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 مقدمه
گوناگون از يكديگر  های زمانهای بسيار از نظر هوش، استعداد و ... در  ها با تفاوت انسان

ها از حق متفاوت بودن و تحميل کردن همسانی اقتصادی و  اند. محروم کردن آن مايز شدهمت

تمايالت بشری است، تنها با  ترين خالقها در حكم خفه کردن نيرومندترين و  آن اجتماعی بر

باز گذاشتن راه نيرومندها و مستعدهاست که اسباب و بضاعت آن را خواهيم داشت که از 

 (.8116، 8به نقل از بيستر 8ها حمايت کنيم )مک ميالن دهها و سالخور ضعيف

( Elite) نخبهگرايی است؛  دار در تاريخ تحت عنوان نخبه ای ريشه اين بيانات بيانگر انديشه

شده است و برای تبيين کيفيت  به معنی انتخاب و يا انتخاب کردن گرفته "Eligere"از واژه 

ارای نوعی ويژگی و برتری، نسبت به ساير کاالها رود که د اجناس و کاالهايی به کار می

 (.8015 )ازغندی، باشند می

ای مواضع  شود که در هر جامعه ترين مفهوم آن به گروهی از اشخاص گفته می نخبه به کلی

 0ترين تعاريف در رابطه با نخبگان را پارتو (. يكی از کامل8010)گولد،  رفيع را در اختيار دارند

به اعتقاد او، نخبه کسی است که ذاتاً دارای امتيازات هوشی، جسمی و روانی  ارائه داده است.

است. اين مواهب را طبيعت در وجود يک شخص به عاريت نهاده است. معموالً برگزيدگان، 

بوده و يا  فرد به اند، که دارای خصوصيات استثنايی و منحصر دربرگيرنده تمام افراد و اشخاصی

)به نقل  باشند ها می کار خود و يا در برخی فعاليت زمينه هايی عالی در يتدارای استعداد و قابل

گرايی رويكردی است که اعتقاد دارد بايد رهبری جامعه به دست  ( و نخبه8015از روشه، 

گيری در جامعه بايد به دست  گرايان بر آن است که تصميم تأکيد اصلی نخبه نخبگان باشد،

گرايی در  از پيشگامان نخبه (8913) 0مدنی صورت پذيرد، برکه نخبگان يا اشرافيت فرهنگی و

گيری و جمع  توان مصالح حقيقی ملت يا قومی را از طريق رأی نويسد؛ نمی همين راستا، می

گرايان معتقدند؛ رهبری جامعه بايد به دست نخبگانی  زدن اعداد تضمين کرد، از اين منظر، نخبه

)گوتک،  ی مصالح تماميت ملّت هستند اند و نماينده ی سنّت سيراب باشد که از سرچشمه

مراتب  گرايان با تأکيد بر حكومت نخبگان بر ضرورت وجود سلسله (. بر اين اساس، نخبه8015

                                                      
1-  Mac - Milan 

2-  Bister 

3-  Partoo 

4-  Berkeh 
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الزم  .ها را دارند اند که قصد حذف آن گاه نيز، ادعا نكرده کنند و هيچ طبقاتی در جامعه تأکيد می

ها طبيعتاً  ابرابری سه جنبه دارد؛ اوالً ايشان معتقدند، انسانگرايان از ن به توضيح است دفاع نخبه

عبث خواهد  طبقه یبی  اند؛ بنابراين، هر طرحی برای جامعه از نظر نيرو و استعداد گوناگون

زمانی بسيار کوتاه، دود  مدتهای برابری خواهانه، در  طرح»( نوشت: 8101) 8بود. لذا، بريندر

 (.15ص  ،8096 به نقل از مكنزی،) «اند ا ذاتاً متفاوته خواهند شد، زيرا که انسان

اند؛ از اين نظر که مالزم با  های برابری خواهانه خطرناک گرايان، برنامه زعم نخبه دوم، به

مراتب اجتماعی،  سلسلهکنند و سوم  های فردی را لگدمال می اند، زيرا آزادی اقداماتی مستبدانه

بر اين اساس  .جويند ی معدود سود می گروهی نخبه مطلوب است؛ زيرا اکثريت از رهبری

ها از حيث: توانايی، استعدادها، خرد و در نتيجه نياز  اصولِ اعتقاد به وجود تفاوت ميان انسان

گرايان است  های نخبه ترين اصول مشترک در انديشه ی نخبگان؛ از مهم وسيله ها به به هدايت آن

های خود را  وپرورش، آرمان اند تا با کنترل آموزش ودهگرايان تالش نم و به همين دليل نخبه

هايی در سرنوشت بشر چه  تأمل آن است که پيامد چنين انديشه ی قابل اما نكته؛ محقق سازند

گرفته و تاکنون حيات جوامع را متأثر ساخته  هايی که از زمان افالطون شكل بوده است؛ انديشه

گرايی در  است تا ضمن بيان داليل حضور نخبهاست؛ در اين راستا نوشتار حاضر درصدد 

 و آموزش عالی مورد واکاوی قرار دهد. وپرورش آموزشتاريخ بشر؛ حضور اين انديشه را در 

 

