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از عصر ريگان، آموزش در اياالت . 1

اي به ابزاري متحده به صورت فزاينده
هاي  شركتبراي پاسخ به نيازهاي رقابتيِ

ر ييدر بازارهاي جهاني تغ) 3(ي چندمليت
ر شكل با طرح يياين تغ. شكل داده است

يك ملت در معرض خطر شروع و با 
هاي مقامات عالي آموزشي در ئيآگردهم

 ادامه پيدا IBMهاي مركزيِ ساختمان
هاي استاندارد  آزمونكرد، و با بسط دادنِ

 آموزشي ئيگوشده و تقاضا براي پاسخ
آموزش در  ةمقول گيريِمنجر به شكل

قالبي جديد شد، قالبي كه اكنون از 
در اين مقاله من .  داده شده استءهاي چندمليتي ارتقادولت و شركت ةكند و به وسيلي حمايت ميتهاي نئوليبراليسسياست

ه يآموزان اراو دانش معلمان گيِ نئوليبرالي بر آموزش، و زندهاي اقتصاديِ سياستثيراتأ ماركسيستي از ت-ئيتحليلي فوكو
  .دهممي

  
 و كاهش خدمات دولتي و تعريفي دوباره از فرديت به عنوان ئيدر بخش اول، بر ظهور اقتصاد نئوليبرالي و منطق ابزارگرا. 2

گونه كه همان. ، تمركز خواهم كرد)1994پيترز، (تواند در بازار رقابت كندجو كه ميانساني خرد ورز، منفعت طلب و رقابت
داري، افراد تنها بر مبناي مشاركت اقتصاديسرمايه ة سلطكرده بود، تحت بينيصدوپنجاه سال قبل پيشكس بيش از يكمار

بين "داري سرمايه: گونه كه ماركس و انگلس نوشتندشوند يا همانگذاري ميكننده ارزش توليدكننده يا مصرفشان به عنوانِ
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 خودخواهانه باقي نميعاطفه، و محاسبات بي نقديِ آشكار، پرداخت شخصيِنفعت ديگر پيوندي جز مهر انسان و انسانِ
  )24، ص 1952ماركس و انگلس، . ("كنندها به جايگاه كارگراني مزد بگير تنزل پيدا ميانسان ةهم" ، "گذارد

  
شود، چگونه تنظيم و كنترل ميكه چگونه امر آموزش اين: پردازمسپس به بررسي پيامدهاي اين امر بر امر آموزش مي. 3

به ويژه در اين مورد بحث . شودشوند، و به چه نوع تفكر و دانشي بها داده ميآموزان، معلمان و مدارس ارزيابي ميدانش
 افراد، در حقيقت  شخصيِگيِ دخالت دولت در زندكار مبني بر عدمِمداران محافظهكيد سياستأخواهم كرد كه علي رغم ت

سي رِي مانند حسابهاي فني شيوهة متخصصان به وسيل حاضر دولت با به كارگيريِدر حالِ.  قضيه اتفاق افتاده است اينعكسِ
عمدتا متشكل از دولت( آموزشيگذارانِسياست). 11ص كاران،بري و هم( دهد دور دخالت خود را انجام ميو بازرسي، از راه
  .كنند منعكس ميئيگو پاسخوليتؤها و مسضاي خود براي استانداردها، آزموناين دخالت را در تقا) هامردان و شركت

  
 با ئيهاها، آزمونهاي مختلف مشخص كرده و اكثر ايالت ايالت استانداردها را در درس49وزارت آموزش و پرورش در . 4

 از ء از يك كالس به كالس باالتر يا ارتقاءي ارتقاها برا كه گذراندن آنئيهاآزمون: انداستانداردهاي بسيار باال را به كار گرفته
ها، آموزش و پرورش و مديران مناطق مختلف را قادر به تحميل اين استانداردها و آزمون. سطح دبيرستان، اجباري است

بر . اند يا نهآموزان و معلمان خود را با استانداردهاي مورد نياز تطابق دادهبررسي و ارزيابي اين امر كرده است كه آيا دانش
شوند كه منجر  مي"تدريس در راه آزمون"ها وادار به آموزان شان در آزمونهمين اساس، معلمان براي باال بردن نمرات دانش

