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چکیده
مختلف هاي ها، راهبردها و دیدگاهکودکان در طول تاریخ آموزش و پرورش همواره از طریق روش

نوین انضباطی در مدرسه به هاي عنوان شیوهها که امروزه بهاین شیوه. اندکنترل شده و به نظم در آمده
به عنوان 1یعنی رز، مارشال، رادفورد و میلی؛شوند، از نظر میشل فوکو و پیروانشمیکار گرفته

در این مقاله تصریح شده است . اندهاي آموزشی مورد انتقاد قرار گرفتهانقیاد کودکان در نظامهاي روش
هاي ا هدف تربیت افرادي سودمند و مفید براي اجتماع در نظامهاي انضباطی که بکه چگونه شیوه

از این رو ضمن تبیین . شوندها منجرسازي آنتوانند به انقیاد و مطیعمیشوند،آموزشی به کار گرفته می
فوکو، يعمل انضباطی در نظام آموزشی، به تأسی از دیدگاه تبارشناسانههاي این نگاه نقادانه به رژیم
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براي آموزشی را تبدیل به عاملیهاي سیاسی و اجتماعی لیبرالیستی، نظام-اقتصاديهاي تربیتی؛ گفتمان
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مقدمه
ي طیف ها و به واسطهکودکان، در نظامی از ایده1ي انضباطگوناگون دربارههاي دیدگاه

شناسی رشد، چون تعلیم و تربیت، روانهاي علمی و نهادي همو روش2هااز گفتمانوسیعی
کودکان يوجود آمدند که دیدگاه جدیدي را دربارههشناسی تربیتی در خانه و مدرسه بروان

.ایجاد نمودند
افکار عمومی را به این نکته جلب کرد »4هاي کودکیسده«در کتاب خود ) 1914(3اریس

سالی در طول تاریخ، به کمک دانش مدرن مفهومی مستقل از بزرگيکی به مثابهکه کود
به عبارت دیگر، اریس با توجه به اسناد مربوط به نمایش . ي انسان شکل گرفته استدرباره

دهد که در آن زمان مفهوم کودکی و انضباط بخشی به میکودکان در هنر قرون وسطی، نشان
او در این زمینه .می نبوده استامروزین مورد توجه محافل علي زندگی کودکان به گونه

ساالن کوچک، تحت تعلیم و تربیت قرار ي بزرگدر آن شرایط کودکان به مثابه«: نویسدیم
سالی، اما هاي تربیتی بیش از همه متوجه ساخت تابلویی مشابه بزرگگویی هدف. گرفتندمی

). 4ص،1960اریس، (»تر بوددر ابعادي کوچک
یعنی در اواخر قرن هجدهم و ؛وقوع انقالب صنعتیيهنگامه) 1378(5به زعم میاالره

اقتصادي، نوع هاي اوایل قرن نوزدهم، همزمان با افزایش نیاز به نیروي انسانی کارآمد در بخش
بخشی به رفته نیاز به انضباطها گسترش یافت و رفتهنگاه متفاوتی به کودکان و آموزش آن

ترتیب در بسیاري از کشورهاي اروپایی، آموزش و بدین. گی کودکان را ضروري ساختزند
ها که این آموزش. صورت رایگان گسترش پیدا کرده پرورش مقدماتی، همگانی و اجباري ب

هایی چون تربیت اجتماعی بودند، با هدفهاي برخی انقالبهاي آلهي ایدکنندهمنعکس
دست به تربیت ) 10ص،1378میاالره،(کارآمد، هاي ر، انسانشهروندي و به تعبیر اشتاین

که پس از آن، یعنی در دومین مرحله از تحول آموزش و پرورش که به طوري؛کودکان زدند
ي چشمگیر در اجتماعی و فناورانههاي میان دو جنگ جهانی قرار داشت، شاهد دگرگونی
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ها بیش از پیش رش در زندگی انسانآموزش همگانی کشورهاي جهان شدیم و آموزش و پرو
. ها نزدیک شدثرتر از گذشته به تحقق اهداف اقتصادي دولتؤتر و متر، منسجمسازمان یافته

آموزش و هاي سیاست«: یونسکو چنین تصریح شده است) 1368(این تحول در گزارش 
بوده و ي خط اصلی حرکت رشد اقتصادي و اجتماعی در تمامی جوامعکنندهپرورش منعکس

ي پرورش گذاري در زمینهبنابراین سیاست. ي کشورها داردترین اثر را بر جریان توسعهبیش
تبدیل به مفهومی مورد اقبال از سوي کشورها شد و به تبع آن 1970هاي انسان در سال

).30ص(»تربیتی به سمت پرورش نیروي انسانی حرکت کردندهاي سیاست
هاي آموزشی به منظور ایجاد نظم و کنترل ها و برنامهوشها، رترتیب خط مشیبدین

اقتصادي - اجتماعیهاي هاي آموزشی که حاصل سیاستگذاريها در راستاي اهداف نظامانسان
ي امور و کارکردهاي رفته کلیهو رفته) 10ص،1999، 1رناسواد(در جوامع بود، شکل گرفت 

ي؛ و مدرسه)10، ص2000، 2سوتو(قرار داد مدرسه حتی کارکردهاي آموزشی را تحت تأثیر 
ترین نهادهاي تربیتی در جهت اهداف سایر نهادها گسترش یافت، مدرن به عنوان یکی از مهم

مختلفی را از سوي هاي گیريهاي انضباط و کنترل در نهاد مدرسه موضعاین گسترش نظام
کودکان را نوعی تحکیم قدرت دهی به هاي انتقادي مذکور نظمدیدگاه. منتقدان مطرح نمود

ها تمرکز جاي اهداف آموزشی، بر اهداف دولتهدانند که بسیاسی در جامعه می-اقتصادي
مختلفی را از این امر ارائه داده و از جوانب مختلف این هاي ها همچنین تحلیلآن. کنندمی

4فریره،)1973(3ایلیچگروه اول این منتقدان از جمله؛. دهندمیکارکرد را مورد انتقاد قرار

بر این اعتقاد بودند که مدارس نهادهایی انضباطی هستند که ) 1943(5گرامشیو)1975(
؛ و انضباط به )39، ص2003مارشال،(ها را خارج از این کارکرد تصور نمود توان آننمی
وم از منتقدان از شود؛ اما گروه دمیها اعمالها، از سوي دولتي عامل سلطه در این نظاممنزله

هاي خود را با نقد علم در دیدگاه) 1984- 1936(7و فوکو) 1969- 1903(6جمله، آدورنو
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آدورنو . انددوران مدرن مطرح نمودند؛ و عامل اصلی سلطه بر انسان را علوم انسانی دانسته
ي اداري ایجاد شده که داراي پوششی فن معتقد است که در دوران مدرن نوعی از جامعه

، 1تیسون(اند ها پنهان شدهشناختی است و عامالن اصلی سلطه از طریق آن در پس واقعیت
؛ اما در نگاه فوکو انضباط، نه مانند منتقدان گروه اول از آن جهت که بار )18، ص2006

