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  االستهالكية املجتمعات في التعليم إصالح سبيل في نقدية استشكاالت 
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ــت :ملخــــــص ــكل الدراســــــة استعرضــــ ــكالي، بشــــ ــة استشــــ ــة أزمــــ ــيم أنظمــــ  التعلــــ
ــة مــــــن الرأســــــمالي ــداغوجيا نظــــــر وجهــــ ــر التســــــاؤل  البيــــ ــن  النقديــــــة، وتثيــــ عــــ
 المجتمعــــــات فـــــي  التعلــــــيم تواجـــــه  التــــــي الرأســـــمالية  األيــــــديولوجيا إشـــــكاليات 

ــتهالكية، ــن تلـــــك        االســـ ــروج مـــ ــة فـــــي الخـــ ــداغوجيا النقديـــ ــف تســـــاهم البيـــ وكيـــ
أوجــــد  ماليةالرأســـ  األيـــديولوجيا  توســـع  عـــن أن  وتجـــادل الدراســـة  . اإلشـــكاليات 

 لالقتصـــاد، التعلــيم  المظـــاهر اآلتيــة: تبعيـــة  فــي  تجلـــت اإلشــكاليات،  مـــن مجموعــة 
ــادرات  ــور مبـ ــيم،  وقصـ ــالح التعلـ ــر    إصـ ــة لقهـ ــة التعليميـ ــريس األنظمـ اإلنســـان،   وتكـ

ــة  ــات التعليميـ ــان  وتكـــريس الممارسـ ــر اإلنسـ ــا. لفقـ ــة   كمـ ــة مجموعـ ــت الدراسـ عرضـ
 مـــــن يحــــد  أن يمكــــن  النقديــــة  مــــن المبــــادئ الفلســــفية والتربويــــة للبيــــداغوجيا     

ــوذ تغــــول ــديلوجيا ونفــ ــي الرأســــمالية األيــ ــيم فــ ــة خلصــــت .التعلــ ــى الدراســ  أن إلــ
ــة مــــــن الخــــــروج ــون ال الرأســــــمالي التعلــــــيم أزمــــ ــديلوجيا خــــــالل مــــــن يكــــ  األيــــ

ــمالية ــا الرأسـ ــة؛ وقيمهـ ــل الليبراليـ ــن يبـــدأ  بـ ــن  مـ ــرر مـ ــا التحـ  األخالقيـــة،  مفارقاتهـ
 فهـــو محايــدا  يكــون  ال التعلــيم  أن: هــي أساســـية  مبــادئ  ثالثــة  باستحضــار  وذلــك 
ــون أن إمـــــا ــان مـــــع يكـــ ــر ال وأن ضـــــده؛ أو اإلنســـ ــين إال يكـــــافح الفقـــ ــعر  حـــ يشـــ

 منـــــاهج واســـــتنبات بالتســـــامح إال يرفــــع  ال القهـــــر وأن قدراتـــــه؛ بثـــــراء اإلنســــان 

  .إنسانية تربوية

قدية، تعليم، أيديولوجيا تربوية، الرأسمالية، البيداغوجيا الن :الكلمات المفتاحية( 
النظرية النقدية، المجتمعات االستهالكية، إصالح التعليم، فكر تربوي، اجتماعيات 

 ).التعليم

نحو التطوير  االفًت اتشهد نظم التعليم في العالم تسارع: مقدمة
عوامل كثيرة تدفعها لُتعدل  اتجاهاتها وسياساتها التعليمية.  .والتغيير

ة محضة، بل تداخلت معها تحديات بالطبع، لم تكن كل العوامل اقتصاديو
ِقيمية ُتهدد شكل التعليم التقليدي الراهن ومضمونه. كما أنها ُتثير -بْنيوية

 عميقة عن فاعلية التعليم كبْنية اجتماعية (بدران،واستشكاالت جوهرية 
)، وتثير شكا في قدرته على االستمرار في تحقيق غايته الوطنية 1984

  .)Leming, 1997( القيم اإلنسانية الكونية والتزامه بصيانة

لعبت الثورة الرقمية وما رافقها من ظواهر معلوماتية معرفية دورا و
بارزا في تكوين التحديات التي تواجه أنظمة التعليم التقليدي 

). كما مهدت الطريق لمعظم التحوالت االقتصادية التي ُتعيد 2007(زاهر،
ية جديدة وتدفع المجتمعات إلى مراجعة تشكيل العالم بقواعد اقتصاد

  وإصالح بناها بشكل مستمر، بما في ذلك بْنية التعليم ومؤسساته.

الثورة الرقمية المتسارعة ضغطا على المجتمعات وقد أحدثت هذه 
التي تتميز بسمات االستهالك الرقمي والمعلوماتي، وحفزت المهتمين 

الثقافي، إضافة إلى ما يتم من -عيبالتعليم وسياساته لمراجعة دوره االجتما
مراجعة حثيثة إلسهامه االقتصادي. كما أنها خلقت في تلك المجتمعات 
طموحا وعزما على المشاركة في توجيه تلك الثورة المعلوماتية لخدمة 

  .مصالحهم االجتماعية والسياسية
________________________  

  .كة العربية السعوديةجازان، الممل ،جامعة جازان، كلية التربية *
  ربد، األردن.إحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

  
Critical Pedagogy and the Falling of Ideology of  
Capitalism: Critical Problematizations Toward Educational 
Reform in Consuming Societies 
 
Ahmed Alhazmi, Department of Education Jazan University, 
Jazan, Saudi Arabia. 

Abstract: The study critically examines capitalistic education 
from critical pedagogy's perspective, and raises the following 
question: How may critical pedagogy contribute in 
overcoming capitalism dilemma that faces education in 
consuming societies؟ The researcher adopted Critical Theory 
as an approach for the inquiry. The study showed that the 
spread of capitalism in education lead to several dilemmas, 
appeared in four manifestations; Economy-oriented education, 
limited initiatives for educational reform, intensifying human 
oppression, and intensifying human poverty. moreover, the 
study revealed that adopting critical pedagogy may limit the 
influence of capitalistic ideology in education. the study found 
that capitalism dilemmas cannot be overcome through 
capitalistic ideology and its liberalistic values;  but rather, it 
starts by liberating education from paradox of liberalism 
through recalling three basic principles: Education is not 
neutral, it is either with human or against it; poverty can be 
fought only when person perceives the value of his abilities; 
and oppression can be lifted only through tolerance and  
through cultivating humanistic educational curriculum.  

(Keywords Education, Educational Ideology, Capitalism, 
Critical Pedagogy, Critical theory, Consuming society, 
Educational Reform, Educational Philosophy, Sociology of 
Education). 

  

  

 المعلوماتية، ظاهرة "العولمة المتجددة"-تصل بتلك الثورة الرقميةوت
(Gillen & Ghosh,2007) ،شرعلرحيل المؤسسات ا التي فتحت الباب م

والشركات من دولة إلى دولة ومن ثقافة إلى ثقافة، وساهمت في تقلص 
ى العالم الواسع والمعقد في تنوعه وتناقضاته إلى عالم أشبه ما يكون بالقر

الصغيرة المكتظة بالتنوع الثقافي والتعددية األخالقية (عبد الرحمن، 
وجها آخر للتحديات التي  أظهرت). هذه الهجرة الثقافية واألخالقية 2001

لم تستطع تلك وتواجهها البْنية التعليمية في المجتمعات االستهالكية. 
تشكيل  المجتمعات المشاركة بشكل فاعل في توجيه ظاهرة العولمة أو

صبغتها الثقافية، فظهرت نتيجًة لذلك مالمح تحديات جديدة تمس قيم 
التعليم ودوره في تعزيز الحوار بين الثقافات المهاجرة والتمييز بين القيم 

في قدرة النظام ا ا واسع). بل أثارت شًك2015المتمازجة (المفتي، 
يجابي إا بشكل التعليمي الراهن على التفاعل مع معطيات العولمة وتحدياته

  يخدم تماسك المجتمعات واستقاللها.
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 إلى العالم خاللها من يعبر التي الحادة التغيرات هذه ظل فيو
 سياساته ومراجعة التعليم إصالح مشاريع تعد لم مستقبله،

 ياحتم ااتجاه صارت بل فحسب، تنموي خيار مجرد واستراتيجياته
 حية للبقاء االستهالكية تالمجتمعا في التعليم نظم تسلكه أن يجب

  ).1997 باترينوس، و عطاالله،و ،(بورنيت وفاعلة

 بها تمر التي والتحديات العالمية التحوالت تلك أثارت لقد
 هو كما (االستهالكية) المستهِلكة المجتمعات في التعليمية، البنى
 الُنظم قدرة مدى عن السؤال العربية، المجتمعات في الحال

