
 

 

 

 

 

 روی تربیت اخالقی چالشی فرا :سازی تربیتولیبرالیسم و تجاریئن

 

 2باکالمیفاطمه ز، 1ی حممدحمداهلل

  19/9/93تاریخ پذیرش:  23/4/93 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

. برای دستیابی به این هددف باشدحی تربیت بر تربیت اخالقی سازیتجاری تأثیرهدف اصلی این پژوهش نقد 
ولیبرال بدرای تربیدت اخالقدی ئاصالحات تربیتی ن هایچالشبررسی . ش انتقادی بهره گرفته شداز روش پژوه

افدزایش رقابدت و  حداکی از ن  اسدت کده « عقب بماندد دینبا یکودک چیه»با تمرکز بر حطالعه حوردی طرح 
الیتی بدرای کاهش فضای حشارکتی، نگاه ابزاری به انسا ، تبدیل دانش بده کداییی بدرای سدودنوری و نده فعد

بده شدمار  هداچالشجملده ایدن جویی، نادیده گرفتن رفاه و خیر عموحی، و فردگرایدی انمادارگرا از حقیقت
تجداری بای، افزایش رقابت بدرای  تیو کمبا کیفیت پایین  غیرانتفاعی. عالوه براین، افزایش نهادهای نیندحی

از حادادی  عیندی   اخیدر  هایسدال شدی طدیبه صنعت، ضعف اخالق پژوه هادانشگاهدانش و نزدیکی  کرد 
 .باشندیح نحوزش عالی  ایرا  ژهیوبهتعلیم و تربیت  درسازی تجاریفرهنگ بازاری و  رواج
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 مقدمه

که در ن  ید   است فعالیتی»تعلیم و تربیت  افرانکن به زعم .است 1تعلیم و تربیت فعالیتی هنجاری

.«  دهدددبخددش، تمددایلی حطلددور را در دیگددری پددرورش حددیگیددری از روشددی رضددایتنفددر بددا بهددره

(Frankna,1975, P. 21 .) ،در فرایند تربیت، داوری در حورد تمایل حطلور و حیزا  رضایت بخشدی روش

در حاهیت خود فعالیتی اخالقی اسدت. ریادارد پیتدرز  تعلیم و تربیتاز دیدگاه فرانکنا، احری ارزشی است. 

انتقدال احدری بدا ارزش کده بده »از:  عبارت اسدتاست که تربیت این دیدگاه بر این باور  نیز  در حمایت از 

در ایدن  (.Borrow & Woods, 2007, P. 28) .«گیدردای اخالقدی صدورت حدیو شدیوه دارهددفوجهدی 

فعالیتی اخالقی خواهد بود و جدایی تربیت از اخدالق احدری ناشددنی  صورت تمام تعلیم و تربیت حاکی از

تربیت اخالقی به طور خاص یکی  ،تربیت همواره نیازحند داوری اخالقی است. عالوه براین ،بنابراین .است

ن  اختالف زیادی  هایروشگرچه در حاهیت، حمتوا  و  که رودحیبه شمار های تربیت ترین بخشاز حهم

 است.  تأکیداصل تربیت اخالقی در بسیاری حوارد حورد  را  وجود دارد، احابین حتفک

هدایی قدرار ایددوولویی تدأثیراخیر تعلیم و تربیت در کشورهای حختلدف جهدا  تمدت  هایسالدر 

حعنای تربیت و تربیدت  ،در پرتوی ن  واند گرفته است که هر کدام گفتما  نوینی را بر تربیت حاکم کرده

هدای اخیدر هایی است که در دههترین ایدوولویییکی از حهم 2نئولیبرالیسماست.  ر تمول شدهاخالقی دچا

طدرح ید  ولیبرال بده عندوا  بخشدی از ئعمی  بگذارد. تربیت در نظام ن تأثیرتوانسته بر سب  تفکر تربیتی 

، بده عندوا  (Hayek,1944)جاحع برای پیاده کرد  اصول بازارهای نزاد اقتاادی در جواحع اسدت. هاید  

اسدت کده در فرایندد  3گدرحعتقد است که بازار اقتادادی،  نهدادی خدودتنظیم نئولیبرالیسمیکی از پیشروا  

شود. نهادهای اجتماعی دیگر حثل تعلدیم و تربیدت تکاحلی اجتماعی حنجر بهبود شرایط انسانی در جاحعه حی

  5خود را افزایش دهند. بازاری شد  4کارایی ،دیبازارهای اقتاا سازوکارنیز باید سعی کنند تا با پیروی از 

 طرفدددارا  کددهدرحالیسددازی پیاحدددهایی حهمددی در زحینده تربیددت اخالقددی در پددی داشدته اسددت. و تجداری

با هدف اخالقدی  NCLB «6هیچ کودکی نباید عقب بماند»طرح تربیتی همانند  هایطرححعتقدند که  نئولیبرالیسم

حخالفدا   . این درحالی است کده(Hess & Finn, 2007; McGuinn, 2007) هستند گسترش عدالتدر پی 

دانند و حعتقدند که کارگزارا  تربیتی بایدد بده ن  را تهدیدی برای اخالق و تربیت اخالقی حی نئولیبرالیسم

                                                 
1. normative 
2. Neo-liberalism  
3. self-regulative  
4. efficiency  
5. marketization  
6. No Child Left Behind  
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 (.  Giroux, 2004; Torres, 2009) احیای اخالق در تربیت بپردازند

اندد و حعتقدندد ایدن این اصالحات تربیتی را به چالش کشیدهروند 1حتفکرا  تعلیم و تربیت انتقادی

 ،گرایدیفرهندگ حادرفبدا تدروی   و شدوندهای اجتماعی و اقتاادی حیباعث افزایش نابرابری هاسیاست

در پدی  نوشتاراین  .Sandlin & McLaren, 2010))باشند حی چالشی حهم در زحینه تربیت و تربیت اخالقی

بپردازد و پیاحدهای ن  را در تربیت اخالقی حدورد  NCLBطرح  انتقادی به حطالعه رویکردیبا  تان  است 

شدده ایدرا  نیدز حشداهده  در جاحعده  نئولیبرالیسمهای اخیر برخی نشانه هایسالنقد و بررسی قرار دهد. در 

سدازی ریدهند که تجداهایی را تروی  حیبدو  توجه به بستر ایدوولویی ، سیاست  هاطرحاست و برخی 

هدای ترین انگیدزهگرایی در جاحعه از نتای  ن  است. این احر یکی از حهمتربیت و گسترش فرهنگ حارف

تربیدت اخالقدی در عادر  هدایچالشتادویری روشدن از  نخسدتشدود تدا پژوهش است و سدعی حدیاین 

ور نیدز پرداختده تربیتدی در کشد هایسیاسدتاراوه شود و سپس به صورت ضمنی به نقد برخی   نئولیبرالیسم

بلکده  ،شود. شایا  ذکر است که در این پژوهش حنظور از تربیدت اخالقدی، گدرایش خاصدی از ن  نیسدت

حرز اخالقی  تالش کرد تا اصول تعیین کنندهرابین بارو  . چنانکه،د نظر استورح طورکلیبهتربیت اخالقی 

کده  شدودحدی حطرح  سؤالاین نابراین، ب (.Borrow, 2012) های حختلف به تاویر بکشدرا فارغ از گرایش

قدرا حدی روی تعلدیم و تربیدت اخالقدی  هدایی را فدراچه چالش حذکورسازی تعلیم و تربیت در طرح تجاری

 ؟اراوه داد توا یح نئولیبرالیسم هایچالشچه راهکارهایی برای رهایی تربیت اخالقی از و  ؟دهد

 

 روش پژوهش

اعضدای حکتدب  گرفته شده است. این روش حبتنی بدر نظریده در این پژوهش از روش انتقادی بهره

هدا بدر تعلدیم و ایددوولویی اثراتبرای تملیل  2فرانکفورت است که توسط حتفکرا  تعلیم و تربیت انتقادی

کشدف تضدادها و شداحل حراحدل تعلیم و تربیت  روش انتقادی در فلسفهگیرد. تربیت حورد استفاده قرار حی

 باشددحی رهدایی بخشدیو  نقدد ایددوولویی، هدا و عواحدل پنهدا حشخص کرد  علدت، های حوقعیتتناقض
(Bagheri, Sajjadieh & Tavassoli, 2010.)  

