اقتصادي را مورد تردید ها یبرالنئولاقتصادي  لحاظ

  .)2009، 1لهی( اند گذاشتهبر مزایاي نظام رقابت آزاد صحه 

گذاري  یهسرمازمینه را براي رشد بخش خصوصی و  هاي نئولیبرال، نظامهاي اقتصادي  یاستس

، بهترین شکل کمک حکومت به از این منظربه سبک دوران سرمایه داري لیبرال فراهم کرده است.  متهور

موارد اصول اساسی نئولیبرالیسم شامل  .دآزاد بگذار اقتصاد این است که بازار را در تعیین سرنوشت خود

محدودیتی که ي خصوصی از هر ها شرکتي آزاد یا ها شرکت رها کردنقانون بازار:  1: باشد یمیر ز

و  و پرورشقطع هزینه هاي عمومی براي خدمات اجتماعی مانند آموزش  2است؛  توسط دولت وضع شده

یگزینی آن با و جا» اجتماعی«یا » نفع عمومی«حذف مفهوم   4و  خصوصی سازي  3ي بهداشتی؛ ها مراقبت

 .)2005، 2(کالرك »مسئولیت فردي«مفهوم 

                                                
1. Hill 
2. Clark 
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هاي مختلفی لهحها به تحوالت قرن بیستم موجب پیدایش نباید گفت نوع واکنش لیبرال ،از این رو

هایی بودند که با تکیه بر اصول اساسی لیبرالیسم قرن نوزدهم به ویژه اولین گروه، لیبرال از لیبرالیسم شد.

گروه  .نمودند یمآزادي فردي نظام اقتصادي بازار آزاد را قبول داشته و بر دخالت محدود دولت تأکید 

 موکراسی تالش نمودند. گروههایی که در اواخر قرن نوزدهم در ادغام اصول لیبرالیسم و ددوم، دموکرات

سوم، نسل نیمه اول قرن بیستم که لیبرال دموکراسی را با برخی از اصول سوسیالیسم و اقتصاد دولتی (به 

و بر آزادي مثبت تأکید نمودند و نسل چهارم که  هاي لیبرالیسم) ترکیباي براي تحقق آرمانعنوان وسیله

یبرالیسم یاد نئولدر نیمه دوم قرن بیستم به احیاي اصول لیبرالیسم اولیه روي آورد و از آن تحت عنوان 

  ). 1385 شود (پوزتی، یم

نحله هاي مختلف لیبرالیسم بر  یرتأثاین پژوهش بررسی  اصلیبا توجه به آنچه ذکر شد، هدف 

ي انجام شده در این رابطه در داخل کشور ها پژوهشپیش از آن به برخی از  .رورش استآموزش و پ

ضمن بررسی سیر  »تبیین و نقد نظام تربیتی لیبرال«اي با عنوان  در مقاله )1379( یخالق شود. یماشاره 

معتقد است که  اقتصادي و فرهنگی سیاسی، تاریخی لیبرالیسم آموزشی و انواع آن مانند لیبرالیسم فلسفی،

گرایی و تجربه تنها  لیبرالیسم با تأکید بر علم عینی است. -تجربی ،شناسی تعلیم و تربیت لیبرال  معرفت

) در 1387میرزا محمدي و همکاران ( داند. از معرفت یعنی معرفت علمی را سرچشمه حقایق می  نوعی

به این نتیجه دست آن تربیتی  يها داللت با تأکید بر »بررسی مبانی لیبرالیسم آموزشی«عنوان  باپژوهشی 

در  )1374( مکال یباز اي دارد. دانش و معرفت نزد فیلسوفان لیبرالیسم آموزشی جایگاه ویژهیافتند که 

ضمن معرفی لیبرالیسم  »آموزش و پرورش آزاد یا سنتی هاي یدگاهبررسی برخی د« عنوان بااي  مقاله

و نقاط و  قرار دادهنقد مورد لیبرالیسم آموزشی را  ،بیتی فیلسوفانسیر تاریخی و تکاملی آراء تر آموزشی،

» تربیت دینی، تربیت لیبرال«عنوان  بااي  در مقاله )1379زارعان ( .نموده استبررسی را ن آقوت و ضعف 

 سازد یما مورد توجه قرار داده و خاطرنشان رتعلیم و تربیت  مسأله »لیبرال« و »دینی«دو رویکرد   در مقایسه

یکی از ارکان اصلی این   و نقش لیبرالیسم به عنوان در عرصه فرهنگی اخیر »جامعه مدنی«که حضور مفهوم 

   کند. می ضرورت چنین بحثی را ایجاب در جوامع اسالمی، پدیده
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   است؟چگونه  آموزش و پرورش ل دموکراسی برلیبرایر تأثاول پژوهش:  سؤال
  

  مطرح شدن اصل دموکراسی در تعلیم و تربیت و تأکید بر بازسازي اجتماعی  
  

یکی از تأثیرگذارترین مربیان لیبرال، جان دیویی است. لیبرالیسم دیویی آمیزه اي از دموکراسی، 

اجتماعی و سیاسی قرن بیستم از  . دیویی معتقد بود که اندیشهاستریزي اجتماعی و روح علمی برنامه

و پیوستگی فزاینده زندگی خصوصی، اجتماعی و اقتصادي عقب مانده است. او در کتاب  فناوريپیشرفت 

) هدف اساسی آموزش را توجه به مفهوم بازسازي جامعه و رشد 1368(کانال،  »فرد گرایی قدیم و جدید«

اشد. استعدادهاي آزادي اندیشه، بیان و تحقیق ب باید سرسپرده یافتهفرد رشد  او، عقیده. به داند یفردي م

سازي عمومی جامعه پرورش دهد و باید براي نیل به نوعی سازمان اجتماعی کوشش خود را در جهت غنی

       ترین دموکراسی یکی از مهم از این رو، .کند که صالح عامه را به بهترین صورت، مدنظر قرار دهد

دموکراسی با یک توصیف از موجودات . بحث دیویی از است از منظر دیویی مطلوبهاي تربیت مؤلفه