   .به يادگيري و تدريسي پست و ساده مي شود
  

   حقوق شخصی و حمله به خدمات دولتیظھور نئوليبراليسم، زوالِ 
  

 ايم، ظهورِدر جاي ديگري شرح داده) 2000، هرش 1999پرنتي ( و ديگران) 2000هرش، ( گونه كه منهمان. 5
 كاري و شخصي بعد از  سختي بود كه در جهت افزايش حقوقِة سياسي و متحد به مبارزنئوليبراليسم تا حدودي يك پاسخِ

پوستان ها و ديگر رنگينئيامريكا ها وئيفريقاادر آن زمان، . جنگ جهاني دوم شروع شده بود و با انتخاب ريگان پايان يافت
 كار، دانش برابر در خانه و محلِ ديگر زنان براي حقوقِكردند، از طرفي، آموزش برابر و حقوق رفاهي مبارزه ميأبراي حق ر

اي مزده كار و دست برخوردها و كارگران براي حفاظت در محلِسال انگاشته شدنشان در نوعِ آزاد و بزرگجويان براي بيانِ
  .جنگيدندباالتر مي

  
ها اند كه هدف آن را توسعه دادهئيهاها در اياالت متحده و ديگر كشورهاي صنعتي سياستها و حكومتدر پاسخ، شركت. 6

. است) هاي چند مليتيشركت( ها شخصي و قدرت كارگران و افزايش رشد اقتصادي و سودآوري شركت حقوقِكاهشِ
هاي اقتصادي كينزي و نگراني در جهت رفاه اجتماعيِ عمومي متفاوت رفتار ميالي از سياست نئوليبرهاي اقتصاديِسياست

  اقتصاد از نظارت دولت، آزادي تجارت، برچيدن بخش دولتيسازيِخارج"هاي نئوليبرالي بر  اين موارد، سياستبه جايِ. كنند

به ويژه در اياالت ( هاي بازرگاني و توليداد بر بخشو برتري بخش مالي اقتص) از قبيل آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعي(
هاي  پول از دولتالملليِ است، و صندوق بينامريكا تسلط  جهاني، كه تحتبانك). 1996ويالس،( "كيد مي كنندأت) متحده

 اجتماعي و حقوق  اقتصادي و حقوق مالكيت را بر رفاهةي را پيش ببرند كه توسعهاي اقتصادياند كه سياستجهان خواسته
شان شهروندان آموزش شوند كه آيا دانش آموزانبا چنين نگرشي مدارس بر اين اساس ارزيابي نمي. دهندشخصي ترجيح مي

  .شونداند يا نه، ارزيابي ميي شده اقتصاديلدؤ اين اساس كه آيا كارگران مهي آزادي هستند يا نه، بلكه بديده
  
  كه براي مفاهيم اجتماعيِئينئوليبرالي چنان در فضاي عمومي غالب شده است كه صداها اقتصاد  سياسيِگفتمانِ. 7

 كاالهاي مادي بلكه در محيط، گيريِگي نه در اندازه زند كه بر كيفيتئيزنند را ساكت كرده است، صداهاجايگزين فرياد مي
فقر، نابرابري و بهداشت : مردن براي توسعه"د به براي مثال رجوع شو( كنندكيد ميأ اجتماعي تفرهنگ، بهداشت و خدمات

هاي نئوليبرالي بانك جهاني و صندوق بين سياسته  براي تحليل رابط"2000 - فقر، نابرابري و بهداشت " و "2000 - ءفقرا
ا در يك ، بسياري به اين نظريه كه مئيچنين فضا ةدر نتيج).  سيستم بهداشت عمومي جهاني پول و فروپاشيِالملليِبين
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كامل  ةيك مجموع .اند ناپذير هستند، تن در داده نئوليبرالي اجتنابهاي اقتصاديِكنيم كه سياستگي ميجهاني زند ةجامع
 حداكثري و بنابراين بهره وري و رقابت تنها اهداف ةكه توسعمثال اين: اندها به عنوان اموري بديهي تحميل شدهاز پيش فرض

پيش ة همفرض كه اساسِيا دوباره اين پيش.  مقاومت هستندها هستند و يا نيروهاي اقتصادي غير قابلِنسان اعمال ائينها
اند و به جامعه بنيادي بين امور اقتصادي و امور اجتماعي كه آن را به يك طرف راندهئييك جدا: هاي اقتصادي استفرض

 منظور مقابله با استيالي گفتمان نئوليبرالي، بورديو عميقا خواستار آن به )31ص ،1998 بورديو،( .شناسان واگذار كرده اند
هاي نئوليبرالي انجام دهيم، تحليل سياستثيرات مادي و گفتمانِأ تةشود كه ما يك تحليل كمي و كيفي از هر دو مقولمي
تجربي وجود دارند كه به  ةين مشاهدچند"كند كه نهاد مياو پيش.  ماركس و فوكو نيازمند خواهند بود كه به بينشِئيها