 

 نئولیبرالیسم

)نظریه نئوکالسی ( که بسیار تمت  در ابتدا به صورت ی  نظریه اقتاادی ظهور کرد نئولیبرالیسم

                                                 
1. critical pedagogy  
2. critical pedagogy  
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و  1و در تقابدل بدا کینزگرایدی (iedman, 2002Fr) و فریددحن (Hayek, 1988,1944) نرای هاید  تدأثیر

گرایی بود. حتفکرا  نئوکالسی  برخالف کینزگرایا  حعتقد بودند که اقتااد توسدط اقتااد حبتنی بر جمع

شود و دخالت دولت و یا سایر نهادها در این قوانین طبیعی باعدث و طبیعی هدایت حی 2قوانین خود انگیخته

بیکداری، توزیدع  انند)ح شرایط اقتاادی (Hayek, 1944) شود. از حنظر های برهم خورد  تعادل بازار حی

عالید   اقتادادی اسدت کده برپایده  نابرابری اقتاادی( حاصل قوانین طبیعدی و غیدر عاحدانده درنحد، فقر و

اجتمداعی  خداص. از ایدن حنظدر، شدرایط  ریزی و یا عمل عاحدانه طبقهنه طرح ،روندشخای افراد پیش حی

حاننددد  تمدداعی و اقتاددادی تددابع حرکددت تکدداحلی اجتمدداو  بددر اسدداس قددوانین طبیعددی اسددت. هایدد اج

حبتندی بدر  4حعتقد بود که بازارهای اقتاادی از طری  انتخار طبیعی 3اسپنسر اننداجتماعی ح یهاستینیدارو

 فقدطت کنندد. او حعتقدد بدود کده نقدش دولدگزینند و ضدعیفا  را حدذف  حدیرقابت فردی، اصلح را برحی

حفاظت از نزادی بازارهای اقتاادی از طری  وضع قوانین است و نه فراهم کرد  حمایدت اجتمداعی و یدا 

دوبداره در افکدار حتفکدرا  نئوکالسدی   5سیاست عدم حداخلده ،ن ترتیبدیریزی برای تنظیم بازار. ببرناحه

شد.  باره با قوت زیادی احیاسازی و تجارت نزاد دواز بازار، خاوصی 6ظهور کرد و سیاست تنظیم زدایی

در  7های اقتاادی و ضعف کینزگرایی،  با روی کارنحدد  ریگدا بروز بمرا  اداحهدر 1980و 1970از دهه

حعرفی  9اقتااد نئوکالسی  به عنوا  حدل جایگزین کینزگرایی و دولت رفاه ،در انگلستا  8نحریکا و تاچر

های اجتماعی حانند فرهندگ، سیاسدت و تربیدت نیدز سدایه عرصهاقتااد بلکه در سایر  نه تنها در عرصه ؛شد

  .(Hayek, 1988) شهرت یافت  نئولیبرالیسمگسترد و به 

هدای لیبدرال سدنتی کالسی  و دولدتتر از اقتااد نئودر عمل بسیار پیایده نئولیبرالیسمهای دولت

کده درحالی»کنند: حقایسه حی گونهنیارا ولیبرال و لیبرالیسم سنتی ئهای نکنند. السن و پیترز  دولتعمل حی

حفهوحی سلبی از قدرت دولت بود که در ن  هدف رهایی افراد از دخالدت دولدت  شگرینمالیبرالیسم سنتی 

گر ی  حفهوم ایجابی از نقش دولت در خل  بازار حناسب از طری  فراهم نمدود  نمایش  نئولیبرالیسمبود، 

رای فعالیت ن  است. در لیبرالیسم سنتی افراد با حاهیت حستقل توصیف شرایط، قوانین و نهادهای ضروری ب

گذار و درپی ایجاد فردی است که سرحایه ولیبرال ئدولت نگیری از نزادی را دارند. شدند که توا  بهرهحی

                                                 
1. Keynesianism  
2. Spontaneous Order  
3. Spencer  
4. natural selection 
5. laissez-faire  
6. deregulation  
7. Reagan  
8. Thatcher   
9. Welfare State  
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  (.P. Olsen & Peters, 2005 ,315) .«رقابتی است 1کارنفرین

زدایی از بازارهای اقتاادی، دسدت ل تمت لوای تنظیمولیبرائحتفکرا  حختلف حعتقدند که دولت ن

بازارهدای نزاد بپدردازد. در  هدایارزشایجدابی بده تدروی   هایسیاستزند تا با به نوو دیگری از تنظیم حی

تبدیل بده ید   نئولیبرالیسمبلکه بازار در دست  ،شودفرایند ایجاد بازارهای نزاد دولت نه تنها تضعیف نمی

افدزایش              شدود و کدارایی حدیکنتدرل  حؤثرتربه صورت عموحی  حوزه ن که از طری   شودفناوری نوین حی

                          اسدددت یدارحکوحدددت . ایدددن، ندددوعی تیییددر شدددیوه(Olsen & Peters, 2005, P. 316) یابددددحددی

(McEwan, 2005; Tabulawa& Polelo& Sinas, 2013; Ambrosio, 2013) .از »بدا تیییدر  لیبرالیسدمنئو

گیدرد. حدی      ندوین بدرای حکوحدت بهدره  هایشدیوهاز  (P.Tabulawa, 2013 ,11) «3به کنترل 2حاکمیت

-نشدا   نئولیبرالیسمظهور » کنند:را چنین توصیف حی  نئولیبرالیسمحاکمیت  داویس و بانزل این تیییر شیوه

و همانین اقتااد ننها حسئول است، به دولتی است که  هاانسا گر چرخش دولت حجری، که نسبت به رفاه 

برد که از طری  ننها افراد را به عنوا  بخشد و ابزارها و دانشی را به کار حیجهانی قدرت حی هایشرکتبه 

 (. Davies & Bansel, 2007, P. 248) «د.کنشا ، بازسازی حیگذارا  اقتاادی حولد در زندگیسرحایه

 انتخار عموحی بوکانن توا  در نظریهولت ایجابی را حیییر از دولت سلبی به دتی ،در ساحت نظری

(Buchanan, 1984)  حشاهده کرد. در تفکر بوکانن دولت باید عاحدانه به حهندسدی بپدردازد و شدرایط یزم

اعی و ای بدرای تنظدیم نهادهدای اجتمدبرای اقتااد نزاد و رقابت اقتاادی را فراهم نورد و بازار هم وسدیله

 پردازد.های عموحی، به کنترل ننها حیحوزه کنترل ننهاست. دولت از طری  بازاری کرد  عاحدانه

 

 (4)فرهنگ شرکتی سازی فرهنگتجاری 

عمیقدی بدر فرهندگ گذاشدته اسدت.  اثدرات نئولیبرالیسدمسدازی سازی و خاوصیسیاست تجاری

      ندوین بدرای هدایروش به دنبال اسدتفاده از ه حاکمیتبا تیییر شیو  نئولیبرالیسمداویس و بانزل حعتقدند که 

                                                .«رام تددددر کددددرد  اشددددخاص و تواندددداتر کددددرد  ننهددددا بددددرای خدددددحت بدددده سددددرحایه اسددددت

(Davies & Bansel, 2007, P. 250.)  حبتندی بدر ایجداد گفتمدا  ندوین فرهنگدی  بیشدترنوین  هایروشاین

 هدایارزشپدردازد؛ سدازی فرهندگ حدیاز طری  اعمال اصالحات اقتادادی بده تجداری نئولیبرالیسم .است

شدود. اجتمداعی و فرهنگدی حدی هایارزشطلب جایگزین اقتااد نزاد حبتنی بر رقابت و فردگرایی انماار

                                                 
1. entrepreneur  
2. government  
3. governance  
4. corporative culture  
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رقابت حبتنی بدر اقتااد نزاد و  هایارزشناحد؛ فرهنگ حبتنی بر چنین فرهنگی را فرهنگ شرکتی حی  ییرو

، پرورش شهروندی خودپسدند اسدت کده نئولیبرالیسمفرهنگ شرکتی  . نتیجه(Giroux, 2000)خودخواهی

حعتقدد   نئولیبرالیسدمکند. های  به عنوا  یکدی از پیشدروا  برای رسید  به حنافع حالی با دیگرا  رقابت حی

ید دولت شرایط یزم برای رقابت واقعدی را است که رقابت بهترین وسیله برای کنترل رفتار افراد است و با

رود عددالتی بده شدمار نمدیدر جاحعه فراهم کند و نتای  رقابت اقتادادی هرچده باشدد طبیعدی اسدت و بدی

(Hayek, 1944)اقتادادی  هدایارزشاجتماعی و اخالقی جای خدود را بده  هایارزشای . در چنین جاحعه

 بازد.حوکراسی اجتماعی رنگ حیدهد و حشارکت و دحبتنی بر عالی  شخای حی

گرایدی اسدت. فرهندگ شدرکتی در پدی ن  سازی فرهنگ، گسترش حادرفاز دیگر نتای  تجاری

  نئولیبرالیسدمگرایی بکاهد. ی  شدهروند در نظدام است تا نقش اجتماعی و سیاسی افراد را به نقش حارف

ای کدرد  رحایهسد» بده  نئولیبرالیسدمل، گذار است. به زعم داویدس و بدانزابعاد زندگی ی  سرحایه همهدر 

خواهدد افدراد را بده عداحالنی و از ایدن طرید  حدی (,P. 2007 Davies & Bansel ,252) پدرازدحدی «1وجود

کند. این افراد فارغ از وجود هر تجلی پیدا حی نئولیبرالیسم هایارزشاقتاادی تبدیل کند که در وجودشا  

 هاحجلهکنند. تلویزیو ، اینترنت، حیزندگی   نئولیبرالیسم هایارزشب  نوو حاکمیت و کنترل حستقیم، بر ط

 عالقهسعی دارند تا حدلی از زندگی حورد   نئولیبرالیسمهای عموحی به عنوا  ابزارهای فرهنگی و همه رسانه