 قدرتها وعن الشامل، التنموي دورها في االستمرار على التعليمية
 مجتمعاتهم ظروف مع اإليجابي التفاعل على األفراد مساعدة على

,Summers & Rizvi Donnelly, Barber ( والثقافية االقتصادية
 بالدراسات المهتمين جهود استحث الواسع السؤال هذا )2013

 التعليمية السياسات عصنا وكذلك والثقافية، واالجتماعية التربوية
 دور نكوص مأزق من الخروج سبيل في والنقد والبحث التأمل إلى

  واإلنساني). الشامل بمفهومها (التنمية التنموي التعليم

 يالحظ والمحاوالت؟ الجهود تلك في مالحظته يمكن لذيا ما
 اإلصالحي اتجاهه وقيد االقتصادية، بالذهنية انطبع قد غالبها أن

 خطابها من يلزم ماال والتزم اتية)،غمالبرا ( لذرائعيةا بمبادئها
 والثورة العولمة بفضل العالم أنحاء في وتوسع عبر الذي الرأسمالي،
  ).Malott, 2010( المعلوماتية

 وربما والمعرفي، االقتصادي االستهالك حالة ساهمت لقد
 إلى االستهالكية المجتمعات بها تمر التي األحيان، بعض في الثقافي
 الذهنية ومنطلقات بحدود التعليمية البْنية إصالح محاوالت تأطير

 هذه وتحولت ).2014 العوران، ؛2009 (الشيحي، الرأسمالية
 ؛)2011 (خليل، التربوية" "األيديولوجيا يشبه ما إلى الذهنية

 تلك في التعليم إصالح ومبادرات مشاريع توجه أيديولوجيا
  ).2014 (العوران، المجتمعات

 جعلت الرأسمالية األيديولوجيا هذه إن أخرى، عبارةبو
 مباشر وغير مباشر بشكل تتجه التعليم إلصالح التربوية المقاربات

 وقيـدت العالمي. العمل سوق بخدمة المتعلق الرأسمالي الهم إلى
 إلى المتجهة (البراغماتية) الذرائعية بغاياتها والتربية التعليم غايات
 احتياجات وتلبية واإلنتاج العمل على قادرة بشرية موارد تشكيل
  العمل. سوق

 التعليم اجتماعيات حقل في الدراسات من عدة تعرضت وقد
 عن الحديث زايدت كما ،التعليمية الرأسمالية لموضوع واقتصادياته

 في )education of Capitalization( "التعليم "رأسمالة
 داخل من اءسو )؛Dee, 2000( الماضي القرن من ناتعيسبال

 النموذج داخل من أو االقتصادي، )Paradigm( النموذج
   التربوي.

 هيمكن ال المثال، سبيل على االقتصادية، الدراسات إلى والناظر
 & Bowles( جينتس هيربت و بولز صمويل نياالقتصادي تجاوز

Gintis, 1976،( بأطروحتهما أكاديمي جدل من أحدثاه ماو 

Capitalist America ( الرأسمالية مريكاأ في بالتدريس مةوالموس
School in.( بعض عن الباحثان فيكش الدراسة هذه في 

 االقتصاد أسسو العادل الديموقراطي التعليم أسس بين لتناقضاتا
 سبيل في تحديات من التناقضات هذه تحدثه ما يناقشان ثم .الحر

  التعليمي. نظاملا صالحإ

 تلك في ظهرت ربوي،الت )Paradigm( النموذج داخل ومن
 ,Freire( فريير باولو التربوي المفكر أطروحات ،أيضا الفترة

Pedagogy ( المقهورين بيداغوجيا أطروحته أبرزها ومن .)2000
Oppresseds of(، الرأسمالي النظام دور عن السؤال فيها أثار التي 

 ناقشت فريير أطروحات .المهمشة والفئات الفقراء قمع تكريس في
 التعليم ساهم وكيف الثالث، العالم دول من كدولة لبرازيلا وضع

  المقهورين". بـ"تربية أسماه ما تعميق في الرأسمالي

 جيرو هنري أطروحات أخذت التربوي، االتجاه ذات وفي
)2016 2014, 2002, 1983, Giroux,( تربويا اجتماعيا منحى 

 وكشف يالرأسمال التعليم واقع فهم بمحاولة اشتغل حيث ،مستقال
 في جيرو ركز وقد .األمريكي الواقع في تتمظهر التي مالمحه أبرز

 هامظاهرو العالمية الرأسمالية تجليات أبرز رصد على دراسته
 آثار عن بالسؤال واشتغل منية.األو بل جتماعيةاالو ثقافيةال

 التنظيم وإعادة (كالخصخصة الرأسمالية والممارسات السياسات
 السياسات تلك تخلقه وما جتماعيةاال للتعليم) المؤسسي

 التحالف بتوجيهها يتفرد للتعليم جديدة أدوار من والممارسات
 المتحدة الواليات في ينيوالسياس المال قطاع بين المتماسك
    األمريكية.

 نفسها" تحارب بـ"أمريكا الموسومة أطروحاته أحدث وفي
)Itself with War at America.( قالعالئ رصد جيرو حاول 

 األمريكي، المجتمع في العنف ونزعة الرأسمالية الذهنية بين البنيوية
 التاريخية المؤشرات من مجموعة العمل هذا في جيرو ساقو

 جيرو يكشف .االجتماعي بالعنف الرأسمالية عالقة على والسياسية
 جيةوأكسيول بنية إحداث في الجديدة الليبرالية دور عن تحليله في

 جماعي عنف من يحدث فيما تمظهرت األمريكية الثقافة في للعنف
 الدراسة هذه في يخلص كما ،األمريكية المدراس في نار وإطالق

 المجتمع لوح الرأسمالية الثقافة في والسياسة المال تحالف أن إلى
 ومن ،الحقيقية العنف أسباب رؤية يستطيع ال مجتمع إلى األمريكي

   .)Giroux, 1620( إصالحها أو مواجهتها يستطيع ال ثم

 ماكليرن بيتر دراسات شكلت نفسها، المدرسة في
)2018 2015, 3005, 2003, McLaren,1995,( الواقع نقد في 

 من رئيسا امحور ريكيةماأل المتحدة والواليات كندا في التعليمي
 بتوظيفه سيما ال الرأسمالي، للتعليم كاديمياأل النقد محاور

 قررو الرأسمالي. التعليمي النظام ريحلتش كأداة النقدية البيداغوجيا
 فريير باولو بفكرة االتجاه الماضي القرن من الثمانينات منذ ماكليرن
 البحثي جهده سفكر التطبيق، حقل إلى النظرية رفوف من النقدية
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 أفكار من النقدية البيداغوجيا  له تؤصل ما ممارسة في والفكري
  الواقع. أرض على

 كتاب الحالي البحث بموضوع رتبطةالم طروحاتهأ أبرز منو
 to Introduction An Schools: in Life ( المدارس" في "الحياة

 Education) of Foundations the in Pedagogy Critical 
)Life in Schools: An Introduction to،فيه لخص والذي 

,McLaren ( الرأسمالي التعليم نقد في والمهنية البحثية تجربته
 اهتماما يبدي ال ماكليرن أن األطروحة هذه في ويظهر .)2015
 كتابه في يصرح كما ألنه وذلك ؛بتحليلها وال الرأسمالية بنقد كبيرا

 ويعيد ينعشها - وصفه حد على – الفاسدة جياتلولأليديو النقد أن
 ويثير .الرأسمالي التعليم بعد لما ينظر  نجده لذا .فيها الحياة

 ودور االجتماعي، الوعي تنمية في يمالتعل دور عن األسئلة
  نسان.اإل تمكين في التعليم مؤسسات

Peters & Olssen ( بيترز و سنلوأ يحاول آخر، اتجاه فيو 
 من وذلك ،الرأسمالية بالمعرفة هنيسميا ما اتجاه مالمح رسم (2005
 وتناقش االتجاه. لهذا واالقتصادية الفلسفية األسس تتبع خالل

 صعود بعد العالي التعليم أنظمة في الجوهرية تالتحوال دراستهما
 قامت التي التحوالت تلك أن الباحثان كشف قدو الجديدة. الليبرالية

 لتبرير يةرضرو كانت العالي التعليم ومؤسسات الجامعات بها
 العولمة، بين البنيوية العالقة الدراسة أكدت كما ،المؤسسي وجودها

 التفاعل أسهم وكيف  .لرأسماليا والتعليم الجديدة، والليبرالية
 التعليم مؤسسات تشجيع على العوامل تلك بين وسياسيا) (تاريخيا

 لفتوي بل األكاديمية. المؤسسات تقليدية من لالنعتاق العالي
 تشكيل إعادة في أسهمت العوامل تلك أن إلى االنتباه الباحثان
 فكريال الجانب على التركيز من وتحويلها األكاديمية الثقافية