كه چه مقدار اين سياست يا آن سياست در دراز از قبيل اين) 31ص("توانند استفاده شوندمنظور مقابله با اين گفتمان مي
: گي و غيره هزينه خواهند بردهاي از دست رفته، رنج، بيماري الكليسم، اعتياد به مواد مخدر، خشونت خانمدت در شغل

 -وزن جهان"بورديو، در كتاب ) 41ص(اند؟چنين از لحاظ بدبختي نيز چنين كه از لحاظ پول هزينه دارند، همئيزهاچي
 ;دهندكارگران و مهاجران را نشان مي» سباستيو سالگو«هاي كشد كه عكس چنين فالكتي را چنان به تصوير مي"1999

  .ثير گذاشته استأ جهان تآموزانِ والدين، كودكان، كارگران و دانشهاي نئوليبرالي بر اغلبسياست ةفالكتي كه به واسط
  
فضاهاي " هاروي در كتاب  منتقدان بسياري از جمله. 8

ثيرات أي را در مورد تاطالعات كميتي) 2000( "اميد
هاروي، با . اندهاي نئوليبرالي به اختصار آوردهسياست

 ملل و استفاده از اطالعات گردآوري شده توسط سازمان
 امريكا) Federal Reserve Bank( بانك فدرال رزرو

دهد كه نابرابري اقتصادي در اياالت متحده و نشان مي
چنين شرايط مادي كارگران او هم. جهان افزايش يافته است

 تنها به ميزان حداقل ئيهاآور و پرداخت شرايط كاري رقت- 
(   آكنده از خشم اخالقي نسبت به آن بود و هنوز هم وجود دارند"فستماني"كند كه شرايط زنده ماندن را خاطر نشان مي

  ) .44 ،ص 2000هاروي، 
  
توليد و چرخش گفتمان "گونه كه در باال نيز ذكر شد، ما نه تنها به بررسي شرايط مادي بلكه به بررسي روند اما همان. 9

 طول ما در همه جا و در تمامِ كند كه خاطر نشان ميلفؤچنان كه همين م). 3،ص 1998رديو، بو(  نيز نيازمنديم"ليبرالي
گفتماني كه هيچ ديدگاه . كند غالب ميشنويم و اين همان چيزي است كه آن را تبديل به گفتمانِروز اين گفتمان را مي

جانبه است كه  همه اين حضورِ ةدر نتيج. بديل و بديهي عرضه كندمخالفي ندارد و موفق شده خود را به عنوان گفتماني بي
نگاران و يك كار تلقينيِ نمادين است كه در آن از يك طرف روزنامه ةاين امر نتيج. اين گفتمان بديهي و مسلم تصور مي شود

ديگر كه مهمشهروندان عادي به صورت منفعل شركت دارند و از طرف فعال ترين جنبه است، تعدادي انديشمند به صورت 
   .مشاركت دارند

  
  ارتباط آن با مارکس و انگلس: براليسمنئولي

 جهان و اقتصاد در همه جايِ ةگي دارند، توسعسازي و سياست اقتصادي نئوليبرالي تاز جهانيدر حالي كه گفتمانِ. 10
ر  دئيها ماركس و انگلس در مورد چنين توسعه،صدوپنجاه سال قبلبيش از يك. كاالسازيِ كارگران مفاهيمي تازه نيستند

جهاني"چه را كه ما امروزه به عنوان آن :كندگونه كه هاروي ذكر ميهمان.  اظهار نظر كردند"مانيفست حزب كمونيست"
 يا حتا قبل از آن، وجود 1492اي ديگر براي مدت زماني طوالني، حداقل از سال ناميم به همين شكل يا گونه مي"سازي

اند كه بسياري از افراد محل منازعه بوده اش به طور مشابهي در بينسياسي -  اقتصادياين پديده و عواقبِ. داشته است
هاروي، .(اند يك تحليل جامع و مهيج از آن ارايه داده"مانيفست حزب كمونيست"اند و در ماركس و انگلس از آن جمله بوده

 ناقصي از جهان سواي اروپا و فهمِ ةدهنداند يا نشان  كهنه شده"مانيفست"از هاي كه قسمتبا وجود اين )21، ص 2000
سازيِ براي مثال ماركس و انگلس جهاني.  حاضر مرتبط هستند حالِهاي زيادي از آن با مباحثباشند، اما قسمت ميامريكا

