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چکیده
هدف اصلی این پژوهش نقد تأثیر تجاریسازی تربیت بر تربیت اخالقی حیباشد .برای دستیابی به این هددف
از روش پژوهش انتقادی بهره گرفته شد .بررسی چالشهای اصالحات تربیتی نئولیبرال بدرای تربیدت اخالقدی
با تمرکز بر حطالعه حوردی طرح «هیچ کودکی نباید عقب بماندد» حداکی از ن اسدت کده افدزایش رقابدت و
کاهش فضای حشارکتی ،نگاه ابزاری به انسا  ،تبدیل دانش بده کداییی بدرای سدودنوری و نده فعدالیتی بدرای
حقیقتجویی ،نادیده گرفتن رفاه و خیر عموحی ،و فردگرایدی انمادارگرا از جملده ایدن چالشهدا بده شدمار
حینیند .عالوه براین ،افزایش نهادهای غیرانتفاعی با کیفیت پایین و کمیت بای ،افزایش رقابت بدرای تجداری
کرد دانش و نزدیکی دانشگاهها به صنعت ،ضعف اخالق پژوهشدی طدی سدالهای اخیدر از حادادی عیندی
رواج فرهنگ بازاری و تجاریسازی در تعلیم و تربیت بهویژه نحوزش عالی ایرا حیباشند.
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مقدمه
تعلیم و تربیت فعالیتی هنجاری 1است .به زعم فرانکنا تعلیم و تربیت «فعالیتی است که در ن ید
نفددر بددا بهددرهگیددری از روشددی رضددایتبخددش ،تمددایلی حطلددور را در دیگددری پددرورش حددیدهددد».
( .)Frankna,1975, P. 21در فرایند تربیت ،داوری در حورد تمایل حطلور و حیزا رضایت بخشدی روش،
احری ارزشی است .از دیدگاه فرانکنا ،تعلیم و تربیت در حاهیت خود فعالیتی اخالقی اسدت .ریادارد پیتدرز
نیز در حمایت از این دیدگاه بر این باور است که تربیت عبارت اسدت از« :انتقدال احدری بدا ارزش کده بده
وجهدی هددفدار و شدیوهای اخالقدی صدورت حدیگیدرد .)Borrow & Woods, 2007, P. 28( ».در ایدن
صورت تمام تعلیم و تربیت حاکی از فعالیتی اخالقی خواهد بود و جدایی تربیت از اخدالق احدری ناشددنی
است .بنابراین ،تربیت همواره نیازحند داوری اخالقی است .عالوه براین ،تربیت اخالقی به طور خاص یکی
از حهمترین بخشهای تربیت به شمار حیرود که گرچه در حاهیت ،حمتوا و روشهای ن اختالف زیادی
بین حتفکرا وجود دارد ،احا اصل تربیت اخالقی در بسیاری حوارد حورد تأکید است.
در سالهای اخیر تعلیم و تربیت در کشورهای حختلدف جهدا تمدت تدأثیر ایددوولوییهدایی قدرار
گرفته است که هر کدام گفتما نوینی را بر تربیت حاکم کردهاند و در پرتوی ن  ،حعنای تربیت و تربیدت
اخالقی دچار تمول شده است .نئولیبرالیسم 2یکی از حهمترین ایدوولوییهایی است که در دهههدای اخیدر
توانسته بر سب

تفکر تربیتی تأثیر عمی بگذارد .تربیت در نظام نئولیبرال بده عندوا بخشدی از ید

جاحع برای پیاده کرد اصول بازارهای نزاد اقتاادی در جواحع اسدت .هاید
یکی از پیشروا نئولیبرالیسم حعتقد است که بازار اقتادادی ،نهدادی

طدرح

( ،)Hayek,1944بده عندوا

خدودتنظیمگدر3

اسدت کده در فرایندد

تکاحلی اجتماعی حنجر بهبود شرایط انسانی در جاحعه حیشود .نهادهای اجتماعی دیگر حثل تعلدیم و تربیدت
نیز باید سعی کنند تا با پیروی از سازوکار بازارهای اقتاادی ،کارایی 4خود را افزایش دهند .بازاری شد

5

و تجداریسددازی پیاحدددهایی حهمددی در زحینده تربیددت اخالقددی در پددی داشدته اسددت .درحالیکدده طرفدددارا
نئولیبرالیسم حعتقدند که طرحهای تربیتی همانند طرح «هیچ کودکی نباید عقب بماند NCLB »6با هدف اخالقدی
در پی گسترش عدالت هستند ) .(Hess & Finn, 2007; McGuinn, 2007این درحالی است کده حخالفدا
نئولیبرالیسم ن را تهدیدی برای اخالق و تربیت اخالقی حیدانند و حعتقدند که کارگزارا تربیتی بایدد بده
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احیای اخالق در تربیت بپردازند (.)Giroux, 2004; Torres, 2009

حتفکرا تعلیم و تربیت انتقادی1روند این اصالحات تربیتی را به چالش کشیدهاندد و حعتقدندد ایدن
سیاستها باعث افزایش نابرابریهای اجتماعی و اقتاادی حیشدوند و بدا تدروی فرهندگ حادرفگرایدی،
چالشی حهم در زحینه تربیت و تربیت اخالقی حیباشند ( .(Sandlin & McLaren, 2010این نوشتار در پدی
ن است تا با رویکردی انتقادی به حطالعه طرح  NCLBبپردازد و پیاحدهای ن را در تربیت اخالقی حدورد
نقد و بررسی قرار دهد .در سالهای اخیر برخی نشانههای نئولیبرالیسم در جاحعده ایدرا نیدز حشداهده شدده
است و برخی طرحها بدو توجه به بستر ایدوولویی

 ،سیاستهایی را تروی حیدهند که تجداریسدازی

تربیت و گسترش فرهنگ حارفگرایی در جاحعه از نتای ن است .این احر یکی از حهمترین انگیدزههدای
این پژوهش است و سدعی حدیشدود تدا نخسدت تادویری روشدن از چالشهدای تربیدت اخالقدی در عادر
نئولیبرالیسم اراوه شود و سپس به صورت ضمنی به نقد برخی سیاسدتهای تربیتدی در کشدور نیدز پرداختده
شود .شایا ذکر است که در این پژوهش حنظور از تربیدت اخالقدی ،گدرایش خاصدی از ن نیسدت ،بلکده
تربیت اخالقی بهطورکلی حورد نظر است .چنانکه ،رابین بارو تالش کرد تا اصول تعیین کننده حرز اخالقی
را فارغ از گرایشهای حختلف به تاویر بکشد ( .)Borrow, 2012بنابراین ،این سؤال حطرح حدیشدود کده
تجاریسازی تعلیم و تربیت در طرح حذکور چه چالشهدایی را فدرا روی تعلدیم و تربیدت اخالقدی قدرا حدی
دهد؟ و چه راهکارهایی برای رهایی تربیت اخالقی از چالشهای نئولیبرالیسم حیتوا اراوه داد؟
روش پژوهش
در این پژوهش از روش انتقادی بهره گرفته شده است .این روش حبتنی بدر نظریده اعضدای حکتدب
فرانکفورت است که توسط حتفکرا تعلیم و تربیت انتقادی 2برای تملیل اثرات ایددوولوییهدا بدر تعلدیم و
تربیت حورد استفاده قرار حیگیرد .روش انتقادی در فلسفه تعلیم و تربیت شداحل حراحدل کشدف تضدادها و
تناقضهای حوقعیت ،حشخص کرد علدتهدا و عواحدل پنهدا  ،نقدد ایددوولویی و رهدایی بخشدی حیباشدد
(.)Bagheri, Sajjadieh & Tavassoli, 2010

نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم در ابتدا به صورت ی

نظریه اقتاادی ظهور کرد (نظریه نئوکالسی

) که بسیار تمت
. critical pedagogy
. critical pedagogy
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( )Hayek, 1988,1944و فریددحن ( )Friedman, 2002و در تقابدل بدا کینزگرایدی 1و

اقتااد حبتنی بر جمعگرایی بود .حتفکرا نئوکالسی

برخالف کینزگرایا حعتقد بودند که اقتااد توسدط

قوانین خود انگیخته 2و طبیعی هدایت حی شود و دخالت دولت و یا سایر نهادها در این قوانین طبیعی باعدث
برهم خورد تعادل بازار حیشود .از حنظر های

( )Hayek, 1944شرایط اقتاادی (حانند بیکداری ،توزیدع

درنحد ،فقر و نابرابری اقتاادی) حاصل قوانین طبیعدی و غیدر عاحدانده اقتادادی اسدت کده برپایده عالید
شخای افراد پیش حیروند ،نه طرحریزی و یا عمل عاحدانه طبقه اجتمداعی خداص .از ایدن حنظدر ،شدرایط
اجتمدداعی و اقتاددادی تددابع حرکددت تکدداحلی اجتمدداو بددر اسدداس قددوانین طبیعددی اسددت .هایدد