، مردمی که خواهان برقراري ارتباط هستند و این میل، شود یانسانی به عنوان حیوان اجتماعی آغاز م

ها به فراگیران  در نظر دیویی، وظیفه مدرسه انتقال ارزش .آورد یها فراهم مهایی براي ساخت ارزشانگیزه

مدرسه آن است که کودکان را براي برقراري ارتباط، سؤال کردن و  تر، وظیفهبلکه به بیانی دقیق .نیست

آموزان را براي زندگی مدرسه دانشدیویی،  به زعم .هاي مشترك آماده سازدساختن دانش و ارزش

سازد  یشان آماده م دموکراتیک از طریق درگیر ساختن آنان در اَشکال زندگی دموکراتیک متناسب با سن

ین ترتیب، یادگیري از طریق مشارکت در مدرسه، اهداف زندگی د. باز اطالعات انش ذهننه با پرکردن 

به عنوان یک غایت و هم هم  يهاي یادگیرمشارکت در ساختن هدف لذا، .سازد یدموکراتیک را فراهم م

  ). 1390به عنوان یک ابزار براي زندگی دموکراتیک است (نودینگ، 

قرن بیستم به جاي : «نویسد یمچنین  امیدي با نا )1945ل (دیویی در پایان جنگ جهانی دوم در سا

ها، دو سلطنت مطلقه، به جاي امنیت اقتصادي، به جاي رشد تدریجی آزادي ،صلح، دو جنگ جهانی

که  دارد یمبیان او در ادامه  »د.، امکان ظهور انقالب را گسترش دابحران اقتصادي و به جاي ثبات سیاسی

روابط انسانی در استفاده از  با لیبرالیسم و دموکراسی گواه شکست ما در حوزههاي مخالف این گرایش«

ریزي امور اما راه درمان کاربرد پیوسته هوش در برنامه .دیدیم یهوش بود که فتح جهان مادي را در آن م

 .آموزش استانسانی به ویژه در پافشاري بر ایجاد عادت در تفکر و استفاده از فرایندهاي دموکراتیک در 

  ). 1368(کانال،  .»دموکراسی و آموزش و پرورش براي سازگاري اجتماعی برهم منطبق اند
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  آموزش و پرورش همگانی  

هاي لیبرالیسم شکل گرفت، انتظارات جدیدي پس از وقوع انقالب فرانسه زمانی که اولین نطفه

تأسیس تعداد کافی  عبارت بودند از این انتظارات از آموزش و پرورش .براي آموزش و پرورش مطرح شد

 هاي یت، آموزش مسئولابتداییمدارس براي فراگیران دختر و پسر، رایگان بودن آموزش و پرورش 

شرط تغییر نظام  لیبرال متفکران، ). به عالوه1368راگیران (کانال، شهروندي و آموزش شغل و حرفه به ف

شرط تحقق آن گسترش آموزش و پرورش عمومی  که دانستند یسیاسی و اجتماعی را مشارکت همگان م

به ریاست  يگذار در خالل انقالب فرانسه از سوي مجمع قانون که ،1هوندرس، کمثالو همگانی بود. براي 

) بر اهمیت آموزش عمومی در روند 1792در سال ( یآموزش و پرورش منصوب شد، در گزارش  یتهکم

به  آموزش در باالتر از سطح ابتدایی گرچها«دهد که  یگزارش مچنین کوندرسه  .کند یترقی انسان تأکید م

ایم که نیل به این هدف دوگانه یعنی تأمین همه ما متوجه شده اماشکل کامالً عمومی نامیسر است، 

استعدادهایی که کشور به آن نیاز دارد و محروم نساختن هیچ فردي از مزایاي به کمال رساندن 

هایی که در یک پایه آموزشی از خود بچه  همه ، در صورتی کهواهد بودپذیر خاستعدادهایش امکان

هاي باالتر ، براي ورود به مرحله باالتر انتخاب و با هزینه خزانه ملی در دورهدهند یاستعداد به خرج م

خصوص تا سطح به آموزش و پرورش همگانی  هاي). از این رو، اولین جرقه1380(شاپیرو،  .»آموزش بینند

  د. ش زدهسطه متو

نقش آموزش و پرورش در کارایی اجتماعی و بهبود سطح زندگی عموم   مسألهبا گذشت زمان، 

، یکی از اهداف آموزش و پرورش بود که ی). کارایی اجتماع1368مردم مورد توجه قرار گرفت (کانال، 

فراگیر باید سازمان  ت،نخس .نمود یدر نیمه اول قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت و بر سه جنبه تأکید م

اي آموز باید از آموزش عمومی و حرفههر دانش اینکه،دوم  ،)2009مدنی کشورش را بشناسد (ساندرز، 

، هر فرد به عنوان شهروند اینکه د تا بتواند شهروند مفیدي شود و سومباشپذیري برخوردار کافی و انعطاف

مادگی آن را از طریق آموزش و پرورش بیابد که به هاي کشور خود آگاه شود و آها و قوتباید از ضعف

  ).1368بیشترین بازدهی خدمت کند (کانال،  ایابی آن باش براي دستجامعه

  

  

  

  

                                                
1.Condorcet 
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  آموزش و پرورش لیبرال گامی به سوي برابري در آموزش و پرورش  

مطرح شدن حق همه  مسأله ،مهم لیبرال دموکراسی بر آموزش و پرورش اثراتیکی دیگر از 

) دیوان 1954سال ( یم 17آمیز بوده است. در هاي تبعیضآموزش و نفی سیاست کسبکودکان در 

قانون با قوانین ایالتی و محلی را مبنی بر جداسازي سیاهان در مدارس دولتی، مغایر  ،عدالت اداري آمریکا

است و صرف  آموزش، فه دولت محلیترین وظیمهمز امرو«در این حکم آمده است:  .اساسی اعالم کرد

شهروندي  ما الزم است و پایه هاي یتهاي هنگفت براي آموزش و پرورش براي انجام همه مسئولهزینه