گیرد، و نه مانند آدورنو داند، مورد نقد قرار میمیهامعنایی منفی داشته و عامل اصلی را دولت
گیرد که خود میشود، بلکه از آن جهت مورد بررسی قرارمیس دانش و فن پنهاندر پ

ي دانش است و از طریق دانش با مفاهیمی چون؛ سودمندي، آسایش و آزادي بر سازنده
.کندمیها غلبهزندگی انسان

داند و مدرسه میگیري انضباط در دوران مدرنفوکو پیشرفت دانش انسانی را عامل شکل
کند که در کنار سایر نهادهاي اجتماعی چون بیمارستان و زندان به دانش مینهادي تلقیرا 

ها در مسیري دهد و زمان و مکان الزم را براي تغییر رفتار انساني خود شکل میآدمیان درباره
کشد، بنابراین نه تنها فوکو کارکرد انضباطی مدرسه را به نقد می. سازدکه مقدر است فراهم می

اي روشمند، بنیان دانش تربیتی را مورد تردید ي خود به شیوهبلکه مبتنی بر تحلیل تبارشناسانه
. آمده استدهد، دانشی که مبتنی بر آن نهاد آموزش و پرورش به شکل کنونی درقرار می

اي که ي بال واسطهقدرت، خودش را به زندگی روزمره«:نویسددر این زمینه می) 1378(2فوکو
کند، وي را با نشان دادن فردیت خاص خودش مشخص بخشد، اعمال میرد هویت میبه ف
کند که خود او باید پیوندد، قانون حقیقی بر وي تحمیل میسازد، او را به هویت خودش میمی

این قدرت نوعی از قدرت . آن را تصدیق کند و دیگران هم باید آن را در وجود او بازشناسند
کند و بدین شیوه وي را فرد را به خودش مقید میکند،سوژه تبدیل میاست که افراد را به

).15ص(»سازدتسلیم دیگران می
گونه که مدنظر فوکو هاي انضباطی را در مدارس آنفناوري) 2010(3بر این مبنا، تادرست

و داند میدهد مبتنیدست میهدانش از کودك انسان ب- است بر نوع شناختی که جریان قدرت
را در مفاهیمی چون گناهکار، تنبل، بیمار که در نظام مدارس و دانش تربیتی نفوذ کرده آن
درسی، يبنابراین از این حیث نه تنها کلیت فضاي مدرسه، محتواي برنامه. کندگیري میپی
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زیرا فوکو بر این ؛ي خودشان نیز نوعی کارکرد انضباطی استان دربارهآموزدانشبلکه نگرش 
و هاي انضباطیها برنامهتقاد است که در دوران مدرن نهادها عواملی هستند که در آناع

اي به یافته، فضاهاي پیچیدهها و سلسله مراتب سازمانها، مکانمراقبتی در چارچوب سلول
فضاهایی هااین. وارندآورند که در عین حال سلسله مراتبی، کارکردي و معماريوجود می

ثر و ؤهاي ارتباطی مآورند و هم پلهاي ثابتی براي فرد پدید میوقعیتهستند که هم م
گذاري و نشانهها را براي انسانها و جایگاهها برقرار کرده و مکانعملکردي را بین این بخش

ي آشکار، گونه فارغ از سلطهو این) 31ص،1977فوکو، (کنندها را مشخص میارزش آن
. شودش گرفتار میدان-انسان در حصار قدرت

ي که بخشی از وجود انسان است، آموزدانشهاي مختلف مانند کودکی و به زعم فوکو هویت
او براي تحلیل چنین مفاهیمی، در کتاب ). 200ص،1999، 1رز(گیرد میقرار تحت حاکمیت
، 3ند(گیرد میبهره2مندياز مفهوم حکومت) 1981(و تاریخ جنسیت ) 1977(مراقبت و تنبیه 

هاي حاکمیت بر افراد شیوهيتفکر دربارهياي تبارشناسانه نحوه؛ و به شیوه)209، ص1999
او تبار انضباط را در سیر تاریخ در گفتمان تعذیب و تنبیه نهفته. دهدرا مورد بررسی قرار می

وي قرارفعالیت یا عمل انضباطی را در دوران مدرن مورد واکاهاي داند و بر مبناي آن رژیممی
هاي تربیتی گونه که خود او سعی در تبیین آن دارد، در نظامها همانبندياین صورت. دهدمی

ي نیز مانند سایر نهادهاي مدرن شکل گرفته و موجب ایجاد دانش علوم انسانی به گونه
که در آن کودکان با مفاهیمی چون آزادي و انتخاب تحت انقیاد نهادهاي . امروزي شده است

ها در نهادهاي آموزشی توان با بررسی سیر تحول این گفتمانرو میاند، از اینن قرار گرفتهمدر
. هاي آموزشی دست یافتدانش به تبار انضباط مدرن در نظام-ها با قدرتو پیوند آن

تحلیل تبار انضباط در مدرسه از دیدگاه فوکو
، بر این باور است که انضباط دهدمیفوکو در تبارشناسی که از قدرت انضباطی ارائه

1- Rose
2- govenmentality:

ي سلطه بر خـود     تفکر ما درباره   ينحوه«:دگونه معنا نمو  فوکو این توان این مفهوم را از دیدگاه       به طور خالصه می   
.»و دیگران

3- Dean
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تر و دهنده، پنهانتر تکاناي کمي نوین فرایندهاي تعذیبی و تنبیهی است که به شیوهشیوه
به عبارت دیگر، اگر چه اعمال شکنجه، مانند شوك و . پردازدمیهاتر به کنترل انسانپیچیده

اما به تعبیر فوکو نهادهاي تري است،سایر آزارهاي جسمی از نظر ظاهري داراي خشونت بیش
ها انسانيرا بر سراسر زندگی روزمرهمدرن، ازطریق انضباط قدرت را پایدارتر نموده و آن

المللی به طوري که امروزه بر خالف گذشته تنبیه بدنی کودکان طبق قوانین بین. کنندمیحاکم
، هنگامی که سیلی زدن واضح است«: کندمیاظهاریکی از محققان ؛ حقوق بشر منع شده است

شود، فرزندان ما از آسیب حفظ در قانون ممنوع است و از نظر اجتماعی غیر قابل قبول می
کن کردن اجبار فیزیکی به عنوان یک روش تربیتی براي کودکان، زیرا با ریشه؛...شوند می

ها فرزندان و آن. ند بودهتهاجمی خوايطلبی و روحیهساالن آینده، فاقد خشونت، قدرتبزرگ
شوند و سرانجام روان اي روشن آماده مییابی به آیندهگونه براي دستنوادگان ما هستند و این

انسان از استبداد، ظلم و ستم و جنایت علیه بشریت که همواره در تاریخ هزار ساله وجود 
).  5، ص2005رادفورد، (»شودداشته است، آزاد می

اما اعتقاد به پایان دادن تنبیه بدنی و احترام به ،غه وجود دارداگر چه در این بیانات مبال
در این زمینه ایجاد نموده است، که در چشم را آزادي و حقوق فردي نوعی از ادبیات جدید 