 "النواتج بثقافة الباحثان ايسميه متقدمة ثقافة إلى والفلسفي
 المؤسسة تركيز تحول الجديدة الثقافة هذه في .المقاسة"
 األداء، ومؤشرات االستراتيجي، التخطيط قضايا إلى األكاديمية
 دور بتتبع ناالباحث قام ذاتها الدراسة فيو .الجودة ضمان وتدابير

 بالمعرفة يسمى ما مفهوم تعزيز في يةالرأسمال األيديولوجيا
 لتكون الجامعات توجيه في المفهوم هذا رود تتبعا كما الرأسمالية،

 أربعة خالل من وذلك الجديد المعرفة اقتصاد في رئيسيا محركا
 ستحواذاال نتاجها،إو المعرفة صناعة في: تتلخص أساسية راأدو
     المعرفة. وإدارة المعرفة، نقل و المعرفة، على

 )،Brown,1990( براون دراسة تناقش ذاته، السياق فيو
 بــ" الباحث اأسماه التي ،الرأسمالي التعليم في الثالثة الموجة

 يرصد الدراسة هذه وفي ).Parentocracy( الوالديقراطية"
 تعليم موجة أولها الرأسمالي. التعليم في برزت موجات ثالث براون
 )،Education Mass( اهيريالجم بالتعليم اتسمت التي العمال

 أخرى موجة -  بحتة تنافسية اقتصادية وألسباب - الموجة كلت تبع
 ركزت حيث والقدرة، الجدارة مبدأ على يركز التعليم جعلت

 يف وتنافست ،فيها للقبول معايير سن على  التعليمية المؤسسات
 كما "نخبويا"  التعليم صار الموجة هذه في .المميزين انتقاء

 ,Alhazmi & Ben Yahmed( يحمد وبن الحازمي يسميه
 يتنافس ظل الموجة هذه ظل في التعليمي النظام إن حيث ،)2017

 عمليات لتجويد عليا قدرات  ونيمتلك الذين األفراد استقطاب على
 أما ).Brown,1990( التنافسية قدراتها ورفع التعليمية المؤسسة

 يملكه ماب كبير بشكل يمالتعل رصف بارتباط فاتسمت الثالثة الموجة
 للمؤسسة مادية موارد توفير في تساهم قدرات من نساناإل

Parentocratic ( الوالديقراطي" "التعليم براون ويسيميها التعليمية
Education،( أكبر تعليم فرص ثرية عائالت من ألطفالل يكفل حيث 

 كشفت كما الفقراء. من أكبر إدراكية قدرات يمتلكون بمن مقارنة
 االتجاه عليها يعتمد التي الجدلية المنطلقات من جانبا براون دراسة

 حيث الدولة، عن التعليمية األنظمة استقاللية تشجيع في الرأسمالي
 من يحد قد التعليم في الدولة تحكم أن نوالتربوي الرأسماليون يرى
    تنافسيتها. من ويعيق التعليمية المؤسسات كفاءة

 دراسة في جاء ما استصحاب ذاته، السياق في أيضا، يمكن
 اإلصالحات الباحث يحلل حيث )،Botstein,1988( بوتستن
 من الثمانينات حقبة في كيةيمراأل المتحدة الواليات في التعليمية

 هناك بأن الحقبة تلك في السياسات تحليل كشفوي الماضي، القرن
 معللمجت (كنموذج األمريكي التعليم سياسات في جماعاإل يشبه ما

 تضمن للتعليم موضوعية معايير وجود ضرورة على الرأسمالي)،
 بأن التحليل يظهر ذاته الوقت في مؤسساته، أداء وكفاءة جودة
 تلك بأن التعليمية السياسات صناع لدى امنيض ًالوقبو ااعتراًف هناك

 الفرص في المساواة تحقيق من تحد قد الموضوعية المعايير
 التحاق من تعيق قد بل ،االجتماعية اتالطبق كل بين التعليمية

 ريالمعاي انطباق لعدم بالتعليم الفقيرة المجتمعات في األفراد بعض
 تنظر الرأسمالي التعليم سياسات بأن  بوتستن يؤكد و عليهم.
 فرصة وليس محددة هدافأو نتائج لتحقيق أداة أنه على للتعليم
 في ،التعليمية فرصال تكافؤ بمسألة التعذر فإن لذا .للمحتاج تمنح
 أو تحقيقها يمكن ال مثالية مسألة سوى تسلي ،الرأسماليين نظر

 بل الدولة. فيها تتحكم التي التعليمية األنظمة ظل في حتى إداركها
 لىإ أدى قد الطوباوئي الهم هذا على التركيز أن الرأسماليون يرى

 يةالعالم المعايير سقف عن وتخلفه وكفاءته التعليم جودة تراجع
2003) Jongbloed, Brown,1990; 1988; (Botstein,  

 سميث آدم معهد تقرير الرأسمالي االتجاه هذا يؤكدو
)1984 Institute, Smith Adam( الحكومة سياسات حول 

 بأن التقرير يشير حيث الماضي. القرن من الثمانينات في البريطانية
 يهدد ال ليمالتع في الفرص تكافؤ مبدأ تحقيق نحو الدولة اندفاع

 الفردية. للحرية تهديدا تعد قد إنها بل فحسب، التعليمية المعايير
 السوق لقوى عرضة التعليمي النظام يكون أنب التقرير يوصي ولذلك
   الحرة.

 عن دراسته في )1999( بدران كشف العربي، السياق وفي
 أسماه ما ظل في العربي التعليم تواجه التي التحديات بعض

 على التناقضات من مجموعة عن "،الرأسمالي لنظاما هيمنةبـ"
 المصري. التعليمي النظام منها يعاني التعليمية السياسات مستوى
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 على التعليمي النظام قدرة من تحد التناقضات هذه أن ويرى
 إلى جهد بكل يسعى الذي الغربي الرأسمالي النموذج " مواجهة
  والهيمنة". السيطرة

  اوأسئلته الدراسة مشكلة

 المجتمعات به تمر ما سياق في و سبق، ما ضوء في
 إلصالح وحاجتها التعليمية، البْنية تواجه تحديات من االستهالكية

 بينهما: فيما متداخلتان اجتماعيتان ظاهرتان تبرز التعليمي، نظامها
 .ِقيمية أيديولوجية وأخرى (أنطولوجية)، مادية تاريخية ظاهرة

  .(أكسيولوجية)

 من تعبر التي التغيير حتمية في التاريخية الظاهرة تتمثل
,Lagemann ( االستهالكية المجتمعات في التعليم بْنية خاللها

 Vaira, 1989; Anderson, 1991; Pannabecker, 2002;
 ُتـدفع تاريخي حتم بل ،اخيار ليس التعليم إصالح أن ذلك .)2004

 الهابطة "الجدلية يشبه ما إليه تدفعها المستهِلكة؛ المجتمعات إليه
 التحوالت بفعل تشّكلْت الجدلية هذه ).Gills,2010( الصاعدة"
 الثقافية التحوالت وبفعل جهة، من العالمي، االقتصاد في التاريخية
 أخرى جهة من االستهالكية، المجتمعات في تتكون التي والقيمية
 الحتمية هذه أوجدت لقد ).,Peters 2011 ؛2014 (العوران،
 ومراجعة التعليم بْنية وتطوير إلصالح االضطرار من حالة التاريخية
 التعايش على اقادر التعليمي النظام يبقى حتى التنموية؛ اتجاهاته
 وحتى تواجهه، التي العميقة التنموية التغيرات تلك مع والتكيف
 وتحوالت صارمة، اقتصادية ظروف من يرافقها ما استيعاب يستطيع
  ادة.ح سياسية

 النظر نعيد حين مالحظتها فيمكن ،األيديولوجية الظاهرة أما
 اإلصالح ومشاريع التطوير مبادرات يحف فيما ثقافي اجتماعي بوعي

Fiala & ( وقيمها المجتمعات هوية تمس كادت تحديات من
Lanford,1987(. أن المبادرات تلك في النظر إعادة كشفوت 

 التحديات مواجهة عن قصورها في ليس التعليمية األنظمة إشكالية
 الرأسمالية الذهنية في أيضا تكمن أزمتها إن بل فحسب، االقتصادية

 واإلصالح التطوير مسارات حددت التي الرأسمالية) (األيديولوجيا
,Peters  ؛2014 ان،(العور االستهالكية المجتمعات في الحتمي
2011.(  

 ماعياتاجت حقل في بالغ باهتمام ناالظاهرت حظيت وقد
 تواجهها التي التحديات طبيعة تشكيل في الفاعل لدورهما ؛التعليم
 النظم تفاعل مسار توجيه في البارز ولدورهما التعليمية، البْنية

 ؛2011 (خليل، وثقافية اقتصادية ظروف من تحفها ما مع التعليمية
  ).2005 مدبولي،

 حأبرزمالم استشكالي نقدي بشكل الحالية الدراسة وتستعرض
 األيديولوجيا أزمة من للخروج كمقاربة النقدية البيداغوجيا

  :رئيسين هدفين تحقيق إلى وتسعى الرأسمالية،

 ستشكاالتاال على الضوء تسلط أن األول: الهدف
 أيديولوجيا بوصفها الرأسمالية األيديولوجيا في األخالقية/البْنيوية

  تربوية.