از آنها انتظار زندگی  توان یها سلب شود، دیگر نم از بچهفرصت آموزش د... اگر ده یخوب را تشکیل م

عهده  فراهم کردن آموزش و پرورش را بر یتلچنین فرصتی در جایی که دولت مسئو .خوب را داشت

 شود یممطرح اساسی  سوالمساوي در دسترس همگان قرار گیرد. حال  طوردارد، حقی است که باید به 

که آیا جداسازي در مدارس عمومی حتی با فرض فراهم کردن مساوي تسهیالت مادي آن هم صرفاً بر 

د... این کن ی؟ ما معتقدیم که چنین مسازد یاساس نژاد، کودکان اقلیت را از فرصت برابر محروم نم

  شدت و قلب و روح آنان را به  آورد یمجداسازي در کودکان احساس کهتري و زیردستی به وجود 

حکم دیوان عدالت اداري و  نتیجه گرفت که توان یمبر این اساس چنین  ).1380،شاپیرو( ».دآزار یم

آنان در صددند تا به این آرمان لیبرالی یعنی فراهم  .مواردي نظیر آن در یک نقطه با یکدیگر هم داستانند

آرمانی  ؛براي افراد تا هر کس فارغ از نژاد، طبقه و جنسیت به تحقق خویشتن دست یابد هایی ینهنمودن زم

اگرچه،  که . باید خاطر نشان ساخت، نائل آیداند که تمام منشورهاي حقوقی لیبرال، بر آن صحه گذاشته

ت آموزشی خدما  تحقق نیافته و تبعیض و بی عدالتی در ارائههنوز این ایده آن گونه که شایسته است، 

نباید این نکته را از نظر دور اما  ،ی باقی استطوالنو تا تحقق این آرمان به طور کامل راه  وجود دارد

 ؛روند یمبه شمار علیه تبعیض در آموزش و پرورش  بزرگداشت که این حکم و احکامی نظیر آن، گامی 

  .»الیسم نادیده گرفتلیبر ي کارنامهاي مثبت در آن را به عنوان نکته توان یگامی که نم

  

   صلح آموزش

آموزش و پرورش بوده است که با  ، جنبه هايترینآموزش و پرورش براي صلح، یکی از مهم

الهام از مضامین لیبرال دموکراسی شکل گرفته است. ادعاي ما براي پیشگامی لیبرالیسم در گسترش صلح 

تقید به حکومت قانون، تالش در  .است که لیبرالیسم بر پایه آنها استوار شده است مبتنی هاییبر آرمان

گرایی و تسامح، تمایل به بازسازي و اصالحات گام به جهت احیاي حقوق افراد، آزادي، تساهل، کثرت

  این اصول هستند.  گام، همه و همه از جمله
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نا پسند و خشونت براي رسیدن به هر هدفی است که استفاده از زور و  این قابل توجه دیگر نکته

خشونت و استفاده از زور امري غیرانسانی و حیوانی است، ذات انسان عاقل و آزاد نیازي  .استنکوهیدنی 

 ها یبرال). در واقع، ل1381(کاتوزیان، استبه استفاده از زور ندارد و رجوع به قانون راه حل رفع منازعات 

براي  ییها سازمان اند یدهو کوش ن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی بودهجنبش ممنوع کرد در صف مقدم

  ). 1380است (شاپیرو، تأمین و حفظ صلح جهانی ایجاد نمایند که سازمان ملل متحد از آن جمله

اهمیت و لزوم آموزش و پرورش براي گسترش صلح و  توان یفوق، م يها استداللبا توجه به 

هنگ لیبرال دموکراسی دریافت و آن را در آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت که به پرهیز از خشونت را در فر

 که معتقد است -یبراللبه عنوان یک فیلسوف  -اند، نیز مشاهده نمود. دیوییداشتهگرایش این ایدئولوژي 

 شان با یکدیگر اختالف داشته تر به دلیل اصطکاك منافعهاي کوچکدر یک جامعه احتمال دارد جماعت

هاي را در چهارچوب جماعت ها تعارضاجتماع بزرگ ضروري است که این یک اما براي  .باشند

هاي گروهی و امیدوار بود همان طور که کودکان در پروژهاکوچک محدود کند تا عمومیت پیدا نکنند. 

. ل کنندنتقم تر یعاجتماعی شده را به جامعه وس ، این فرایند مشکل گشایانهکنند یبا یکدیگر همکاري م

مشکل گشایانه بر سه عنصر  يها که با تأکید بر روش ددان یبنابراین آموزش و پرورشی را شایسته م

  ).1385(گوتک، اشتراك، ارتباط و اجتماع استوار باشد 

ها توانست توجه جوامع تعلیم و تربیت را نسبت به آموزش صلح و پرهیز از  تالشاین  ،بنابراین

آموزش صلح با یک مانع جدي که خود نتیجه  که یادآور شویم استخشونت به خود جلب کند. ضروري 

ها در یک بازار رقابتی آزاد و بدون سانسور، رو به رو است. ایدئولوژي لیبرال است یعنی گسترش رسانه

به زعم  .پرداخته است مسألهکه خود از حامیان ایدئولوژي لیبرال دموکراسی است، به خوبی به این  ،پوپر

 ترین ی. منطقاند یافتهکه کودکان با خشونت انطباق  را به وجود آورده اندهاي جمعی وضعیتی رسانه او،

خود را به  هاي یکالس هم این انطباق وضعیتی است که کودکان هفت تیر به دست بگیرند و والدین و  یجهنت

علت اساسی این انطباق  .هایشان تقلید کنندهاي قتل و کشتار را در بازيقتل برسانند و یا حداقل صحنه

و  دشو یم القاها به کودکان از رسانه به طور مداومآمیزي که هاي خشونتصحنهها و چیزي نیست جز فیلم

تر و مجهزتر، جذابهر روز ریفتن اذهان معصوم کودکان براي ف آنان .کند یافکار کودکان را مسموم م

هیجان و حادثه » «هیجان و حادثه« :کنند یو براي این کار از یک فرمول استفاده م کنند ینیرومندتر عمل م