.تري است، داراي ارزش بصري بیشدر مدارسهاي تعذیبشاهدان در مقایسه با صحنه
جرم و مجازات حقوقی تنبیه بدنی کامالً از هاي رصهبنابراین در اواسط قرن بیستم همزمان با ع

هایی شدند که در ظاهر احترام گزین روشهاي نوین انضباطی جايمدارس حذف شد و روش
قدرت «: نویسددر این زمینه می) 1977(فوکو. تري براي انسان و آزادي او قائل هستندبیش

این نظام مدرن در زندان به . شدندگزین تر جايهاي مالیمتنبیهی در طول زمان با روش
مدرن، ارتش و در يمهم آن است که همین حالت در کارخانهيوضوح آشکار است، اما نکته

هاي قدیمی، در شکل دستگاهيدار و شکنجه به وسیلهيبه جاي چوبه. مدارس نیز آشکار شد
گزین جاي» 3نرمالو در نهایت قضاوت مبتنی بر2، امتحان1مراقبت«مدرن قدرت انضباطی،

تري را تحت کنترل توانند افراد بیشکه از این طریق افراد سطوح باالي قدرت سازمان می. شد

1- Surveillance
2- Examination
3- Normalizing Judgment
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ترین خود قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که هیچ عاملی نادیده گرفته نشده است و کوچک
). 31ص(»شودو ناچیزترین اعمال افراد کنترل می

»هامیکرو مجازات«نظامی عادي از قضاوت به همراه به تعبیر فوکو در عصر مدرن
هاي روش«را به عنوان »هامیکرو مجازات«فوکو این . هاي گذشته شدندگزین مجازاتجاي

هایی که روش. اندنماید که توسط دانش ایجاد شده و توسعه یافتهتوصیف می»ظریف انضباطی
خواه یک آزمون یا - از طریق مراقبت و امتحانپردازد ومیاي پنهان به کنترل رفتارهابه گونه

گیري و قضاوت قرار داده و در مقایسه با دیگران جایگاه ثابتی فرد را مورد اندازه-تست روانی
تواند کنند که میمیبینی، ساده، تبدیلیرند و او را به انسانی قابل پیشگمیرا براي او در نظر

بنابراین ). 27ص،1977فوکو، (نهادها قرار گیرد يبه راحتی کنترل شده و مورد استفاده
دانش در -سیاسی و پیوند میان قدرت- هاي اجتماعیانضباط و انقیاد انسان با توجه به زمینه

.آموزشی منتقل شدهاي هاي زیرین و پنهان نظامعصر مدرنیته به الیه

گیري گفتمان انضباط در عصر مدرنیتهشکل
حاصل تکامل علوم نه انضباطی در مدارس هاي ، سیر تحول سیستمدر نگاه تبارشناسانه

هاي عقالنی و عملی لیبرالیسم است که اي از تکنیکثیر مجموعهأبلکه تحت ت، انسانی
، ص1996رز، (باشد میهامشغولی اصلی آن حکومت بر افراد، خانواده، بازار و جمعیتدل
منافع افراد و آزادي زندگی اقتصادي و صنعتی، زیرا در نوع نگاه لیبرالیسم، حکومت با؛)59

که از سویی، نیاز به حکومت براي تضمین اخالق و نظم ضروري بود، و از طرفی ؛پیوند دارد
حکومت . سازي حکومت براي تضمین آزادي و اقتصاد آزاد هم مطرح بوددیگر نیاز به محدود

اعتنایی قرار دهد؛ زیرا در آن صورت، د بیافراد را موريتوانست رفتار آزادانهدر این شکل نمی
دارمنطق وجودي خودش یعنی میسر ساختن رفتار آزاد افراد تحت حکومت را خدشه

در این راستا، علوم تخصصی از جمله ). 34، ص1991؛ 3و میلر2، گوردون1بورچل(ساخت می
يحقایقی دربارهبا فراهم نمودنپزشکی، علم اقتصاد، آمار و غیره، علوم اجتماعی، روان

1-  Burchel
2-  Gordon
3-  Miller
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؛ )34، ص1988فوکو، (هایی براي این اهداف ابداع کردند حلاشخاص، جامعه و اقتصاد راه
مندي مهیا انضباطی نوین و حکومتهاي آوريترتیب این علوم، شرایط را براي ظهور فنبدین

اد را ممکن ساخته و زمنیه را براي حکومت بر افراد مهیا و در عین حال، امکان حفظ آزادي افر
ها چون مدارس، خانواده، تیمارستانمندي همنمودند؛ و نهادها به عنوان ابزارهاي این حکومت

توانستند بر خودشان حکومت کنند و مسئول کارهاي هایی را ایجاد کردند که میو غیره، سوژه
چنین، هم.ندباشتوانستند شهروندانی آزاد، با اخالق و متمدنهایی که میسوژه. خودشان باشند

رز،(ها را میسر نمود ي رشد طبیعی کودکان و ماهیت حقیقی آناین تغییر نیل به دانش درباره
).62، ص1996

مفهوم انضباط به طور جدي و با هدف تربیت کودکان به عنوان افرادي مسئول و قادر به 
را »معلم«و »موزآدانش«، »انضباط«حکومت بر خود، وارد متون آموزشی شد و تشکیل مفاهیم 

کودکان رویکردهاي مختلفی به يدر این گفتمان، درباره. اي متفاوت در پی داشتبه گونه
و عدم 2، تعاملی1اينظران به سه گروه مداخلهاین رویکردها را صاحب. انضباط شکل گرفت

ه ترتیب ها که باین نظریه). 2، ص1986، 5و گلیک من4ولفگانگ(اند تقسیم کرده3ايمداخله
هر کدام تئوري قبل از خود را مورد انتقاد قرار داده و سعی کردند با هدف آزادي کودکان، اما 

انضباط آموزشی يهاي خود را دربارهدر راستاي اهداف عقالنیت سیاسی لیبرالیستی دیدگاه
این بررسی سیر تحول. ي کودکان بودندهاي تربیتی دربارهمطرح نمایند، حاصل تغییر گفتمان

. ها شاهدي بر این ادعا استدیدگاه

: اي انضباطانقیاد کودکان در گفتمان مداخله
هاي ، نشر نتایج پژوهش1960تا 1920ي ذکر شد، از حدود دههگونه که قبالًهمان

ي کودکان، کودکی را به عنوان یک موضوع قابل بررسی در مراکز علمی صورت گرفته درباره
هاي نظران، نشر این قبیل گزارشرجه قرار داد، به طوري که صاحببیش از پیش مورد تو

1-  interventionist approaches
2-  interactive approaches
3-  non-interventionist approaches
4-  Wolfgang
5-  Glickman



13در مدرسهرویکردهاي انضباطیيتبارشناسانهنقد :انقیاد کودکان در نظام آموزشی

شناسی شناسی و جامعهمختلف روانهاي گیري رشتهپژوهشی را عامل مهمی در جهت شکل
ي کودکان شکل هاي مختلفی در زمینهدانند که در پی آن نظریهکودك در برخی از کشورها می
جوامع رتبط با زندگی و حقوق کودکان در مباحث م1989گرفته و منجر شد تا در سال 