ندد کده کناست؛ ننها بده حدردم القدا  حدی ییگراحارفترین ویژگی ن  را تروی  کنند که حهم نئولیبرالیسم

. (Davies & Bansel, 2007, P. 253).« نناه دارند کافی نیست و هرچده بیشدتر داشدته باشدند بهتدر اسدت»

العمدر حدادام کنندهحادرفکداری اسدت کده حنفعدل، پدذیرا و طمدع هایانسدا ها ایجداد هدف از این برناحه

 تجاری هستند.  هایشرکتحماویت 

داری رایی را به عنوا  بخشی از فرایندد نظدام سدرحایهگتروی  فرهنگ حارف یر ساندلین و ح 

گرایدی در بدین افدراد دارد و از هویت حادرف شکل داد حدر  توجه شایانی به دانند که در عار پستحی

پردازد. صنعت فرهنگ از طری  تبلییات تجاری وسدیع نیازهدای داری حیاین طری  به بازتولید نظام سرحایه

کند. در این فرهنگ همه چیدز  تأحینهای تجاری را کند تا بتواند سود شرکتد حیکاذر را در جاحعه ایجا

بده . ((Sandlin & McLaren, 2010 شدودی حادی و سوددهی نگریسته حیشود و از جنبهتبدیل به کای حی

ننهدا انگیزی در ایجاد بازار برای چیزهایی دارند که کداییی کدرد  ها حوفقیت شگفتولیبرالئننل، کازعم 

                 نر نشددداحیدنی، اعضدددای بدددد ، و رفددداه اجتمددداعی از ایدددن حدددوارد هسدددتند ؛غیدددر قابدددل بددداور اسدددت

                                                 
1. capitalization of existence  
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(Connell, 2013, P.100  .) 

 

 و اخالق تربیت سازیتجاری

و قدوانین  هاسدازوکارنهادهای اجتماعی زحانی بهترین کارایی را دارند که از  ،نئولیبرالیسمدر حنط  

در این تلقی،  (.Buchanan, 1978) تجاری پیروی کنند هایشرکتزارهای نزاد اقتاادی و با خودانگیخته

ند که تربیت را به عنوا  کدای هست ییهاشرکت)به عنوا  نهادهای رسمی تربیت( همانند  حدرسه و دانشگاه

با نهادهای تربیتی  نحوزا ، دانشجویا  و والدین حشتریا  این کای هستند و روابط ننهاکنند. دانشعرضه حی

حندی از خدحات همانند روابط حشتریا  با نهادهای تجاری است. انتخار نزاد، جلب رضایت حشتری، بهره

وردهای انهادهای تربیتی(، سیر تعلیم و تربیت به سوی دسدت سازیخاوصی) تربیتی در قبال پرداخت هزینه

 سدازیتجاریاز طرید   بیشدتر) رای کسب درنحددزود بازده اقتاادی، افزایش رقابت بین نهادهای تربیتی ب

تدرین نمودهدای ایدن پدرویه تجداری، از حهدم هایشدرکتدانش( و تربیت دانش نحوزا  به عنوا  حشتریا  

  .(Giroux, 2005; Davies & Bansel, 2007) هستند سازیتجاری

      ی تربیتدی رقابدت حنددی از کایهداافراد در رقابدت بدا دیگدرا  بدرای بهدره تربیت، سازیتجاریدر 

فراینددد  در ؛ زیددرای اوسددتکننددد. حبنددای برخددورداری هددر فددرد از تعلددیم و تربیددت، حیددزا  سددرحایهحددی

تجاری(  هایشرکتحاکمیت  با بیشتر)و  ، دولت حسئولیت تربیت را به نهادهای خاوصیسازیخاوصی

حیدزا   ،بندابراین .پرداخت شهریه هسدتند حندی از تعلیم و تربیت حجبور بهکند. افراد برای بهرهواگذار   حی

. با حاکمیدت بستگی داردافراد  به سرحایه حانند فرصت اشتیال() برخورداری از تربیت و نتای  حاصل از ن 

 رحختلدف بد حختلدف هایشیوهبه کنند سعی حی هادانشگاهحدل بازارهای نزاد در تعلیم و تربیت، حدارس و 

کندد. برگدزاری روابدط فرهنگدی حاکمیدت حدی هزینده بدر همده -  سدودزایندد و حنطددرنحدزایی خدود بیف

تجاری و سعی  هایشرکتحعطوف به تبلیغ کایهای  هایپژوهشفوق برناحه، تبلییات تجاری،  یهاکالس

 نهادهای تربیتی جهت کسب درنحدد هسدتند هایفعالیتهایی از در جذر فراگیرا  با توا  حالی بای، نمونه
(Giroux, 2005) . 

است. در حقیقت تربیت یکدی از زیادی بر تعلیم و تربیت داشته  اثرات نئولیبرالیسمفرهنگ شرکتی 

اجتمداعی و فدردی  هدایارزشکند است که از طری  ن  سعی حی  نئولیبرالیسمابزارهای حهم برای هژحونی 

کداری در تعلدیم و ظدهو نوحماف نئولیبرالیسدمخود را بر افکار جاحعه حسلط کند. یکدی از اصدالحات عمدده 

                                       دیددنیدرحدددر حدددارس نحریکددا بدده اجددرا  2002ه از سددال طددرح حددورد نظددر حددا اسددت کددتربیددت، 

(USA Department of Education, 2004; Hess & Finn, 2004.) طرح از طرف دولت جرج دبیلیو  این
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خدواه، بدا ز تاویب، با حمایت هر دو حزر دحوکرات و جمهدورینحریکا اراوه شد و بعد ا بوش به کنگره

 تدرینحهمبرخدی از  (2004) به اجرا درنحد. وزارت نحوزش و پرورش نحریکدا 2002احضای بوش در سال 

 کند:این طرح را به صورت زیر خالصه حی هایهدف

 ؛بندی حدارسههای استاندارد حلی و طبقارزشیابی انجامحدارس از طری   1افزایش پاسخگویی .1

 ؛سازی تعلیم و تربیت عموحیایجاد فرصتی برای خاوصی .2

 ؛های نحوزشینحوزا  در بین حدارس و برناحهافزایش قدرت انتخار والدین و دانش .3

  ؛افزایش کیفیت تربیت حعلما  .4

 ؛نحوزا  حهاجرکاهش حشکالت و افزایش احکانات برای نحوزش دانش .5

  ؛افزایش حهارت خواند  دانش نحوزا  .6

  ؛های درسینقش ادبیات و تاریخ سنتی نحریکا در برناحه توسعه .7

  ؛در نحوزش فناوریافزایش نقش  .8

 .گرایش به سوی تمقیقات علمی)کمی( در حدارس و حراکز تمقیقات نحوزشی .9

-کمد  بده حعلمدا  و داندش است کده هددف ن  اخالقی طرحی NCLBحعتقد است که  2ویلیاحز

نیز حعتقدند که ایدن  . هس و فین(Williams, 2007) و تربیت کیفی است وری تعلیمنحوزا  در جهت بهره

ایدن   طرفدداراتوسط ی  نظام عقالنی حمایت شود، دارای حمایدت اخالقدی اسدت.  کهنیاطرح بیشتر از 

سدازی که این طرح با فراهم کرد  احکا  ارزشیابی هماهنگ در سطح حلی،  خاوصدی طرح بر این باورند

افزایش رقابت بین حددارس، افدزایش پاسدخگویی حددارس و ایجداد فرصدت انتخدار بدرای تعلیم و تربیت، 

نورد حندی اکثریت از نحوزش حناسب فراهم حدیفرصت یزم را برای ارتقای سطح حدارس و بهره ،والدین

(Hess & Finn, 2007; McGuinn, 2007; William, 2007)هدای بیشدتر . گسترش برابری و ایجاد فرصت

 روند. تخار نزاد، عناصر حهم اخالقی این طرح به شمار حیبرای ان

اسدت. اخدالق در سدنت  نئولیبرالیسدمحتفکدرا   هدایچالشاخالق و نسبت ن  با سیاسدت یکدی از 

اقتادادی، سیاسدت عددم حداخلده و  اصول دیگری حانند رقابدت، قدوانین خودانگیختده در سایه نئولیبرالیسم

های چنین اخالقی را نه در لیبرالیسم سنتی بلکده بایدد در کند. ریشهپیدا حیاعمال حبتنی بر خودخواهی حعنا 

نرای اخالقی حتفکرا  حوسدوم بده داروینسدت اجتمداعی حثدل اسپنسدر جسدت و جدو کدرد. بدر ایدن اسداس 

توزیع درنحد و حنابع اجتمداعی( تدابع  سازوکار) به عنوا   ولیبرالیستها حعتقدند که بازارهای نزاد اقتاادیئن

                                                 
1. accountability  
2 . Williams 
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 ،د. در چنین تلقیناین قوانین حعنا شو و طبیعی هستند و عدالت و اخالق نیز باید در سایه وانین خودانگیختهق

اخالق حبتنی بر احیال خودخواهانه افراد است و چنین اخالقی در سطح کلی نیز به نفع جاحعده خواهدد بدود. 