  .)1384، 1کازنو» (ربیشت

                                                
1 . Cazneuve 
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زندگی بدون رسانه غیرممکن است. اما  .ها را متوقف کردرسانه توان یاست که نم ایناساسی نکته 

پوپر براي حل خطر رسانه یک راه حل پیشنهاد  .شانه خالی کرد یتاز زیر بار مسئول توان یبا این استدالل نم

هاي برنامهگان ). به زعم پوپر، تولیدکنند1385ي دولت، اعمال قانون و سانسور (پوزتی، مداخله ؛کند یم

مقید نبودن  ،بنابراین .بازار هم قوانین خاص خود را دارد . زیراندشواصی متعهد تلویزیونی باید به قوانین خ

ها همان چیزي بلکه عدم وضع قانون براي کار رسانه ،تهدیدي براي بازار آزاد نیست، ها به قانونرسانه

در و والدین را  کند یخشونت را ترویج م .دهد یاست که جامعه مدنی را در سراشیبی انحطاط قرار م

ها نیازي اخالقی است سانسور در رابطه با رسانه اعمال ).1385پوزتی، ( کند یم دچار چالش آموزش صلح

   .اندازد یکه نادیده انگاشتن آن، آموزش صلح ر ا به خطر م

  

  گیري نظریه پیشرفت گرایی در تعلیم و تربیت تأثیر لیبرالیسم در شکل
  

است.  ییگرا یشرفتایدئولوژي لیبرالیسم بر آموزش و پرورش، مطرح شدن نظریه پ تاثیر دیگر

 یطور کلبر اهمیت نقش کودك و به  ییگرا یشرفتتقید لیبرالیسم به آزادي و حقوق فردي در تأکید پ

به تحول و پیشرفت گام به گام، پذیرش اصول  ییگرا یشرفتفراگیر در روند تعلیم و تربیت، گرایش پ

ها و نفی اقتدار و اجبار از جمله عواملی هستند که میان آزادي پژوهش و اندیشه، اهمیت آزمایش ایده

ریزي شود تا . آموزش و پرورش باید از نو طرحکند یپیشرفت گرایی و لیبرالیسم پیوند مستحکمی برقرار م

از تغییر سریع جوامع، از اهمیت تفکر علمی، از سهولت ارتباط و همکاري و بتواند افرادي پدید آورد که 

نظریه  از سويآموزش و پرورش سنتی  ،. از این روشوندمند  هاي جدید براي بیان انسانیت بهرهاز فرصت

ش اولین اعتراض نسبت به گرای .گرا مورد انتقاد قرار گرفت. این انتقاد بر چهار پایه استوار بود یشرفتپ

 فناوريعدم تناسب برنامه درسی با نیازهاي  ناظر بر بیش از حد مدارس به پرورش فکري بود. دومین انتقاد

پذیري آنها و تکیه بیش از حد مدارس بر سنت و عدم انعطافسوم بر انتقاداست.  و دموکراتیک آینده

مدارس اطالعات  رد. زیراداللت داآموزان مدارس بر روح دانش  به تأثیر مسموم کنندهچهارم اعتراض 

تفاوت یبهاي فراگیران ها و ویژگیو نسبت به خواسته کردند یآموزان تزریق ماي به دانشکورکورانه

   .)1368کانال، د (بودن

روها معتقد بودند که نه تنها باید وضع موجود را تجزیه و تحلیل کنند، بلکه باید راهی براي یشپ 

تفکر درباره  ،نیازهاي جامعه روها، کار را با مالحظهیشپ ).1380،وتکگاصالح وضع موجود پیدا کنند (

جامعه محلی یا جهانی ممکن و مطلوب و با اهمیت دادن به نوع روابط انسانی، سیاسی و اقتصادي دلخواه 
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، زندگی گروهی و یی، جهان گرایگر دوستیخود آغاز کردند و مدارسی پدید آوردند که همکاري، د

که  گرفت ی. تمام افکار و عالیق آنها از این اعتقاد نشأت مکرد یمطالعات اجتماعی را تشویق معالقه به 

مدارسی به وجود آوردند که در آن توصیه و تجویز در  .ترین جزء زندگی انسان استآزادي فردي مهم

تا ابتداي آغاز  ها که این تالش. شد یحداقل ممکن بود و در عوض بر بیان خویشتن و ابتکار فردي تأکید م

در ها ، سبب گسترش مدارس شبانه روزي تجربی و تغییر برنامهشد یجنگ جهانی اول با قدرت دنبال م

دیویی را به عنوان بیانیه آموزش و پرورش  يها دگاهیداین مدارس  .دشها و مدارس ابتدایی کودکستان

جهانی نیز با فراز و فرودهایی به قوت  البته این روند در خالل دو جنگ .پیشرو پذیرفتند و گسترش دادند

  ).  2009 ،1ز(ساندر خود باقی ماند

  

  است؟ چگونه ر آموزش و پرورشیسم بلیبرال ئنو یرتأثدوم پژوهش:  سؤال
  

 گرایی نخبه

) 2004ل (تاکید بر نخبه گرایی است. اپ ،بر تعلیم و تربیت یرات نئولیبرالیسمتأثین تر مهمیکی از 

را » بی طرف علم«ن زبا ،»بازار رقابتی و آزاد«یبرال براي پاسخ به نیازهاي نئولمتفکران  که معتقد است

یدئولوژي و منافع اقتصادي و سیاسی خود را اداد تا  یماین زبان علمی به آنان امکان د. وسیله قرار دادن

نظریه پردازان برنامه درسی نئولیبرال به نحو «که  دارد یمچنین بیان ) 2004ل (اپ پشت آن پنهان کنند.