و)1981(2ه عنوان مثال؛ الکیندب.)310، ص2003، 1پرتر(المللی به اوج خود برسدبین
: نداهدر گزارش پژوهشی خود چنین بیان نمود، )4،2000باکینگ هامدرنقل ()1982(3پستمن

رو به ند و خام هستند و از اینگیردهد کودکان مورد سوء استفاده قرار میآمارها نشان می«
.)100ص(»تري نیاز دارندتوجه و مراقبت بیش

ترین مهم«هاي اقتصادي و تکنولوژیکی نیز در قرن جدید با طرح مباحثی چون گفتمان
طریق زندگی کودکان و دار این حرکت شدند و بدینپرچم»نقش کودکان نجات آینده است

گیري ساز شکلی مورد بحث در جوامع علمی مطرح و زمینهها، به عنوان موضوعآموزش به آن
از طرفی دیگر بر . )152، ص2000، 6تسپاپکویو 5بلوچ(مفهوم انضباط آموزشی مدرن شد

کارهاي انضباطی، شرط اصلی براي حفظ وهمین مبنا آموزش و پرورش به عنوان یکی از ساز
پذیر به تربیت افرادي متعهد، انعطافرشد اقتصادي در نظر گرفته شد و رشد اقتصادي مشروط

ياین تغییر تفکر درباره). 2007میلی، (مند به یادگیري به عنوان نیروي کار شد و عالقه
هاي ها براي سالمت کودکان در سالتر دولتگذاري بیشآموزش و پرورش سبب سرمایه

ان استعدادها و زندگی و حتی قبل از ورود به مدرسه بود که از طریق آن بتوياولیه
این ينتیجهدر). 1996، 7شوراي توسعه و همکاري اروپا(هاي افراد را افزایش دادتوانمندي

هاي خانوادگی، سالمت و بهداشت اي براي کودکان از قبیل کمکمباحث، خدمات گسترده
و زیرا منطبق با این منطق صرف هزینه براي تربیت؛جسمی و انواع خدمات اجتماعی ارائه شد

جامعه است و از آنجا که يگذاري براي آیندههاي اولیه نوعی سرمایهسالمت کودکان در سال
ها از شدند، دیدگاهمیپذیر در نظر گرفتهکودکان در این دیدگاه از نظر اجتماعی بسیار آسیب

1- Porter
2- Elikind
3- Postman
4- Buckingham
5- Bloch
6- Popkewitz
7- organization for economic cooperation and development
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رشد طبیعی کودك به سوي اهمیت محیط فیزیکی و اجتماعی در مورد رشد او تغییر کرد، تا 
ترتیب، هدف بدین. هاي اجتماعی مصون نگه داردوسیله بتواند کودکان را در برابر آسیبنبدی

توانست بر اساس یک آموزش و پرورش از تضمین یک محیط کامل که در آن کودك می
گرایش طبیعی رشد کند، به خلق محیطی تغییر کرد که عامل اصلی رشد طبیعی کودك بود و 

گرایی شد، این گفتمان کودك را به صورت یک جعبه سیاه یا منجر به ظهور گفتمان رفتار
بر اساس این . هایی نسبت به محیطش، تعریف کردندماشین منتظر براي پر شدن با واکنش

3و اسکینر) 1924(2واتسون،)1940(1ر پاولفتوان در آثاها را میهاي آنها که نمونهایده

ي منفعل تجربه بود و نیاز داشت در محیط هکنندرد، کودك یک دریافتمشاهده ک)1972(
. توانست شخصیت اخالقی او را توسعه داده و رشد او را تضمین کنداي قرار گیرد که میبهینه

4)لوح سفید(ي ذهن منفعل این مدل به ایده) 1999(به زعم طرفداران فوکو، همچون رز 

ي الك در کتاب خود درباره. گرددمیگذار لیبرالیسم کالسیک یا اولیه است بازکه بنیان5الك
نگاشت، کودکان را به صورت 1693که در سال 6»آموزشيتفکراتی درباره«کودکی با عنوان 

) فرهنگ(کودك به عنوان مطیع محیط . هایی خالی و موجوداتی فاقد اخالق تعریف کردلوح
تار کودك، در مقصود رف. تلقی شد و محیط، مسئول موفقیت یا شکست آموزش او گردید

هایی براي نیل به اهداف و نمایش رفتارهاي شد و سپس مهارتجو میومحیط او جست
7»فندلر«. به او آموخته شود) معلم(مطلوب براي کودکان تعریف شد که توسط بزرگ ساالن 

گرایی موجب تغییري به سوي ترسیم مقاصد در این زمینه بر این اعتقاد است که رفتار) 2001(
رشد، به صورت »حد انتهایی«هت رسیدن به هدف در گفتمان آموزشی گردید که در آن، در ج

. شداهداف تعریف می
شناسی رشد داراي یک ماهیت واقعی بود به طور خالصه در این دوره، کودك از نظر روان

طریق بابدین. گیري و ارزیابی بودشناختی، قابل تمیز، اندازهکه با مشاهده و سنجش روان

1- Pawlof
2- Watson
3- Skinner
4- Tabula ra
5- Lock
6- some thoughts concerning
7- Fendler
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هایی از کودکان بنديسازي شد و دستهبررسی ماهیت واقعی کودك، رشد او طبیعی و عادي
و 1هالتکویست(کردند میمتمایزکه با این هنجارها متناسب نبودندراارائه شد که کودکانی

ترتیب کودك به عنوان یک فرد رشد یابنده تعریف شد که بدین،)164، ص2001، 2البرگهد
بر اساس این مبنا، هدف آموزش و . نرسیده است و در ماهیت خود، ناقص استهنوز به بلوغ

هایی براي رسیدن به هدف رشد تعریف شده و اساس معیارهاي خاص پرورش، خلق فرصت
).53، ص2007، 3میلی(گردید سالیعقالنیت و اخالق بزرگ

ان، در ارتباط آموزدانشر کید بر نظارت مستقیم بر رفتاأاي با تهاي مداخلهرو نظریهاز این
بندي دقیق کالس ریزي و زمانکند از طریق برنامهمیاین دیدگاه سعی. با انضباط مطرح شد

درس و مدیریت رفتار در کالس، هر گونه اختالل در نهاد آموزشی به نظم در آورد و بالفاصله 
هاي به طوري که پاسخ. از طریق تدوین برنامه و تذکر شفاهی یا غیر شفاهی آن را کنترل کند

ان آموزدانشرفتارهاي . نمایدمعلمان، به عنوان عواقب رفتارها، یک رفتار را تقویت یا تنبیه می
شود و عواقب هر یک با توجه به جایگاه و اهداف رفتاري تعیین بندي میمشاهده، ثبت و طبقه

ان و در آموزدانشتار بنابراین، اختالل در مدرسه با هدف قرار دادن رف. شودشده مشخص می
، ص1995، 4سلیا(شود گزینی رفتارهاي جدید به طریقی ساده کنترل میصورت لزوم، جاي