 چهارچوب نظري
مند به حفظ و تداوم يک  گرايان عالقه های پيشين ذکر شد، نخبه طور که در قسمت همان

ی تربيتی  باشند؛ اين نكته، به اين نتيجه اعی میمراتب اجتم ی سلسله ی ارگانيک بر پايه جامعه

ی اجتماعی افراد ارائه شود  وپرورش بايد بر طبق استعداد و رتبه گردد که آموزش رهنمون می

گرايان، رسالت مدرسه آن است که از طريق شناسايی نخبگان،  (. از ديد نخبه8118، 8)روزيتر

اند  گرايان، پذيرفته که نخبه رو، درحالی د، ازاينشناسايی و تربيت کن ی مؤسسات را رهبران آينده

ی اصلی  های يک تعليم و تربيت آزاد را تجربه کنند و لذا، هسته ی افراد بايد ويژگی که همه

برنامه درسی را برای همگان و مبنی بر نيازهای جامعه و اقتصاد از موضوعات رياضيات، علوم، 

                                                      
1-  Brinder 

2-  Rossiter 
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وجود، توجه پيش از حد آنان به پرورش نخبگان  نمايند، بااين تاريخ و فرهنگ انتخاب می

( از اولين 800 ص ،8188) 8گرا رهنمون شده است. فينی نوعی تعليم و تربيت اشرافی و نخبه به

 :نويسد گرايی می پردازان برنامه درسی در تأکيد بر نخبه نظريه

وم يک را به مفه« روی دنباله»مفهوم رهبری و وپرورشی هستيم که  ما نيازمند آموزش

ريزی کند،  مراتب مدرج از هوش هدايت کند و سيستمی نوين از تعليم و تربيت را پايه سلسله

در رأس يک چنين سيستمی بايد کارشناسان باشند، کسانی که حرکت به سمت تحقيقات 

ها بايد تربيت کنند، کسانی که با  اند که کالج برند، پس از آنان مردان و زنانی پيش می علمی را به

های کارشناسان آشنا بوده و قادر باشند بخشی را با بخش ديگر مرتبط سازند و پس از  نديشها

های باالتر از خود آشنا هستند و  اند کسانی که تا حدی با گروه التحصيالن دبيرستانی آنان فارغ

پيش  به ی تقليد وسيله های باالتر از خودند، آنان به رو گروه ها هستند که دنباله در آخر هم توده

 (.888 ص ،8388 اپل،نقل از  )به روند می

تبع اين  های درسی مدارس و مراکز آموزش عالی به اين نوع نگرش سبب شد تا برنامه

 پردازيم. شناسی اين تأثيرات می آرمان تغيير يابد؛ در ادامه به بررسی و آسيب
 

 االت پژوهشؤس
 کدام است؟ پرورش و آموزش عالی وگرايی در آموزش  تأثيرات نخبه

 اند؟ گرايی کدام تبع نخبه پرورش، به وبه آموزش  های مبتال آسيب
 

 ها يافته

 وپرورش و آموزش عالي گرايي: آموزش نخبه

وپرورش  وپرورش، گسترش آموزش گرايان در آموزش ترين تأثيرات نخبه يكی از مهم

ورد توجه مدار از زمان افالطون م وپرورش فضيلت است. اگرچه آموزش 8مدار فضيلت

گرايان بودند که بر گسترش اين  ی تعليم و تربيت بوده است، اما اين نخبه انديشمندان حوزه

 و نوع از تعليم و تربيت همت گماشتند؛ در توضيح اين مطلب بايد خاطرنشان نمود، آموزش

                                                      
1-  Finny 
2-  virtue based education 
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ای است که از اخالق و فضيلت آغاز شده و به سمت  گرايان، همانند جاده پرورش نزد نخبه

وپرورش است که  گرايان، تنها از طريق آموزش گردد؛ به اعتقاد نخبه دی رهنمون میآزا

وپرورش،  دهند، زيرا که از طريق آموزش هايی متمدن تغيير شكل می يادگيرندگان به انسان

، 8گردد )هاروی ها بيدار می آيد و فضايل در آن ها تحت کنترل درمی های ذاتی انسان شرارت

عنوان محافظ نيروی  وپرورش آن است که به ترين رسالت آموزش ، مهم( بر اين اساس8335

های بنيادی عمل کند، به هر انسان سهمی از دانايی نوع بشر را منتقل  تمدن بخش و فضيلت

نمايد؛ به او ياد بدهد که يک حيات اخالقی مبتنی بر انضباط و مسئوليت را به جلو ببرد و 

لذا، برخالف نمايندگان  (.8331، 8)گری درونی سازد عشق به نظم و احترام به مراجع را

کودک و محدود « 0یانگار بت»گرا، نفی  وپرورش نخبه وپرورش پيشرو، نقش آموزش آموزش

 .وسيله پرورش عادات اخالقی مداوم است نمودن غرايز و رفتار او به

تالش برای  گرايان، جامعه و نهادهای آن ارزش ذاتی دارند، لذا نهايت در نگاه نخبه در

( در رابطه 881 ص ،8388) 0آيد. اپل حساب می افزايش بازدهی جامعه يک اولويت تربيتی به