دهی صنعتی سود یفتهششرکت همراهی کردند. آنها به نحو خاصی  ایجادفراینده اي با صنعتی شدن و 

فراتر از این، آنان به نوع سلسله مراتبی  .بودند، لذا، مفهوم مدیریت علمی را با برنامه درسی ترکیب کردند

ی باید کارشناسان باشند، کسانی که نظامدر رأس چنین  .»نیز متعهد بودند ،که این صنعت پدید آورده بود

باید تولید  ها کالجند که هستمردان و زنانی  ،آنان از پس .برند یمپیش ا حرکت به سمت تحقیقات علمی ر

 سپس، .کنند، کسانی که با تشخیص کارشناسان آشنا هستند و قادرند بخشی را با بخش دیگر مرتبط سازند

که دنباله  ها تودهنهایت یرستانی که تا حدي با گروه هاي باالتر از خود آشنا هستند و در دبفارغ التحصیالن 

به  1920تا  1880ي ها سالروند. این حرکت در  یمتقلید پیش با آنان  .باشند یم رو گروه هاي باالتر از خود

زبان بی طرف علم و فناوري ترکیب شد تا ا تعهدات اقتصادي و سیاسی ب ،بر این اساس .اوج خود رسید

  شکلی از زبان را به وجود آورند که در خدمت این منافع و ایدئولوژي نئولیبرال باشد.

                                                
1. Saunders 
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ترند، نسبت به کارشان  یاخالقعتقد بودند که افراد با هوش باال یبرال منئول اندرکاران دستمربیان و 

تربیت آنان اولویت دارد. این برداشت  ،لذا .کنند یمو از تجربه هاي خود به سود جامعه استفاده  متعهدترند

از این رو،  .تفکیک برنامه درسی منعکس شد  یدهادر توزیع نابرابر قدرت و مسئولیت پذیري اجتماعی در 

و » رهبري«ش براي آموزش و پرور ؛نمود یمبرنامه درسی و آموزش و پرورش دو هدف متفاوت را دنبال 

به گونه اي  .باید براي رهبري ملت تربیت شوند باالهوش  افراد با». دنباله روي«آموزش و پرورش براي 

گرفتند که عقاید مناسب و  یمآنها همچنین باید یاد  .تعلیم یابند که نیازهاي جامعه را برآورده سازند

باید یاد بگیرند که  مردم  تودهاما  .را برآورده سازد استانداردهاي رفتاري را تعریف کنند تا نیازهاي جامعه

بود که برنامه درسی به دو  عمل کنند. پیامد پذیرش این ایده اینمطابق با آن استانداردها و قواعد رفتاري 

شامل (تاریخ و ادبیات)  ها ارزشاي با ساختار مشخص از علوم، ریاضیات و یکی برنامه ؛قسمت تبدیل شود

استدالل  چنین )1967( ، فینیاین خصوصاي در سطح عالی براي نخبگان. در و دیگري برنامه اه تودهبراي 

یاد دهیم که درباره خودشان بیندیشند، رهبران عقالنی را تربیت » ها کودن«به جاي اینکه بکوشیم به  ندک یم

د شهاي بازار نیاز تحققاي براي گرایی وسیلهنخبه ،ین ترتیببد ).2004کنیم تا براي دیگران بیندیشند (اپل،

  که به تبع آن جامعه طبقاتی به رسمیت شناخته شد.

  

  آن بر مدارس یربازاري شدن آموزش و پرورش و تأث

) در 1993در جنبش اصالح آموزشی ( توان یو تعلیم و تربیت را م یبرالیسمنئول اولین پیوندهاي

پرورش به بازار آزاد یا بازاري شدن آموزش و انگلستان مشاهده نمود. در این جنبش، تعهد آموزش و 

مدارس از کنترل  خارج شدنآن  ها کامالً آشکار است. اصالحاتی که نتیجه حفظ نابرابري مسألهپرورش و 

) این وضعیت 1976( 2). به اعتقاد باولز و گنتیز2، 2003، 1محلی و ورود به بازار رقابتی بود (پاورز نظام

تسلیم بازار تجاري شوند.  آموزشی يها اري شدن آن سبب شد تا محتوا و روشآموزش و پرورش یعنی باز

براي  در این تحلیل نشان داده شده است که مدارس به طور فزاینده درصدد برآمدند تا در این بازار رقابتی

بندي هاي زمانها و طرحهاي استاندارد، جدولتالش کنند و براي این کار به آزمون جلب نظر والدین

  متوسل شدند. 

  

                                                
1. Powers 
2. Bowles and Gintis 
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) مدارس براي باقی ماندن در بازار رقابتی نه تنها باید عقاید عمومی را 2004( 1برول به زعم

حائز آموزگاران نیز باید تالش می نموند. نکته  ترین یکبلکه براي جذب بهترین و آکادم ،مدیریت کنند

برداري از الدین طبقه متوسط در بهرهدر حال حاضر و ،) 2001( اپل از دیدگاهاست که  ایناهمیت دیگر 

بازاري آموزش و پرورش و آوردن سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي به سمت خود کامالً  سازوکار

اند. طبقه متوسط توانسته است کودکان خود را در این بازار رقابتی، جذب بهترین مدارس کند مهارت یافته

اضافی را براي به  يها هاي فوق برنامه و کالسبرنامه توانند یم آنها حتی .)1998، 2(مک کارتی و پرادنام

در حالی  این .دست آوردن سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بیشتري براي فرزندانشان فراهم نمایند

بازار آزاد که تحت ایدئولوژي  ،اند. بنابراینبهرهها بیاز کسب این سرمایه است که فرزندان کارگران

براي یافتن خریداران  بایست یل گسترش یافت، مدارس را به کاالیی تجاري تبدیل نمود که منئولیبرا

- . یکی از مهمدهندتغییر را ها، محتوا و نحوه فعالیت خود  بیشتري که معموالً از طبقه متوسط بودند، روش

مدیر باید تمام  .تغییر در نقش مدیر مدرسه بود. مدیر در مدرسه قدرت بیشتري یافت ات،ترین این تغییر

زمان  و تالش و قدرت خود را براي حفظ و تقویت یک تصور عمومی از یک مدرسه خوب صرف کند

بارتر آموزان تأسفمدرسه معطوف سازد. این وضعیت براي دانش تعلیم و تربیت کمتري را به جوهره