حاننددد

داروینیستهای اجتماعی حانند اسپنسر 3حعتقد بود که بازارهای اقتاادی از طری انتخار طبیعی 4حبتندی بدر
رقابت فردی ،اصلح را برحیگزینند و ضدعیفا را حدذف حدیکنندد .او حعتقدد بدود کده نقدش دولدت فقدط
حفاظت از نزادی بازارهای اقتاادی از طری وضع قوانین است و نه فراهم کرد حمایدت اجتمداعی و یدا
برناحهریزی برای تنظیم بازار .بدین ترتیب ،سیاست عدم حداخلده 5دوبداره در افکدار حتفکدرا نئوکالسدی
ظهور کرد و سیاست تنظیم زدایی 6از بازار ،خاوصیسازی و تجارت نزاد دوباره با قوت زیادی احیا شد.
از دهه 1970و1980در اداحه بروز بمرا های اقتاادی و ضعف کینزگرایی ،با روی کارنحدد ریگدا  7در
نحریکا و تاچر 8در انگلستا  ،اقتااد نئوکالسی

به عنوا حدل جایگزین کینزگرایی و دولت رفاه 9حعرفی

شد؛ نه تنها در عرصه اقتااد بلکه در سایر عرصههای اجتماعی حانند فرهندگ ،سیاسدت و تربیدت نیدز سدایه
گسترد و به نئولیبرالیسم شهرت یافت (.)Hayek, 1988
دولتهای نئولیبرالیسم در عمل بسیار پیایدهتر از اقتااد نئوکالسی

و دولدتهدای لیبدرال سدنتی

عمل حیکنند .السن و پیترز دولتهای نئولیبرال و لیبرالیسم سنتی را اینگونه حقایسه حیکنند« :درحالیکده
لیبرالیسم سنتی نمایشگر حفهوحی سلبی از قدرت دولت بود که در ن هدف رهایی افراد از دخالدت دولدت
بود ،نئولیبرالیسم نمایش گر ی

حفهوم ایجابی از نقش دولت در خل بازار حناسب از طری فراهم نمدود

شرایط ،قوانین و نهادهای ضروری برای فعالیت ن است .در لیبرالیسم سنتی افراد با حاهیت حستقل توصیف
حیشدند که توا بهرهگیری از نزادی را دارند .دولت نئولیبرال درپی ایجاد فردی است که سرحایهگذار و
1
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کارنفرین 1رقابتی است.)Olsen & Peters, 2005, P. 315( ».

حتفکرا حختلف حعتقدند که دولت نئولیبرال تمت لوای تنظیمزدایی از بازارهای اقتاادی ،دسدت
به نوو دیگری از تنظیم حیزند تا با سیاستهای ایجدابی بده تدروی ارزشهدای بازارهدای نزاد بپدردازد .در
فرایند ایجاد بازارهای نزاد دولت نه تنها تضعیف نمیشود ،بلکه بازار در دست نئولیبرالیسم تبدیل بده ید
فناوری نوین حیشود که از طری ن حوزه عموحی به صورت حؤثرتر کنتدرل حدیشدود و کدارایی افدزایش
حددییابدددد ( .)Olsen & Peters, 2005, P. 316ایدددن ،ندددوعی تیییددر شدددیوه حکوحدددتداری اسدددت
( .)McEwan, 2005; Tabulawa& Polelo& Sinas, 2013; Ambrosio, 2013نئولیبرالیسدم بدا تیییدر «از
حاکمیت 2به کنترل )Tabulawa, 2013, P.11( »3از شدیوههای ندوین بدرای حکوحدت بهدره

حدیگیدرد.

داویس و بانزل این تیییر شیوه حاکمیت نئولیبرالیسم را چنین توصیف حیکنند« :ظهور نئولیبرالیسم نشدا -
گر چرخش دولت حجری ،که نسبت به رفاه انسا ها و همانین اقتااد ننها حسئول است ،به دولتی است که
به شرکتهای جهانی قدرت حیبخشد و ابزارها و دانشی را به کار حیبرد که از طری ننها افراد را به عنوا
سرحایهگذارا اقتاادی حولد در زندگیشا  ،بازسازی حیکند.)Davies & Bansel, 2007, P. 248( ».

در ساحت نظری ،تیییر از دولت سلبی به دولت ایجابی را حیتوا در نظریه انتخار عموحی بوکانن
( )Buchanan, 1984حشاهده کرد .در تفکر بوکانن دولت باید عاحدانه به حهندسدی بپدردازد و شدرایط یزم
برای اقتااد نزاد و رقابت اقتاادی را فراهم نورد و بازار هم وسدیلهای بدرای تنظدیم نهادهدای اجتمداعی و
کنترل ننهاست .دولت از طری بازاری کرد عاحدانه حوزههای عموحی ،به کنترل ننها حیپردازد.
تجاریسازی فرهنگ (فرهنگ شرکتی)4
سیاست تجاریسازی و خاوصیسدازی نئولیبرالیسدم اثدرات عمیقدی بدر فرهندگ گذاشدته اسدت.
داویس و بانزل حعتقدند که نئولیبرالیسم با تیییر شیوه حاکمیت به دنبال اسدتفاده از روشهدای ندوین بدرای
رام تددددر کددددرد اشددددخاص و تواندددداتر کددددرد ننهددددا بددددرای خدددددحت بدددده سددددرحایه اسددددت».
( .)Davies & Bansel, 2007, P. 250این روشهای نوین بیشدتر حبتندی بدر ایجداد گفتمدا ندوین فرهنگدی
است .نئولیبرالیسم از طری اعمال اصالحات اقتادادی بده تجداریسدازی فرهندگ حدیپدردازد؛ ارزشهدای
اقتااد نزاد حبتنی بر رقابت و فردگرایی انماارطلب جایگزین ارزشهای اجتمداعی و فرهنگدی حدیشدود.
1

. entrepreneur
. government
3
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4
. corporative culture
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ییرو چنین فرهنگی را فرهنگ شرکتی حیناحد؛ فرهنگ حبتنی بر ارزشهای اقتااد نزاد و رقابت حبتنی بدر
خودخواهی( .)Giroux, 2000نتیجه فرهنگ شرکتی نئولیبرالیسم ،پرورش شهروندی خودپسدند اسدت کده
برای رسید به حنافع حالی با دیگرا رقابت حیکند .های

به عنوا یکدی از پیشدروا نئولیبرالیسدم حعتقدد

است که رقابت بهترین وسیله برای کنترل رفتار افراد است و باید دولت شرایط یزم برای رقابت واقعدی را
در جاحعه فراهم کند و نتای رقابت اقتادادی هرچده باشدد طبیعدی اسدت و بدیعددالتی بده شدمار نمدیرود
( .)Hayek, 1944در چنین جاحعهای ارزشهای اجتماعی و اخالقی جای خدود را بده ارزشهدای اقتادادی
حبتنی بر عالی شخای حیدهد و حشارکت و دحوکراسی اجتماعی رنگ حیبازد.
از دیگر نتای تجاریسازی فرهنگ ،گسترش حادرفگرایدی اسدت .فرهندگ شدرکتی در پدی ن
است تا نقش اجتماعی و سیاسی افراد را به نقش حارفگرایی بکاهد .ی
در همه ابعاد زندگی ی

شدهروند در نظدام نئولیبرالیسدم

سرحایهگذار است .به زعم داویدس و بدانزل ،نئولیبرالیسدم بده «سدرحایهای کدرد

وجود »1حدیپدرازد ( )Davies & Bansel, 2007, P. 252و از ایدن طرید حدیخواهدد افدراد را بده عداحالنی
اقتاادی تبدیل کند که در وجودشا ارزشهای نئولیبرالیسم تجلی پیدا حیکند .این افراد فارغ از وجود هر
نوو حاکمیت و کنترل حستقیم ،بر طب ارزشهای نئولیبرالیسم زندگی حیکنند .تلویزیو  ،اینترنت ،حجلهها
و همه رسانههای عموحی به عنوا ابزارهای فرهنگی نئولیبرالیسم سعی دارند تا حدلی از زندگی حورد عالقه
نئولیبرالیسم را تروی کنند که حهمترین ویژگی ن حارفگرایی است؛ ننها بده حدردم القدا حدیکنندد کده
« نناه دارند کافی نیست و هرچده بیشدتر داشدته باشدند بهتدر اسدت.)Davies & Bansel, 2007, P. 253( ».
هدف از این برناحهها ایجداد انسدا های حنفعدل ،پدذیرا و طمدعکداری اسدت کده حادرفکننده حدادامالعمدر
حماویت شرکتهای تجاری هستند.
ساندلین و ح