های درسی که بر بازدهی اجتماعی تأکيد داشتند؛  گرايی در قالب برنامه با چرايی گسترش نخبه

، ای با صنعتی شدن و ظهور شرکت پردازان برنامه درسی به نحو فراينده نظريه»نويسد:  می

اند؛ لذا، مفهوم  ی سوددهی فرايندهای صنعتی بوده ها به نحو خاصی شيفته همراهی کردند، آن

اين «. و اثربخشی را با برنامه درسی ترکيب کردند يیکار آتبع آن مفاهيم  مديريت علمی و به

ی تعليم و تربيت،  ترين تاريخ نويسان حيطه ( از مهم805 ص ،8069) 5ای است که کانل نكته

ميان سوداگری اقتصادی کالن و حكومت اتحاد »نويسد:  به آن توجه نموده است و می نيز

گرايان، در اواخر قرن نوزدهم در آمريكا و اروپا، تأثيری عميق بر تعليم و  تحت سيطره نخبه

تربيت نهاد که در قرن بيستم هم ادامه داشت؛ کوششی بود برای ايجاد همكاری ميان تعليم و 

های زندگی. اين حرکت آرام  ی زمينه برای افزايش بازدهی اجتماعی در همه تربيت و جامعه

« روزولت»های )نوين آموزشی(  برای حفظ نظم موجود، پس از جنگ جهانی دوم، در برنامه

 «.متجلی شد

                                                      
1-  Hrvey 

2-  Gary 

3-  Fetishism 

4-  Apple 

5-  Kanell 
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که به  گرايان به دو اقدام مهم دست زدند؛ اول آن الذکر، نخبه جهت تحقق اهداف فوق

هايی که به دنبال  ی درسی مدارس به برنامه متوسطه و تدوين برنامهگسترش آموزش ابتدايی و 

منظور تعديل  که به ( و دوم آن01ص  ،8069 بازدهی اقتصادی بود همت گماشتند )کانل،

اقتصادی، نسلی از مربيان و دانشمندان اجتماعی، يک مدل برنامه درسی اقتصادی و فرهنگی 

ترين متفكران برنامه درسی  در همين راستا، مهم (.8388کار را شكل دادند )اپل،  محافظه

بندی نمودند که با  ای تعريف و صورت گونه ی درسی را به برنامه 0و ثورنداک 8، چارترز8بابيت

ی  ای که برنامه اين رويكرد پيوند برقرار نمود. آنان در تعيين حدود نقش اجتماعی و اقتصادی

 ک خاص خود را مدنظر قراردادند.های ايدئولوژي درسی بايد بازی کند، دغدغه

های تحليل شغل پاسخ دادند،  بابيت و چارترز، به اين نياز اقتصادی نوين با پذيرش شيوه

های  ها از جنبش مديريت علمی وام گرفتند، نظريات برنامه درسی مبتنی بر تفكيک هدف آن

ی درسی  امهسالی را در برن تربيتی برحسب وظايف خاص و محدود زندگی بزرگ –رفتاری 

 گرايان در رشد اقتصادی و حفظ نظم موجود را مورد ترتيب عالئق نخبه اين وارد کردند و به

 (.8388)اپل،  دادند توجه قرار

( به بعد در آمريكا 8113ی ) باگذشت حدود صدسال از طرح اين ايده در جهان از دهه

ان بود. اين دسته که گراي وپرورش شاهد تجديد حيات جدی نخبه اقتصاد، سياست و آموزش

ی  های طرفدار جامعه نمودند، ليبرال بر آزادی اقتصاد، بازار آزاد و دولت محدود تأکيد می

هايشان سبب کند شدن چرخ اقتصاد گشته و آن را در  نمودند که با طرح بهزيستی را متهم می

د يک فضای گرايان، باي زعم نخبه اند؛ لذا، به های خارجی غير مولد ساخته برابر رقابت

گرايان جديد  عالوه، نخبه آميز همانند جامعه و بازار در شرايط آموزشی نيز ايجاد گردد. به رقابت

شود،  مايگی آموزش می جای آزادی در انتخاب موضوعات درسی که سبب تُنُک معتقد بودند، به

ارائه شود،  آموزان به والدين و دانش« های حمايتی طرح»بايد آزادی انتخاب تربيتی از طريق 

کند، انتخاب  ای را که نيازهای آنان را تأمين می دهد که نوع مدرسه اين طرح به ايشان امكان می

تبع آن مدارس خصوصی گسترش يافت. بايد توجه داشت در اکثر موارد، اين  نمايند و به

ودند را دارای استعداد، عالقه و انگيزه ب یدانشگاهآموزانی را که برای مطالعات  مدارس دانش

                                                      
1-  Bobbitt 
2-  Charters 

3-  Thorndike 



 پرورش نخبگان و تأملي بر آموزش

 

33 

وپرورش است، فضا  سازی در آموزش به خود جلب نمودند و نظام حمايتی که نوعی خصوصی

(. در اين مدارس افراد 8330 ،8کارتی و پرادهام نمود )مک آميز باز های رقابت را برای فعاليت