 النقدية يداغوجياالب مالمح أبرز عن تكشف أن الثاني: الهدف
  الرأسمالية. األيديولوجيا حدود تجاوز في تساهم كمقاربة

   اآلتي: السؤال الدراسة طرحت الهدفين؛ ذينه لتحقيقو

 إشكاليات تجاوز في النقدية البيداغوجيا تساهم أن يمكن كيف
 المجتمعات في التعليم تواجه التي الرأسمالية األيديولوجيا
 أسست فرعية أسئلة أربعة السؤال اهذ عن تشعب االستهالكية؟

  كاآلتي: وهي مساره ووجهت للبحث

  التعليم؟ في الرأسمالية األيديولوجيا ألزمة البارزة المالمح ما .1

   النقدية؟ للبيداغوجيا الفلسفية السمات ما .2

   النقدية؟ للبيداغوجيا التربوية السمات ما .3

 ةأزم من الحد في النقدية البيداغوجيا تسهم أن يمكن كيف .4
  ؟ الرأسمالية األيديولوجيا

  الدراسة أهمية

 نقديا استشكاًلا تؤسس أنها في الحالية الدراسة أهمية تبرز
 البيداغوجيا تقدم خالل من ،األيديولوجي وسياقه التعليمي للواقع
 إصالح بمسألة اهتمت التي المقاربات أبرز من كواحدة النقدية
   وقيودها. ديولوجيااألي رهانات من بتحريره واشتغلت ،التعليم

 انسبي حديثة مقاربة يعد التربوي المسلك هذا مثل
 السبعينات في بالتشكل بدأت تربوية كمقاربة النقدية البيداغوجياف

 من كثير اهتمام تشغل وهي الحين ذلك ومنذ ،المنصرم القرن من
 اواسع جدًال أحدثت ذاته الوقت في أنها كما والباحثين، المفكرين

 الرأسمالي بالقهر تسميه ما على استشكالها بسبب التربوي الفكر في
 ,Freire ؛McLaren, 2015( له تمهد الذي األخالقي والتطرف

2000(.  

 نقد حول الدائر الجدل في الحالية لدراسةا وتسهم
 غير تبدو قد التي ممارستها وكشف الرأسمالية األيديولوجيا

 ,Giroux ؛Freire, 0142 (انظروا التعليم حقل في إنسانية
 التربوي للفعل نظرية طريق خارطة رسم إلى تسعىو ،)1997

 (انظروا األيديولوجي المأزق من به للخروج والتعليمي
McLaren, 2015(، األدبيات خالل ومن الحالي، البحث أن كما 

 بما واالجتماعي التربوي الوعي تعزيز في يشارك عليها، يعتمد التي
 حد على والعمل المعرفة أفاق فتح على قدرة من واالستشكال للنقد

   سواء.
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  الدراسة منهج

 النظرية منهج سلوك تم ،الدراسة أسئلة عن اإلجابة سبيل في
Brown, & Morrow 2011; McLaren, & Kincheloe ( النقدية
 المجتمعات في التعليم بْنية تواجه التي التحديات لتفكيك )1994

 باأليديولوجيا تحيط التي تالااالستشك عن وللكشف االستهالكية،
  الرأسمالية. التربوية

 التربوية األدبيات في شائع غير المنهجي االتجاه هذا يعد قدو
 الفلسفي الحقل في الدراسات من كثير في شيوعه رغم العربية
 في العربية غير الدراسات من كثير في كذلك و بينهما، وما واألدبي

   مايلي: منهجال هذا معالم أبرز من التعليم. حقل

 مدرسةب يعرف ما مبادئ على الدراسة منهج يقوم :أوًال 
 العلوم حقل في فكرية كحركة تشكلت التي ،فرانكفورت
 من مجموعة أطروحات خالل من ،والفلسفية االجتماعية
 جتماعيةاال األبحاث معهد في والفالسفة االجتماعيين المفكرين
 الماضي القرن وسبعينات ثالثينات بين فرانكفورت بمدينة

) Geuss, 2013; Fendler, & Popkewitz 1997; Held,
 من التخلص حاولت بأنها المدرسة هذه تميزت ).1981
 اتجاهات بين توفيقيا طريًقا وخطت ،الفلسفي نتماءاال سلطة
 أن يمكن كيف عن التساؤل على ركزت حيث ،المعرفة فلسفة
 لذا ؟فيه بارغوم اأخالقي اتغيير للباحث النظري الفعل يتيح
  .ذاته لوقتا في ومنهجي فلسفي اتجاه فهي

 :السمات من مجموعة من الحالية الدراسة منهج يتكون ثانيا 

  يلي: ما في تتلخص .بستيمولوجية)(اإل المعرفية

 بالدراسة نحوها نتجه التي واالجتماعية التربوية المعرفة أن 
 ورهتص كما فحسب، تاريخيَا اتراكمي كشفا ليست والبحث

ale,S ( الموضوعية ومبادئها الوضعية بستيمولوجيااإل
 Usher, ;2005 Krauss, 2002; Brazil, & Lohfeld,

 في تظهر أن واالجتماعية التربوية للمعرفة يمكن بل ،)1996
 تقاطعات في والنظر التأمل إليها يقود استنتاجات شكل

 ذلك ونيَك وما االجتماعي واقعهم مع للباحثين الذاتية التجارب
 المعرفة إن أخرى، بعبارة وأفكار. أحداث من الواقع

 التي واللغوية األدبية المعرفة مع تتشابه والتربوية االجتماعية
 في واالستشكال والتأمل النظر إعادة خالل من تتشكل

 اإلنسان تجارب مع والتربوية االجتماعية الظواهر تقاطعات
 مسألة أن كما )،,Mack, 2003; Cunliffe 0201( الذاتية

 ذرائعية مسألة النقدية النظرية في والذاتية الموضوعية
 (قنصوة، الدراسة غاية منها المسافة يحدد ماتية)غ(برا

 بستيمولوجي)(اإل المعرفي الوهم من فإنه لذا )؛2007
 والباحث معرفته عن والعارف نظره عن الناظر عزل محاوالت

 تغير خّلاقة معرفة جإنتا الدراسة غاية كانت إذ بحثه. عن
 فاعل من له بد ال فعل فالتغيير والتربوي؛ االجتماعي الواقع
  بتجلياته. شاعر ،به متصل

 رفة"بالمع العارف "عالقة )Guba,1990( النقدية النظرية في 
 تفتح االستشكالية العالقة هذه فإن لذا ونقد؛ استشكال عالقة

 لنسقيا الوعي مأزق من للخروج النظري األفق للباحث
 يجول التي المعرفة على تهسلط من وتخفف السائد، التاريخي

  .),Kincheloe, & Tobin 2006( البحث حولها

 :النظرية فإن (األكسيولوجية) األخالقية الناحية من ثالثا 
 منتجة بْنية أنها على والتعليمية االجتماعية للبْنية تنظر النقدية
 نتاجإ في اإلنسان حق في للتحكم ومناهضة ،اإلنسانية للقيم
 التعليم بْنية عن التصور هذا واقعه. مع تتناسب معرفة

 الجانب على التركيز إلى الباحث يقود الدراسة) (موضوع
 أو )2015(عطوان، والتربوي التعليمي الفعل في األخالقي

 سلطتها من ومتخلصا السابقة للمعرفة محيدا تقدير أقل على
  .)006Humphries,2 & Gran( وتحكمها

 واألخالقية بستيمولوجية)(اإل المعرفية السمات هذه :رابعا 
 معالجة وطريقة الدراسة منهج على انعكست (األكسيولوجية)

 المنهجية السمات في ذلك يتجلى ،وعرضه الموضوع

  اآلتية: (الميتودولوجية)

  االستشكال مبدأ على الدراسة تعتمد)Problematization(. 
 حقل في الرأسمالية األيديولوجيا لنقد الموجه االستشكال

 على الوقوف للباحث يتيح االستشكالي المنهج هذا التعليم.
 ويمنحه ،المسبقة لمسلماته الخضوع دون التعليمي الواقع
 الواقع على والمسيطرة المتمكنة الظواهر في للتأمل فرصة