 آموزدانشوجودانش٢٠٠٠ازشيبتظاهرات
در و پرورش و آموزشدر  اصالحات هيعل  ی"آتن"

 دسامبر ،ئیايتانيبرانيجوشدان با یگهبستهم
٢٠١٠ 
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. كندا دنبال مي جهان بورژواها ردايم در همه جايِ ة توسع در حالِنياز به يك بازارِ :اندكنوني را به درستي چنين تشريح كرده
 بازارهاي جهاني به توليد و  از طريق استثمارِزيبورژوا. اين بازار بايد در همه جا مستقر شود و در همه جا پيوند برقرار كند

از بين رفتن هستنداند يا در حالِ قديمي يا از بين رفته صنايعِةهم... وطني داده است -  جهانمصرف در هر كشوري خاصيت  .
 ةگي براي هممرگ يا زندلة أ جديدي كه به وجود آمدنشان مسصنايعِ. شوند جديد جايگزين ميصنايعِ ةع به وسيلاين صناي

ترين مناطق آورده كنند بلكه مواد خامشان از دوردستشود، صنايعي كه از مواد خام بومي استفاده نميهاي متمدن ميملت
 نيازهاي قبلي كه توسط به جايِ. شوند جهان استفاده مير كه در همه جايِشوند و محصوالتشان نه تنها در يك كشومي

محصوالتي است كه در  ةآورند كه برآورده شدنشان به وسيلشدند، نيازهاي جديدي سر بر ميتوليدات كشور برآورده مي
ها و جهت ةداد و ستد در هم  ملي و محلي، ما شاهدئي و خودكفائي جدابه جايِ. شوند دوردست توليد ميهايِسرزمين

ماركس .(هاي جهان هستيم ملت جهانيِ متقابلِگيِوابست
  )46-7، صص 1952و انگلس، 

دكتر، وكيل، " جهاني بر كارگر اعم از داريِثير سرمايهأت
 به درستي توسط ماركس "كشيش، شاعر، و يا دانشمند

 سازي ارزشِاين جهاني:  شده استئيگوو انگلس پيش
  تبديل كرده و به جايِیئ  مبادلها به ارزشِفردي ر
 نامعقول بطالن ناپذيرِ كلي يك آزاديِهاي آزادي

). تجارت آزاد(آزادي تجارت: جايگزين كرده است
روشن است كه براي ماركس  )44ماركس و انگلس، ص (

 شركتدارانِ به هر كسي غير از سهام"كارگر"و انگلس 
سازي در هر شغلي كه هستند تنزل داده شده جهانيشد كه اين كارگران در فراينداطالق ميداران هاي چند مليتي يا سرمايه

. هر فرد آزاد است، آزاد براي رقابت در بازار: كند نئوليبراليسم ياد مية تحت سلط فرديتعالوه بر اين، پيترز از مصيبت. اند
 )66، ص 1994پيترز، (

  
نه تنها كارگران تا نويسند كه ماركس و انگلس مي. 11

كنند بلكه چنين  مورد مبادله تنزل پيدا مي كااليِسطحِ
هاي ئيكند كه از توانا كارگراني را خلق ميئيفرايندها

نويسد كه هاروي مي. خالقيت خودشان بيگانه هستند
شوند چرا كه  بدون شك از كارشان بيگانه مي"كارگران"

 مصرفي به شان مانند كاالهاي ةهاي خالقانئيتوانا
كارگران به طور . كندداران اختصاص پيدا ميسرمايه

مداوم براي تطابق با نيازهاي تكنولوژيكي وادار به پيدا 
  مهارت مهارت و افزايشِ مهارت، از دست دادنِكردنِ

 عادت پذيري در جهتفرهنگ" خود و نيز نيروي كارِ
، ص 2000هاروي، .(شوند مي"كردن به وظايف محوله

105 (  
  

 آموزش اين امر منجر به تمركز بر توليدةدر زمين. 12
 ةشود كه قادر به سازگاري و توسع كارآمدي ميكارگرانِ
 هاي تازه باشند و بتوانند در جهت اهداف صاحبانِمهارت

از يك "كندگونه كه هاروي ذكر ميهمان. كاال كار كنند
و انعطافديده  آموزشداري نياز به كارگرانِطرف سرمايه
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كارگران در حالي كه آموزشِ. كند خاص خود باشند رد مي ديگر اين نظريه را كه كارگران بايد داراي تفكرِپذير دارد و از طرف 
،ص 2000هاروي،.(" آزاد مجاز استتواند آن نوعي باشد كه در آن تفكرِاما اين نوع آموزش نمي رودامري مهم به شمار مي