عمل اخالقی که در پی حداخلده در قدوانین کارش، با هر ولیبرالیست و همانین نوحمافظهئاسپنسر و پیروا  ن

 داننددد. بوکدداننطبیعددی تکاحددل اجتمدداو و بددازار باشددند، حخددالف هسددتند و ننهددا را باعددث بقددای ضددعفا حددی

(Buchanan, 1978) حعتقد است کده سیاسدت نهادهدای  نئولیبرالیسمپردازا  سیاسی به عنوا  یکی از نظریه

اسی و اخالقی باشد و حبتنی بر اصدول علمدی برگرفتده از قدوانین از هرگونه حداخله احسفارغ اجتماعی باید 

 طبیعی تکاحل اجتماعی باشد. 

نهادهدای اجتمداعی و از جملده نهادهدای  سدازیتجاریحعتقدند که  نئولیبرالیسم  طرفدارا ،بنابراین

این قوانین  یجهوری افراد است. نتبازارهای نزاد اقتاادی جهت افزایش بهره سازوکاراز  یریگبهرهتربیتی، 

ل از ن  نباید حورد سرزنش اخالق حاص هاینابرابریعادینه و اخالقی است و  ،طبیعی و رقابت هرچه باشد

 . قرار گیرد

بالیدای  چدو )حانندد پدیددهایی  ننها بر اقشدار کدم درنحدد نورحاللطبیعی و نتای   هانابرابریاین 

 ای خداص دانسدتهدا و عالید  طبقدهننها را حاصدل انگیدزهطبیعی و یا بیماری( احری طبیعی هستند و نباید 

Hayek, 1944)) افراطی حانند اسپنسر به حخالفت با هرگونه  یهابرالیل. بر اساس چنین حبنایی بود که برخی

عمل حداخله نحیدز اخالقدی در جریدا  رقابدت اقتادادی و بده خادوص قدانو  حمایدت از فقدرا پرداختندد 

(Spenser,1884) . 

)بدر اسداس عالید  حبتندی بدر خودخدواهی( حداخلده  الیستها حعتقدند که اگر در فرایند رقابتولیبرئن

کداهش اثدرات ایدن ندوو  . هر ندوو کوششدی بدراین  هم عادینه است و هم اخالقی صورت نگیرد، نتیجه

در پدی  و نتدای  ناحناسدبی شدودحیبرهم زد  قوانین طبیعدی  حوجباخالقی  حداخله عنوا رقابت بر افراد با 

پرورندد. در حنظدر ننهدا نهادهای تربیتی نیز چندین حداهیتی از اخدالق را در دل خدود حدی سازیتجاریدارد. 

اخالقدی بدرای  افزایش نابرابری طبقاتی و نابرابری در دسترسی به حنابع نتیجه طبیعی رقابت بدوده و حداخلده

 ت.  کاهش اثرات دردنور ن  برای اقشارکم درنحد دخالتی بی اساس اس
 

 از منظر اخالق NCLB نقد طرح

اخالقدی  تیدو تربگیری از روش انتقادی به بررسی اثرات این طرح  بر تعلدیم در این بخش، با بهره

 شود.پرداخته حی

 ها: تضادها و تناقض .1
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ایددوولویی   ای سیاسی است برای افزایش سدلطهطرح پرویهاین حعتقدند که  نئولیبرالیسمحنتقدا  

                           گیدددردصدددورت حدددی یراخالقدددیغ هدددایروشگیدددری از در نحریکدددا کددده بدددا بهدددره حددداکم طبقددده

(Apple, 2007; Torres, 2009). سیستم پاسخگویی، اثربخشدی،  حانندعناصر این طرح  ا بسیاری از حتفکر

 ,Angus, 2013; Ambrosio,2013; Connell) انددسدازی و انتخدار نزاد را بده چدالش کشدیدهخاوصی

2013; Olsen & Peters, 2005) ادبیدات،  حانندد هداییعبارتاسدت کده بدازتعریف  نیز بر ایدن عقیدده. اپل

از جدیددی تعریف  طرح این . هستند برانگیزچالشخواند ، نحوزش، پاسخگویی و اثربخشی در این طرح 

دهدد کده بده زعدم اپدل ه حدیحندی و حمروحیت از حنابع اجتماعی اراون  بهره دنبالشکست و حوفقیت و به 

شدود. ایدن فضای جاحعه و تعلیم و تربیت حی کرد  یتیاحنحوجب افزایش کنترل دولت بر جاحعه و نظاحی و 

 ,Apple) سازی تعلیم و تربیدت اسدتسازی و تجاریفراهم کرد  شرایط یزم برای خاوصی یدر پطرح 

سدازی و خاوصدی درصددد بی اسدتاندارد. به زعم اپل، این طرح تمت لوای پاسدخگویی و ارزشدیا(2007

گدروه غالدب بده نیازهدا و » دهدد:را چندین شدرح حدی این طرحهدف او تعلیم و تربیت است.  یساز یبازار

هدای کنندد کده صددای دغدغدهسپس گفتمانی اتخاذ حی دهند،دقت گوش حی هب ترنییپاهای اقشار نگرانی

حعدانی حتفداوتی داشدته  هاکلمدهشدود تدا ن  زتعریف حیبرسد. این گفتما  طوری باننها به گوش  حانند ن 

ننهدا بده  بددین ترتیدب،. نیسدتشود که تهدیدی برای گروه حسلط حی     اصالحاتی اتخاذ  ،باشند. بنابراین

بده کنندد تدا شدرایطی هایی اتخداذ حدیدهند بلکه سیاستپاسخ نمی ،وجود داردحعانی اصیل که در گفتما  

های حختلف جاحعه بیشتر ننها در بخش تأثیره حسلط کنترل بیشتری داشته باشند و که در ن  گرو وجود نید

 . (Apple, 2007, P. 110).« شود

حعتقد است که هدف این طرح کاهش اسدتقالل نهادهدای حملدی در تعلدیم و تربیدت و  نیزتورس  

 هایو تربیت را به بخشتعلیم  کند تا بودجهافزایش قدرت دولت فدرال است. دولت از این طری  سعی حی

 ییدرو(. Torres, 2009) ولیبرال حورد اسدتفاده قدرار گیدردئن هایهدفخاصی هدایت کند که برای پیشبرد 

هدای داندد؛ ندوعی بمدرا  در حسدئولیتحدی 1را ورشکسدتگی اخالقدی نئولیبرالیسدمتربیتی  هایطرححاصل 

  (.Giroux, 2009) احروز را گرفته است اخالقی که داحن جاحعه

و تضادهایی است. همنشینی انتخدار  هاتناقض دارایدر سطح نظری و عملی  NCLB طرح تربیتی

تناقض نشکار این طرح است. استانداردسازی فرایندی است که هددف ن  کنتدرل  ،نزاد و استانداردسازی

ندوو فرهنگدی در حهم این فرایند، کاهش ت استاندارد حلی است و نتیجه هاینزحو نهادهای تربیتی از طری  

                                                 
1 . morally bankrupt  
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نهادهدای حملدی در زحینده تعلدیم و تربیدت اسدت.  گیریتادمیمتعلیم و تربیت و هماندین کداهش قددرت 

وری گیرد که بهدرهاستاندارد حلی، در شرایطی صورت حی هاینزحو و رقابت تمت لوای  سازیخاوصی

ایجاد  کوشش برایولیبرالها ئت. ناجتماعی ننها( نابرابر اس طبقه برحسب) افراد از حنابع اقتاادی و فرهنگی

کنند که در پدی بدرهم زد  دانند بلکه ن  را سیاستی ظالمانه توصیف حیبرابری حنابع را نه تنها حطلور نمی

بازارهای نزاد اقتاادی است. این رقابت برای دستیابی به خدحات نحوزشی خاوصی،  قوانین خودانگیخته

از احکانات نحوزشدی و  رخوردارین  افزایش اختالف بین طبقات در بطبیعی  که نتیجهاست رقابتی نابرابر 

ن  افزایش نابرابر در سطح درنحدها و توجیه ایدوولویی  ن  از طری  نهادهای تربیتی است. چنین  دنبالبه 

 هدایچالش تدرینبزرگشدود کده یکدی از حاکم حی سیاسی و اقتاادی طبقه تربیتی حنجر به تقویت سلطه

به انسا  نهفته است که بدا ظداهر  زینحضیتبعطرح نگاه طبقاتی و این  ش روی ن  است. در بطن اخالقی پی

 ن  در تضاد است.  طلبانهعدالت

د، در حقیقت شوافزایش کیفیت برناحه درسی و یا تربیت حعلم بمث حی با عنوا ناه در این طرح ن

 یسدازکسا یافدزایش کنتدرل و حاکم نمود  ی  سیستم پاسخگویی سفت و سخت است کده هددف ن  

فرهنگی تمت لوای نوعی تمد  برتر ننگویساکسدونی اسدت.  یسازکسا یحعطوف به هدفی سیاسی برای 

 حتوسدط ادبی، هندری و فرهنگدی حبتندی بدر طبقده هایارزشاین احر در تروی  نوعی برناحه درسی حبتنی بر 

بدر افدزایش انتخدار نزاد، تندوو فرهنگدی را شعار ظاهری حبندی  برخالف)بوریوا( حشهود است. این طرح 

 و سعی در کنترل ن  دارد.  تابدیبرنم

 