یر تروی فرهنگ حارفگرایی را به عنوا بخشی از فرایندد نظدام سدرحایهداری

حیدانند که در عار پستحدر توجه شایانی به شکل داد هویت حادرفگرایدی در بدین افدراد دارد و از
این طری به بازتولید نظام سرحایهداری حیپردازد .صنعت فرهنگ از طری تبلییات تجاری وسدیع نیازهدای
کاذر را در جاحعه ایجاد حیکند تا بتواند سود شرکتهای تجاری را تأحین کند .در این فرهنگ همه چیدز
تبدیل به کای حیشود و از جنبهی حادی و سوددهی نگریسته حیشدود ) .)Sandlin & McLaren, 2010بده
زعم کانل ،نئولیبرالها حوفقیت شگفتانگیزی در ایجاد بازار برای چیزهایی دارند که کداییی کدرد ننهدا
غیدددر قابدددل بددداور اسدددت؛ نر نشددداحیدنی ،اعضدددای بدددد  ،و رفددداه اجتمددداعی از ایدددن حدددوارد هسدددتند

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

تجاریسازی تربیت و اخالق
در حنط نئولیبرالیسم ،نهادهای اجتماعی زحانی بهترین کارایی را دارند که از سدازوکارها و قدوانین
خودانگیخته بازارهای نزاد اقتاادی و شرکتهای تجاری پیروی کنند ( .)Buchanan, 1978در این تلقی،
حدرسه و دانشگاه (به عنوا نهادهای رسمی تربیت) همانند شرکتهایی هستند که تربیت را به عنوا کدای
عرضه حیکنند .دانش نحوزا  ،دانشجویا و والدین حشتریا این کای هستند و روابط ننها با نهادهای تربیتی
همانند روابط حشتریا با نهادهای تجاری است .انتخار نزاد ،جلب رضایت حشتری ،بهرهحندی از خدحات
تربیتی در قبال پرداخت هزینه (خاوصیسازی نهادهای تربیتی) ،سیر تعلیم و تربیت به سوی دسدتاوردهای
زود بازده اقتاادی ،افزایش رقابت بین نهادهای تربیتی برای کسب درنحدد (بیشدتر از طرید تجاریسدازی
دانش) و تربیت دانش نحوزا به عنوا حشتریا شدرکتهای تجداری ،از حهدمتدرین نمودهدای ایدن پدرویه
تجاریسازی هستند ).(Giroux, 2005; Davies & Bansel, 2007
در تجاریسازی تربیت ،افراد در رقابدت بدا دیگدرا بدرای بهدرهحنددی از کایهدای تربیتدی رقابدت
حددیکننددد .حبنددای برخددورداری هددر فددرد از تعلددیم و تربیددت ،حیددزا سددرحایهی اوسددت؛ زیددرا در فراینددد
خاوصیسازی ،دولت حسئولیت تربیت را به نهادهای خاوصی (و بیشتر با حاکمیت شرکتهای تجاری)
واگذار حیکند .افراد برای بهرهحندی از تعلیم و تربیت حجبور به پرداخت شهریه هسدتند .بندابراین ،حیدزا
برخورداری از تربیت و نتای حاصل از ن (حانند فرصت اشتیال) به سرحایه افراد بستگی دارد .با حاکمیدت
حدل بازارهای نزاد در تعلیم و تربیت ،حدارس و دانشگاهها سعی حیکنند به شیوههای حختلدف حختلدف بدر
درنحدزایی خدود بیفزایندد و حنطد سدود -هزینده بدر همده روابدط فرهنگدی حاکمیدت حدیکندد .برگدزاری
کالسهای فوق برناحه ،تبلییات تجاری ،پژوهشهای حعطوف به تبلیغ کایهای شرکتهای تجاری و سعی
در جذر فراگیرا با توا حالی بای ،نمونههایی از فعالیتهای نهادهای تربیتی جهت کسب درنحدد هسدتند
(.)Giroux, 2005

فرهنگ شرکتی نئولیبرالیسم اثرات زیادی بر تعلیم و تربیت داشته است .در حقیقت تربیت یکدی از
ابزارهای حهم برای هژحونی نئولیبرالیسم است که از طری ن سعی حیکند ارزشهدای اجتمداعی و فدردی
خود را بر افکار جاحعه حسلط کند .یکدی از اصدالحات عمدده نئولیبرالیسدم و نوحمافظدهکداری در تعلدیم و
تربیددت ،طددرح حددورد نظددر حددا اسددت کدده از سددال  2002در حدددارس نحریکددا بدده اجددرا درحددینیددد
(  .)USA Department of Education, 2004; Hess & Finn, 2004این طرح از طرف دولت جرج دبیلیو
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بوش به کنگره نحریکا اراوه شد و بعد از تاویب ،با حمایت هر دو حزر دحوکرات و جمهدوریخدواه ،بدا
احضای بوش در سال  2002به اجرا درنحد .وزارت نحوزش و پرورش نحریکدا ( )2004برخدی از حهمتدرین
هدفهای این طرح را به صورت زیر خالصه حیکند:
 .1افزایش پاسخگویی 1حدارس از طری انجام ارزشیابیهای استاندارد حلی و طبقهبندی حدارس؛
 .2ایجاد فرصتی برای خاوصیسازی تعلیم و تربیت عموحی؛
 .3افزایش قدرت انتخار والدین و دانشنحوزا در بین حدارس و برناحههای نحوزشی؛
 .4افزایش کیفیت تربیت حعلما ؛
 .5کاهش حشکالت و افزایش احکانات برای نحوزش دانشنحوزا حهاجر؛
 .6افزایش حهارت خواند دانش نحوزا ؛
 .7توسعه نقش ادبیات و تاریخ سنتی نحریکا در برناحههای درسی؛
 .8افزایش نقش فناوری در نحوزش؛
 .9گرایش به سوی تمقیقات علمی(کمی) در حدارس و حراکز تمقیقات نحوزشی.
ویلیاحز 2حعتقد است که  NCLBطرحی اخالقی است کده هددف ن کمد

بده حعلمدا و داندش-

نحوزا در جهت بهرهوری تعلیم و تربیت کیفی است ( .)Williams, 2007هس و فین نیز حعتقدند که ایدن
طرح بیشتر از اینکه توسط ی