 قسما الباحث يفرد فلم لذا ؛الواقع قيود من امتخفًف التعليمي
 النقدي البحث إن حيث السابقة، والدراسات لألدبيات مستقال

 جزءك بل الموضوع، لفهم كأداة السابقة الدراسات إلى ينظر ال
   .النقد موضوع من

 الباحث يتجنب أن األول، النقد: في نيمسلك الدراسة انتهجت 
 في ينظر بل ،الدراسة لمشكلة المباشر والتفسير التحليل

 يشبه بـما الباحث ويقوم ،اهرالظو من غيرها مع تقاطعاتها
 (تركي الزماني ظرفها متجاوزا الظاهرة دون ما في "النبش"

 النقد من والهدف الغاية تكون أن الثاني، ).1993 والبيالوي،
 الواقع نقد خالل من وذلك اإليجابي، والتغيير الفكري التنوير

 الرأسمالية؛ األيديولوجيا سلطة من لتحريره والسعي ،التعليمي
 حين البحثة بالصرامة إخالًال وال منهجيا تحيزا ليس لذا

  للنقد. الخاضعة القضية على االستشكال الباحث يمارس

 موضوع معالجة أسلوب على انعكست المنهجية السمات هذه 
 حضورا هناك أن يالحظ حيث ،إبرازها وطريقة الدراسة
 واستنطاق الظاهرة تفسير في حضوره يتجلى للباحث،
   اتجلياته

 الدراسة في اتباعه تم الذي النقدي المنهج نإ القول خالصةو
 البيداغوجيا فيه تأسست الذي الفلسفي اإلطار مع يتسق الحالية
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 ومنهجيتها) الدراسة فكالهما(موضوع الدراسة). (موضوع النقدية
 في نلمحه واحدة. (إبستيمولوجية) معرفية مشكاة من يصدران

 البحث قاد المنهج هذا ،فرانكفورت) ة(مدرس النقدية النظرية اتجاه
  وعرضه. الموضوع معالجة أسلوب وصاغ والباحث،

  الرأسمالية األيديولوجيا

 العلوم في المتكررة المصطلحات من األيديولوجيا مصطلح
 ما على الداللة إلى تحول استخدامه ولكثرة والسياسية، االجتماعية

 و .),Laclau 1996( محددة داللة من والمفرغ العائم المفهوم يشبه
 أيديولوجيا كلمة أن يقرر حيث المنحى، هذا )2012( العروي يؤكد
 اللغة إلى هاجرت لكنها األفكار، عالم الفرنسي أصلها في تعني

 إلى أخرى مرة عادت ثم ،متنوعة سياقات في لُتستخدم األلمانية
 إلى كلها ترجمتها الصعب من جديدة بمعاني مثقلة الفرنسية اللغة

 أوعقيدة، ذهنية، إلى ترجمتها أن كما واحدة. كلمة في العربية لغةال
 ودالالتها معانيها لبعض ترجمة سوى ليست فكرية، أومنظومة
 الدراسة هذه في المهم من فإن لذلك بها. تحملت التي الواسعة
 نعنيه ما فهم على يساعد بشكل بها المراد المعنى تحديد

  الرأسمالية. باأليديولوجيا

 من يظهر ما حول يدور لأليديولوجيا االجتماعي معنىال إن
 من بها يرتبط وما ،معينة سلوكية أنماط في واتجاهات ومبادئ أفكار

 األخالقية المبررات وتمنحه ،الواقع توجيه في تسهم أخالقية مبادئ
  .),Laclau 1996( تغييره تبرير أو عنه للدفاع والقانونية

 في الرأسمالية يديولوجيااأل فإن المفهوم هذا من انطالقا
 التعليمي الفعل توجهو تبرر التي والقيم األفكار تعني الحالية الدراسة
 ).2011 (خليل، وتغييره إصالحه مسار وتحدد أخالقيا وتبرره

 تتضمن الرأسمالية األيديولوجيا فإن المفهوم هذا ضوء  وفي
 وتوجه ررتب التي الرأسمالية واألخالق األفكار محور األول، محورين:

 وإصالح لتغيير والمبررات الدوافع محور والثاني، التعليمي، الواقع
   .الواقع ذلك

 من األول السؤال عن اإلجابة الباحث يحاول القسم هذا في

 ألزمة البارزة المالمح عن يتساءل والذي الدراسة، أسئلة

 أبرز فيه ستعرضيو ،التعليم في الرأسمالية األيديولوجيا
 أنها وكيف ،الرأسمالية الذهنية تكون التي البْنيوية التااالستشك
 المجتمعات في ومؤسساته التعليم توجه أيديولوجيا إلى تحولت

  االستهالكية.

   الرأسمالية األيديولوجيا مالمح .1

 مختلفة، بتطورات عبرت هاأن يجد سماليةأالر لتاريخ تبعتالم إن
 أسسها، صياغة في أسهمت ،تراكمية اجتماعية فلسفات ظل وفي
 باالتجاه راعبوو ،)Physiocracy( الطبيعي االتجاه من ًءابد

 الجديدة بالليبرالية يسمى ما إلى  ثم )،Keynesianism( الكينزي
)Neoliberalism.( في أسهمت وغيرها االتجاهات تلك كل 

,Schumpeter  2009 محمد، ( متدرج بشكل الرأسمالية تكوين
1989) lHal 1976, Genovese-Fox 2013;.  

 مادي تقدم من للعالم قدمه بما الرأسمالي النظام واستطاع
 من اإلنسان تحرير إلى تدعو مبادئ من إليه يستند وبما وسياسي،

 الصراع أعقاب في سيما ال ،واسعا قبوًلا يجد أن السياسي، سلطة
 من الصراع ذلك أنتجه وما بالعالم، عصف الذي والعرقي الطبقي
 الناظر فإن لذا وقهر. دمار من خلفتاه وما ميتين،دا عالميتين حربين

 استطاعت أنها يلمح الحديثة الرأسمالية وخطاب تاريخ في المحايد
 صامدا نظاما ظلت أنها كما االقطاعي، للنظام ناجحا بديًلا تقدم أن
 حيث يكتمل؛ أن قبل أفل الذي االشتراكي اليساري لخطابا وجه في

 إلى النظرية مبادئها تترجم أن عن جزتوع االشتراكية الفكرة نكصت
 من ويحررها المجتمعات تقدم في هميس حقيقي تنموي مشروع

 استطاعت حين نافع بديلك الرأسمالية وظهرت بل .وفقرها هازعج
  ).,Sennett 2007( تحميها وأن الصناعية الثورة تقدم أن

 يكونان يكادان رئيسين مبدأين على عموما، الرأسمالية، وتقوم
 يدور الرأسمالي. النظام بها مر التي التحوالت معظم في بتينثا

 فيدور الثاني المبدأ أما الخاصة، الملكية فكرة حول األول المبدأ
 أن يتيح الرأسمالية الملكية مبدأ إن االقتصادية. الحرية مبدأ حول

 مجرد وليس اإلنتاج عوامل األعمال وأرباب الخاص القطاع يتملك
 زهارأب من عدة مناحي آخذ فقد الحرية مبدأ اأم فحسب. اإلنتاج
 فالسلطة وتدخلها. الحكومة سلطة من واألعمال المال قطاع تحرير

 والطلب والعرض الملكية للقوانين إال ليست الرأسمالية في
  والمصلحة.

 اإلصالح سياق في محصور الحالية الدراسة موضوع أن وبما
 مالمح أبرز لىإ السياق هذا في اإلشارة فيجدر التعليمي؛

 ويمكن التعليمي، النظام على انعكست التي الرأسمالية األيديلوجيا
  التالية: المالمح في تلخصيها

 إدارته أساليب وتجويد التعليم قطاع مأسسة :األول الملمح 
 مالحظة ويمكن  التعليمية. المؤسسات في األداء كفاءة لرفع
 من لعاليا التعليم سساتؤم من كثير تحول في الملمح هذا
 الهرمي التنظيم نمط إلى التعليم إدارة في األفقي التنظيم نمط

 مؤسسات سعي من عزز والذي ،األعمال قطاع في السائد
 قطاع في للعاملين ودقيقة محددة توصيفات إيجاد إلى التعليم
 والصناعة عمالاأل قطاع في ودوجم هو كما تماما التعليم،
2013) Nelson, & (Cassell 

 خصاألوب التعليم مؤسسات بين التنافس :الثاني الملمح 
 تلك أداء تجويد في أسهم والذي ،العالي التعليم مؤسسات

 التعليمية المؤسسات أن ذلك نواتجها. وتحسين المؤسسات
 بين الكبير التنفاس ظل في االستمرار تستطيع ال الضعيفة

 المميزين واألكاديمين الطالب استقطاب في الجامعات
) Ben & Ahazmi 2004; Rhoades & erSlaught