يوتر، های اضافی مانند )کامپ برنامه و کالس فوقهای  توانستند از برنامه مستعدتر و توانمندتر می

موسيقی، ژيمناستيک و غيره( برای به دست آوردن سرمايه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

 مند شوند. بيشتر بهره

الزم به توضيح است، اين آرمان يعنی شناسايی و تربيت افراد با خصايص رهبری، اخالقی 

ی  ر پايهميالدی در اروپا به اوج خود رسيد و ب 8183تا  8113های  و منشی خاص که در سال

های ويژه  های مختلفی نظير تأسيس مدارس خاص برای افراد استعداد درخشان يا کالس روش

وپرورش بسياری از کشورها ازجمله ايران را نيز متأثر سازد،  گسترش يافت، توانست آموزش

زمان با آرمان  گرايی تقريباً هم در رابطه با اين موضوع بايد خاطرنشان ساخت، آرمان نخبه

خواهی به کشور ايران وارد شد، متفكران عصر مشروطه با اين استنباط که انسان ايرانیِ  وطهمشر

و برای اين امر نيز بايد انسان  شد یممند  انديشيد و از دانش مدرن بهره بايست نو می مترقی می

های نخبگان  شد؛ بر اين اساس اين فرضيه که انديشه نو و مدرن برای عصر تجدد تربيت می

خواهی خواهد بود؛ روشنفكران اين عصر، به آزمون  ی در اين زمينه راهگشای آرمان ترقیغرب

بر تعليم و تربيت مدرن پرداختند و با تأسيس دارالفنون و  يهتكبا  "ايده تربيت نخبگان مدرن"

(. 8016رويی،  )خرم های اوليه در اين مسير برداشته شد اعزام دانشجو به خارج از کشور گام

گرديد. تاريخچه و  يگيریپگرايی با تشكيل مدارس غيرانتفاعی  وه، در ايران آرمان نخبهعال به

گردد؛ تشكيل  می شمسی باز 8063فلسفه تأسيس مدارس غيرانتفاعی در ايران به اواخر دهه 

بنياد ملی نخبگان، مدارس تيزهوشان، طرح شهاب برای شناسايی نخبگان در سطوح مختلف و 

 های ديگر در راستای گسترش اين آرمان است. جمله تالش ی علمی متعدد ازبرگزاری المپيادها

رهبران »هدف تربيت  گرايان آموزشی است با بر همين اساس، آموزش عالی پيشنهادی نخبه

توانند آنچه را که  می« ما»آموزشی که در آن افرادی مانند  0«دنباله روان طبيعی»و « 8طبيعی

مشكل اصلی ما آن »نويسد:  شند تعريف کند. در همين رابطه، فينی میبايد به آن شبيه با« ها آن»

  است که نيمی بيشتر از مردم مغزهايی باکيفيت متوسط يا کمتر از آن دارند و البته درصد
 

                                                      
1-  McCarthy & Prudham 

2-  Natural leaders 
3-  Natural followers 



 (3ي  ، شماره3196ستان بهار و تاب، 24ي ششم، سال  )دوره تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز، علوم ي مجله

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در آموزش و پرورش يیگرا نخبهثيرات أت  .8نمودار 
 

( نيز در 8183) (. ثورنداک88، ص 8188 فينی،) «توجهی از آنان مغزهايی خيلی فقير دارند قابل

هوش در جمعيت تهديدی عليه  ايده با او مشترک بود، وی نيز استدالل نمود که افراد کماين 

ای تفكيک شود تا افرادی که از حيث هوش و  گونه ما هستند، لذا؛ بايد برنامه درسی به« تمدن»

 دستکه اين مربيان و  آماده شوند، چرااند، برای وظايف متفاوت و متنوع  توانايی متفاوت

ترند، نسبت به کارشان متعهدترند و از  اندرکاران معتقد بودند که افراد با هوش باال، اخالقی

، گرا ی درسی نخبه کنند. از اين رو، بايد گفت؛ برنامه های خود به سود جامعه استفاده می تجربه

و « رهبری»وپرورش برای  ست: آموزشدر آموزش عالی دو هدف متفاوت را دنبال نموده ا

افرادی با هوش عالی بايد برای رهبری ملت تربيت شوند «. یرو دنباله»وپرورش برای  آموزش

ها همچنين بايد ياد بگيرند که  تعليم يابند که نيازهای جامعه را برآورده سازند، آن یا گونه بهو 

نيازهای جامعه را برآورده سازند اما  عقايد مناسب و استانداردهای رفتاری را تعريف کنند تا

عمل  شده يينتعی جمعيت بايد ياد بگيرند که مطابق با آن استانداردها و قواعد رفتاری  توده

ای  ی درسی به دو قسمت تبديل شد، يكی برنامه کنند؛ پيامد پذيرش اين ايده آن بود که برنامه

و ها  اريخ و ادبيات( برای تودهها شامل )ت با ساختار مشخص از علوم، رياضيات و ارزش

جای اينكه  گرايان بر اين باورند که به ای در سطح عالی برای نخبگان. نخبه ديگری برنامه