نظام عقالنی حمایت شود ،دارای حمایدت اخالقدی اسدت .طرفددارا ایدن

طرح بر این باورند که این طرح با فراهم کرد احکا ارزشیابی هماهنگ در سطح حلی ،خاوصدیسدازی
تعلیم و تربیت ،افزایش رقابت بین حددارس ،افدزایش پاسدخگویی حددارس و ایجداد فرصدت انتخدار بدرای
والدین ،فرصت یزم را برای ارتقای سطح حدارس و بهرهحندی اکثریت از نحوزش حناسب فراهم حدینورد
( .)Hess & Finn, 2007; McGuinn, 2007; William, 2007گسترش برابری و ایجاد فرصتهدای بیشدتر
برای انتخار نزاد ،عناصر حهم اخالقی این طرح به شمار حیروند.
اخالق و نسبت ن با سیاسدت یکدی از چالشهدای حتفکدرا نئولیبرالیسدم اسدت .اخدالق در سدنت
نئولیبرالیسم در سایه اصول دیگری حانند رقابدت ،قدوانین خودانگیختده اقتادادی ،سیاسدت عددم حداخلده و
اعمال حبتنی بر خودخواهی حعنا پیدا حیکند .ریشه های چنین اخالقی را نه در لیبرالیسم سنتی بلکده بایدد در
نرای اخالقی حتفکرا حوسدوم بده داروینسدت اجتمداعی حثدل اسپنسدر جسدت و جدو کدرد .بدر ایدن اسداس
نئولیبرالیستها حعتقدند که بازارهای نزاد اقتاادی ( به عنوا سازوکار توزیع درنحد و حنابع اجتمداعی) تدابع
. accountability
. Williams
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قوانین خودانگیخته و طبیعی هستند و عدالت و اخالق نیز باید در سایه این قوانین حعنا شوند .در چنین تلقی،
اخالق حبتنی بر احیال خودخواهانه افراد است و چنین اخالقی در سطح کلی نیز به نفع جاحعده خواهدد بدود.
اسپنسر و پیروا نئولیبرالیست و همانین نوحمافظهکارش ،با هر عمل اخالقی که در پی حداخلده در قدوانین
طبیعددی تکاحددل اجتمدداو و بددازار باشددند ،حخددالف هسددتند و ننهددا را باعددث بقددای ضددعفا حددیداننددد .بوکددانن
( )Buchanan, 1978به عنوا یکی از نظریهپردازا سیاسی نئولیبرالیسم حعتقد است کده سیاسدت نهادهدای
اجتماعی باید فارغ از هرگونه حداخله احس اسی و اخالقی باشد و حبتنی بر اصدول علمدی برگرفتده از قدوانین
طبیعی تکاحل اجتماعی باشد.
بنابراین ،طرفدارا نئولیبرالیسم حعتقدند که تجاریسدازی نهادهدای اجتمداعی و از جملده نهادهدای
تربیتی ،بهرهگیری از سازوکار بازارهای نزاد اقتاادی جهت افزایش بهرهوری افراد است .نتیجه این قوانین
طبیعی و رقابت هرچه باشد ،عادینه و اخالقی است و نابرابریهای حاصل از ن نباید حورد سرزنش اخالق
قرار گیرد.
این نابرابریها طبیعی و نتای حاللنور ننها بر اقشدار کدم درنحدد (حانندد پدیددهایی چدو بالیدای
طبیعی و یا بیماری) احری طبیعی هستند و نباید ننها را حاصدل انگیدزههدا و عالید طبقدهای خداص دانسدت
) .)Hayek, 1944بر اساس چنین حبنایی بود که برخی لیبرالهای افراطی حانند اسپنسر به حخالفت با هرگونه
عمل حداخله نحیدز اخالقدی در جریدا رقابدت اقتادادی و بده خادوص قدانو حمایدت از فقدرا پرداختندد
(.)Spenser,1884
نئولیبرالیستها حعتقدند که اگر در فرایند رقابت (بدر اسداس عالید حبتندی بدر خودخدواهی) حداخلده
صورت نگیرد ،نتیجه ن هم عادینه است و هم اخالقی .هر ندوو کوششدی بدرای کداهش اثدرات ایدن ندوو
رقابت بر افراد با عنوا حداخله اخالقی حوجب برهم زد قوانین طبیعدی حیشدود و نتدای ناحناسدبی در پدی
دارد .تجاریسازی نهادهای تربیتی نیز چندین حداهیتی از اخدالق را در دل خدود حدیپرورندد .در حنظدر ننهدا
افزایش نابرابری طبقاتی و نابرابری در دسترسی به حنابع نتیجه طبیعی رقابت بدوده و حداخلده اخالقدی بدرای
کاهش اثرات دردنور ن برای اقشارکم درنحد دخالتی بی اساس است.
نقد طرح  NCLBاز منظر اخالق
در این بخش ،با بهرهگیری از روش انتقادی به بررسی اثرات این طرح بر تعلدیم و تربیدت اخالقدی
پرداخته حیشود.
 .1تضادها و تناقضها:
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حنتقدا نئولیبرالیسم حعتقدند که این طرح پرویهای سیاسی است برای افزایش سدلطه ایددوولویی
طبقددده حددداکم در نحریکدددا کددده بدددا بهدددرهگیدددری از روشهدددای غیراخالقدددی صدددورت حدددیگیدددرد
( .)Apple, 2007; Torres, 2009بسیاری از حتفکرا عناصر این طرح حانند سیستم پاسخگویی ،اثربخشدی،
خاوصیسدازی و انتخدار نزاد را بده چدالش کشدیدهاندد ( Angus, 2013; Ambrosio,2013; Connell,

 .)2013; Olsen & Peters, 2005اپل نیز بر ایدن عقیدده اسدت کده بدازتعریف عبارتهدایی حانندد ادبیدات،
خواند  ،نحوزش ،پاسخگویی و اثربخشی در این طرح چالشبرانگیز هستند .این طرح تعریف جدیددی از
شکست و حوفقیت و به دنبال ن بهرهحندی و حمروحیت از حنابع اجتماعی اراوه حدیدهدد کده بده زعدم اپدل
حوجب افزایش کنترل دولت بر جاحعه و نظاحی و احنیتی کرد فضای جاحعه و تعلیم و تربیت حیشدود .ایدن
طرح در پی فراهم کرد

شرایط یزم برای خاوصیسازی و تجاریسازی تعلیم و تربیدت اسدت ( Apple,

 .)2007به زعم اپل ،این طرح تمت لوای پاسدخگویی و ارزشدیابی اسدتاندارد درصددد خاوصدیسدازی و
بازاری سازی تعلیم و تربیت است .او هدف این طرح را چندین شدرح حدیدهدد« :گدروه غالدب بده نیازهدا و
نگرانیهای اقشار پایینتر به دقت گوش حیدهند ،سپس گفتمانی اتخاذ حیکنندد کده صددای دغدغدههدای
حانند ن به گوش ننها برسد .این گفتما طوری بازتعریف حیشدود تدا ن کلمدهها حعدانی حتفداوتی داشدته
باشند .بنابراین ،اصالحاتی اتخاذ

حیشود که تهدیدی برای گروه حسلط نیسدت .بددین ترتیدب ،ننهدا بده

حعانی اصیل که در گفتما وجود دارد ،پاسخ نمیدهند بلکه سیاستهایی اتخداذ حدیکنندد تدا شدرایطی بده
وجود نید که در ن گروه حسلط کنترل بیشتری داشته باشند و تأثیر ننها در بخشهای حختلف جاحعه بیشتر
شود.)Apple, 2007, P. 110( ».
تورس نیز حعتقد است که هدف این طرح کاهش اسدتقالل نهادهدای حملدی در تعلدیم و تربیدت و
افزایش قدرت دولت فدرال است .دولت از این طری سعی حیکند تا بودجه تعلیم و تربیت را به بخشهای
خاصی هدایت کند که برای پیشبرد هدفهای نئولیبرال حورد اسدتفاده قدرار گیدرد ( .)Torres, 2009ییدرو
حاصل طرحهای تربیتی نئولیبرالیسدم را ورشکسدتگی اخالقدی 1حدیداندد؛ ندوعی بمدرا در حسدئولیتهدای
اخالقی که داحن جاحعه احروز را گرفته است (.)Giroux, 2009

طرح تربیتی  NCLBدر سطح نظری و عملی دارای تناقضها و تضادهایی است .همنشینی انتخدار
نزاد و استانداردسازی ،تناقض نشکار این طرح است .استانداردسازی فرایندی است که هددف ن کنتدرل
نهادهای تربیتی از طری نزحو های استاندارد حلی است و نتیجه حهم این فرایند ،کاهش تندوو فرهنگدی در

. morally bankrupt

1

سال  ،4شماره  ،2پاییز و زحستا 1393

نئولیبرالیسم و تجاریسازی تربیت :چالشی فرا روی105 ...

تعلیم و تربیت و هماندین کداهش قددرت تادمیمگیری نهادهدای حملدی در زحینده تعلدیم و تربیدت اسدت.
خاوصیسازی و رقابت تمت لوای نزحو های استاندارد حلی ،در شرایطی صورت حیگیرد که بهدرهوری
افراد از حنابع اقتاادی و فرهنگی (برحسب طبقه اجتماعی ننها) نابرابر است .نئولیبرالها کوشش برای ایجاد
برابری حنابع را نه تنها حطلور نمیدانند بلکه ن را سیاستی ظالمانه توصیف حیکنند که در پدی بدرهم زد
قوانین خودانگیخته بازارهای نزاد اقتاادی است .این رقابت برای دستیابی به خدحات نحوزشی خاوصی،
رقابتی نابرابر است که نتیجه طبیعی ن افزایش اختالف بین طبقات در برخورداری از احکانات نحوزشدی و
به دنبال ن افزایش نابرابر در سطح درنحدها و توجیه ایدوولویی

ن از طری نهادهای تربیتی است .چنین

تربیتی حنجر به تقویت سلطه سیاسی و اقتاادی طبقه حاکم حیشدود کده یکدی از بزرگتدرین چالشهدای
اخالقی پیش روی ن است .در بطن این طرح نگاه طبقاتی و تبعیضنحیز به انسا نهفته است که بدا ظداهر
عدالتطلبانه ن در تضاد است.
نناه در این طرح با عنوا افزایش کیفیت برناحه درسی و یا تربیت حعلم بمث حیشود ،در حقیقت
حاکم نمود ی

سیستم پاسخگویی سفت و سخت است کده هددف ن افدزایش کنتدرل و یکسا سدازی

حعطوف به هدفی سیاسی برای یکسا سازی فرهنگی تمت لوای نوعی تمد برتر ننگویساکسدونی اسدت.
این احر در تروی نوعی برناحه درسی حبتنی بر ارزشهای ادبی ،هندری و فرهنگدی حبتندی بدر طبقده حتوسدط
(بوریوا) حشهود است .این طرح برخالف شعار ظاهری حبندی بدر افدزایش انتخدار نزاد ،تندوو فرهنگدی را
برنمیتابد و سعی در کنترل ن دارد.
 .2مشخص کردن عوامل پنهان:

این طرح در ورای ظاهر فنی و غیرسیاسدیاش پدرویهای سیاسدی اسدت کده هددف ن پیادهسدازی
فرهنگ تجاری نئولیبرالیسم در تعلیم و تربیت عموحی است .نئولیبرالیسم در پی ن است که از طری شدبه
بازاری کرد نهادهدای تعلدیم و تربیدت عمدوحی ،ننهدا را بده نهادهدای حولددی تبددیل کندد کده در حقابدل
هزینههایشا سودنوری دارند .داویس و بانزل حعتقدند که به اعتقاد نئولیبرالها «حولدگری اقتاادی [تربیت]
حاصل سرحایهگذاری دولت در تربیت نیست ،بلکه حاصل دگرگونی تربیت به کداییی اسدت کده همانندد
چیزهای دیگر قابل خرید و فروش است .)Davis & Bansel, 2007, P. 254( ».این طرح در پدی ن اسدت
که تعلیم و تربیت عموحی را حانند دیگر خدحات اجتماعی دولت ،خاوصیسازی کند و حسئولیت ن را بر
عهده اولیا و دانشنحدوزا (حشدتریا کدایی تربیدت) واگدذارد .در چندین فضدای تربیتدی کده ارزشهدای
اقتاادی حکوحت حیکند ،همه چیز برحسب حیزا سودنوری که دارند ارزش پیدا حیکند ،روابط تربیتدی
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بین حعلم و شاگرد و همانین بین حعلم و حسئولین اداری شکل نوینی به خود حیگیدرد .حعلدم در ایدن نظدام
فروشنده خدحات تربیتی و دانش نحوز حکم حشتری را دارد و نظام اخالقی کده در طدول تداریخ بدر روابدط
تربیتی حاکم بوده است ،رنگ حی بازد .در این نظام تربیتی افدراد در قبدال هدم حسدئولیت اخالقدی ندارندد و
حنط ننها تنها در کسب سود بیشتر خالصه حیشود .حدارس برای حفظ بقای خود حجبور به رقابت بدا هدم
هستند و چو دانشنحوزا تأثیر زیادی در حوفقیت در نزحو های حلی ساینه و کسب سرحایه دارندد ،لدذا
بین حدارس برای جذر دانشنحوزا بهرهحند رقابدت بده وجدود حینیدد .ارزش هدر داندشنحدوز برحسدب
سرحایهی اقتاادی ،فرهنگی و اجتماعی او سنجیده حیشود (.)Angus, 2013
نحبروزیو بر این باور است که طرح پاسخگویی ،ی

حسئله تربیتی صرف نیست بلکه ید

پدرویه

سیاسی است که با اعمال سیاستهای غیراخالقی در پدی حفدظ سیسدتم ندابرابر حوجدود اسدت .ایدن سیسدتم
پاسخگویی که با ظهور نئولیبرالیسم از دهه  1970حدورد تأکیدد قدرار گرفتده اسدت درصددد احیدای سیسدتم
حدیریت علمی به روش تیلور 1و حهندسی اجتماعی برای ساخت جاحعه نرحانی نئولیبرال است ( Ambrosio,

 .)2013در حنظر السن و پیترز این حدیریت جدید بر سیستم پاسخگویی حبتنی بر نتای قابل ارزیدابی تأکیدد
دارد و بدده دنبددال پیادهسددازی سیسددتم حبتنددی بددر درو داد -بددرو داد در تعلددیم و تربیددت حیباشددد .حدددیریت
نئولیبرالیسم برپایه روابط قدرت نابرابر بنا نهاده شده است و به همین دلیل استقالل فردی را تهدید حیکندد
و سلسله حراتبی نابرابر از قدرت ایجاد حیکند که در ن خواسدته دولدت و بازارهدای اقتادادی بدر افدراد و
نهادها تممیل حیشود (.)Olsen & Peters, 2005
کانل بر این عقیده است که ارزشیابی استاندارد و افزایش جو رقابتی در بین حدارس ،باعث تقسیم-
بنددی و برچسددب زد حدددارس و دانددشنحدوزا و افددزایش قشددربندی اجتمدداعی حدیشددود؛ زیددرا از طرفددی
ارزشیابی ها همواره از لماظ فرهنگی و سیاسی سوگیرانه هسدتند و از طدرف دیگدر ارزشدیابی اسدتاندارد در
شرایط بهرهحندی نابرابر از حنابع باعث تقویت فاصله طبقاتی حیشود .دانشنحوزا طبقه حتوسدط بده دلیدل
برخورداری حالی و داشتن سرحایه فرهنگی حناسب بهره بیشتری از سیستم انتخار حدیبرندد .ننهدا دسترسدی
زیادی به حنابع دارند ،احا دانشنحوزا طبقات کم بهره و حهاجرا به دلیل توا حالی پایین قددرت انتخدار
کمتری دارند و حوفقیتهای پایینتدری کسدب حدیکنندد .بندابراین ،ایدن طدرح بدا وجدود ادعدایش ،نتدای
ثمربخشی برای دانشنحوزا حهاجر و اقشار کم درنحد ندارد (.)Connell, 2013
 .3نقد ایدئولوژی:

. Taylor
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در اینجا برای نقد نئولیبرالیسم به گرایش تربیتی بارو تکیه حیکنیم و به دلیل حشابهت ن با اخالق
کانتی گاهی گریزی به کانت خواهیم داشت .بارو در وهله نخست ،صداقت را حعیار اخالقی حشدتر

بدین

گرایشهای حختلف حیداند و چنین توضیح حیدهد که «رفتار صادقانه شاحل التزام نگاهانه ،بیریا و حداوم
به اصول از روی فهم به اینکه باید اصول را حفظ نمود ،حیباشد .به این نکته بایدد عبدارت «صدرف نظدر از
پیاحدها» را هم اضافه کرد .)Borrow, 2012, P. 38( ».او پن اصل را برای تعیین حرز اخالقی بیدا

حدی-

کند که بسیار فراتر از گرایش های خداص اخالقدی اسدت :اناداف ،احتدرام بده اشدخاص بده عندوا غایدت
فینفسه ،انتخار نزادانه ،حقیقت گویی و اهمیت به خوبی و رفاه حردم .در این اصدول پدن گانده رگدههدای
تفکر کانتی بسیار حشهود است ،البته با چشمپوشی از جنبههای چالشبرانگیز ن .
چنانکه حالحظه شد ،سیاستهای این طرح به رغم ادعای اخالقی بود  ،به شیوه غیراخالقی تربیت
را به ابزاری برای کنترل غیرحستقیم دولت تبدیل حدیکندد تدا بدا دسدتکاری در هویدت افدراد ،ننهدا را بده
عاحالنی بدو تفکر انتقادی و شهروندانی حارفگرا تبدیل کند .اجرای سیاستهای نئولیبرالیسم در سدایه
نوعی قدرت نظاحی و یا اقتاادی حمکن حیشود ( .)McEwan, 2005بندابراین ،دولدت نئدولیبرال بدرخالف
ادعای ظاهری اش حبنی بر نزادی و عدم حداخله ،گرایش به دولتی اقتدارگرا دارد .این دولت اقتددارگرا بده
روشهای غیرحستقیم به کنترل اجتماو حیپردازد و تروی سیستم پاسخگویی (حبتنی بر ارزشهای بازارهای
نزاد اقتاادی و کمی نگری) در داخدل تعلدیم و تربیدت ،یکدی از ایدن روشهدای غیرحسدتقیم اسدت .نظدام
ارزیابی استاندارد حلی و رواج حدیریت به شیوه نوین ،به دولت نئولیبرال توا کنترل اجتماعی غیرحستقیم را
حیدهد و این طرح یکی از پرویههای حهم نئولیبرالیسم در این راستاست.
نئولیبرالیسم با تروی فرهنگ تجاری و بازتولید پایههای هژحدونی خدود از طرید تعلدیم و تربیدت،
چالش بنیادین را در حقابل صداقت ( که به عنوا حعیاری حشتر

در بدین اصدول اخالقدی حتفداوت اسدت)

قرار حیدهد .در فرهنگی که تبلییات تجاری حهمترین روش را وارونه جلوه داد حقیقت حیدانند و بدرای
افزایش فروش خود نیازهای کاذر را در جاحعه ایجاد حیکنند ،هیچ فضایی برای صداقت اخالقدی نیسدت.
فرهنگ شرکتی و فردگرایی افراطی نئولیبرالیسم حنجر به تربیت افراد خودخواهی حیشود که تنها هدفشا
تأحین حنافع خویش است و حمدودیت اصلی ،حفظ نزادی دیگرا (در حعنای سلبی) است .این ایده زحینده
را برای سرکور ایدوولویی