ها ان به آنآموزدانش، با ایجاد عادت در )32، ص1991، 5لوئیس(این راهبرد معلم محور ). 24
تنبیه در يهاي، واژمداخلهيبر اساس نظریه.)17، ص1992، 6رز و میلر(نماید حکومت می

، »9پیامد منطقی رفتار«و »8پاسخ«، »7محرك«به مفاهیمی جدید مانند )1968(اسکینر ينظریه
تحت ) 25، ص1995، 11سلیا(»10رام شدن«بنابراین، تنبیه و یا مقررات اجباري . تغییر یافت

1- Hultqvist
2- Dahlberg
3- Millei
4- Slee
5- Lewis
6- Miller
7- stimulus
8- response
9- logical consequences
10- docile
11- Slee



)1ي ، شماره1392ستان بهار و تاب، 2-20ي ششم، سال دوره(تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،علوميمجله 16

با »1خود تنظیم«آموزدانشان ارائه شد و مفهوم آموزدانشیک روش علمی براي تدریس به 
. تر باشند، متولد شدانی که در مقابل رفتارهایشان مسئولآموزدانشهدف تربیت 

و ) 1992، 1976(3، کانتر و کانتر)1970(2اي، مانند دابسونخر مداخلهأهاي متنظریه
هاي خاصی در قالب ، خود تنظیمی را هدف قرار داده و از طریق شیوه)1987(، 4جونز

ان طبق این رویکرد خود را آموزدانش). 130، ص2005میلی، (نمودند هایی آن را ارائهفعالیت
. شودها تدوین میتري براي آندهند و قوانین کماز طریق پیامدهاي رفتاري و نظارتی نظم می

ان در کالس درس، با آموزدانشاي در مورد انقیاد یا حکومت بر رویکردهاي مداخله
دارد، که هدف از آن تغییر از سلطه به آزادي فردي جهت تطبیق5عقالنیت لیبرالیسم کالسیک

). 53، ص1996رز، (مندي بر افراد به منظور اطمینان از اخالق لیبرالیستی است حفظ حکومت

:انقیاد کودکان در رویکرد تعاملی انضباط
ن ي افتتاح اولیاز ابتداي قرن بیستم، تربیت علمی براي معلمان کودکان خردسال به واسطه

هاي مربیان کودکستان در سرتاسر جهان، به وجود آمد تا عشق و احترام به کودکان کالج
- ترتیب، ایجاد آموزش و پرورشبدین. خردسال و دانش صحیح از رشد کودك را تضمین کند

با ظهور . هاي کالن گردیدهاي آن، تبدیل به پروژهبه همراه ابزار و شیوه-به شکل تربیت معلم
معلم که در . م و تعریف هنجارهاي آن، آموزش و پرورش فردي، مشروعیت یافتتربیت معل

ان آموزدانشکرد و ي مطالعه کودك تعلیم دیده بود، رشد کودکان را مشاهده و نظارت میرشته
تربیت معلم در عین . ورزیدها عشق میخود را به عنوان یک فرد، به رسمیت شناخته و به آن

هاي تدریسی را ه عنوان فردي داراي عشق را رواج داد و گفتمانحال خصایص معلم خوب ب
هاي خاصی که امروزه هنوز هم هایشان، به شیوهبه وجود آورد که معلم را به عنوان سوژه

از نظر طرفداران فوکو این ). 175، ص1984، 6والکرادین(کردند تأثیرگذار هستند، تعریف می

1- self regulation
2- Dobson
3- Canter & Canter
4- Jones
5- classical liberalism
6- Walkerdine
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سیاسی و -تر فضاي اجتماعیغییر در شرایط کلیتغییر در آموزش و پرورش، ناشی از ت
به «: نمایدگیري میگونه نتیجهدر پژوهش خود این) 2007(میلی. شناختی بودهاي رواننظریه

، آموزش و پرورش، مبتنی بر سیاست لیبرال دچار تغییراتی 1970و 1960هاي عنوان مثال دهه
هاي مربوط به م نیز شاهد تغییري از دغدغهبعد از جنگ جهانی دويبه همین ترتیب دوره. شد

هاي مربوط به یادگیري بود که مجدداً کودك را در کانون آموزش قرار آموزش به سوي دغدغه
).92ص (»داد

مندي، به شکل انتقادها و اصالحاتی بر هاي جدید حکومتها این ایدهدر همین سال
ولیه بر نقد شرایط اجتماعی، سخت شدن شرایط منتقدان لیبرالیسم ا. لیبرالسیم اولیه ظهور یافت

این انتقادها شرایط را براي ظهور شکل جدیدي از . کید کردندأکاري و افزایش نرخ بیکاري ت
ي جدید دانان، ایدهمهیا ساختند و اقتصاد»1لیبرالیسم اجتماعی«یعنی ؛ي حکومتتفکر درباره

). 29ص،1999رز، (ي حکومت کردند را وارد حوزه»رفاه«
ي حکومت، علوم تخصصی نقشی بدیع را بر عهده ي جدید تفکر دربارهدر این شیوه

اتحاد این استدالل جدید و اشکال علوم تخصصی، . گرفتند و با سیاست جهانی پیوند خوردند
–دهی، هدایت و کنترلشکل-ریزيدولت را به صورت مرکزي درآورد که قادر به برنامه

حکومت »هنجارهاي اجتماعی«افراد در آن از طریق جامعه بر اساس . ودرویدادها و اشخاص ب
یافت، دولت مسئولیت رفاه میهایشان شکلی اجتماعیشدند و تجربیات و ارزشمی

زیرا این ؛شهروندانش را به عهده گرفت و براي آن سعی در شناخت بهتر شهروندان نمود
ي که باید از اسوژه. ها و روابط بودرشاي داراي نیازها، نگي جدید حکومت، سوژهسوژه

، 2007میلی، (شد هاي جمعی حکومت میها و وابستگیاي شامل بر همبستگیطریق شبکه
ها را براي اجتماعی آورياي کلی از فنرو دولت در کنار کارشناسان، مجموعهاز این). 52ص

ي وسیع از امنیت اجتماعی افرد در شبکه. شدن شهروندي فردي و زندگی اقتصادي ایجاد کرد
ها و ها، آسیبهاي اقتصادي، بیماريبراي کاهش خطر) دولتیهاي مثل ادارات یا وزارتخانه(

ي افراد را به صورت جزئیات لحظه هاي روزمرهعلوم تخصصی، فعالیت. شدغیره مدیریت می
هاي اجتماعی را ههاي موسوم به هزینبه لحظه تجزیه کردند و بر این اساس هنجارها و انحراف

در نتیجه خودمختاري و استقالل نهادهایی خصوصی مثل خانواده و کارخانه . تعیین نمودند

1- social liberalism
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در عین حال اشکال جدید مسئولیت و تعهدات، شکل ). 63ص،1996رز، (تضعیف گردید 
هاي سیاسی، حق سازي شد که در آن سوژهاي مفهومشهروندي بار دیگر به شیوه. گرفتند