بكوشيم به کودَنها ياد دهيم که درباره خودشان بينديشند، رهبران عقالنی را تربيت کنيم تا برای 

 )همان منبع(. ديگران بينديشند

 برای  ها دانشگاهگرا دانشجويان  بهخثير فرهنگ نأگردد، تحت ت ی( متذکر م8388) 8مک ايوان
 

                                                      
1-  MacEwan 

 گرايي نخبه

گسترش مدارس خصوصي 
وغير انتفاعي براي تربيت 

 نخبگان

وپرورش با بازدهي  پيوند آموزش
ي و ورود مفاهيمي چون اقتصاد

 کارآيي، اثربخشي و استانداردسازي

 

هاي درسي  گسترش برنامه 
 فضيلت مدار
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نمايند، از اين رو، دانشجويان تشويق  شان با يكديگر رقابت می باال بردن سرمايه انسانی

کنندگان يک خدمت تصور کنند نه به عنوان توليدکنندگان  شوند که خود را به عنوان دريافت می

 يرنده.يادگ –در يک جامعه ياد دهنده 

ها در اثر  ها و دانشگاه ترين تغييرات حاصل در دانشجويان کالج بر اين اساس، از مهم

 8؛ آرونوتيز8388کننده است )اپل  ها از دانشجو به خريدار و مصرف گرايی، تبديل شدن آن نخبه

است و « خريدار آموزش»از اين رو، اولين هويت دانشجو  (8330، 8؛ رودرز و اسالتر8333

از اين رو، رابطه ميان دانشجو و دانشگاه، «. وجود او به عنوان يادگيرنده»هويت او  دومين

(. بر اين 8330، 0گردد )نيوسون کننده خدمات و خريدار تصور می همانند رابطه ميان فراهم

اساس؛ مراکز آموزش عالی برای بازدهی بيشتر و کسب قدرت بيشتر بايد يادگيرندگان 

تبع اين  (، به8330، 0های ورودی رايج شد )برول لذا، استفاده از آزمون مستعدتر را جذب کنند،

( با استفاده از اطالعات به دست آمده از مؤسسات آموزشی متعدد، 8111نكته اسالتر )

توان در افزايش بودجه اختصاص يافته به  گرايی بر آموزش عالی را می ترين تأثير نخبه مهم

 داند. يی دانست که بيشتر با نيازهای بازار کار تطابق دارند، میها های فنی و علوم و رشته رشته
 

 گرايي شناسي آرمان نخبه آسيب
گرايان  های تربيت مبتنی بر رويكردهای نخبه در اين قسمت تالش شده است تا آسيب

 تشريح گردد:
 

 هاي اجتماعي گسترش نابرابري

اند تا با  سی را به خدمت گرفتهی در گرايان برنامه شده، نخبه های انجام بر اساس بررسی

 ،8388اپل ) های مختلف حمايت نمايند. ها به شكل مراتب اجتماعی از نابرابری حفظ سلسله

گرايان با تأکيد  (، در رابطه با اين موضوع معتقد است: تعليم و تربيتی که نخبه810 -861ص 

است در خدمت گروه حاکم و  دهند، تعليم و تربيتی گرايی ارائه می بر بازدهی اجتماعی و نخبه

 .مروج منافع بخش خاصی از جامعه

                                                      
1-  Aronowitz 

2-  Rhoades & Slaughter 
3-  Newson 

4-  Brule 
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ی نياز به تجانس  جای صحبت درباره گرايان به گردد؛ نخبه اپل، در اين رابطه متذکر می

ی  های اخالقی، طبقاتی و نژادی و لزوم تصفيه آنان؛ به صحبت درباره برحسب تفاوت

نامه درسی و علوم اجتماعی اعتقاد داشتند های هوشی اقدام نمودند؛ اين انديشمندان بر تفاوت

ی رو به رشد پس از جنگ جهانی اول، تنها  که با توجه به گسترش احساسات بومی گرايانه

سازی کنند نه برحسب قوميت. در  شوند که تنوع را برحسب هوش، مفهوم زمانی موفق می

ی آمريكايی بيشتر مشتاق آن است که  ها بدون شک اعتقاد پيدا کردند که جامعه بستر زمان آن

های  ر است توجه به تفاوتمشكل تنوع هوشی را حل کند تا تنوع قومی را. البته الزم به ذک

گرا نبود،  ی درسی نخبه های قومی و نژادی در برنامه هوشی به معنای عدم توجه به تفاوت

لحاظ هوشی برترند را نام  ی آمريكايی افرادی که از ( در جامعه8183که ثورندآيک ) هنگامی

ی  ريباً تمام طبقهبرد به دانشمندان، تاجران و وکيالن اشاره نمود، آنان کسانی بودند که تق

دادند، بنابراين استدالل، کسانی که هوش بااليی دارند، بايد در طبقه  متوسط را تشكيل می

اند )ثورنداک،  های غيرهوشمند همان عناصر متكثّر درون جامعه متوسط پيدا شوند و توده

های  تفاوت گرا، آنچه مشكل فرهنگی و در فرهنگ نخبه ،رو (. ازاين8388، به نقل از اپل، 8183