 مشخص کردن عوامل پنهان: .2

 یسدازادهیپای سیاسدی اسدت کده هددف ن  اش پدرویهورای ظاهر فنی و غیرسیاسدیدر طرح این 

شدبه  که از طری  در پی ن  است  نئولیبرالیسمدر تعلیم و تربیت عموحی است.  نئولیبرالیسمفرهنگ تجاری 

            کرد  نهادهدای تعلدیم و تربیدت عمدوحی، ننهدا را بده نهادهدای حولددی تبددیل کندد کده در حقابدل  یبازار

]تربیت[  حولدگری اقتاادی» ولیبرالهائاعتقاد ن بههایشا  سودنوری دارند. داویس و بانزل حعتقدند که هزینه

که حاصل دگرگونی تربیت به کداییی اسدت کده همانندد بل ،نیست تیدر تربگذاری دولت حاصل سرحایه

اسدت  در پدی ن  طرحاین . (Davis & Bansel, 2007, P. 254) .«چیزهای دیگر قابل خرید و فروش است

سازی کند و حسئولیت ن  را بر خدحات اجتماعی دولت، خاوصیدیگر حانند که تعلیم و تربیت عموحی را 

 هدایارزشیا  کدایی تربیدت( واگدذارد. در چندین فضدای تربیتدی کده حشدتر) نحدوزا اولیا و دانش عهده

کند، روابط تربیتدی حیزا  سودنوری که دارند ارزش پیدا حی برحسبکند، همه چیز اقتاادی حکوحت حی
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گیدرد. حعلدم در ایدن نظدام بین حعلم و شاگرد و همانین بین حعلم و حسئولین اداری شکل نوینی به خود حی

نحوز حکم حشتری را دارد و نظام اخالقی کده در طدول تداریخ بدر روابدط تربیتی و دانش خدحات فروشنده

بازد. در این نظام تربیتی افدراد در قبدال هدم حسدئولیت اخالقدی ندارندد و تربیتی حاکم بوده است، رنگ حی

بدا هدم  شود. حدارس برای حفظ بقای خود حجبور به رقابتحنط  ننها تنها در کسب سود بیشتر خالصه حی

 لدذادارندد،  حلی ساینه و کسب سرحایه هاینزحو زیادی در حوفقیت در  تأثیرنحوزا  هستند و چو  دانش

 برحسدبنحدوز . ارزش هدر داندشنیددحیبده وجدود حند رقابدت نحوزا  بهرهبین حدارس برای جذر دانش

 . (Angus, 2013) شودی اقتاادی،  فرهنگی و اجتماعی او سنجیده حیسرحایه

 تربیتی صرف نیست بلکه ید  پدرویه حسئلهاست که طرح پاسخگویی، ی   بر این باورنحبروزیو 

در پدی حفدظ سیسدتم ندابرابر حوجدود اسدت. ایدن سیسدتم  یراخالقیغ هایسیاستسیاسی است که با اعمال 

سدتم احیدای سی درصدددقدرار گرفتده اسدت  تأکیددحدورد  1970از دهه  نئولیبرالیسمپاسخگویی که با ظهور 

 ,Ambrosio) ولیبرال استئنرحانی ن و حهندسی اجتماعی برای ساخت جاحعه 1حدیریت علمی به روش تیلور

 تأکیدداین حدیریت جدید بر سیستم پاسخگویی حبتنی بر نتای  قابل ارزیدابی   . در حنظر السن و پیترز(2013

. حدددیریت باشدددحیتعلددیم و تربیددت  داد دربددرو  -داددرو  سیسددتم حبتنددی بددر سددازیپیاده بدده دنبددالدارد و 

کندد روابط قدرت نابرابر بنا نهاده شده است و به همین دلیل استقالل فردی را تهدید حی برپایه  نئولیبرالیسم

کند که در ن  خواسدته دولدت و بازارهدای اقتادادی بدر افدراد و حراتبی نابرابر از قدرت ایجاد حی سلسلهو 

  .(Olsen & Peters, 2005) شودنهادها تممیل حی

-است که ارزشیابی استاندارد و افزایش جو رقابتی در بین حدارس، باعث تقسیم بر این عقیده کانل

از طرفددی  ؛ زیددراشددودنحدوزا  و افددزایش قشددربندی اجتمدداعی حدیحدددارس و دانددش برچسددب زد بنددی و 

دیگدر ارزشدیابی اسدتاندارد در ها همواره از لماظ فرهنگی و سیاسی سوگیرانه هسدتند و از طدرف ارزشیابی

حتوسدط بده دلیدل  نحوزا  طبقهشود.  دانشطبقاتی حی حندی نابرابر از حنابع باعث تقویت فاصلهشرایط بهره

دسترسدی  برندد. ننهداحناسب بهره بیشتری از سیستم انتخار حدی فرهنگی برخورداری حالی و داشتن سرحایه

بهره و حهاجرا  به دلیل توا  حالی پایین قددرت انتخدار    طبقات کمنحوزادانش ، احازیادی به حنابع دارند

نتدای   ،ادعدایش بدا وجدود  طدرحایدن ، کنندد. بندابراینتدری کسدب حدیهای پایینحوفقیت تری دارند وکم

 . (Connell, 2013) درنحد ندارد نحوزا  حهاجر و اقشار کمثمربخشی برای دانش

 نقد ایدئولوژی: .3

                                                 
1. Taylor  
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کنیم و به دلیل حشابهت ن  با اخالق به گرایش تربیتی بارو تکیه حی  نئولیبرالیسمقد در اینجا برای ن

صداقت را حعیار اخالقی حشدتر  بدین  نخست، کانتی گاهی گریزی به کانت خواهیم داشت. بارو در وهله

ریا و حداوم رفتار صادقانه شاحل التزام نگاهانه، بی»که  دهدداند و چنین توضیح حیهای حختلف حیگرایش

صدرف نظدر از » بایدد عبدارت. به این نکته باشدحی، به اصول از روی فهم به اینکه باید اصول را حفظ نمود

-حدی     او پن  اصل را برای تعیین حرز اخالقی بیدا  (.Borrow, 2012, P. 38)« را هم اضافه کرد. «پیاحدها

         های خداص اخالقدی اسدت: اناداف، احتدرام بده اشدخاص بده عندوا  غایدت کند که بسیار فراتر از گرایش

هدای گانده رگدهگویی و اهمیت به خوبی و رفاه حردم. در این اصدول پدن نفسه، انتخار نزادانه، حقیقتفی

 ن .  زیرانگبچالشهای پوشی از جنبهالبته با چشم ،تفکر کانتی بسیار حشهود است

اخالقی تربیت غیر اخالقی بود ، به شیوه یرغم ادعابه طرح این  هایسیاست چنانکه حالحظه شد،

در هویدت افدراد، ننهدا را بده  یکاردسدتکندد تدا بدا دولت تبدیل حدی میرحستقیغرا به ابزاری برای کنترل 

 در سدایه نئولیبرالیسم هایسیاستی گرا تبدیل کند. اجراعاحالنی بدو  تفکر انتقادی و شهروندانی حارف

 بدرخالفولیبرال ئددولدت ن ،بندابراین .(McEwan, 2005)شود نوعی قدرت نظاحی و یا اقتاادی حمکن حی

اش حبنی بر نزادی و عدم حداخله، گرایش به دولتی اقتدارگرا دارد. این دولت اقتددارگرا بده ادعای ظاهری

بازارهای  هایارزشحبتنی بر )پردازد و تروی  سیستم پاسخگویی به کنترل اجتماو حی غیرحستقیم هایروش

 نظداماسدت.  غیرحسدتقیم هدایروشدر داخدل تعلدیم و تربیدت، یکدی از ایدن  نزاد اقتاادی و کمی نگری(

را  غیرحستقیمولیبرال توا  کنترل اجتماعی ئنوین، به دولت ن دارد حلی و رواج حدیریت به شیوهارزیابی استان

 در این راستاست.  نئولیبرالیسمهای حهم یکی از پرویه ین طرحادهد و حی

های هژحدونی خدود از طرید  تعلدیم و تربیدت، با تروی  فرهنگ تجاری و بازتولید پایه نئولیبرالیسم

 اسدت( به عنوا  حعیاری حشتر  در بدین اصدول اخالقدی حتفداوتکه  ) چالش بنیادین را در حقابل صداقت

دانند و بدرای حقیقت حی جلوه داد را وارونه  روشترین ی که تبلییات تجاری حهمدهد. در فرهنگقرار حی

کنند، هیچ فضایی برای صداقت اخالقدی نیسدت. افزایش فروش خود نیازهای کاذر را در جاحعه ایجاد حی

 ا شود که تنها هدفشحنجر به تربیت افراد خودخواهی حی  نئولیبرالیسمفرهنگ شرکتی و فردگرایی افراطی 

)در حعنای سلبی( است. این ایده زحینده  حفظ نزادی دیگرا  اصلی،است و حمدودیت  یشحنافع خو تأحین

نورد و ابزاری را به دست افدراد گرایی و اهمیت حنافع جمعی فراهم حیرا برای سرکور ایدوولویی  جمع

 (. Giroux, 2005) کنند حتی با عدم صداقت تأحیندهد تا حنافع خود را حی

شوند و این چیزی است همه چیز تبدیل به کای و ابزار سودنور حی نئولیبرالیسمفرهنگ تجاری  در
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شدوند. شداید بازند و ابزار حیارزش خود را حی هاانسا خوانند. در این تفکر، حی «1شیئیت بخشی»که ن  را 

قدی باشدد. در فرهندگ سدر راه اخدالق و تربیدت اخالبدر تدرین چدالش حهدم نئولیبرالیسماین بخش از تفکر 

شوند تدا سدوددهی ای برای دیگرا  تبدیل حیبه وسیله هاانسا دیدگاه بارو و کانت(  برخالف) نئولیبرالیسم

اخالقدی بزرگ تجاری برای تروی  کایهای خود ابایی از هدیچ عمدل غیدر هایشرکتکنند.  تأحینننها را 

تنازو برای بقا، طمع به کسب هر چه بیشتر ثروت جدای  رقابت و حبتنی برندارند. در این نظام  هاانسا روی 

                  افزایدددگددرا هددر روز بددر عمدد  ایددن طمددع حددینشددیند و فرهنددگ حاددرفوایی اخالقددی حددی هددایارزش

(Giroux, 2009). 