103(  
 
 

  ئیگوھا و پاسخ استانداردھا، آزموننِ آموزش و باالرفت
ش در  مشاركت منجر به دخالت در تعريفي دوباره از آموزش برحسب ميزانِسازيِهاي نئوليبراليِ جهانياستيالي سياست. 13

به . ت اقتصاد ملي شده اس موارد تبديل به بازوي سياسيِآموزش در اكثرِ":گويدگونه كه بلك مور ميهمان. اقتصاد شده است
با باال بردن (و هم به عنوان راه حل)  چندمهارتيپذيرِعدم پرورش نيروي كار انعطاف ةبه واسط(آموزش هم به عنوان مشكل

گونه كه يك همان). 134، ص2000بلك مور،  ("شودنگريسته مي)  صادرات ملي يك درآمدها و به وجود آوردنِمهارت
ش هستيم اين است كه تا اَگيريچه را كه ما در آموزش به دنبال اندازهآن" است كه اقتصاددان در همين زمينه اظهار داشته

  )84، ص 2000پويگرس، ("باشندهاي مدارس متناسب با نيازهاي توليدي و بازار كار ميچه حد آموزش
اي شكل  به گونهاند كه محتواي آموزشي راو متحدانشان در دولت هميشه تالش كرده) چند مليتي(هايرهبري شركت. 14

، اين ايده را "وريمتخصص بهره"، فردريك وينسلو تيلور1900 ئيهاي ابتدادر دهه. دهند كه متناسب با نيازهاي بازار باشد
 آموزشي تكنيكگذارانِنويسان درسي و سياستبرنامه. وريِ كارگر استگسترش داد كه كارآمديِ علمي راهي براي افزايش بهره

ديويد انسيدن، يك مأمور ايالتي .  پذيرفتندا آموزشي سريعوري در توليدرا به عنوان راهي براي بهبود بهرههاي اصول تيلور 
سرنوشت "آموزان براي قدرتمند در ايالت ماساچوست در اوايل قرن عقيده داشت كه مدارس بايد با جداسازي و آموزش دانش

گيريِ  آموزشي بر امر تصميمئيكارا. ر جهت مؤثرتر كار كردن، كمك كنند ممكن به اقتصاد د در نيروي كار، تا حد"شانمحتمل
درسي و آموزش و پرورش توسط  ةخود شامل انديشيدن به اهداف آموزشي، برنام ةكرد كه به نوبسلسله مراتبي تأكيد مي

ابزاري براي " مدارس به عنوان نويسد كه بهرخ، فونز ولو، ميؤيك م. شدمتخصصان و اجراي اين تصميمات توسط معلمان مي
  .نگريسته شده است" سياسي اجتماعي ها و راهي براي ارتقاي ثبات كارگرها براي كارخانهكردنِاجتماعي

  
براي مثال در سال . تر شده استها، دولت و آموزش محكمكاري بين شركتالبته، در اقتصاد نئوليبراليِ پسافوردي، هم. 15

هاي بينر رقابتيي تغهاي در حالِوياروئير"معاون وزير آموزش خواستار آن شد كه مدارس بايد از پسِ ، مارشال اسميت 1995
 در ساختمان مركزي شركت عظيم ئيآداران ملي يك گردهم، فرمان1996در بهار .  برآيند"المللي و محل كار در حال دگرگوني

ما معتقديم كه تالش در : لويس گرستنر منتشر شد بيان داشت كه ئييك اعالميه كه با راهنما.  برگزار كردندIBMچند مليتي 
 يك منطقه يا يك ايالت قدمي آموزان در مدارسِ محور براي دانش-  واضح، عمومي و جامعهن استانداردهاي آموزشيِييجهت تع

دانش عملضروري جهت بهبود درسي به كار  ةقول در برنامكنيم كه اگر تكنولوژي به درستي و معما اذعان مي. آموزان استكرد
 رقابتي در محل كار را تضمين  يك فضايِآموزان شود و به وجود آمدنِكرد دانشتواند باعث افزايش عملگرفته شود، مي

هاي دارِ خصوصي، از قبيل مركز عمومي براي آموزش و اقتصاد، تالشهاي سهاممردان و گروهدولت ).1996آموزشي،ةهفت(كند
  .اندد، متمركز ساختهؤلدر جهت تبديل آنان به كارگران مآموزان هاي دانشدانش، مهارت و ديدگاه ةتي خود را بر توسعاصالحا