سئولیت اجتماعی در اختیار داشتندحفاظت و آموزش اجتماعی را در مقابل انجام وظایف و م
ها با مندي سوژهحکومت–سازي خودو در این میان علوم تخصصی، نقش مهمی در هماهنگ

ترتیب عدم اهمیت بدین. اهداف حاکمیت سیاسی از طریق آموزش و متقاعد سازي ایفا کردند
گونه که به عنوان مثال در آموزش و ي رشد او، آنهاي خود محور کودك در حوزهیتفعال

شد، جاي خود را به تعریف و یا اصول رفتارگرایی عنوان می»1فروبل«پرورش از دیدگاه 
اطالعات بود يدهندهجدیدي از کودکی داد که در آن کودك، فردي فعال، یادگیرنده و سازمان

. تغییر کرد2ش و پرورش، از رفتارگرایی به سازنده گراییآموزدانشو مبناي 
رشد ذهنی کودك نمایانگر تغییري بود که در ارتباط با يکلیدي پیاژه دربارهيدو ایده

پیاژه عنوان نمود که نقش اصلی در رشد ذهنی کودك، . ي کودك رخ دادهاي تفکر دربارهشیوه
شود و یا ساختار روانی از در درون بزرگ میاقدامی خود جوش است که از طریق آن کودك 

در پی این مباحث، . بخشدي خود را در ارتباط با جهان بیرونی، امتداد میشدهتعیینپیش
ساز باز ها زمینهاین ایده. سازي شدآموزش به عنوان تحقق بیرونی یک پتانسیل درونی، مفهوم

وان موجودي فعال در ساخت به عن»کودك«. ي میان کودك و محیط شدتعریف رابطه
هاي خود در رابطه با محیط تعریف شد و با این حال این فعالیت سازندگی، به عنوان قابلیت

ي یک سازگاري بیولوژیک با محیط تلقی شد و باور بر آن بود که این سازگاري، نیروي محرکه
، 3بارمن(ود شهاي خود کودك باعث ساخت آن نمیرشد شناختی او است؛ بنابراین فعالیت

ترتیب تدریس بدین«: شودمی، بلکه تعامل با اجتماع است که باعث رشد او)164، ص1994
روي به خود گرفت و سرشار از عشق بیش از آنکه حالت حک کردن داشته باشد حالت دنباله

ماهیت کودکان توسط علم نوظهور . کودك در مرکز آموزش قرار گرفت. نسبت به کودکان شد
برداري شد و استانداردهاي رشد جهانی، وضع شده و به شکل اسی رشد، نقشهشنروان

به زعم بسیاري از اندیشمندان تربیتی . اي در آموزش و پرورش به کار گرفته شدندفزاینده
هاي خاص کودکان و سازي گروهاهداف آموزش و پرورش ابتدایی شامل نجات و اخالقی

1- Froble
2- constructivism
3- Burman
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نضباط فردي به عنوان شهروندان آتی یک دموکراسی لیبرال پرورش افراد خود گردان و داراي ا
: دو رویکرد عمده به نظم و انضباط به این دیدگاه تعلق دارد). 93: 2007میلی، (»بودند
، ص1991، 4بالسن(است 3زو دریکور2راهبرد تعاملی آدلر«، که متکی بر 1نو آدلريينظریه

5ویکرد جامع به انضباط مدرسه توسط گالسري یک رکنترل، که با ارائهينظریه، و )25

ها ي نو آدلريیعنی نظریه؛شناسی فردگرادو اصل اساسی در روان. ارائه شده است) 1986(
به تعلق به یک ) نیاز اساسی(اصل اول وجود، میل . نفوذ بسیاري در سرتاسر جهان یافته است

ا و اصل دوم، حمایت از این نظریه هي انساندر همه) تعامل(گروه اجتماعی و روابط متقابل 
و هر عمل انتخابی است جهت کسب توجه، «: ي اعمال افراد، هدفمند و منطقی هستندکه همه

). 28: 1991بالسن، (»گیريقدرت، انتقام، و یا کناره
نمایند میگیرياي تصمیمافزاید که افراد در مورد نیازهاي خود به گونهمی) 1992(گالسر 

بنابراین نظم و انضباط، برآیندي از نیت . ازهاي دیگران تزاحمی نداشته باشدکه با نی
گیري بهتري کند تا تصمیمان کمک میآموزدانشان است و این نیت است که به آموزدانش

، 1991بالسن،(ها و هنجارهاي اجتماعی قرار دهند ارزشيداشته و رفتارهایشان را در دامنه
ها ان از رفتار به انگیزه و نیات آنآموزدانشیکرد تعاملی، حکومت بر بنابراین در رو). 27ص

اي است، دوستانهي، بر اساس رابطه)1986(گالسر ياین رابطه با توجه به نظریه. یابدتغییر می
بنابراین اگر مدارس به نیازهاي عاطفی . نمایدمیپذیرنسبت به امور مسئولیتآموزدانشکه 

و ) نیاز به استقالل از کنترل دیگران(، آزادي )نیاز به کنترل(ند عشق، قدرت ان مانآموزدانش
تر به ها را در یک سطح عمیقتوانند آنمی)45،ص1986گالسر، (ایجاد سرگرمی توجه نمایند 

کند و برتري در این حالت معلم به عنوان یک رهبر و نه به عنوان رئیس عمل می. نظم درآورند
او نظم کالس درس را از ). 107، ص1974، 6گوردون(و نه قدرت است او بر اساس تخصص

ان را به آموزدانشمعلم ). 13ص،1992گالسر، (نماید و با چند قانون حفظ می»معقول«طریق 
این رویکرد تعاملی . دهدثر و در تعامل با دیگران سوق میؤسوي حل مسائل عقالنی و م

1- neo Adlerian
2- Adler
3- Dreikurs
4- Balson
5- Glasser
6- Gordon
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هاي اجتماعی دموکراسی پیوند ري انضباط را به ارزشتئو) 1992؛ گالسر، 1991بالسن، (
ها اهمیت در قبال آن»رفتار مناسب«هایی که به قوانین گروه اجتماعی و انجام ارزش. زندمی

در آموزدانشيگیري، ارتقاان در تصمیمآموزدانشقائل است و احترام متقابل، مشارکت 
رو از این) 30، ص1991سن، لبا(دهد میرارپذیري را مورد توجه قدهی و مسئولیتنظمخود

ها همانند اجتماع لیبرالیسم به عنوان مسئولیت اجتماعی درك در رویکرد تعاملی، مسئولیت
افراد اجتماعی از . گیري همبستگی اجتماعی در این دیدگاه وجود داردالزام براي شکل. شودمی

به عنوان . شوندک شکل اجتماعی اداره میها در یطریق هنجارها و تجربیات خود و ارزیابی آن
همبستگی میان رویکرد تعاملی انضباط و لیبرالیسم اجتماعیيدر زمینه) 1996(مثال رز 

ها و روابط، قلب حکومت از طریق پیوند همبستگی جمعی موضوع نیازها، نگرش«: نویسدمی
).40ص(».اردس اهداف لیبرالیسم اجتماعی قرار دأهاي است، که در رو وابستگی