لذا،  .ر را جذب کنندآموزان مستعدتمدارس براي بازدهی بیشتر و کسب قدرت بیشتر باید دانش .است

اخراج از  میزانگیري هاي ورودي براي مدارس خوب رایج شد و البته به نحو چشماستفاده از آزمون

و کشورهاي مختلف را در برگرفت و  شد همه گیراین وضعیت  .در انگلستان باال رفت به ویژه مدارس

  ). 2004اپل، هنوز هم رایج است (

اي به سقوط گونهمتناقض ) در پژوهش خود نشان داد که این وضعیت به صورت 2000( 3ایکل

وضعیت بازاري مدارس سبب شد تا مدارس طبقات کارگر و فقیر  .شد منجرکلی استانداردهاي آموزشی 

خصوص معلمان خوب جذب مدارسی شوند که براي این طبقه به ها  نادیده گرفته شوند و همه تالش

امتیاز دارند را به ارائه فرصت بیشتر به  يکمترامتیاز هایی که ، مدارس، فرصت بچهدیگر ارتبه عب .نیست

، فروختند. این همان کسب کرده بودندهایی که قبالً به دلیل داشتن ثروت و تعلق به طبقه متوسط امتیاز بچه

. بوردیو معتقد است مدارس دکن یعنوان باز تولید فرهنگی یاد م به) از آن 2002( 4اي است که بوردیونکته

ورودي خود باعث باقی ماندن سرمایه فرهنگی در دست طبقه  يها از طریق ساز و کارهایی نظیر آزمون

                                                
1 . Brule 
2 . McCarthy and Prudham 
3. Eckel 
4 . Bourdieu 
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تنها افرادي که از قبل داراي سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادي بودند به این مدارس  زیرا .ندشو یمسلط م

لذا، بوردیو مدارس  .آورند یه مراتب اجتماعی به دست متري در سلسلو جایگاه برجسته یابند یخاص راه م

هاي اجتماعی نابرابري یدفرهنگی و باز تول یدداري داراي ساز و کارهایی براي باز تولسرمایه را در جامعه

  . کند یتلقی م

  

  آن بر آموزش عالی یربازاري شدن آموزش و پرورش و تأث

و پرورش در حیطه آموزش عالی نیز راه یافته است.  بازاري شدن آموزشبا پیدایش نئولیبرالیسم، 

است که ه این دلیل بسیاري از محققان بر این باورند که نفوذ ایدئولوژي نئولیبرال در آموزش عالی ب

). 2004، 3و لی و رودرز 2004، 2، گیروکس2000، 1مؤسسات را تولید کند (آرونتز کارگران نسل آینده

ساختارمند و  صراحتبه  ،تحقق هدف بازاري شدن به منظوردر آموزش عالی  هبه ویژایدئولوژي نئولیبرال 

، بررسی یانتعداد دانشجو افزایش .شودتا با نیازهاي کاپیتالیسمی مواجهه  دشو یداراي سلسله مراتب م

هاي این ساختار براي هاي عملکرد و نتایج آموزشی و تربیت افراد براي مشاغل از جمله اولویتاستاندارد

  ). 2000(آرنوتیز،  باشند یحقق اهداف ایدئولوژي نئولیبرال مت

که  شود یمیادآور  ،اطالعات به دست آمده از مؤسسات آموزشی متعدد نظر به) 1998 4اسالتر

در کاهش اختصاصی بودجه به علوم انسانی  توان یتأثیر ایدئولوژي نئولیبرال بر آموزش عالی را م ینتر مهم

) نیز این 2000هایی دانست که بیشتر با نیازهاي بازار کار تطابق دارند. آرونوتیز (و هنر به نفع علوم و رشته

هایی که بر هاي دموکراتیک به سمت دورههاي آموزشی از هنر و آموزشتمرکز بر دوره ازتغییر جهت را 

عناصر آموزش عالی  یرات بازاري شدن بربه برخی از تأث ادامه،در  .کند یم رفیمع متمرکزند،شغل  آموزش

  .شود یماشاره 

  

  یبرالدر دنیاي نئول انادتاس - الف

گسترش عقالنیت اقتصادي نئولیبرال در آموزش عالی سبب تغییر نقش استاد در درون کالس 

، اکنون مبلغان یافتند یو تحقیق آمادگی م آموزشتنها براي  ،ایناز  پیشاست. کسانی که تا  شدهدرس 

طرفدار  تاداناپل، اس زعم). به 2004گیروکس،؛ 2001(ایل، آیند یایدئولوژي نئولیبرال به شمار م
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ه و یک فضاي یادگیري نمود، اختالف عقیده و انتقاد را در کالس خاموش نظام مندلیبرالیسم به نحوي نئو

مربیان نئولیبرال بر این باورند که انتقاد و اختالف عقیده با ساختار  ).2004(اپل،  کنند یعقیم را تقویت م

). 2001سیاسی، بی پایه و اساس است (اپل،  وجنسی ، خواه نژاديو  اقتصادي، فرهنگی خواهموجود، 

درس را به سمت  هايطرف کالس، محتواي بیانتقادهااین گونه  که اند یمدعها لیبرالنئو، نیبر اعالوه 

تا محتواي  کنند یکاران با این ادعاها تالش مها و محافظهاز این رو، نئولیبرال .کشاند یسیاسی م هايبحث

اقتصادي رایج و تأثیر آن  نظام ابندی یمکنند و همه کسانی که جرأت  خفیدرس را م يهاذاتاً سیاسی کالس

 کنند متهم  غیره گرا بودن ورا به سوء استفاده از قدرت، چپ را زیر سوال ببرند،بر آموزش و پرورش 

  ). 2009، 3، هوروتیز و السکین2007، 2، هوروتیز1،2006(زاکر

 
  دانشجویان در جهان نئولیبرال  -ب

ها در جهان نئولیبرال، تبدیل ها و دانشگاهترین تغییرات حاصل در دانشجویان کالجیکی از مهم

، 4، اسالتر و رودنر2000، آرونوتیز 2004شدن آنها از دانشجو به خریدار و مصرف کننده است (اپل 