  
 دوباره در ساختمان مركزي و تحت نظارت گرستنر برگزار شد و اين 1999 ]خزان[زئي آموزشي در پائيآدومين گردهم. 16
اين . دادهاي چندمليتي قرار مي انتظارات شركت برآورده كردنِ در مسيرِ خواستار اصالحاتي شد كه مشخصا مدارس رالسهج
 و "شدند بپذيرندهاي استاندارد شده پشتيباني مي را كه توسط تستئيهاهر ايالت آزمون" هم چنين خواستار آن شد كه لسهج
 - 2000/1999 ماينر،( .دارس به كار گيرندآموزان، معلمان و مبراي دانش "آمدپاداش و پي"ن يك سيستم ييها را در جهت تعآن
:  را به اين صورت بيان داشتئيگوچنين سازمان پيمان ملي تجارت به وضوح دستور كار استانداردها، ارزيابي و پاسخهم) 3ص

يندهاي مدارس  فرا، تنظيمِئيكردي و محتوااستانداردهاي عمل:  محور بايد شامل اين موارد باشد– استاندارد اصالحيِ ةيك برنام
كنند، اطالعاتي در مورد گيري مي اساس سطوح مهارت جهاني اندازههآموزان را ب دانش كه پيشرفتئيهابا استانداردها، ارزيابي

  . در برابر نتايجئيگوآموزان و پاسخمدارس و دانش
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

د و سپس اين استانداردها را با آزمون مي باشنیئهاي مختلف در حال تدوين استانداردهاي درسي منطقهدر نتيجه ايالت. 17
آموزان را ها به ندرت دانشاند كه آزموناي ناقص انجام دادهاگر چه اين كار را به گونه( دهندايالتي تطبيق مي ةهاي استاندارد شد

ن ييمدارس منطقه براي تع ةاي به وسيلهاي استاندارد شده به طور فزايندهنمرات آزمون). كنندبر مبناي استانداردها ارزيابي مي
عالوه بر . اند پيدا كند يا نه، به كار گرفته شدهءآموزش يا دبيرستان به سطح باالتر ارتقا ةآموزان بايد از يك مرتبكه آيا دانش اين

ناطق آموزشي را ها در پي آن هستند كه مدارس و مها مانند فلوريدا و نيويورك با استفاده از نتايج اين آزموناين، بعضي ايالت
تا به .  كنند"هيتنب"ني دارند را ئي كه نتايج پائيها و آن"تشويق" دارند را ئيبندي كرده و مدارس و معلماني كه نتايج باالدرجه

  .هاي استاندارد شده را طي كرده اند آزمون كردنِئين استانداردها و اجراييها به جز يكي، مسير تعايالت ةامروز، هم
  

. آموزان و معلمان نتايج مخربي به همراه داشته است براي دانشئيگوها و پاسخدر جهت اعمال استانداردها، ارزيابيتالش . 18
استاندارد "كند كه گيري مي، نتيجه"هاي استاندارد شدههاي آموزشي آزمونهزينه: تناقضات در اصالح مدارس" نيل دركتابِمك

در دراز "عالوه بر اين  . "شودشود كه در مدارس ياد داده يا ياد گرفته ميي ميسازي باعث كاهش كميت و كيفيت آن چيز
 ةاقليت يا طبق ةشود چرا كه باعث افزايش فاصله بين كيفيت آموزش براي جوانان طبقعدالتي ميسازي موجد بيمدت، استاندارد

  تحقيق وي نشان داد كه موارد زير از بطن چنين).3 ص2000ماك نيل( "شودمند ميفقير در مقابل جوانان متمول و بهره
آموزان معرفي ميشان به دانشكه معلمان با اكراه در كالس) جعلي( درآوردي مندرسيِ ةبرنام: اندي بيرون آمدهاستانداردسازي
 تدريس از ين اصالحاتي، عملِ چنتحت. هاي مركزي نياز دارند، تطبيق دهندها بتوانند خود را با دانشي كه در آزمونكنند تا آن
اند باالتر بوروكراسي فرستاده شدهي شده است كه از يك سطحِهاي اطالعاتي بسته روشنفكرانه تبديل به توزيع كردنِيك فعاليت .