 توا  به تهدید نزادی و اسدتقالل اخالقدی افدراد اشدارهحی  نئولیبرالیسماخالقی  هایچالشاز دیگر 

گدویی و اثربخشدی، ندوعی از از طرید  تدروی  سیسدتم پاسدخ  نئولیبرالیسدمحعتقدند کده  . السن و پیترزکرد

دهند که تابع سلسله حراتب نابرابر قددرت اسدت و اسدتقالل افدراد را حدیریت را در تعلیم و تربیت رواج حی

خودحختار نیست بلکه  هایانسا لیبرالیسم سنتی، نه تنها در پی تربیت  برخالف  نئولیبرالیسمکند. تهدید حی

اندد. حشدتاق کایهدای تجداری کننددهنفرین حنفعلی است که حارفبه عنوا  کار هاانسا ن ، تربیت  نتیجه

ولیبرال ئن هایارزشافرادی بدو  تفکر انتقادی و استقالل هستند که در وجود ننها  نئولیبرالیسمتربیت  نتیجه

حددارا  و یدا تواندد بده ابدزار دسدت سیاسدتچندین فدردی حدی .(Olsen & Peters, 2005) است ح  شده

ننهدا را اجرایدی  هایسیاسدتتجاری تبدیل شود و بدو  اینکه خود توانایی تفکر داشته باشد،  هایشرکت

اخالقی کانتی است که در ن  فرد از اصول اخالقی کلی عقالندی  رویخود پدر تقابل فرد ویژگی کند. این 

 نیت او تابع نتای  عمل هم نیست.  کند وپیروی حی

بدا  نئولیبرالیسدمگدویی اسدت. جدویی و حقیقدتحقیقت حربوط به نئولیبرالیسمچالش دیگر اخالقی 

در نظدام پژوهشدی داند و از طدرف دیگدر حقیقت را حعادل سودنوری حی ،روی نورد  به ابزارگرایی خام

خدود را از دسدت داشدته  سدوددهی قیقت جنبدهگیرد که ن  حگویی نیز وقتی صورت حیحقیقت نولیبرال،

شدود و بده جویی بود، بده کدای تبددیل حدیاش حقیقتترین وظیفهدانش که روزی حهم ،باشد. بر این اساس

داندش و تمقیقدات  ؛(Bagheri, 2012) شدودجای حقیقت و صدق ن ، حیزا  کارنحدی اقتاادی حعیار حی

کنند و حعیدار ارزشدیابی ننهدا بده پیاحددهای اقتادادی ننهدا یکمی با گرایش اقتاادی اهمیت زیادی پیدا ح

حعتقدندد کده در  به وضوح قابل حشاهده است. نروندوویتز و ییدرو حذکور شود، این احر در طرحوابسته حی

 یتیچنددحل هایشدرکتکه جویندگا  حقیقت باشند، به عنوا  عاحال  ن بیشتر از  هادانشگاهولیبرال ئنظام ن

                                                 
1 . objectification 
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)بده خادوص در  هدای علمدیکنند تا یافتدهبرای جذر سرحایه سعی حی هادانشگاهکنند. یاقتاادی عمل ح

ها تطبی  دهند و تمقیقات حنتقد و حخالف را تجاری شرکت هایهدفبهداشت و سالحت( خود را با  زحینه

حانندد یحاحی ن  سودنوری دارند در انماار ح هایشرکتبرای  کهیوقتهای علمی تا سانسور کنند. یافته

 نئولیبرالیسدم تأثیر. ییرو حعتقد است که تمت (Aronowitz & Giroux, 2000) رسندو به اطالو عموم نمی

بدا   نئولیبرالیسدم بددین ترتیدب،شدوند. صدنعتی  حتمرکدز حدی -نظداحی حسداولبر  بیشترتمقیقات دانشگاهی 

نهدد. داندش بیت اخالقدی حدیحفهوم دانش و حقیقت، چالشی بزرگ بر سر راه اخالق و تر دگرگو  کرد 

. شدودحیحربدوط قددرت سیاسدی و اقتادادی  بدهدهد که نوعی از حقیقت را رواج حی  نئولیبرالیسمتجاری 

بدزرگ اقتادادی، حهدر  هایشدرکتنیازهدای حدالی خدود تمدت فشدار  تدأحیننهادهای پژوهشی نیدز بدرای 

دانش حورد نظر نظام سلطه  یاسیرسیغاهر زنند و این چنین در فرایندی به ظحشروعیت را بر چنین دانشی حی

 . (Giroux, 2009) شودتولید و حنتشر حی

گرایدی اسدت. تعلدیم و تربیدت، کمدی در زحینده نئولیبرالیسدمتجداری  یکی دیگر از نتدای  فرهندگ

نگدی )حانند سرحایه فرهولیبرال سعی دارند تا همه چیز را با حعیار کمی بسنجند و ن  را به سرحایه ئحتفکرا  ن

؛ زیدرا شدوداخدالق حدی گرایی ناحیمونی در حدوزهکنند. این حعیار باعث کاهش( تبدیل 1فکری و یا سرحایه

پذیر نیست. اخدالق احدری رفتار اخالقی چندا  احکا  گیری کمی در حوزهاندازه ،داردیحبیا  بارو  چنانکه

 ی است که نیاز به در  عمیقی دارد.ای کیفنیست که بتوا  با تعداد و رقم ن  را سنجید، بلکه پدیده

حعیار اهمیت به رفاه حردم و خوبی ننهدا را تضدعیف  ،به صورت ایدوولویی  نئولیبرالیسم سرانجام،

اخالقدی در قبدال     رفداه عمدوحی داشدته باشدد و هماندین دولدت هدیچ وظیفده دولت نباید دغدغده ؛سازدحی

ایدن درحدالی شدوند. عی نیز به نهادهای خاوصی واگذار حدیهای اجتماو فقر ندارد و حسئولیت هانابرابری

شود و افراد تنها بده حوفقیدت گرایی انماارگرایانه حیگسترش رقابت بین افراد حنجر به نوعی فرد است که

حگر اینکه نوعی حعاحلده  ،کنند و رفاه و خوبی دیگرا  در چنین فرایندی حعنی نداردخود در رقابت فکر حی

 کشد. حی اخالق و تربیت اخالقی را به چالش اصول اولیه  نئولیبرالیسمبه این ترتیب در کار باشد. 

 

 رهایی بخشی: .4

سیاسدی خدود را از کاندال  هایهددف، غیرسیاسدیسعی دارد تا با زبانی به ظاهر فندی و  نئولیبرالیسم

 تیدو ترب ی رهایی بخشی تعلیماولین وظیفه حتفکرا  تربیتی برا ،بنابراین .کند ادهیپتعلیم و تربیت در جاحعه 

                                                 
1. intellectual capital  
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                                    اخالقدددی اسدددت -تربیدددت بددده عندددوا  فعدددالیتی سیاسدددیو  داری، احیدددای تعلدددیماز یدددوغ سدددرحایه

(Torres, 2009; Giroux, 2005). اخالقی در جاحعده و تعلدیم و تربیدت، نهادهدای  -احیای فرهنگ سیاسی

کند. تعلیم و تربیدت از ایدن رای تمق  عدالت اجتماعی و حقوق حدنی تبدیل حیحهم ب یتربیتی را به عاحالن

حدنی پویا و توانمند برای تمق  دحوکراسی اجتماعی و یا به قول حوف دحوکراسدی رادیکدال،   طری  جاحعه

 حنددی از حقدوق حددنی بدرای همدهحشارکت برابر و بهدره ،دهد. حمور این دحوکراسی رادیکالپرورش حی

ای است. تربیت شدهروندی یزحده تمقد  دحوکراسدی رادیکدال حاشیه هایو گروهها و حتی اقلیت هاهگرو

.« عدالت، برابدری و اجتمداو باشدیم باید ورای فردگرایی لیبرالیسم در پی دغدغه»است و برای چنین تربیتی 