نماید؛ مانند هاي جدیدي را براي افراد مطرح میرویکرد تعاملی نیازها و ظرفیت
که از ) عشق، قدرت، آزادي، سرگرمی(اجتماعی - هدفمندي، تعلق، انگیزه و نیازهاي عاطفی

آموزان رفتارهایشان منطبق با معیارها و دانش. نمایندمیان آن افراد خود تنظیم رشد می
ها براي رفاه کل آن. شوداي اجتماعی و با در نظر گرفتن نیازهاي دیگران تنظیم میهارزش

ها را در خدمت منافع کنند آنمیگیرند و سعیمیهایی را به عهدهکالس و یا مدرسه مسئولیت
ان در رویکرد تعاملی به تنظیم نیازها، آموزدانشچنین سلطه بر مشترك خود نظم بخشند و این

). 51، ص1996رز، (دهد و روابط تغییر چهره میها نگرش

اي انضباطانقیاد کودکان در رویکرد عدم مداخله
. نظران مورد انتقاد شدید قرار گرفترویکردهاي لیبرالیسم اجتماعی نیز از سوي صاحب

آن در اقتصاد رايبیش از اندازهيرفاه و مداخلهيهاي دولت در زمینهاین انتقادها، هزینه
، ص1999رز، (را در تضاد با حقوق فردي و اخالق عمومی دانستند مخاطب قرار دادند و آن

ي ي جدیدي از تفکر دربارهچندین سال طول کشید تا این انتقادها و اصالحات به شیوه). 123
ي خواند که به زعم او به شیوه»1لیبرال پیشرفته«آن را تفکر »رز«حکومت بدل شوند که 

.آموزشی شکل دادهاي اي در نظامم مداخلهانضباط عد

1- advance liberalism
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یا همان لیبرالیسم پیشرفته، به عنوان یک دکترین اقتصادي، بازارهاي آزاد را 1نئولیبرالیسم
در اولویت قرار داد و به عنوان یک ایدئولوژي سیاسی، نقش دولت در تضمین حقوق مالکیت 

اگر چه مبناي اخالقی و ). 220ص،1999دین، (و قراردادهاي خصوصی را محدود ساخت 
؛ اما در نئولیبرالسیم، افراد نه )1996، 2بروچل(ي انواع لیبرالیسم، آزادي است زیر بنایی همه

شان از منظر ي زندگیگیري، بلکه مجبور به آزاد بودن و درك و ادامهتنها آزاد براي تصمیم
). 198، ص1999رز، (شوند انتخاب می

يدرمانی و مشاورهتر آن در راهبردهاي رواني که اشکال ابتداییارویکردهاي غیر مداخله
بخشی به هاي انضباطنمود یافته، هدف از روش) 1974(4گوردون. و تی) 1969(3راجرز
هایی هستند که هاي منطقی آناز نظر اخالقی انسان«: نمایدگونه مطرح میان را اینآموزدانش

ها همچنین باید آن).24، ص1996، 5کوهن(»کنندمیبراي خود و مراقبت از دیگران فکر
. هاي مذاکره را براي حل مشکالت فراگیرندهاي فردي خود را ارتقا داده و مهارتصالحیت

، تعیین )32، ص2003، 6پورتر(کنترلی این شایستگی و مهارت براي مثال عبارتند از خود
يکنندهکه منعکس»7مذاکره«و) 28ص،1996کوهن، (اندازها براي خود اهداف و چشم

هاي بار در نظریهکه اولین،مذاکره. اي همکارانه استهاي دموکراتیک، انسانی و ایدهآرمان
میلی، (خانواده مطرح شد، پس از مدتی به رویکردي غالب در مدارس تبدیل شد يمشاوره
يجنبه1990يکه از دههاین شیوه . اندگو معنا نمودهو؛ و برخی آن را گفت)167ص،2007

ان انضباط آموزدانشاي به هنجاري در مدارس یافت؛ با یک روش حمایتی و غیر مداخله
آوري از طریق این فن. نمودبخشید و مسائل مربوط به تعارضات و اختالالت را حل میمی

قی، دند و از نظر اخالکران اخالق خود را مهندسی میآموزدانش، )لهأمذاکره و حل مس(
ان به آموزدانشها از طریق این مکانیزم. دادندها و هنجارهاي تجویز شده را توسعه میارزش

ص،1996کوهن، (تبدیل شدند »اجتماعی و اخالقی خوديکنندگانی فعال در توسعهشرکت«

1- neo liberalism
2- Burchell
3-  Rogers
4-  Gordon
5-  Kohn
6-  Porter
7-  negotiation
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آموزش از راه دور و هاي ؛ و نیروهایی که بتوانند در بازار رقابت جهانی و از طریق سیستم)26
این گفتمان . خود پرداخته و به کارگري دانشی تبدیل شودهاي سازي آموزشالعمر به غنیمادام

. انگیختکسب آگاهی در ارتباط با خود و به بیان شفاهی افکار خود بر میيافراد را در زمینه
هایی در جهت فعال کردن فرد آوريکارگیري فناي از طریق بهاین رویکردهاي غیر مداخله

) 1988(چه فوکو تواند به عنوان بخشی از آنخودش، میياي به دست آوردن دانش دربارهبر
. نامد، در نظر گرفته شودخود میهاي آوريفن

اي در لیبرالیسم خود به طور فزایندههاي آوريفن«: نویسددر این زمینه می) 1999(رز 
اي در کالس درس بر مبناي حکومت رویکردهاي غیر مداخله. شودکار گرفته میه ب1پیشرفته

ها به افرادي است که ان بر خود از طریق استفاده از خود انضباطی در سدد تبدیل آنآموزدانش
به عنوان مثال، رویکردهاي غیر مداخله، . دهندخاصی را بر روي خود انجام میهاي آوريفن

تر خود را درك د که بیشنمایها، به افراد پیشنهاد میدر جهت کاستن مشکالت و نگرانی
در نتیجه رویکرد عدم مداخله بیان احساسات شخصی افراد، ). 55ص(»نمایند و بشناسند

دهد و دانش خاصی را بنیانها و از آن طریق تسلط بر خود را هدف قرار میها، ارزشویژگی
ایت رفتار در ان از خود و استانداردهاي اخالقی براي هدآموزدانشنهد که به شناخت بهتر می

هاي ان ملزم به هدایت نگرشآموزدانشدر این دیدگاه . نمایدکالس درس کمک می
هاي تعریف شده در علم شان در جهت بهبود خود از طریق استانداردها و شاخصشخصی

ها تقلیل یافت و گونه معناي مراقبت و آموزش به معیارها، استانداردها و شاخصهستند و این
خوب رونق گرفت آموزدانشچون استانداردهاي آموزشی، مدارس برتر و طرح مفاهیمی 

اي بر افراد در و به این صورت، رویکردهاي غیر مداخله) 65، ص2000پاپکویتس، بلوچ و (
؛ و از نظر طرفداران فوکو انضباط از )128، ص1999رز،(کنند تر حکومت مییک سطح عمیق