ديگر، زبان قانون بخش علم به  عبارت مطرح شد، به« طرف علم بی»قومی و طبقاتی بود، به زبان 

دارند  دهند، حقيقت است و حق کار گرفته شد تا اين ادعا را اثبات کند که آنچه آنان انجام می

 .که به اين رويه ادامه دهند

 

 بازاري شدن آموزش

گرا به بازار آزاد يا بازاری شدن سبب شد تا محتوا و  نخبه وپرورش عالوه، تعهد آموزش به

 های آموزشی، تسليم بازار تجاری شوند. روش

طور فزاينده درصدد برآمدند تا در اين  گرايان، مراکز آموزشی، به بر اساس رويكرد نخبه

ها  د، جدولاستاندار های آزمونبازار رقابتی، برای جلب نظر افراد تالش کنند و برای اين کار به 

( مراکز آموزشی 8330) بندی متوسل شدند. الزم به ذکر است، به اعتقاد برول های زمان و طرح

برای باقی ماندن در بازار رقابتی نه تنها بايد عقايد عمومی را با جذب بهترين يادگيرندگان 

زم به ذکر اساتيد نيز بايد تالش نمايند. ال ترين یعلممديريت کنند بلكه برای جذب بهترين و 

جمله ايران را  است؛ اين وضعيت اکنون به صورت يک اپيدمی درآمده و کشورهای مختلف از
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سان ساير کشورهای غربی  شود. در ايران نيز به شدت آن افزوده می روز بر در برگرفته و هر

 شد. پيگيریوپرورش با گسترش مدارس غيرانتفاعی  بازاری شدن آموزش

های  نشده اما پژوهش رس غيرانتفاعی در کشور تحقيقات متعدد انجامدر رابطه با عملكرد مدا

 دهد، محمدبيگی خوبی وابستگی عملكرد اين مدارس به بازار آزاد را نشان می شده به اندک انجام

های اجتماعی به  ( در پژوهشی با عنوان مدارس غيرانتفاعی و نقش آن در ايجاد نابرابری8093)

آن است که در  مهممدارس با آرمان عدالت تربيتی پرداخته است. نكته  بررسی مغايرت عملكرد اين

وپرورش و آوردن  از مكانيسم بازاری آموزش برداری بهرهحال حاضر، افراد طبقه متوسط، در 

اند. طبقه متوسط توانسته  يافته مهارتسرمايه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سمت خود، کامالً 

، جذب بهترين مدارس کنند، اين در حالی است که یبازار رقابتر اين است که کودکان خود را د

 اند. بهره ها بی فرزندان کارگران، از کسب اين سرمايه

( در پژوهش خود تحت عنوان فلسفه ايجاد مدارس غيرانتفاعی و 8018) ياری قلی

رد اين گيری از رويكرد هرمنوتيكی به بررسی عملك سازگاری آن با عدالت تربيتی با بهره

مدارس پرداخته است، نتايج پژوهش وی مؤيد اين نكته است که مدارس غيرانتفاعی با 

آموزان و بهترين  های ورودی و تالش برای جذب بهترين دانش گيری از آزمون گسترش بهره

آموزان مرفه عمالً تناسبی با آرمان عدالت اجتماعی نداشته و تسليم  معلمان و پذيرش دانش

 اند. ی گشتهبازار اقتصاد

جا  های اجتماعی و اقتصادی به همين گرايان برای حفظ نابرابری تالش نخبه وجود اين با

گرا در سطح  (، آموزش نخبه8330) 8(؛ لی و رودرز8333) 8گردد؛ به اعتقاد آرونتيز خالصه نمی

 گرديده مراتب ها، صراحتاً ساختارمند و دارای سلسله آموزش عالی در جهت حفظ نابرابری

است تا با نيازهای کاپيتاليستی مواجهه کند، گسترش تعداد دانشجو، بررسی استانداردهای 

های اين ساختار برای  جمله اولويت عملكرد و نتايج آموزشی و تربيت افراد برای مشاغل، از

 باشند. گرايان می تحقق اهداف نخبه

های اقتصادی،  ارزش ا باگر (، معتقد است اين تمرکز تعليم و تربيت نخبه8333آرونوتيز )

توجه آن است که  هويتی آموزش عالی در اکثر جوامع شده است. نكته جالب ساز بی سبب

                                                      
1-  Aronowitz 

2-  Lee & Rhoads 
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نهايت به کاهش بودجه سرانه در علوم  ها در گونه که در قسمت پيش ذکر شد اين تالش همان

 033تا  853انسانی به نسبت علوم تجربی و فنی گرديد؛ اين بودجه در کشورهای پيشرفته بين 

دالر است و بودجه تحقيقاتی علوم انسانی در  5دالر است ولی در کشور ما اين سرانه کمتر از 