(Mouffe, 1995, P. 4) . فهدم »عناصدر اسدت: کووا  نیز تربیدت بدرای دحوکراسدی دارای ایدن به زعم ح

ق انسانی، زیسدتن دحوکراتی  در حقو هایارزشنهادهای سیاسی، پرورش قضاوت اخالقی، تجربه جمعی 

                            .« سیاسدددی جواندددا  و پیوندددد داد  تربیدددت دحوکراتیددد  بدددا تجربددده چندگانددده بدددا هدددم در جاحعددده

(McCowan, 2009, P. 31 .)،تعلیم و تربیدت، احیدای  هایرسالتترین ی از حهمدر حنظر ییرو یک همانین

صددایی کده در  زبا  سیاسی و اخالقی در تعلیم و تربیت است؛ تالش برای احیای حمیطدی حداکی از چندد

 (. Giroux, 2004, P. 21)« برای دیگرا  صرفاًکند و نه فرد با دیگرا  صمبت حی»داخل ن  

، احیددای تربیدت حبتنددی بددر نئولیبرالیسدماز یددوغ  رهدایی بخشددی تربیدت هددایراهتدرین یکدی از حهددم

گرایانده تربیدت حبتندی بدر نرای حتفکدرا  گرایی است. گرچده حددل جمدعحدنی و حبتنی بر جمع هایارزش

تر در این زحینه حشدکل هدر اتخاذ حدلی حتعادل احاکند،  تأحینسوسیالیسم نتوانسته به درستی چنین هدفی را 

کند. تربیت اسالحی، حدلی حناسب برای این احر اسدت. در یالیسم را بر طرف حیو سوس نئولیبرالیسمدو نظام 

اجتماعی حانند حشارکت، نوو دوستی، تعاو  و  هایارزشاین حدل تربیتی، تعادلی بین حالکیت خاوصی و 

است. در بطن چنین تربیتی است که عدالت  ییجوقتیحقشود که حمور ن  بر ح  و خیرخواهی برقرار حی

نه به عنوا  ی  ابزار، بلکه به عنوا  هدف حورد نظر  هاانسا ماعی به عنوا  اصلی اساسی حطرح است و اجت

را بده  نئولیبرالیسدمرهایی بخشی تربیت اخالقی از بمدرا   هایراهتوا  برخی هستند. به صورت خالصه حی

 صورت زیر بیا  کرد:

اری ذگدر هدف یاستانداردسازرایی و توجه به بعد کیفی تربیت و جلوگیری از حاکمیت کمیت گ .1

 ؛و ارزشیابی

  ؛فرهنگی در بطن برناحه درسی هایتفاوتتوجه به  .2

تربیتدی) توجده بده  هدایطرحو اجرای  ریزیبرناحهجلب حشارکت بیشتر حعلما  و دانش نحوزا  در  .3
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 ؛عاحلیت انسا  که از لماظ اخالقی اهمیت زیادی دارد.(

تی با کیفیت حناسب برای اقشاری که تدوا  حدالی کدافی ندارندد و نحوزش و پرورش دول تأحینلزوم  .4

 ؛)توجه به بعد اخالقی عدالت اجتماعی( خدحات نحوزشی رایگا  برای جبرا  کمبود حنابع اراوه

اری نهادهدای تربیتدی و تبددیل ایدن نهادهدا بده حبلدغ ذگدتجداری در هددف هایشرکتکنترل نفوذ  .5

 ؛گاه ابزاری به تربیت()برای جلوگیری از ن کایهای تجاری

)بدرای جلدوگیری از  نهادهدای تربیتدی هایگیریتادمیمتقویت قدرت اصناف حعلما  و اساتید در  .6

 ؛و حدارس( هادانشگاهحاکمیت تفکر تجاری در تربیت و افزایش استقالل بیشتر 

اولویدت و عدم  هادانشگاهنهادهای تربیت و از جمله  هایهدفدر بین  سازیتجاریترسیم جایگاه  .7

 حستقل اخالقی. هایانسا حانند تمق  حشارکت اجتماعی و یا پرورش حیاتی  هایهدفن  به 

 

 تربیت در ایران  سازیتجاری

اقتادادی بدرای تدروی   -را باید به عنوا  بخشی از ید  طدرح کلدی سیاسدی NCLB طرح تربیتی

کلی  هایسیاستدر نظر گرفت.  یلالملنیبگرایی در سطح حلی و و فرهنگ حارف نئولیبرالیسم هایارزش

سازی، تنها حمدود به نظام تربیت سازی و استاندارد، تجارییساز یبازارسازی، این طرح اعم از خاوصی

خورد. نهادهدای شوند و جای پای ننها در نحوزش عالی و سایر نهادهای تربیتی نیز به چشم حیعموحی نمی

اندد. قدرار گرفتده سدازیتجاری تأثیرالمللی، بیشتر تمت ت بیننحوزش عالی در سطح جها  به دلیل ارتباطا

شدوند و اصدالحات تربیتدی تمدت حمدود به کشورهایی حثل نحریکا و انگلستا  نمدی هاسیاستاحروزه این 

بان  جهانی و سازحا  تجدارت جهدانی در  المللیبینو نهادهای  چندحلیتیاقتاادی  هایشرکتحاکمیت 

 گدریدبه خاوص در سطح نحوزش عالی در حدال اجراسدت. شدیلی، برزیدل و  کشورهای حختلف جها  و

ترکیده و کشدورهای  ،؛ اسدترالیا و نیوزلندد1کشورهای نفریقایی حانندد بوتسدوانا، نحریکای یتین یکشورها

تربیتدی  هدایطرحپاکستا ، حالزی، یاپن، سدنگاپور و چدین از جملده کشدورهایی هسدتند کده  حانندنسیایی 

                                   در ننهددددا در سددددطح نحددددوزش عمددددوحی و نحددددوزش عددددالی در حددددال اجراسددددت نئولیبرالیسددددم

(Yonesawa, 2007; Mok & Lo, 2009; Tabulawa et al., 2013  .) 

اسدت اجرا شدده حختلف در کشور حا نیز  هایشکلبه اخیر برخی از اصالحات تربیتی  هایسالدر 

تی دارند. تعلیم و تربیت کشور به خاوص در سطح نحوزش عالی با شتابی زیاد ولیبرالیسئکه رنگ و بوی ن

                                                 
1. Botswana  
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رود و به جز حوارد حعدود، حتفکرا  تعلیم و تربیت کشورحا  پیش حی شد  یبازارو  شد  یتجاربه سوی 

)و  هادانشدگاهعظیم  هایرسالتدانش به یکی از  سازیتجاری. احروزه اندنداشتهئله حهم  توجهی به این حس

کلدی کشدور حانندد برناحده  هایسیاسدترسالت ننها( تبدیل شده است و جای پای ن  در  ترینبزرگشاید 

و نقشده جداحع علمدی کشدور قابدل ردیدابی اسدت. حددافعا   سدالهستیبتوسعه، چشدم اندداز  مچهارم و پنج

و  وندد بدین دانشدگاه با هدف تولید ثروت، به دفاو از پی بیشتر)و دانشگاه( در کشور حا  دانش سازیتجاری

عدزت  پور .(HasangholiPour, GholiPour, Ghazi Mahalleh & Roshande, 2010) پردازندصنعت حی

کده  کننددحیتلقدی  هادانشدگاهرا بعد از نحوزش و پژوهش، به عنوا  رسالت سدوم  سازیتجاری و حیدری

ل ن  به کایهای قابل فروش برای تجاری و تبدی هایشرکتهدف ن  انتقال دانش از دانشگاه به صنعت و 

تولید و اقتاداد اسدت. نتیجده ضدمنی ایدن  نظامعرضه در بازار داخلی و جهانی و در نهایت افزایش پویایی 

-ست. یکی از حزایای تجاریننها یسودنورجه عموحی و افزایش به بود هادانشگاهروند، کاهش وابستگی 

ن  دنبدال و بده  هاپژوهشای افزایش کیفیت و کمیت بخش خاوصی بر گیری از بودجهسازی دانش بهره

تولیدد داخلدی و  نظدامتواند حنجر به پویدایی حی بلندحدت. این روند در باشدحی هادانشگاهتولیدات تجاری 

 ,Pourezzat & Heidari) که حورد هدف چشم انداز بیسدت سداله اسدت شود المللیبینایجاد توا  رقابت 

2010) . 