شود تبدیل میترکار و درونی رفتار در سطحی عمیقمجازات ظاهري به کنترل خوديشیوه
). 27، ص1995سلی، (

هاي گونه که روشفوکو همانيتوان گفت مبتنی بر دیدگاه تبارشناسانهرو میاز این
را جایگزین مفهوم مجازات نموده، »رام کردن«هاي علمی اي با استفاده از گفتمانمداخله

1- advanced liberalism
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ها و هنجارهاي اجتماعی را در ه یک گفتمان دموکراتیک ارزشرویکرد تعاملی نیز با استناد ب
حکومت بر کودکان دخیل دانست؛ و با هدف قرار دادن نیازهاي عاطفی، اجتماعی و روابط 

ان آموزدانشاي بر هاي مداخلهتري نسبت به روشان در سطح عمیقآموزدانشحاکم بر 
کید بر کنترل خارجی و قواعد أتحکومت نمود؛ و در نهایت رویکردهاي عدم مداخله با

ها انتقال دادند؛ و از آن طریق در راستاي رفاه اخالقی، کنترل را به سطح احساسات و ارزش
. جامعه، فعالیت نمودند

هاي جدیدي در فرد براي تنظیم حکومت در سطح این سه رویکرد، در نتیجه به ظرفیت
هاي عنوان شکل جدیدي از مقررات و شکلتري توجه نشان داده و با توسل به اخالق بهعمیق

داري با هاي کالساستفاده از اشکال جدیدي از شیوه. تري از کنترل دست یافتندظریف
ي، به حفظ روابط قدرت موجود پرداختند، آموزدانشگیري از مالحظات اخالقی و اخالق بهره

ي درونی شده در به شیوهي حکومت لیبرال بر انسان،در نهایت، تغییر در شیوهطوري که به
ی که یسنتی شد، جاهاي العمر با آموزشگزینی آموزش و یادگیري مادامخود، موجب جاي

دبستانی است؛ و در نهایت فرد ملزم به مشارکت مداوم در کار، اول آن، آموزش پیشيمرحله
اي یک آموزش و بازآموزي، مهارت یافتن مداوم، بهبود سطح مدارك تحصیلی و آمادگی بر

گونه زندگی از طریق نهادهاي آموزشی در حال شود و اینوقفه میزندگی سرشار از کار بی
. وقفه در خود افراد استگذاري اقتصادي بیتبدیل شدن به سرمایه

گیرينتیجهبحث و 
هاي دهد که سبکبررسی سیر تاریخ آموزش و پرورش با نگاهی تبارشناسانه، نشان می

به مرور زمان جاي خود را به اشکال بسیار سازمان یافته و نهادي نظارت و مجازات و تنبیه 
1500هاي ساليي مورخان آن است که در فاصلهمورد توافق بین همهينکته. اندکنترل داده

میالدي، بخش عظیمی از فرآیند کودکی در سراسر جهان، به سوي گذراندن در 1900تا 
اي که مرتبط با رشد شهر نشینی بوده و با ده است، پدیدهمدارس و نهادهاي مرتبط سپري ش

ورود به مدرنیته و حضور بیش از پیش زنان در بازار کار و ضرورت نگهداري از کودکان 
هایی چون مهدکودك، مدارس، مراکز بازي و تفریح توسط نهادهاي جایگزین، نقش محیط

بدین لحاظ به . توجه قرار گرفتبه همین منوال، کودکی در مرکز . بیش از پیش پررنگ شد
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شناسان و متفکران، مفهوم کودکی اساساً محصول مدرنیسم است و زعم گروهی از جامعه
اجتماعی، انفولسیداري در متون بسیاري از فگرچه پس از انقالب صنعتی و رشد سرمایه

و نسبت حقوق کودك توجه شدهيلهأجامعه شناسان، نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی به مس
کشی از آن انتقاد شده است، اما کودکی و کودکان به عنوان آنچه امروزه کانون توجه به بهره

هاي فمینیستی و حقوق بشري قرار جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعاالن اجتماعی، جنبش
. گرفته، امري نو پدید است

ي تحرکات وسیلهي این قرن، بهبا ورود به قرن بیستم، بنیادهایی که در نیمه
فردیتی يکید اساسی بر کودك به مثابهأي تربیت کودك شکل گرفت، با تخواهانهترقی

خودمختار با توانایی و حقوق ویژه، براي اخذ تصمیمات مناسب براي خود بوده و در این 
مدرن شرایط از کودك خودمختار به عنوان فردیتی صاحب حق، تحت عنوان الگوي پست

اما بر اساس آراء فوکو، این تحوالت نه به عنوان ظهور مجدد انسانیت و . شودیکودکی یاد م
در . ثر و فراگیرتر بوده استؤهاي انضباط در اشکال جدید، مآزادي بلکه به عنوان تکامل شیوه

اي به تعاملی و بخشی به کودکان از رویکرد مداخلههاي جدید انضباطواقع تحول و ایجاد شیوه
هاي ها در نظاممندي و انقیاد انسانهاي حکومتاي، حاصل تغییر در شیوهخلهسپس عدم مدا

. اقتصادي لیبرالیسم همسو دانست-هاي سیاسیرا با نظریهتوان آنرو میآموزشی است؛ از این
ي خدمات ها در حکومت بر افراد و جامعه، موجب بازسازي فرآیند ارائهاین تغییر شکل

ه در نهایت عقالنیت سیاسی نئولیبرالیسم، آموزش را کاال سازي کرده به طوري ک. آموزشی شد
به این شکل والدین تبدیل به . و آن را به صورت یک کاالي تجاري شونده در بازار، ارائه نمود

. مصرف کنندگان و معلمان تبدیل به تولید کنندگان این خدمات شدند
معانی . ابط قدرت و قابلیت ارزیابی داردهایی براي تولید اشکال جدید رواین امر استلزام

هاي شناختی مراقبت و آموزش، به صورت معیارهاي کمی، استانداردها و شاخصمعرفت
ي هاي ارائهها و روششیوه. شوندگشایی میعملکرد و سود، از طریق فرآیند کاال سازي، رمز

و مسائل اخالقی کنندخدمات به کودکان، از طریق اقتصادي ارزش پولی خاصی کسب می
سازي و در نتیجه مفاهیم تجاري اعم از رقابت، فردي. شوداي براي بازار میتبدیل به عرصه

گونه کودکان از طریق کنند و ایناي در تمام ابعاد آموزشی رخنه مینظائر آن به شکل فزاینده
ردد، مگر با نگاهی گآیند و رهایی از این انقیاد میسر نمیهاي آموزشی به انقیاد در مینظام
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ها چه بر ذهن آنتبارشناسانه به ابعاد مختلف دانش تربیتی، که از آن طریق عامالن تربیتی از آن
ظهور این آگاهی . دهد، آگاه شوندمیهایشان جهتغلبه یافته و به عنوان امري پنهان به فعالیت

. تولد آزادي کودکان از بند قدرت مدرن خواهد بوديهمان لحظه
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