ی وضعيت  دهنده که اين امر خود نشان (8013 % است )سفارصفت و قاسمی،3.8کشور ما تنها 

 گرايی است. تبع نخبه نامناسب علوم انسانی در کشور به
 

 کسب درآمد در برابر کسب دانش براي دانش()دانش براي  تغيير فلسفه کسب دانش

ها و اهداف دانشجويان برای  توان در تغيير جهت انگيزه را می گرايی پيامد ديگر نخبه

( با 8330ها به اين مراکز مشاهده نمود. رودرز و اسالتر ) انتخاب کالج و دليل ورود به آن

( اين نكته 8116تا  8186های ) البررسی روند انگيزه دانشجويان از رفتن به کالج در فاصله س

ترين  به يک فلسفه معنادار از زندگی، مهم يابی دست( 8166سازند که در سال ) را برجسته می

درصد از دانشجويان برای ورود به کالج بوده است و در مقابل، پيشرفت از نظر  13انگيزه برای 

( اين 8116خش بوده است اما در )ب درصد از دانشجويان در آن سال انگيزه 03مالی، تنها برای 

يابی  % از دانشجويان و دست90اند، انگيزه مالی برای  گيری جای خود را عوض کرده دو موضع

% از دانشجويان مهم بوده است. همچنين نتايج اين پژوهش نشان 80به يک فلسفه معنادار برای 

آموزش، کمک به فرد  وری عمده يک بهره»درصدی با اين عبارت که  98دهد، يک توافق  می

خورد. اين امر نتايج مهم ديگری نيز  های اخير به چشم می در سال« برای افزايش درآمد است

عنوان  ( بر اين باور است که تجسم دانشجو به8336) 8به همراه داشته است، تامسون

اندازه  از بيش های رقابتهای ادبی، تقلب و افزايش  کننده با نتايجی نظير افزايش سرقت مصرف

 نيز همراه بوده است.
 

 گيري بحث و نتيجه
گرايان تأثيرات اين انديشه را بر  های نخبه در اين نوشتار تالش گرديد تا با واکاوی انديشه

وپرورش کشورها موردتوجه قرار داده و ديدگاه منتقدان در اين رابطه را تشريح نماييم،  آموزش

های اجتماعی، بازاری شدن آموزش چه در سطح  با توجه به آنچه ذکر شد، گسترش نابرابری

                                                      
1-  Thompson 
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های  ترين آسيب ی کسب دانش ازجمله مهم مدارس و چه در سطح آموزش عالی و تغيير فلسفه

متأسفانه در حال حاضر روند رو به رشد گرايش به مدارس  ،وجود اين گرايی است. با نخبه

مشاهده است، اين در  ابلگذاران ق از سوی والدين و چه از سوی سياست آنچهاستعداد درخش

( در پژوهش خود با تحليل سؤاالت آزمون ورودی مدارس 8010حالی است که محمدی )

سنجی  های روان های ورودی اين مدارس به لحاظ شاخصه استعداد درخشان نشان داد آزمون

 53سؤال،  93از  که ینحو اند به تنها دارای ضريب دشواری و ضريب تميز مناسب نبوده نه

گرديدند؛ محتوای آزمون نيز تنها برای يادگيرندگانی که در  ل بايد از متن آزمون حذف میسؤا

گر هم سويی  فهم بوده است که اين نشان قابلاند  برنامه و اضافی شرکت نموده های فوق کالس

 عدالتی آموزشی است. گرايی با بی نخبه

هتای   بترای پرهيتز از آستيب    اما در پايان اين مبحث بايد به اين سؤال پاسخ گفتت کته آيتا   

 گتر يد عبتارت  بته وپرورشتی يكستان بترای همته مهيتا گتردد و        گرايی الزم است آموزش نخبه

 های فردی بايد ناديده گرفته شود؟ تفاوت

متنوع )ناهمگون( هستيم؛  ی خانوادهبرای پاسخ به اين سؤال فرض کنيد که ما والدين يک 

های معمولی را باعالقه دنبال  موزشی هستند و موضوعبعضی از فرزندانمان واقعاً دارای عاليق آ

ها دارای توانايی مكانيكی هستند، بعضی دارای درک هنری هستند، بعضی  کنند، بعضی از آن می

ها  آن ی همهگرايی  دارای استعداد ورزشی هستند، آيا با توجه به انتقادات ذکرشده پيرامون نخبه

آنچه بهترين » د؟ ديويی در اين خصوص معتقد است:وپرورش يكسانی داشته باشن بايد آموزش

کودکانش  ی همهبايد اجتماع برای  خواهند یمترين والدين برای فرزند خودشان  و عاقل

و غير جذاب است. اقدام به هر کاری  نانهيب کوتهديگری برای مدارس ما  ی دهيا، هر «بخواهد

اما سؤال اين است: بهترين و ؛ (8111ديويی، ) برد را از بين می ها یدموکراسمبتنی بر اين ايده، 

کند  خواهند؟ ديويی تأکيد می ترين والدين چه چيزی را برای کودکان بسيار متفاوتشان می عاقل

مهم  آنچهآموزيم، محتوای مطالعه مهم نيست، بلكه  که مهم نيست ما چه چيزی به کودکان می