است. از این رو، رابطه میان » خریدار آموزش«اولین هویت دانشجو  ،). در یک دنیاي نئولیبرال2004

). 2004، 5(نیوسون دشو یرابطه میان فراهم کننده خدمات و خریدار تصور م چوندانشجو و دانشگاه هم

 )،2005 ،در رقابت مداوم با یکدیگرند (کالرك یبرالدرست همان گونه که افراد در یک جهان نئول

 .)2004(نیوسون،  کنند یبا یکدیگر رقابت م ی شانها نیز براي باال بردن سرمایه انساندانشجویان دانشگاه

که در آن دانشجویان خود را در قالب یک مصرف  دنکن یم بیانهایی را ) مثال2006( 6پلهو و همکاران

لت اند، به این عکه از کالجشان شکایت کرده زند یافرادي را مثال م آنهابراي نمونه،  .کنند یکننده تصور م

یادآور همان نقش سنتی  مسأله. این بیابنددر بازار  یمناسب شغلاند نتوانسته که با وجود پرداخت تمام شهریه

هستند و به محض خریدارانی که پس از پرداخت وجه و خرید کاال در پی استفاده از آن  .خریدار است

در یک دنیاي  دهد ینشان م مسألهاین  .از فروشنده ادعاي خسارت کنند توانند یبروز اشکال در آن م

بلکه به سبب آن که بتوانند شغلی در بازار  ،ريیادگینئولیبرال شاهد دانشجویانی هستیم که نه به خاطر 

. آنان دیگر تمایلی به مشارکت کنند یم اقتصادي بیابند، براي خریداري علم به مؤسسات آموزشی مراجعه
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 2) و تامسون2001( 1اند. مک کابی و تراوینوهاي علمدر تولید علم ندارند، بلکه خواستار دریافت بسته

)2006هاي ادبی، م دانشجو به عنوان مصرف کننده با نتایجی نظیر افزایش سرقت) بر این باورند که تجس

  اندازه نیز همراه بوده است.  هاي بیش ازتقلب و افزایش رقابت

  

  برنامه درسی در دنیاي نئولیبرال  -ج

. دنکن یم استفاده یبرال) از تعبیر نقش برنامه درسی در قالب ایدئولوژي نئول2006پلهو و همکاران (

مصرف کنندگی دانشجو و دانشگاه، برنامه درسی دیگر یک سند هدایت  بر اساس رابطه با این توضیح که

هاي آکادمیک و علمی تا با چالش تغییر کندو باید به وسیله دانشجویان  تواند یاي نیست که مدوره کننده

ي درسی کاالهاي از پیش تعیین شده اي هستند که دانشجوي مختار آنها را ها برنامه . بلکهدشوسازگار 

انند سبد خرید دانشجو ). در این روند لیست انتخاب واحد و ثبت نام هم2005، 3(لویدو کند یانتخاب م

جدا کنند و آنها را در سبد خرید خود جاي را  خواهند یدانشجویان باید واحدهایی که م .شود یتصور م

  ). 2000، 4، میگلونو2004، رودرز، 2005دهند (لویدو، 

  

  ج و دانشگاه لایدئولوژي نئولیبرال و انتخاب کا - د

ها و اهداف دانشجویان براي در انگیزه ویژگی بازاري بودن آموزش عالی، نوعی تغییر جهت

) با بررسی روند انگیزه 2004است. رودرز ( به وجود آوردهانتخاب کالج و دلیل ورود به آنها را 

  1966که در سال  سازد یمخاطرنشان  1996تا  1926 يها در فاصله سال دانشجویان از رفتن به کالج

درصد از دانشجویان براي ورود به  80ترین انگیزه براي یابی به یک فلسفه معنادار از زندگی، مهمدست

دانشجویان در آن سال انگیزه از درصد  30کالج بوده است و در مقابل، پیشرفت از نظر مالی تنها براي 

 درصد 74انگیزه مالی براي  .گیري جاي خود را عوض کردنداین دو موضع 1996اما در  .بخش بوده است

 ،از دانشجویان مهم بوده است. همچنین درصد 24بی به یک فلسفه معنادار براي یاو دست یاناز دانشجو

وري عمده یک آموزش، کمک بهره«درصدي با این عبارت که  71یک توافق  دادنتایج این پژوهش نشان 

ید تغییر جهت هدف ؤ. این امر مخورد یهاي اخیر به چشم مدر سال .»به فرد براي افزایش درآمد است

  به سمت اهداف ایدئولوژي نئولیبرال یعنی بازاري شدن آموزش است.  تاکنون 1975سال ز آموزش ا
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 1975 سال ازهاي نئولیبرالی در آموزش که گرایش کند یتأکید مه این نکتبر ) نیز 1998( 1آستن

) در اوج قدرت خود 2002( 2زمانی که نئولیبرالیسم به اعتقاد اکانر ؛به حداکثر رسید 1980سال آغاز و در 

-نظامساختار مالی آموزش عالی در جهان نئولیبرال و  ،بود و البته هنوز هم این روند ادامه دارد. در نهایت

د. شها با تعریف دانشجو به عنوان مصرف کننده کامالً سازگار هاي ورودي آني کمک مالی و شهریهها

هاي مالی هاي مالی سازمان بنیان به کمککمک 1973 از بعدکه  دهند ی) نشان م2004اسالتر ( و رودز

ها به  اي به اعطاي کمکهاي اعانهکمک مالی به دانشجویان از کمک است. دانشجو بنیان تغییر کرده

 .را تقبل کند خود آورد که هر دانشجو بار مالی آموزش به وجودصورت وام تغییر شکل داد و شرایطی 

  علم است.  زیرا در نهایت اوست که خریدار

 

  نتیجه گیري 

ي ها اهرمین تر مهمها یکی از  یدئولوژياتوان گفت  یممقاله ن با توجه به مباحث مطرح در ای

قرار  الشعاع تحتتعلیم و تربیت را  ،مختلف شیوه هايهستند که به پرورش نظام آموزش و  کنندهکنترل 