2017) Yahmad,  
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 التعليمية المؤسسات موارد مع التعامل مراقبة :الثالث الملمح 
 رأسمال باعتبارها وحمايتها المعرفية أو المالية سواء

 الملكيات وحماية نفاقاإل ترشيد في أسهم مما ،للمؤسسة
 ظهر قالسيا هذا وفي التعليمية. للمؤسسات والمادية الفكرية
 مؤسسات داخل األعمال وريادة بداعباإل بارز اهتمام أيضا

  المعرفي. باالقتصاد يسمى فيما الموارد أهم حدأك التعليم

 في مباشر وغير مباشر بشكل أسهمت الثالثة المالمح هذه
Adam)  التالية بالمظاهر يتسم رأسمالي تعليمي نظام تشكيل

stein,1988)Bot 1990; Brown, 1984; Institue, Smith: 

 مؤسسات إلى التعليمية المؤسسات تحول :األول لمظهرا 
 على الحكومات الرأسمالي النظام شجع حيث واقتصاد، أعمال

 ومواردها أدائها كفاءة لرفع التعليمية المؤسسات خصخصة
   والبشرية. المالية

 اإلقتصادية باألزمات التعليمي النظام تأثر :الثاني المظهر 
 التدخل على الحكومة قدرة من يحد مما ق.السو واضطرابات

 إلى تحولت التي التعليمية المؤسسات إنقاذ في كبير بشكل
   خاصة. مؤسسات

 كفاءة بموضوع التعليم مؤسسات اهتمام :الثالث المظهر 
 الفرص تكافؤ مبدأ حساب على الموارد وتنمية األداء

 كما الخاصة. الظروف وذات المهمشة للطبقات وتوفيرها
 الصعبة الحقائق من أن ),Botstein 1988( بوتستن يصرح

 التعليم من المحرومين أن الحياة في  بها االعتراف يجب التي
 على فالحصول وظروفهم، أنفسهم سوى يلوموا أن يمكن ال

 لسعي نتيجة وليس وإمكاناتهم الناس لسعي نتيجة  التعليم
 .تهااوإمكان الدولة

  التعليم في الرأسمالية األيديلوجيا أزمة .2

 معظم علي تسيطر وأخذت المال رأس سلطة توسعت أن بعد
 إلى الرأسمالية تحولت ،)McLaren, 2005( الحياة نواحي

 توجيه و تشكيل في وأسهمت ،كنفها في العالم يعيش أيديولوجيا
 التعليم أنظمة على فرضت بل وممارساتها، التعليمية النظم مسار

 المشكلة ما لكن ).2011(خليل، والكفاءة للجودة الخاصة معاييرها
 النظام إصالح بموضوع ذلك وماعالقة ؟الرأسمالية األيديولوجيا في

   ؟التعليمي

 األنظمة دور عن يتنامى والسؤال الماضي القرن سبعينات منذ
 وأشكال الفقر حاالت من والمجتمعات اإلنسان تخليص في التعليمية

 من العديد بعده جر السؤال أن كما ؛األيديولوجي القهر
 الذرائعي التعليم أنظمة وحيادية نزاهة حول العميقة االستشكاالت

 وصيانة اإلنسان تنمية في خفاقاتهاإ وعن الرأسمالي، اتي)مغ(البرا
   ).,McLaren 2015( إنسانيته

 ومست التربوية النظرية اجتاحت الشك من حالة ظهرت لقد
 خاللها ومن الرأسمالية، األيديولوجيا بها تدثرت التي الليبرالية القيم

 بلغت وقد .)Giroux,1988( التعليمي النظام على سلطتها أحكمت
 قناع وكأنها الليبرالية بدت حين مستوياتها أعمق الشك حالة

 النظام في تحكمها ويبرر الرأسمالية ممارسات يخفي أخالقي
 به يمر وما التعليم واقع في بالتأمل ).,McLaren (2015 التعليمي

 األيديلوجيا أزمة تتجلى االستهالكية، المجتمعات في ماتأز من
   ):1 (شكل يلي فيما التعليمي بالنظام الرأسمالية

  

  مالمح أزمة األيديولوجيا الرأسمالية في التعليم :1شكل 

 النظام من جعلت الرأسمالية األديويلوجيا أن :األولى األزمة 

 ،االقتصادي امللنظ تابعة (براغماتية) ذرائعية أداة التعليمي
 السوق لمزاج ورهينة الحادة االقتصادية للتحوالت ومنساقة
 في التعليم أزمة اختزلت واالنسياق التبعية هذه المتقلب.

 جودة معايير وأسست االقتصادية، وكفاءته فاعليته تراجع
 البشرية الموارد إعداد في قدراته على بناء التعليمي النظام

 سوق احتياجات سد في والمساِهمة واإلنتاج، للعمل المناسبة
 تنظر االستهالكية المجتمعات جعلت الفكرة هذه العمل.
 كنظام وليس االقتصادي النظام لتنمية أداة أنه على للتعليم

  االجتماعي. دوره في له مواز

 ا الثانية: األزمةيتضمنه وما السابق التبعية، لمظهر امتداد 
 إصالحيا، خطابا ليةالرأسما األيديولوجيا حملت أفكار، من
 الراهن التعليمي النظام أزمة جوهر إلى الوصول عن قاصرا بدا
 إصالح مسارات جعل القصور هذا تحديات. من يواجهه وما

 في تدور وبقيت مشكالته، جذور معالجة عن تحيد التعليم
 إصالح خطاب بقي حيث االقتصادي؛ النظام أزمة منعطفات
 والتوظيف، البطالة مشكالت طارإ في يتحرك محدودا التعليم

 االقتصاد وشروط جودته، مقابل التعليم تكلفة وتحديات
 جوهر تمس ال قضايا من شابهها وما المعرفة، على المبني
 تمس أصبحت بل السطحية، بهذه تعد لم التي الفعلي. األزمة
 ،االجتماعي الوعي خدمة في وفاعليته االجتماعي التعليم دور

 ،المواطنة قيم وتعزيز ،االجتماعي والسلم الةالعد قيم وصيانة
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 االجتماعية التنمية احتياجات تحقيق في التعليم فاعلية ورفع
  الشاملة.

 الحظ الثالثة: األزمةالمجتمعات في متكرر بشكل ي 
 اإلنسان قهر كرست الرأسمالية األيديولوجيا أن االستهالكية

 من التعليمي النظام حولت حيث مباشر؛ وغير مباشر بشكل
 نظام إلى المعرفية اإلنسان طموحات إرضاء في يسهم نظام

 طموحات لتحقيق يوظُفه ثم المعرفي، اإلنسان شغف يستغل
 امتالك في غرورها وإرضاء الرأسمالية، اقواألسو الشركات
 النظام تحول االستغالل، لذلك امتدادا فيها. والتحكم المعرفة
 إلى لينحاز النبيلة اإلنسانية مقاصده عن منظم بشكل التعليمي
 خطاب في ذلك يتجلى العمل. وسوق الشركات مقاصد

 أن يعدو ال المتعلم اإلنسان أن فكرة يعزز الذي الرأسمالية
 المال شركات حاجة يسد أن دوره بشريا، موردا يكون

 على والسوق للشركات سلطة أوجدت الفكرة هذه واألعمال.
 إتمام بعد وظيفة يجد أن طموحه غاية وجعلت ،المتعلم الفرد

 بقبول امرتبًط ونجاحه اإلنسان فشل صارو التعليمي. مشواره
 نم شكل يتجلى المظهر هذا وفي له، الرأسمالي السوق
  الرأسمالية. والسلطة القهر أشكال

 ا الرابعة: األزمةخ القهر، مظهر من قريباأليديولوجيا ُترس 
 األنظمة ظلت حيث الذاتي، اإلنسان فقر فكرة الرأسمالية
 "ليبيع وحاجته اإلنسان افتقار تعزز واع، غير بشكل التعليمية

 يشعر أن أجل من العمل سوق في المعرفي وشغفه ذاته"
 مالم فقير فالمرء اإلنسان، في الفقر زرعي وهكذا ه،بوجود
  السوق! يقبله

 أنها إال األخالقي، وتراجعها االستشكاالت هذه حدة ورغم
 في الفضل يعود االستهالكية! المجتمعات في للقبول طريقها وجدت

  الرأسمالية. األيديولوجيا تتبناه الذي الليبرالي الغطاء إلى ذلك

 خالل من التعليمي اتجاهها تبرر أن ليةالرأسما استطاعت لقد
 إلى وتدعو اإلنسان حرية تتبنى التي الحديثة الليبرالية مبادئ

 لفهم المهم من كان لذلك، ؛الفردية حقوقه وصيانة استقالله
 التي الليبرالية المبادئ بعض على الوقوف الرأسمالية األيديلوجيا