جمعگرایی و اهمیت حنافع جمعی فراهم حینورد و ابزاری را به دست افدراد

حیدهد تا حنافع خود را تأحین کنند حتی با عدم صداقت (.)Giroux, 2005
در فرهنگ تجاری نئولیبرالیسم همه چیز تبدیل به کای و ابزار سودنور حیشوند و این چیزی است
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که ن را «شیئیت بخشی »1حیخوانند .در این تفکر ،انسا ها ارزش خود را حیبازند و ابزار حیشدوند .شداید
این بخش از تفکر نئولیبرالیسم حهدمتدرین چدالش بدر سدر راه اخدالق و تربیدت اخالقدی باشدد .در فرهندگ
نئولیبرالیسم (برخالف دیدگاه بارو و کانت) انسا ها به وسیلهای برای دیگرا تبدیل حیشوند تدا سدوددهی
ننها را تأحین کنند .شرکتهای بزرگ تجاری برای تروی کایهای خود ابایی از هدیچ عمدل غیدراخالقدی
روی انسا ها ندارند .در این نظام حبتنی بر رقابت و تنازو برای بقا ،طمع به کسب هر چه بیشتر ثروت جدای
ارزشهددای وایی اخالقددی حددینشددیند و فرهنددگ حاددرفگددرا هددر روز بددر عم د ایددن طمددع حددیافزایددد
(.)Giroux, 2009

از دیگر چالشهای اخالقی نئولیبرالیسم حیتوا به تهدید نزادی و اسدتقالل اخالقدی افدراد اشداره
کرد .السن و پیترز حعتقدند کده نئولیبرالیسدم از طرید تدروی سیسدتم پاسدخگدویی و اثربخشدی ،ندوعی از
حدیریت را در تعلیم و تربیت رواج حی دهند که تابع سلسله حراتب نابرابر قددرت اسدت و اسدتقالل افدراد را
تهدید حیکند .نئولیبرالیسم برخالف لیبرالیسم سنتی ،نه تنها در پی تربیت انسا های خودحختار نیست بلکه
نتیجه ن  ،تربیت انسا ها به عنوا کارنفرین حنفعلی است که حارفکنندده حشدتاق کایهدای تجداریاندد.
نتیجه تربیت نئولیبرالیسم افرادی بدو تفکر انتقادی و استقالل هستند که در وجود ننها ارزشهای نئولیبرال
ح

شده است ( .)Olsen & Peters, 2005چندین فدردی حدیتواندد بده ابدزار دسدت سیاسدتحددارا و یدا

شرکتهای تجاری تبدیل شود و بدو اینکه خود توانایی تفکر داشته باشد ،سیاسدتهای ننهدا را اجرایدی
کند .این ویژگی در تقابل فرد خود پیرو اخالقی کانتی است که در ن فرد از اصول اخالقی کلی عقالندی
پیروی حیکند و نیت او تابع نتای عمل هم نیست.
چالش دیگر اخالقی نئولیبرالیسم حربوط به حقیقتجدویی و حقیقدتگدویی اسدت .نئولیبرالیسدم بدا
روی نورد به ابزارگرایی خام ،حقیقت را حعادل سودنوری حیداند و از طدرف دیگدر در نظدام پژوهشدی
نولیبرال ،حقیقتگویی نیز وقتی صورت حیگیرد که ن حقیقت جنبده سدوددهی خدود را از دسدت داشدته
باشد .بر این اساس ،دانش که روزی حهمترین وظیفهاش حقیقتجویی بود ،بده کدای تبددیل حدیشدود و بده
جای حقیقت و صدق ن  ،حیزا کارنحدی اقتاادی حعیار حیشدود ()Bagheri, 2012؛ داندش و تمقیقدات
کمی با گرایش اقتاادی اهمیت زیادی پیدا حیکنند و حعیدار ارزشدیابی ننهدا بده پیاحددهای اقتادادی ننهدا
وابسته حیشود ،این احر در طرح حذکور به وضوح قابل حشاهده است .نروندوویتز و ییدرو حعتقدندد کده در
نظام نئولیبرال دانشگاهها بیشتر از ن که جویندگا حقیقت باشند ،به عنوا عاحال شدرکتهای چنددحلیتی

. objectification
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اقتاادی عمل حیکنند .دانشگاهها برای جذر سرحایه سعی حیکنند تا یافتدههدای علمدی (بده خادوص در
زحینه بهداشت و سالحت) خود را با هدفهای تجاری شرکتها تطبی دهند و تمقیقات حنتقد و حخالف را
سانسور کنند .یافتههای علمی تا وقتیکه برای شرکتهای حاحی ن سودنوری دارند در انماار حیحانندد
و به اطالو عموم نمیرسند ( .)Aronowitz & Giroux, 2000ییرو حعتقد است که تمت تأثیر نئولیبرالیسدم
تمقیقات دانشگاهی بیشتر بر حسداول نظداحی -صدنعتی حتمرکدز حدیشدوند .بددین ترتیدب ،نئولیبرالیسدم بدا
دگرگو کرد حفهوم دانش و حقیقت ،چالشی بزرگ بر سر راه اخالق و تربیت اخالقدی حدینهدد .داندش
تجاری نئولیبرالیسم نوعی از حقیقت را رواج حیدهد که بده قددرت سیاسدی و اقتادادی حربدوط حیشدود.
نهادهای پژوهشی نیدز بدرای تدأحین نیازهدای حدالی خدود تمدت فشدار شدرکتهای بدزرگ اقتادادی ،حهدر
حشروعیت را بر چنین دانشی حیزنند و این چنین در فرایندی به ظاهر غیرسیاسی دانش حورد نظر نظام سلطه
تولید و حنتشر حیشود (.)Giroux, 2009
یکی دیگر از نتدای فرهندگ تجداری نئولیبرالیسدم در زحینده تعلدیم و تربیدت ،کمدیگرایدی اسدت.
حتفکرا نئ ولیبرال سعی دارند تا همه چیز را با حعیار کمی بسنجند و ن را به سرحایه (حانند سرحایه فرهنگدی
و یا سرحایه فکری )1تبدیل کنند .این حعیار باعث کاهشگرایی ناحیمونی در حدوزه اخدالق حدیشدود؛ زیدرا
چنانکه بارو بیا حیدارد ،اندازهگیری کمی در حوزه رفتار اخالقی چندا احکا پذیر نیست .اخدالق احدری
نیست که بتوا با تعداد و رقم ن را سنجید ،بلکه پدیدهای کیفی است که نیاز به در
سرانجام ،نئولیبرالیسم به صورت ایدوولویی

عمیقی دارد.

 ،حعیار اهمیت به رفاه حردم و خوبی ننهدا را تضدعیف

حیسازد؛ دولت نباید دغدغده رفداه عمدوحی داشدته باشدد و هماندین دولدت هدیچ وظیفده اخالقدی در قبدال
نابرابریها و فقر ندارد و حسئولیتهای اجتماعی نیز به نهادهای خاوصی واگذار حدیشدوند .ایدن درحدالی
است که گسترش رقابت بین افراد حنجر به نوعی فردگرایی انماارگرایانه حیشود و افراد تنها بده حوفقیدت
خود در رقابت فکر حیکنند و رفاه و خوبی دیگرا در چنین فرایندی حعنی ندارد ،حگر اینکه نوعی حعاحلده
در کار باشد .به این ترتیب نئولیبرالیسم اصول اولیه اخالق و تربیت اخالقی را به چالش حیکشد.
 .4رهایی بخشی:

نئولیبرالیسم سعی دارد تا با زبانی به ظاهر فندی و غیرسیاسدی ،هددفهای سیاسدی خدود را از کاندال
تعلیم و تربیت در جاحعه پیاده کند .بنابراین ،اولین وظیفه حتفکرا تربیتی برای رهایی بخشی تعلیم و تربیدت

. intellectual capital
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از یدددوغ سدددرحایهداری ،احیدددای تعلدددیم و تربیدددت بددده عندددوا فعدددالیتی سیاسدددی -اخالقدددی اسدددت
( .)Torres, 2009; Giroux, 2005احیای فرهنگ سیاسی -اخالقی در جاحعده و تعلدیم و تربیدت ،نهادهدای
تربیتی را به عاحالنی حهم برای تمق عدالت اجتماعی و حقوق حدنی تبدیل حیکند .تعلیم و تربیدت از ایدن
طری جاحعه حدنی پویا و توانمند برای تمق دحوکراسی اجتماعی و یا به قول حوف دحوکراسدی رادیکدال،
پرورش حیدهد .حمور این دحوکراسی رادیکال ،حشارکت برابر و بهدرهحنددی از حقدوق حددنی بدرای همده
گروهها و حتی اقلیتها و گروههای حاشیهای است .تربیت شدهروندی یزحده تمقد دحوکراسدی رادیکدال
است و برای چنین تربیتی «باید ورای فردگرایی لیبرالیسم در پی دغدغه عدالت ،برابدری و اجتمداو باشدیم».
( .)Mouffe, 1995, P. 4به زعم ح

کووا نیز تربیدت بدرای دحوکراسدی دارای ایدن عناصدر اسدت« :فهدم

نهادهای سیاسی ،پرورش قضاوت اخالقی ،تجربه جمعی ارزشهای دحوکراتی
بدددا هدددم در جاحعددده چندگانددده و پیوندددد داد تربیدددت دحوکراتیددد

در حقوق انسانی ،زیسدتن

بدددا تجربددده سیاسدددی جواندددا ».