شود، نتای  ضمنی ننها در تدروی  ندوعی فرهندگ نادیده گرفته حی سازیتجارین نناه در روند ای

 –اسدتاد هرابطد حانندد) ولیبرالیستی است کده تعریدف ندوینی از روابدط جداری در دانشدگاهئحبتنی بر اصول ن

  این روند را حاصل تقلیدد ید دهند . عباسی و دیگرا دانشجو، و استادا  با حدیرا  اجرایی( را تروی  حی

بداقری روندد  .(Abbasi, Gholi Pour, Delavar & Jafari, 2009) دنددانجهدانی حدی هایسدازحا سویه از 

کشدد و حعتقدد اسدت کده در ایدن فرایندد جها  و ایرا  را به چالش حی هایدانشگاهسازی دانش در تجاری

کده تنهدا کدارایی است دور شده و به کاییی تبدیل شدده  جوییحقیقتدانش از رسالت اصلی خودش که 

هدای علدم و و به خادوص گسدترش پدار  هادانشگاهاقتاادی ن  حد نظر است. افزایش روابط صنعت و 

-. یکی از نتدای  ضدمنی تجداری(Bagheri, 2012) هستند سازیفناوری از عواحل شتار دهنده این تجاری

اسدت. همانطورکده  گرایدیروند تضعیف اخالق پژوهشدی و تدروی  حددر  حسازی دانش در ایرا  تشری

شدوند، افدراد ارزیدابی حدی هایشا حقالهکمیت  برحسبو اساتید  هادانشگاه کهدرحالیکند، اشاره حی باقری

تواندد صددحات حدی بلندحددتنورندد و ایدن در این کمیت روی به ترفندهای ضد اخالقدی حدی تأحینبرای 

اساتید و  سیرد کند. این کمی گرایی حنجر به به اخالق حدنی و همانین تولید واقعی علم وار یریناپذجبرا 
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ضدمنی ن  افدزایش  شود و نتیجهحی (ISI)المللیبیندر سطح حلی و  هاحقالهدانشجویا  به سوی تولید کمی 

. البته ایدن احدر بیشدتر از باشدحی هاحقالهبا هدف چاپ  غیرقانونی هایشرکتو ظهور  غیراخالقیترفندهای 

. در ایدن دانش باشد، بیشتر به دلیل نوعی ضعف فرهنگ عمدوحی اسدت سازیریتجاحاصل حستقیم  کهن 

 . (Bagheri, 2012) تا این روند با رشد بیشتری صورت گیرد شودحیباعث  سازیتجاری حیا ،

افددزایش و بدده دنبددال ن   1تربیددت، کدداییی شددد  تعلددیم و تربیددت سددازیتجاریاز دیگددر نتددای  

حراکز نحوزش عالی بدا کیفیدت پدایین و هماندین جدذر  هیرویبفزایش ا ،نهادهای تربیتی سازیخاوصی

المللدی اسدت. نوبدت دوم و پدردیس بدین حانندحختلف  هایعنوا دولتی با  هایدانشگاهدانشجوی پولی در 

شود. این نحوزش عالی نیز هر روز بیشتر و بیشتر حی غیرانتفاعیهای این حراکز ها و شهریههزینه کهدرحالی

دیگدر بده  سدویکشدد و از ارزش ذاتی دانش و دانشگاه را به چالش حی ی  سودر نحوزش عالی از  روند

 شود که حاصل ن  افزایش نابرابر در دسترسی به حنابع اقتاادی و اجتمداعی اسدتشکاف طبقاتی حنجر حی

(Abbasi et al., 2009, P. 68) . 

بازارهدای نزاد اقتادادی در سدطح  هدایارزشو تدروی   سازیتجاریرسد که به نظر حیبنابراین، 

شود. تروی  دانسته و عمی  بر سر راه اخالق حی هایچالشگرایی و اجتماعی باعث تروی  فرهنگ حارف

شود کده رقابدت، خودخدواهی، ولیبرالیستی باعث نوعی فرهنگ در سطح اجتماو حیئن هایسیاستنادانسته 

نتیجده ن   تدرینبزرگگرایی و در ی  کالم، فرهنگ حارفگرایی نگاه ابزاری به انسا  و طبیعت، حادی

ایدن حدوارد گرچده گرایدی خالصده کدرد. در حادرف و تجمدل فقدطگرایی را است. نباید فرهنگ حارف

را  هاییارزشگرایی در داخل خود، حارف ، احااست نئولیبرالیسمگرای فرهنگ حارف نشکارترین نتیجه

الم و اخالق اسالحی ندارند. در کشور حا از دیر باز بده سدبب تمدد  و دهد که هیچ سنخیتی با استروی  حی

حهم  هایهدفو گسترش اخالق یکی از  وجود داشتهفرهنگ اسالحی، بین اخالق و دانش پیوندی حمکم 

و  نهداده اسدت ضعف رو به سازی، این پیونداحروز در بطن تجاریاست که  یدر حال. این دانش بوده است

 هدایچالش تدرینبزرگبلکده خدود بده یکدی از  ،شدودروت، نه تنها حنجر به اخالق نمیدانش حعطوف به ث

اخالق و تربیت اخالق بدل شده است. احروزه حا شاهد گسست بدین تخادص و اخدالق هسدتیم و بسدیارند 

گیرندد. اخالقدی را نادیدده حدی هدایارزشاخدالق و  ، احداکسانی که تخاص باییی در شدیل خدود دارندد

و یدا  سدازیتجاریهدای تربیتدی )حانندد رسد که بین برخی پدیدهبه نظر حی نخست گرچه در وهله ،بنابراین

افزایش نهادهای نحوزش عالی با هدف سوددهی اقتاادی( و کاهش سطح اخدالق، نسدبتی وجدود نددارد. 

                                                 
1. commodification of education 
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الق و هایی را به دلیدل کداهش ارزش علدم و نسدبت ن  بدا اخدتوا  چنین پدیدهتر حیولی در نگاهی عمی 

همانین رواج نوعی ابزارانگاری نسبت به انسا  و علم، حورد نقد قرار داد. این ابزارانگداری همدواره حدورد 

 سرزنش علمای اخالقی دینی و غیر دینی بوده است. 

 

 یریگجهینت

در تعلیم و تربیدت ایدرا  صدورت گرفتده  سازیتجاریکه با هدف بررسی  هاییپژوهشبسیاری از 

تدا  درصدددنددانندد و حدی المللدیبینو ایجاد توا  رقابدت در سدطح  شد یجهانضروری  یجه، ن  را نتندا

پس از بمث در حورد  عباسی و دیگرا  نمونه، طوربهتجاری شد  را بر طرف کنند.  پیش روی هایچالش

ار بده دلیدل عددم وجدود سداخت هداچالشایرا ، حعتقدندد کده ایدن  هایدانشگاهدر  سازیتجاری هایچالش

نحریکایی و  هایدانشگاهسازی در کشور حا صورت گرفته است وگرنه حناسب اداری و قانونی برای تجاری

. بررسدی (Abbasi et al., 2009)انگلیسی که دارای ساختار حناسب هستند با ایدن حشدکالت حواجده نیسدتند

            ایدن نتیجده را تأییدد و حشدکالت ن ،  سدازیتجاریجداری در ایدن کشدورها در زحینده  هایپژوهش پیشینه

گرچه از لماظ تقویت تولید داخلی و ایجاد توا  رقابدت  سازیتجاریتوا  نتیجه گرفت که کند و حینمی

و استقالل حالی ننها، تا حددی  هادانشگاهالمللی و همانین ایجاد پویایی اقتاادی در اقتاادی در سطح بین

ای غربدی در ایدن بدار نشدانگر ن  اسدت کده حاکمیدت تفکدر تجارر کشدوره احاحوف  عمل کرده است، 

دانشدگاهی  هدایپژوهشتجداری بدر  هایشرکتو ایجاد عرصه برای حکوحت  هادانشگاهولیبرالیستی در ئن

تنها ی  فن  سازیتجاریحهمی در زحینه اخالق، فرهنگ و عدالت اجتماعی ایجاد کرده است.  هایچالش

دارد. حنط  اخالقدی و حددل  ییهایناسازگارگما  با فرهنگ دینی حا نیست بلکه ی  فرهنگ است که بی

دهد که در ن  رقابت بدرای گرا را رواج حیولیبرالیستی، حدلی از زندگی حادیئزندگی حاکم بر این طرح ن

زند و اخدالق و هرگونده هددف دیگدر، تمدت حنافع شخای و سودنوری اقتاادی حرف اول را حی تأحین

حدلی حادی و ناحتواز  است که خود را از قیدد هرگونده  نئولیبرالیسمشود. حدل توسعه ر حیلوای ننها حعنادا

تعهد به عدالت اجتماعی و اخالق حدنی رها کرده است و بدو  ش  تعلیم و تربیت یکی از ابزارهای حهم 

جمله  در کشورهای حختلف جها  و از سازیتجاریبرای حشروعیت بخشی و تقویت این ایدوولویی است. 

کده اشداره  طورهمدا  کدهیدرحدال، گیرددر کشور حا بیشتر با طمع رشد اقتاادی حاصل از ن  صورت حی

بده ن   برناحه حداراز دیدگاه فرهنگی و اخالقی، چالشی بزرگ است که اگر به صورتی  سازیتجاری، شد

اجتمدداعی خواهدد کددرد. ن  نظدام  دنبدالبدزرگ را حتوجده نظددام تربیتدی و بدده  ییهددابمرا پرداختده نشدود، 

، کسدب سدرحایه بده حدوحادرحانند فردگرایی انماارگرایانه، رقابدت بدی  نئولیبرالیسمتجاری  هایارزش
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حهمدی را سدر راه تربیدت  هدایچالشگرایی و استانداردسدازی ، تجملحدوحارعنوا  هدف، حارف بی 

اگر به درستی تملیل و حقابلده قدرار کنند که حا ایجاد حی جاحعه حاننداخالقی و به خاوص در جواحع دینی 

 اخالقی نوینی را ایجاد خواهند کرد.  یهابمرا نگیرند، 
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