درسی   (برنامهها هم به صورت آشکار  يگذاراثر ن مقاله نشان داده شد که ایندر ای ،نیبر ا. عالوه دهند یم

عمل ایدئولوژي   نحوهو هم به صورت ضمنی (برنامه درسی پنهان) قابل بازشناسی هستند. واکاوي  ح)صری

برنامه هاي  هاي ایدئولوژیک در طراحی یطتفرو  ها افراطدهد که با مشخص نمودن  یمبه ما این امکان را 

یبرالیسم به نئولایدئولوژي لیبرال دموکراسی و لذا، آگاهانه تر عمل کنیم. هاي محتوایی  ینشگزدرسی و 

  .شودعمل ایدئولوژي با وضوح بیشتري نمایان   نحوهیرات پنهان و ن تأثای تا انتخاب شدعنوان یک نمونه 

دموکراسی بر آموزش و پرورش نشان داده شد که ل یر لیبراتأثاول پژوهش یعنی  سؤالدر رابطه با 

طرح  و آموزش و پرورش همگانیاي براي توسعه ایدئولوژي در روند گسترش خود نیروي محرکهاین 

اما  .برابري، دموکراسی، آموزش صلح و آموزش شهروندي در تعلیم و تربیت بوده است چونمفاهیمی 

سبب گسترش خشونت در ه به چالشی مهم تبدیل شده کد آن بر آزادي و عدم سانسور خو  یهروتاکید بی 

بر ضد آرمان اولیه  توان گفت یم که يطورو آموزش صلح را به مخاطره افکنده است. به  شدهکودکان 

  عمل نموده است. »صلح«خود یعنی گسترش 

نظام تعلیم و تربیت کشور هاي غربـی  ر یر ایدئولوژي نئولیبرال بتأثبه دوم پژوهش  سؤالدر رابطه با 

        شـد، تاکیـد بـر    کـه اشـاره  چنان .یرات اسـت تـأث ین ایـن  تر مهمبر نخبه گرایی از جمله پرداخته شد که تاکید 
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متفـاوت سـوق یابـد:     ويدرسی به دو سـ   برنامهو پرورش سبب شده تا جهت گیري  در آموزشگرایی نخبه

 »دنباله روي«مناسب نخبگان است و آموزش و پرورش براي  آموزشکه » رهبري«آموزش و پرورش براي 

نشـان داده شـد کـه     ، در ایـن مقالـه  نیـ بـر ا عالوه باشد.  یم »ها توده«و  »عوام«ه آموزش و پرورش مناسب ک

 شـده اسـت.  در نظـام آمـوزش و پـرورش     »بـازاري شـدن  «نئولیبرال سبب پیدایش پدیده  چگونه ایدئولوژي

در فراینـد   . زیـرا شده اسـت ها در جامعه و ایجاد قشربندي اجتماعی منجر  يبرابربه باز تولید ناه پدیده اي ک

چـه در سـطح    آموزشـی  عناصـر  یتمـام  ه وشـد بازاري شدن، آموزش و پرورش به کاالیی مصـرفی مبـدل   

ن در چنـین شـرایطی فراگیـرا   . شوند یتسلیم بازار تجاري م آموزش مدرسه اي و چه در سطح آموزش عالی

  یهسـرما «تواننـد   یمتنها فراگیرانی  ر مسلم. به طودهستنکه خریداران بسته هاي دانش بلدانش   کنندهنه تولید 

همـان   . بـه طـور طبیعـی   ن مالی و در نتیجه قدرت خریـد بیشـتري دارنـد   خود را افزون کنند که تمک» دانشی

هـاي   یاسـت سگونه که رقابت در نئولیبرالیسم عامل اساسی هدایت بازار اسـت، رقابـت آموزشـی اسـت کـه      

  دهد. یمقرار  الشعاع تحتمدرسه اي و رفتار مدیران و والدین را 

 در سطح آموزش عالی نیز سبب کاهش بودجه از سمت  هاي نئولیبرال یاستس ،نیبر اعالوه  

شده است که منافع بازار اقتصادي را دنبال   یتجربمهندسی و  -هاي فنیهاي علوم انسانی به نفع رشتهرشته

 توان گفت نئولیبرال یمیعنی تسلیم شدن بی قید و شرط دانش به سیاست و اقتصاد. از این رو،  ؛کنند یم

سیاسی تاکید  هايهبی طرفی علم را داشته و بر دور نگه داشتن مدرسه از مناقش  یهداعهایی که همواره 

 اند که توجیه یدهکوشی خاص آموزش و پرورش به ایجاد آگاهی کاذبی سازماندهنمایند، در عمل با  یم

 تداومخود را بر جامعه  ي سلطهاز این طریق ا هاي اقتصادي و سیاسی نئولیبرالیسم است ت یاستس کننده

)، 1379( یخالق)، 1387( ي میرزا محمديها پژوهشپژوهش با این نتایج  که بخشند. الزم به ذکر است

لیبرالیسم و همچنین نقش دانش و  به مبانی معرفت شناسی ها پژوهشبه دلیل توجه این  )1379ن (زارعا

پژوهش این تاکید دارند که با نتایج  نیز بر تربیت شهروندي مزبور يها پژوهش. یی داردهم سوعینیت 

 این است کند یمي انجام شده در داخل کشور متمایز ها پژوهشپژوهش را از سایر این  آنچهمطابقت دارد. 

تحوالت اساسی تعلیم و تربیت اعم از تمامی  یروي محرکهاین پژوهش به ایدئولوژي به عنوان نر که د

 .مورد توجه قرار گرفته است یدئولوژیکای م هژموننگریسته شده و روند حفظ و تداو مطلوب یا نامطلوب

        تواند به  یملذا، نتایج این تحقیق  .شده است آنها پرداختهامري که به ندرت در تحقیقات پیشین به 

یت دقت کافی و وافی و تربتعلیم  حوزهها به  یدئولوژيادر ورود  تاد کنتربیتی کمک نظریه پردازان 

  مبذول نمایند.
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