( .)McCowan, 2009, P. 31همانین ،در حنظر ییرو یکی از حهمترین رسالتهای تعلیم و تربیدت ،احیدای
زبا سیاسی و اخالقی در تعلیم و تربیت است؛ تالش برای احیای حمیطدی حداکی از چندد صددایی کده در
داخل ن «فرد با دیگرا صمبت حیکند و نه صرفاً برای دیگرا » (.)Giroux, 2004, P. 21

یکدی از حهددمتدرین راههددای رهدایی بخشددی تربیدت از یددوغ نئولیبرالیسدم ،احیددای تربیدت حبتنددی بددر
ارزشهای حدنی و حبتنی بر جمعگرایی است .گرچده حددل جمدعگرایانده تربیدت حبتندی بدر نرای حتفکدرا
سوسیالیسم نتوانسته به درستی چنین هدفی را تأحین کند ،احا اتخاذ حدلی حتعادلتر در این زحینه حشدکل هدر
دو نظام نئولیبرالیسم و سوسیالیسم را بر طرف حیکند .تربیت اسالحی ،حدلی حناسب برای این احر اسدت .در
این حدل تربیتی ،تعادلی بین حالکیت خاوصی و ارزشهای اجتماعی حانند حشارکت ،نوو دوستی ،تعاو و
خیرخواهی برقرار حیشود که حمور ن بر ح و حقیقتجویی است .در بطن چنین تربیتی است که عدالت
اجتماعی به عنوا اصلی اساسی حطرح است و انسا ها نه به عنوا ی

ابزار ،بلکه به عنوا هدف حورد نظر

هستند .به صورت خالصه حیتوا برخی راههای رهایی بخشی تربیت اخالقی از بمدرا نئولیبرالیسدم را بده
صورت زیر بیا کرد:
 .1توجه به بعد کیفی تربیت و جلوگیری از حاکمیت کمیت گرایی و استانداردسازی در هدفگذاری
و ارزشیابی؛
 .2توجه به تفاوتهای فرهنگی در بطن برناحه درسی؛
 .3جلب حشارکت بیشتر حعلما و دانش نحوزا در برناحهریزی و اجرای طرحهدای تربیتدی( توجده بده
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عاحلیت انسا که از لماظ اخالقی اهمیت زیادی دارد).؛
 .4لزوم تأحین نحوزش و پرورش دول تی با کیفیت حناسب برای اقشاری که تدوا حدالی کدافی ندارندد و
اراوه خدحات نحوزشی رایگا برای جبرا کمبود حنابع (توجه به بعد اخالقی عدالت اجتماعی)؛
 .5کنترل نفوذ شرکتهای تجداری در هددفگدذاری نهادهدای تربیتدی و تبددیل ایدن نهادهدا بده حبلدغ
کایهای تجاری (برای جلوگیری از نگاه ابزاری به تربیت)؛
 .6تقویت قدرت اصناف حعلما و اساتید در تادمیمگیریهای نهادهدای تربیتدی (بدرای جلدوگیری از
حاکمیت تفکر تجاری در تربیت و افزایش استقالل بیشتر دانشگاهها و حدارس)؛
 .7ترسیم جایگاه تجاریسازی در بین هدفهای نهادهای تربیت و از جمله دانشگاهها و عدم اولویدت
ن به هدفهای حیاتی حانند تمق حشارکت اجتماعی و یا پرورش انسا های حستقل اخالقی.
تجاریسازی تربیت در ایران
طرح تربیتی  NCLBرا باید به عنوا بخشی از ید

طدرح کلدی سیاسدی -اقتادادی بدرای تدروی

ارزشهای نئولیبرالیسم و فرهنگ حارفگرایی در سطح حلی و بینالمللی در نظر گرفت .سیاستهای کلی
این طرح اعم از خاوصیسازی ،بازاری سازی ،تجاریسازی و استانداردسازی ،تنها حمدود به نظام تربیت
عموحی نمی شوند و جای پای ننها در نحوزش عالی و سایر نهادهای تربیتی نیز به چشم حیخورد .نهادهدای
نحوزش عالی در سطح جها به دلیل ارتباطات بینالمللی ،بیشتر تمت تأثیر تجاریسدازی قدرار گرفتدهاندد.
احروزه این سیاستها حمدود به کشورهایی حثل نحریکا و انگلستا نمدیشدوند و اصدالحات تربیتدی تمدت
حاکمیت شرکتهای اقتاادی چندحلیتی و نهادهای بینالمللی بان

جهانی و سازحا تجدارت جهدانی در

کشورهای حختلف جها و به خاوص در سطح نحوزش عالی در حدال اجراسدت .شدیلی ،برزیدل و دیگدر
کشورهای نحریکای یتین ،کشورهای نفریقایی حانندد بوتسدوانا1؛ اسدترالیا و نیوزلندد ،ترکیده و کشدورهای
نسیایی حانند پاکستا  ،حالزی ،یاپن ،سدنگاپور و چدین از جملده کشدورهایی هسدتند کده طرحهدای تربیتدی
نئولیبرالیسددددم در ننهددددا در سددددطح نحددددوزش عمددددوحی و نحددددوزش عددددالی در حددددال اجراسددددت
( .)Yonesawa, 2007; Mok & Lo, 2009; Tabulawa et al., 2013

در سالهای اخیر برخی از اصالحات تربیتی به شکلهای حختلف در کشور حا نیز اجرا شدده اسدت
که رنگ و بوی نئولیبرالیس تی دارند .تعلیم و تربیت کشور به خاوص در سطح نحوزش عالی با شتابی زیاد

Botswana
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به سوی تجاری شد و بازاری شد پیش حیرود و به جز حوارد حعدود ،حتفکرا تعلیم و تربیت کشورحا
توجهی به این حسئله حهم نداشتهاند .احروزه تجاریسازی دانش به یکی از رسالتهای عظیم دانشدگاهها (و
شاید بزرگترین رسالت ننها) تبدیل شده است و جای پای ن در سیاسدتهای کلدی کشدور حانندد برناحده
چهارم و پنجم توسعه ،چشدم اندداز بیستسداله و نقشده جداحع علمدی کشدور قابدل ردیدابی اسدت .حددافعا
تجاریسازی دانش (و دانشگاه) در کشور حا بیشتر با هدف تولید ثروت ،به دفاو از پیوندد بدین دانشدگاه و
صنعت حیپردازند ) .(HasangholiPour, GholiPour, Ghazi Mahalleh & Roshande, 2010پور عدزت
و حیدری تجاریسازی را بعد از نحوزش و پژوهش ،به عنوا رسالت سدوم دانشدگاهها تلقدی حیکنندد کده
هدف ن انتقال دانش از دانشگاه به صنعت و شرکتهای تجاری و تبدیل ن به کایهای قابل فروش برای
عرضه در بازار داخلی و جهانی و در نهایت افزایش پویایی نظام تولید و اقتاداد اسدت .نتیجده ضدمنی ایدن
روند ،کاهش وابستگی دانشگاهها به بودجه عموحی و افزایش سودنوری ننهاست .یکی از حزایای تجاری-
سازی دانش بهرهگیری از بودجه بخش خاوصی برای افزایش کیفیت و کمیت پژوهشها و بده دنبدال ن
تولیدات تجاری دانشگاهها حیباشد .این روند در بلندحدت حیتواند حنجر به پویدایی نظدام تولیدد داخلدی و
ایجاد توا

رقابت بینالمللی شود که حورد هدف چشم انداز بیسدت سداله اسدت ( Pourezzat & Heidari,