  التعليمي. الرأسمالية سلوك تبرر

  الرأسمالية لأليديولوجيا أخالقي كقناع لجديدةا الليبرالية .3

 تكوين في يؤثران رئيسين ينألمبد الحديثة الليبرالية تؤصل
 القيم مع ويتعارضان بل اتجاهه، فيو الرأسمالي التعليمي النظام

  :النظر ندقق حين للتعليم، واالجتماعية اإلنسانية

  تدعو حيث التعليمية، المؤسسة استقالل األول: المبدأ 
 عن والمجتمع الدولة سلطة نزع إلى الحديثة الليبرالية

 وحرية التعليم ديموقراطية باب من التعليمية، المؤسسات
 وال ،ًالنبي أخالقيا مبدأ ظاهره في المبدأ هذا يبدو قد الفرد!
 أزمة من الرأسمالية األيديلوجيا على يستشكل ما يبرر

 التعليم أزمة هرمظا في النظر إعادة خالل من لكن أخالقية.
 يالحظ الشعارات، من أبعد ما إلى الذهاب وبعد الرأسمالي،

 سوى ليس االستقالل لمبدأ الرأسمالية تطبيقات أن الناقد
 النقدية) البيداغوجيا رواد (أحد ماكليرن يقول كما "قناع"

 .)McLaren, 2015( ارس"المد في الحياة" النقدي كتابه في
 يمكن أيديولوجي، معنى رأسماليةال الذهنية في فاالستقالل

 هذا أدى لقد الواقع. في وانعكاسه ممارسته خالل من إدراكه
 معركة لخوض التعليمية المؤسسات ُتدفع أن إلى المبدأ
 االجتماعي والتوجيه الدعم عن مستقلة الشرسة السوق

 احتياجات لتساير منها وعي دون تسارع وجعلها والثقافي.
 في مسارعتها من أكثر رغباته، سد على وُتنافس العمل سوق

 لقد أخرى، بعبارة المحلي. مجتمعها احتياجات على التركيز
 لظاهرة أخالقي كغطاء االستقالل مبدأ الرأسمالية وظفت

 من .),Harvey 2007( التعليمية والقيم المؤسسات "تسليع"
 على شرعية فيضت أن الرأسمالية استطاعت المبدأ اهذ خالل

 والطلب العرض لقوانين التعليم مؤسسات إخضاع ممارسات
 االجتماعي، الوعي تنمية موضوعات تعد لم وبهذا السوق، في

 السياسات صناع عند األولوية بذات االجتماعية والعدالة
 ومتطلبات العمل، سوق احتياجات أملته بما مقارنة التعليمية،

  أهمية. من تنميته

 والثقافية ياسيةالس القيود من الفرد حرية الثاني: المبدأ 

 مبادئ أظهر من المبدأ هذا يعد المحيطة، واالجتماعية
 له ويتيح اإلنسان حرية من يعزز ظاهره في وهو الليبرالية،

 أو الثقافية سواء الجمعية القيود من للتخلص مساحة
 تطبيقات في النظر إعادة فإن أخرى، مرة السياسية.
 إتاحة سوى يعني ال أنه على يؤكد المبدأ لهذا الرأسمالية

 الخاص وتغول ،(المجتمع) العام على (الفرد) الخاص سلطة
 تراجع إلى أدى المبدأ هذا ).,Giroux 4200( العام في

 إسهامها من وحد االجتماعي، دورها عن التعليمية المؤسسة
 عامة مؤسسة من تتحول وجعلها االجتماعي، الوعي تنمية في
 استطاعت لقد فراد.األ ثراء في تزيد خاصة مؤسسات إلى

 يعرف ما تبرير المبدأ هذا خالل من الرأسمالية األيديولوجيا
 تعميمها مقابل في التعليمية المؤسسة بخصخصة

)2015 ,McLaren(.  

 في مباشر بشكل أسهمت الجديدة الليبرالية أن القول، خالصة
 الغطاء ومنحتها بل الرأسمالية، لأليديولوجيا التعليمية األنظمة تقبل

  سواء. حد على جتماعيااو فرديا مطلبا يجعلها الذي ألخالقيا

  تربوية كمقاربة النقدية البيداغوجيا

 عن اإلجابة الباحث يحاول الدراسة من القسم هذا في
 المنطلقات ما وهما: الدراسة أسئلة من والثالث الثاني ينالسؤال

 غوجياللبيدا التربوية السمات وما النقدية؟ للبيداغوجيا الفلسفية
 المفيد من النقدية، البيداغوجيا مالمح عن الحديث وقبل النقدية؟
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 كمصطلح البيداغوجيا مفهوم على الضوء من شيء يسلط أن
  تعليمي.

   المصطلح إشكالية .1

 العربية اللغة إلى حرفيا منقول البيداغوجيا لفظ أن الواضح من
 ما بسبب الباحث من مقصود النقل وهذا ؛بالترجمة يعالج أن دون

 ولغته سياقه في مفاهيمي إشكال من البيداغوجيا مفهوم عليه ينطوي
 في )Pedagogy( كلمة من البيداغوجيا مصطلح ُنقل لقد األم.
 تفيد كما اليونانية من إليها انتقل قد بدوره والذي اإلنجليزية، اللغة

 اليوناني أصلها في البيداغوجيا تعني اإلنجليزية. اللغة قواميس
 في الدارج األصلي معناه عن اصطالحيا ابتعد لكنه ،الاألطف مرشد

 علوم في متداخلة مفاهيم منظومة على للداللة وتحول األم، لغته
 من البيداغوجيا مفهوم أن إلى ويشار .االجتماع وعلم التربية

 الموجود التعقيد ذلك في تجاوز وقد التعليم، في المعقدة المفاهيم
 مفهوم أن إلى يعود التعقيد ذلك سبب أن ويعتقد التربية. مفهوم في

 من مجموعة تداخل عبر الغربي الفكر في تشكل قد البيداغوجيا
 وفن التربية، فلسفة التربية، علم "التربية، مفهوم أبرزها من المفاهيم
 مقابل له يوجد ال البيداغوجيا مفهوم أن يرى فهو لذا التربية".

 أو أكاديميا تعريبه ميت ولم العربي التربوي الفكر في إصطالحي
  ).2003 (وطفة، ثقافيا

 حاول الذي ،دوركايم االجتماع، عالم التعقيد هذا إلى يشيرو
 بإشارته وذلك ،البيداغوجيا مفهوم في اإلشكالية الجوانب عن الكشف

 من البيداغوجيا تتضمنه ما على مؤكدا ؛العملية" "النظرية بأنه إليه
 ،دوركايم من وقريبا .)Durkheim, 2013( النظري/العلمي ثنائية

 تجمع البيداغوجيا داللة أن يؤكد الذي بست، السيميائي، الباحث
        والتعلم التعليم وفن التربية علم بين ؛والفن العلم بين

1988) (Best,. البيداغوجيا مصطلح تجعل المفاهيمية الثنائية هذه 
 استصحابها عبيص التي الداللية اللوازم من بالعديد ومرتبًطا غنيا
 نقل أن كما سياقها. في نشأ التي غير أخرى لغة إلى ترجم إذا

 مستقل بحثي مقصد صرف عربي مصطلح في العربية إلى المفهوم
 على وبناء  ذلك. ألجل ُتقام تربوية-لغوية دراسة في يفرد أن ينبغي
  العربية إلى منقوال المصطلح استخدام الباحث يرى تااالعتبار هذه
 هو بل حال، أية على مبتعدا ليس المسلك هذا ومثل ، مةترج دون
 العربية واالجتماعية التربوية األدبيات من كثير في رائج

  ).1996شيخي، ؛2001والزاهير، طروس ؛2005(بوعالق،

 ،الحالية الدراسة في النقدية البيداغوجيا ىمعن عن لإلجابةو
nwoodGree ( وود قرين التربوي المعجم تعريف استصحاب يمكن

 Dictionary( عرفها حيث الحالية، الدراسة في إجرائي كمعنى 
 التأمل على المتعلم تشجع التعلم، و للتعليم مقاربة  بأنها: المعجم
 ما في و مجتمعه/ــا، في القهر و السلطة، موضوعات في النقدي
 الخاص فهمهم تشكيل على ُتعينهمو القائم، الوضع لتغيير فعله يمكن
 .كما المتعلمين تجربة في مهما مكوًنا باعتبارهما لطة،وللس للهوية

 الطالب مساعدة خالل من النقدي الوعي لتعزيز تعليمية مقاربة أنها

 االجتماعيةو السياسية، القوى وتحديد عيشهم، طريقة تحليل على
 على العمل من يتمكنوا أن جلأ من ذلك كل واقعهم في تؤثر التي

 & ,Collins( القوى تلك وضعتها التي العوائق تجاوز
O'Brien, 2003(.  