لبی است. هيچ چيزی در هيچ تعقيب کردن مط بخش زهيانگاست، روش اکتشاف است که 

موضوعی نيست که ذاتاً برای ذهن يا فرد خاصی خوب يا بد باشد. به طور کلی، ذهن امری 

 یها يیتوانا( به کار برده شود، نه برای بعضی از ها تيفعال) فعال است و هوش بايد برای اعمال

و ها  ود تا به دنبال موضوعاجازه داده ش ها بچهبنابراين، بايد تا حد زيادی به ؛ نامرئی و ثابت
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ای به کار گرفته  نهبه طور عاقال ها عالقهد. اگر اين ها عالقه دارن بروند که واقعاً به آن يیها مقوله

 .اند مناسبو اجتماعی  که برای رشد فردی شوند یممنجر  يیها نگرششوند، به دانش و 

متفاوت موافق است. در در تأکيد بر آموزش کودکان با عاليق  8شدت با روسو ديويی به

که: هدف اصلی عبارت است از توجه به  ميشنو یممتن زير، از زبان ديويی و روسو 

های ذاتی را بدون در نظر  تواند اصل توجه به قدرت کس نمی های فردی کودکان. هيچ تفاوت

 هايی در افراد مختلف، متفاوت است، ناديده بگيرد. تفاوت گرفتن اين حقيقت که چنين قدرت

که  طور همانصادق است.  8ها ، بلكه بيشتر در مورد کيفيتکند ینمصرفاً در مورد کميت صدق 

. ما بدون استثنا به کودکان با ديآ یم، هر فردی با سرشتی متفاوت به دنيا ديگو یمروسو 

ها را  وپرورش، استعداد خاص آن ؛ آموزشميده یمها و عاليق مختلف تمرينات يكسان  توانايی

 مانيها تالش که نيابنابراين، بعد از ؛ شود یممنجر  آور ماللتو به يكنواختی  رديگ ینمدر نظر 

و واهی را  مدت کوتاهايم، درخششی  کرده واقعی طبيعت تلف یاستعدادهارا با در نظر نگرفتن 

فطری که ما  یها يیتواناکه اين  از بين رفتن جايگزين شده است، درحالی کم کمکه با  مينيب یم

والدين  نيتر عاقلبنابراين، بهترين و ؛ ، دوباره شكوفا نخواهد شدميا دادهتعدی قرار  دمور

، اما اگر کودکان کنند ینمتعريف  0وپرورش يكسان معنا با آموزش وپرورش برابر را هم آموزش

وپرورش بهتر از شكل  از آموزش یا گونهوپرورش يكسانی برخوردار نباشند، آيا  از آموزش

 گردد؟ در پاسخ  حل مطرح نمی عنوان بهترين راه گرا به واهد بود و آموزش نخبهديگر آن نخ

های يكسانی را بدون  افراد بايد دقيقاً موضوع ی همه آنهايی که در لوای  بايد گفت که در طرح

مندند يا  توجه به عاليق خود مطالعه کنند، بدون شک به نفع کسانی است که يا ذاتاً عالقه

ای که عاليق فطری  گونه کنند؛ به ن عالئق بيرونی را بسيار مهم تلقی میهايشا خانواده

درسی و تعليم و تربيت  ی برنامه؛ اين در حالی است که يک رنديگ ینمفرزندانشان را در نظر 

 یها کالسفرهنگی در  ی مجموعهدموکراتيک بايد با شناخت شرايط اجتماعی متفاوت و 

بنابراين، اگر ما به يک رفتار واقعاً برابر توجه کنيم، گمان ؛ ها شروع شود درسی و قدرت بين آن

در راستای توانمندسازی  ها تفاوتدرسی بايد بر شناخت اين  ی برنامهما بر اين است که يک 

سرآغاز، بايد درک عاليق فردی يادگيرندگان باشد؛  ی نقطهافراد جامعه استوار باشد و  تک تک

                                                      
1-  Rousseau 

2-  Quality 

3-  Identical 
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های چندگانه خود به آن اشاره  نر در آخرين تئوری هوشای است که گارد اين همان نكته

داند بلكه با جايگزين ساختن مفهوم  ی تک ساختی نمی نموده است؛ گاردنر هوش را يک سازه

چندگانه بوده  یها تيظرفای از  که ذهن مجموعه کند میذهن به جای هوش، بر اين نكته ناکيد 

هنی سرآمدند بر اين اساس مفهوم نخبه در اصل ی افراد انسانی در يک يا چند ظرفيت ذ و همه

گرايی را با عدالت  (. لذا گاردنر؛ روسو و ديويی؛ نخبه8331)گاردنر،  است آميز تناقضمفهومی 

افراد را نيز اخالقاً پذيرفته  یها یستگيشاتوجهی به  آموزشی در تناقض آشكار دانسته و بی

وپرورش  گردد از آنجا که مطلوب آموزش میدانند؛ بر اين اساس در اين نوشتار تأکيد  نمی

گرايی و افزايش کيفيت  تمرکز بر شايستگی افراد است نيازمند آنيم که با فاصله گرفتن از نخبه

ی  های متفاوت در راستای توانمندسازی همه ی کودکان با عاليق و توانايی آموزشی برای همه

 کودکانمان گام برداريم.
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