هاي شخصي و  كالس و به عنوان موجودات متفكري كه داستانكننده در گفتمانِ مشاركتآموزان به عنواِن دانشو نقشِ
كلي شده  ةيك برنام "پوشش دادن" سكوت يا محدود به اند، تبديل به گفتمانِ درس آوردهشان را به كالسِگييات زندتجرب

4 ص2006مك نيت،.(مدارس يكسان است ةن شده و براي همييش نيز توسط منطقه تعاَ پيشروياست كه آهنگ.(   
  

   نظارترسی و معلمان از طريق حسابگیِ  دولت در زنددخالتِ 
. سابقه بوده است تاريخ بيآموزان و معلمان دخالت كرده است كه در طولِ دانشگيِاي در زندگذشته دولت به گونهةدر ده. 19

شوند كه تمركز خود را به جاي تدريس براي فهماندن بر  و مدارس وادار ميیئ منطقهاي توسط مديرانِمعلمان به طور فزاينده
ها كنند كه آن، معلمان دبيرستان گزارش مي)در نيويورك(روچستر ةدر مدارس منطق. آزمون معطوف كنندباال بردن نمرات 

مركزي دروس و حل مسايلي را  ةمعلمان رياضي كالس ششم، از ادار. اند كه مطابق با آزمون تدريس كنندتحت فشار قرار گرفته
ها را آموزان براي آزمون رياضي استاندارد شده، آن دانشسازيِجهت آماده مدرسه كنند كه بايد سه روز از پنج روزِدريافت مي

سازيِ دانش كالس را جهت آمادهها بايد بيش از يك ماه از وقتكنند كه آن اظهار ميئيمعلمان ابتدا. مورد استفاده قرار دهند
ذف بقيه موضوعات درسي به جز هنرهاي زبان آموزان براي آزمون هنرهاي زبان انگليسي، اختصاص دهند كه اين امر ملزوم ح

شوند، در  اتاق معلمان در معرض نمايش گذاشته ميآموزان در سالن مدارس در جلوي درِدر ماساچوست، نمرات دانش. است
دوين شده اند كه توسط ديگران تي شدهدرسي ة كشور مهارت معلمان از آنان گرفته شده است چرا كه وادار به اجراي برنامسراسرِ
  .است

  
  خواستار دخالت كمترِ اجتماعي كه به طور سنتي ظاهراًكارانِچگونه است كه محافظه: بنابراين، پرسش اين است كه. 20

 اند؟ كنترل دولت بر معلمان و دانش آموزان را افزايش داده" مردم دولت از سرِدست برداشتنِ"شدند،  افراد ميگيِدولت در زند
ليبراليسم، نئوليبراليسم و عقالنيت : فوكو و منطق سياسي"شان بر ةه اين معما، بري، اسبرن و رز در مقدمبه منظور پاسخ ب

مانند كنفرانس ( و نيمه دولتي) مانند وزارت آموزش و پرورش(هاي دولتي سازمانرِيي در حال تغبه خوبي نقشِ) 1995 ("دولت
 ةشندنئوليبراليسم به طور متناقضي در كنار انتقاد از نتايج كُ: نويسند كهكاران ميبري و هم. اندرا شرح داده) ملي آموزش

ي را سبب شده هاي فنيهاي سازماني و روشوجود به وجود آمدن و به كارگيريِ شكل ةگي افراد، با هم در زند"دخالت دولت"
هاي استقالل، انتخاب و تعهد شخصي تبلور شكلاند كه ممكن است در  اقتصادي الزماست كه به منظور گسترش يك نوع آزاديِ

. كندها دخالت مي آنگي معلمان و مربيانِاي در زندوزارت آموزش و پرورش به طور فزاينده ).10ص بري و همكاران،( پيدا كند
 ).ص11ي و همكارانبر(گيرند معلمان را بر عهده مي) تنظيم(هيِد سامان"حسابرسي و نظارت"ها از طريق نويسد كه آنبري مي
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هاي اتصال هدايت به سمت تكنيك" كه ئيهاگيريها و اندازهها، آزمونهي از طريق ابزارهاي تكنيكي مانند استاندارددسامان
اي كارآمد و تحقيقات در مورد تمرين قدرت در اتصال دوباره به شيوه" و نيز "حكومت ةروابط خاص با موضوعات مورد عالق

همچنين در ). 13ص كاران،بري و هم( انداز آن جمله "پارچه يكبرنامه در سطحِ"هاي ستراتژيبا ) در مدارس( "ي مولكولسطحِ"
 دولتي در پي مقامات : سازمان آموزش و پرورش اين امر منعكس شده است كهئيهاي اجراهاي استاندارد شده و استانداردآزمون