.)2010
نناه در روند این تجاریسازی نادیده گرفته حیشود ،نتای ضمنی ننها در تدروی ندوعی فرهندگ
حبتنی بر اصول نئولیبرالیستی است کده تعریدف ندوینی از روابدط جداری در دانشدگاه (حانندد رابطده اسدتاد–
دانشجو ،و استادا با حدیرا اجرایی) را تروی حیدهند  .عباسی و دیگرا این روند را حاصل تقلیدد ید
سویه از سدازحا های جهدانی حدیدانندد ( .)Abbasi, Gholi Pour, Delavar & Jafari, 2009بداقری روندد
تجاریسازی دانش در دانشگاههای جها و ایرا را به چالش حیکشدد و حعتقدد اسدت کده در ایدن فرایندد
دانش از رسالت اصلی خودش که حقیقتجویی است دور شده و به کاییی تبدیل شدده کده تنهدا کدارایی
اقتاادی ن حد نظر است .افزایش روابط صنعت و دانشگاهها و به خادوص گسدترش پدار هدای علدم و
فناوری از عواحل شتار دهنده این تجاریسازی هستند ( .)Bagheri, 2012یکی از نتدای ضدمنی تجداری-
سازی دانش در ایرا تشریح روند تضعیف اخالق پژوهشدی و تدروی حددر گرایدی اسدت .همانطورکده
باقری اشاره حیکند ،درحالیکه دانشگاهها و اساتید برحسب کمیت حقالههایشا ارزیدابی حدیشدوند ،افدراد
برای تأحین این کمیت روی به ترفندهای ضد اخالقدی حدینورندد و ایدن در بلندحددت حدیتواندد صددحات
جبرا ناپذیری به اخالق حدنی و همانین تولید واقعی علم وارد کند .این کمی گرایی حنجر به سیر اساتید و
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دانشجویا به سوی تولید کمی حقالهها در سطح حلی و بینالمللی( )ISIحیشود و نتیجه ضدمنی ن افدزایش
ترفندهای غیراخالقی و ظهور شرکتهای غیرقانونی با هدف چاپ حقالهها حیباشد .البته ایدن احدر بیشدتر از
ن که حاصل حستقیم تجاریسازی دانش باشد ،بیشتر به دلیل نوعی ضعف فرهنگ عمدوحی اسدت .در ایدن
حیا  ،تجاریسازی باعث حیشود تا این روند با رشد بیشتری صورت گیرد (.)Bagheri, 2012
از دیگددر نتددای تجاریسددازی تربیددت ،کدداییی شددد تعلددیم و تربیددت 1و بدده دنبددال ن افددزایش
خاوصیسازی نهادهای تربیتی ،افزایش بیرویه حراکز نحوزش عالی بدا کیفیدت پدایین و هماندین جدذر
دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی با عنوا های حختلف حانند نوبدت دوم و پدردیس بدینالمللدی اسدت.
درحالیکه هزینهها و شهریههای این حراکز غیرانتفاعی نحوزش عالی نیز هر روز بیشتر و بیشتر حیشود .این
روند در نحوزش عالی از ی

سو ارزش ذاتی دانش و دانشگاه را به چالش حیکشدد و از سدوی دیگدر بده

شکاف طبقاتی حنجر حی شود که حاصل ن افزایش نابرابر در دسترسی به حنابع اقتاادی و اجتمداعی اسدت
(.)Abbasi et al., 2009, P. 68
بنابراین ،به نظر حیرسد که تجاریسازی و تدروی ارزشهدای بازارهدای نزاد اقتادادی در سدطح
اجتماعی باعث تروی فرهنگ حارفگرایی و چالشهای عمی بر سر راه اخالق حیشود .تروی دانسته و
نادانسته سیاستهای نئولیبرالیستی باعث نوعی فرهنگ در سطح اجتماو حیشود کده رقابدت ،خودخدواهی،
نگاه ابزاری به انسا و طبیعت ،حادیگرایی و در ی

کالم ،فرهنگ حارفگرایی بزرگتدرین نتیجده ن

است .نباید فرهنگ حارفگرایی را فقدط در حادرف و تجمدلگرایدی خالصده کدرد .ایدن حدوارد گرچده
نشکارترین نتیجه فرهنگ حارفگرای نئولیبرالیسم است ،احا حارفگرایی در داخل خود ،ارزشهایی را
تروی حیدهد که هیچ سنخیتی با اس الم و اخالق اسالحی ندارند .در کشور حا از دیر باز بده سدبب تمدد و
فرهنگ اسالحی ،بین اخالق و دانش پیوندی حمکم وجود داشته و گسترش اخالق یکی از هدفهای حهم
دانش بوده است .این در حالی است که احروز در بطن تجاریسازی ،این پیوند رو به ضعف نهداده اسدت و
دانش حعطوف به ثروت ،نه تنها حنجر به اخالق نمیشدود ،بلکده خدود بده یکدی از بزرگتدرین چالشهدای
اخالق و تربیت اخالق بدل شده است .احروزه حا شاهد گسست بدین تخادص و اخدالق هسدتیم و بسدیارند
کسانی که تخاص باییی در شدیل خدود دارندد ،احدا اخدالق و ارزشهدای اخالقدی را نادیدده حدیگیرندد.
بنابراین ،گرچه در وهله نخست به نظر حیرسد که بین برخی پدیدههدای تربیتدی (حانندد تجاریسدازی و یدا
افزایش نهادهای نحوزش عالی با هدف سوددهی اقتاادی) و کاهش سطح اخدالق ،نسدبتی وجدود نددارد.

. commodification of education
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ولی در نگاهی عمی تر حیتوا چنین پدیده هایی را به دلیدل کداهش ارزش علدم و نسدبت ن بدا اخدالق و
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.
نتیجهگیری
بسیاری از پژوهشهایی که با هدف بررسی تجاریسازی در تعلیم و تربیدت ایدرا صدورت گرفتده
اند ،ن را نتیجه ضروری جهانیشد و ایجاد توا رقابدت در سدطح بینالمللدی حدیدانندد و درصدددند تدا
چالشهای پیش روی تجاری شد را بر طرف کنند .بهطور نمونه ،عباسی و دیگرا پس از بمث در حورد
چالشهای تجاریسازی در دانشگاههای ایرا  ،حعتقدندد کده ایدن چالشهدا بده دلیدل عددم وجدود سداختار
حناسب اداری و قانونی برای تجاریسازی در کشور حا صورت گرفته است وگرنه دانشگاههای نحریکایی و
انگلیسی که دارای ساختار حناسب هستند با ایدن حشدکالت حواجده نیسدتند( .)Abbasi et al., 2009بررسدی
پیشینه پژوهشهای جداری در ایدن کشدورها در زحینده تجاریسدازی و حشدکالت ن  ،ایدن نتیجده را تأییدد
نمیکند و حیتوا نتیجه گرفت که تجاریسازی گرچه از لماظ تقویت تولید داخلی و ایجاد توا رقابدت
اقتاادی در سطح بینالمللی و همانین ایجاد پویایی اقتاادی در دانشگاهها و استقالل حالی ننها ،تا حددی
حوف عمل کرده است ،احا تجارر کشدورهای غربدی در ایدن بدار نشدانگر ن اسدت کده حاکمیدت تفکدر
نئولیبرالیستی در دانشگاهها و ایجاد عرصه برای حکوحت شرکتهای تجداری بدر پژوهشهدای دانشدگاهی
چالشهای حهمی در زحینه اخالق ،فرهنگ و عدالت اجتماعی ایجاد کرده است .تجاریسازی تنها ی
نیست بلکه ی

فن

فرهنگ است که بیگما با فرهنگ دینی حا ناسازگاریهایی دارد .حنط اخالقدی و حددل

زندگی حاکم بر این طرح نئولیبرالیستی ،حدلی از زندگی حادیگرا را رواج حیدهد که در ن رقابت بدرای
تأحین حنافع شخای و سودنوری اقتاادی حرف اول را حیزند و اخدالق و هرگونده هددف دیگدر ،تمدت
لوای ننها حعنادار حیشود .حدل توسعه نئولیبرالیسم حدلی حادی و ناحتواز است که خود را از قیدد هرگونده
تعهد به عدالت اجتماعی و اخالق حدنی رها کرده است و بدو ش

تعلیم و تربیت یکی از ابزارهای حهم

برای حشروعیت بخشی و تقویت این ایدوولویی است .تجاریسازی در کشورهای حختلف جها و از جمله
در کشور حا بیشتر با طمع رشد اقتاادی حاصل از ن صورت حیگیرد ،درحدالیکده همدا طور کده اشداره
شد ،تجاریسازی از دیدگاه فرهنگی و اخالقی ،چالشی بزرگ است که اگر به صورتی برناحه حدار بده ن
پرداختده نشدود ،بمرا هددایی بدزرگ را حتوجده نظددام تربیتدی و بدده دنبدال ن نظدام اجتمدداعی خواهدد کددرد.
ارزشهای تجاری نئولیبرالیسم حانند فردگرایی انماارگرایانه ،رقابدت بدی حدوحادر ،کسدب سدرحایه بده
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 تجملگرایی و استانداردسدازی چالشهدای حهمدی را سدر راه تربیدت، حارف بی حدوحار،عنوا هدف
اخالقی و به خاوص در جواحع دینی حانند جاحعه حا ایجاد حیکنند که اگر به درستی تملیل و حقابلده قدرار
. بمرا های اخالقی نوینی را ایجاد خواهند کرد،نگیرند
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