هاي كه به شكل گيرند كه با داشتن يك فاصله از جامعه بر آن نظارت كنند، بي آن از تخصص را به كارئيهاآن هستند كه شكل
 دولتي "دخالت"نشيني در مقابل از اين نظر، نئوليبراليسم كمتر از آن كه نوعي عقب.  سركوب يا دخالت متوسل شوندمستقيمِ

 ).4بري و همكاران،ص( ولت مورد نياز است از تخصص است كه براي اعمال دئيهاها و شكلباشد، نوعي رونوشت از تكنيك
هاي دولتي و نيمه دولتي تالش كنند تسلط خود را نگه دارند اما به جاي اين كه دقيقا آن چه بايد انجام شود را مشخص سازمان

 ة نيز گسترئياجرا ةرسند و در مرحلكنند كه منطقي و غير قابل بحث به نظر ميچنان معرفي ميكنند، نيازها و استانداردها را آن
 اجتماع، از جمله معلمان، به اشتباه احساس آزادي و شود كه بازيگرانِاين امر باعث مي.گيرندها در نظر ميمحدودي را براي آن

اين بازيگران را "كنند و از يك حد فاصل حكومت مي " مؤسسات سياسي رسمي"نويسد،گونه كه رز ميهمان. كنندانتخاب مي
گيري از آزادي هي و بهرهدكند با شكلكند و تالش ميوليت، استقالل و انتخاب هستند درك ميؤافرادي كه داراي مسبه عنوان 

  ).53- 54، ص1995رز،. ("ها اعمال نفوذ كندها، بر آنآن
  

 از تفكر خاص در  در پي آن هستند كه نوعيئيگوها و پاسخها، ارزيابيهاي نئوليبرالي با استفاده از استاندارددولت. 21
 افراد براي تبديل آنان به كاري براي تربيتبه وجود آورند، آن نوع تفكري كه در آن آموزش به عنوان راه) مدرسان(مربيان 

مدار و سياسي ديگر شناسي، اخالقدان، زيبانهي شهرود نقش در شكل داشتنِآموزش از جهت. كند اقتصادي عمل ميلدانِؤم
آموزاني تربيت مي اقتصادي مشاركت دارد و دانشوريِ يابد كه در بهرهءكه هدف اين است كه آن نوع دانشي ارتقاارزشي ندارد، بل

 آموزشي يندآداد و فرسياست آموزشي از توجه به درون"بندي آورده است كه بلك مور براي جمع. لد و مطيع هستندؤكند كه م
 ابزاريِ  آموزش به ارزشِ درونيِ شغلي، از ارزشِنديشي به مقوالتآزاداَ ةيعني از مقولر پيدا كرده است؛ ييداد و نتيجه تغبه برون

  )34ص ،2000 ("هاي كميگيريهاي موفقيت آن از لحاظ كيفي به اندازهگيريآن و از اندازه
  

هاي استاندارد اي آزمون دانش آموزان و معلمان در راستگو كردنِ نئوليبراليسم و حركت به سمت پاسخبايد در مقابلِ. 22
كند كه در مقابل ما را تشويق مي) 1998 ("در برابر استبداد بازار: كارهاي مقاومت" بورديو در كتابِ. شده، انتقاد و مقاومت كرد

را شنويم و اين همان چيزي است كه آن  روز اين گفتمان را ميجا و در تمام طولِما در همه :منطق نئوليبراليستي مقاومت كنيم
بديل و بديهي گفتماني كه هيچ ديدگاه مخالفي ندارد و موفق شده خود را به عنوان گفتماني بي. كند غالب ميتبديل به گفتمانِ

 يك كار تلقينيِ ةاين امر نتيج. شودجانبه است كه اين گفتمان بديهي و مسلم تصور مي همهاين حضورِ ةدر نتيج. عرضه كند
ترين  ديگر كه مهمنگاران و شهروندان عادي به صورت منفعل شركت دارند و از طرفز يك طرف روزنامهنمادين است كه در آن ا

نئوليبراليستي  ةگزيني براي انديشكند كه جايبورديو يادآوري مي . فعال مشاركت دارندمند به صورتجنبه است، تعدادي انديش
تأكيد مي اقتصادي ي دفاع كنيم كه در آن بر چيزي بيشتر از كارآمديِي آموزش محتمل و سيستمِوجود دارد و بايد از جهانِ

  .شود
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