 الذي ،النقدية البيداغوجيا مفهوم فإن ،السياق هذا فيو
 تتبنى التي التربوية المباديء إلى النظر على قتصري ال ،نعالجه

 الفكري الجانب يناقش ال أنه كما فقط، التعليمية المؤسسة تطبيقها
 إلى تنظر بل ،فحسب النقدية البيداغوجيا عليه تقوم الذي والفلسفي
 .التطبيقة وتجلياتها التربوية الفلسفة بين الحاصل والتمازج التداخل

 النقدية البيداغوجيا رواد عالجه الذي المفهوم ذاته هو المفهوم هذا
;McLaren, (Freire,2000 ;2015 ( النقدية أطروحاتهم في

1994 Giroux,. 

  النقدية للبيداغوجيا الفلسفي االتجاه .2

 تعزيز في ودورها النقدية البيداغوجيا عن الحديث يكتمل ال
 منه استلهمت الذي الفلسفي منشئها باستعادة إال االجتماعي الوعي
 استبصار جوهرها في النقدية البيداغوجيا أن ذلك النقدية. روحها
 وعي واستنهاض التعليمي، الوقع فهم إلى النفوذ غايته معرفي،
  الفلسفة. أنش وهذا أزمته، من للخروج اإلنسان

 ما بفلسفة ظهورها منذ النقدية البيداغوجيا ارتبطت لقد
 للبيداغوجيا الفلسفي االتجاه ولمعرفة ،النقدية بالنظرية يعرف

 النقدية. النظرية وسمات مالمح أبرز إلى النظر من بد ال النقدية
 خالل من م،1930 عام منذ التشكُّل في النقدية النظرية بدأت فقد

 في ساهموا الذي والمفكرين، الفالسفة من عةمجمو أطروحات
 بمدرسة (عرفت مختلفة مراحل في الفكري خطابها تطوير

 (مدرسة النقدية النظرية تاريخ في البارز منو فرانكفورت).
 ضد (راديكالية) جذرية فعل كردة بدا ظهورها، أن رانكفورت)،ف

 وما تالثالثينا في سائدة كانت التي الفكرية المظاهر من مجموعة
 المظاهر من العديد أن كما ).2010 المعطي، عبد و (بحري بعدها
 فرانكفورت مدرسة خطاب نضوج في أسهمت الفكرية

)2002,Bottomore(، ا المظاهر تلك أكثر من واأوت إلهامفي ثير 
 يلي: ما النقدية البيداغوجيا

 االشتراكي. الماركسي الخطاب تراجع األول: المظهر  

 االجتماعية لنظما في الرأسمالية توسع الثاني: المظهر 
   والفكرية.

 الوضعية بستيمولوجيااإل قصورل النقد تكرر الثالث: المظهر 
 االجتماعية الظواهر وصف تتجاوز اجتماعية معارف إنتاج عن
  .تغييرها إلى

 لمناخ مهدت أنها إال سلبية، بدت وإن الثالثة المظاهر تلك
 والذي بستيمولوجيا)،(اإل عرفيالم الفكر بنضوج اتسم ثري، فلسفي

 السياق، هذا فيو وتكوينها. بالمعرفة اإلنسان بعالقة مهتما كان
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 في الدائر المعرفي الجدل بنضوج متأثرة النقدية النظرية ظهرت
 يحاول نقديا اتجاها تطور أن بخطابها واستطاعت الفلسفي، الوسط
 وعي تحترم أوسع جوانب إلى بستيمولوجياإل بالجدل العبور

  اإلنسان.

 قد كانت جدلية، مطارحات ثالث إلى هنا اإلشارة تجدرو
 في مباشر غير بشكل وأسهمت النقدية، النظرية ظهور إبان نضجت
 لمدرسة (الميتودولوجي) والمنهجي بستيمولوجياإل المنطق نضوج

 والنقاشات المطارحات تلك أبرز منو النقدية. ونظريتهم فرانكفورت
  : يلي ما

 اتجاه من تبعها وما  (الظواهرية) الفنومنولوجيا ةفكر بزوغ 
  ).,Marsh 1985 (انظروا وجودي

 الظواهر تحليل في (التأويلية) الهرمنوطيقيا مقاربات نضوج 
  .)Held & Thompson, 1982 انظروا ( االجتماعية

 الماركسي االتجاه إلنعاش كمحاولة الجديدة الماركسية ظهور 
  .)to,Ara 2016 (انظروا بريقه فقد الذي

 تشكيل في االتجاهات تلك حول الدائر الفلسفي الجدل ساهم
  مستويين: على النقدية للبيداغوجيا والمنهجي الفكري اإلطار

 اإلبستيمولوجي): (النظام المعرفة مستوى األول، المستوى 
 جياومنول والفنو الجديدة الماركسية أطروحات أثرت حيث

 البيداغوجيا انعتاق في التأويلية والهرمونطيقيا الوجودية
 المعرفة. تشييء يفترض الذي الوضعي االتجاه من النقدية
 الجدلي المنطق من واستفادت ذاتيا، نقديا اتجاها وطورت

 الشرط فهم أعادت كما الحديثة، الماركسية له تؤصل الذي
 الفنومنلوجيا أطروحات خالل من االجتماعي التأريخي

  والهرمونطيقيا.

 (اإلكسولوجي) األخالقي النظام مستوى انيالث المستوى: 
 موضوع االجتماعية النقدية النظرية أطروحات أثارت حيث

 تأكيد سبيل في وجادلت فلسفية، كإشكالية التعليم أخالقية
 المعرفة. حيادية وعدم والتعليم للمعرفة السياسية النزعة
 اإلنحياز على أخالقية كثورة النقدية البيداغوجيا بدت بذلك،

 وغطائها الرأسمالية في حينها تمظهر والذي المعرفي
   الليبرالي.

 البيداغوجيا فكرة فيه تكونت الذي الفلسفي السياق هذا
 على واألخالقي المعرفي ستشكالاال بطابع مصبوغة جعلها النقدية
 مع تتماهى وجعلها الماضي. القرن في السائد الفكري الخطاب

 القصور بعض وتكشف اإلنسان شأن من ترفع التي الفكرية االتجاهات
 طبيعة وعن ،والمجتمع اإلنسان عن الليبرالي التصور في األخالقي
  بينهما. تكون أن ينبغي التي العالقة

 باألسئلة مكتظة النقدية البيداغوجيا بدايات كانت لقد
 ورثت ومؤسساته. التقليدي التعليم واقع على والتمرد واالستشكال

 ،النقدي فرانكفورت مدرسة خطاب قلق من والتمرد االستشكال ذلك
 يشكل تربوي مبدأ إلى تحول والذي معرفي، قلق من حمله وما

 البيداغوجيا له تؤسس الذي النقدي التعليم ممارسات ويولد
   .النقدية

   النقدية للبيداغوجيا التربوية المبادئ .3

 كاتجاه ظهرت أنها النقدية البيداغوجيا أدبيات مراجعة تعكس
 الشغل كان السبيعنات في ظهورها فمنذ اجتماعي.- ربويت- فلسفي
 بستيمولوجي)(اإل المعرفي االستشكال توظيف لروادها الشاغل
 اجتماعي وعي وبناء ظواهره وتفكييك الواقع تحديات عن للكشف

,Freire ( بإرادته واالجتماعي التعليمي واقعه تغيير لإلنسان يتيح
2000 McLaren, ;2015.(  

  على يستشكل نقدي لتعليم النقدية غوجياالبيدا تؤسسو
 واالستبداد لقهرل مالمح أي عن كشفال يحاولو الراهن التعليم واقع
 النقدية البيداغوجيا تعتمدو التعليمي. النظام إلى تتسرب قد التي

 الذي السائد التعليمي النمط مقابل في ناقد استشكالي منهج على

 إلى إشارة في ،)Freire, 2000( البنكي بالتعليم فريير يسميه
 إيداع على إما يعتمد الذي البنكي، نمطها تكرس التي الرأسمالية

 يسعى أو المعلمين، قبل من لهم وتحويلها المتعلمين، في المعرفة
 متطورة أشكال في السابقة المعرفة إنتاج إعادة في يستثمر أن إلى

  ).2 الشكل ( االقتصادية التنمية في الستثمارها
  

  
  : نمط التعليم بين البيداغوجيا النقدية واأليديولوجيا الرأسمالية2شكل 
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 الرأسمالي البنكي التعليم نمط النقدية البيداغوجيا تنتقد
   اآلتي: في تتلخص باإلنسانية يصفونها ألسباب

 إيجاد في فاعليتهم عدم ويعزز المتعلمين، سلبية يكرس أنه 
 التي معرفةال إنتاج في حقهم ويسلبهم المعرفة وتشكيل
  الفردية. واحتياجاتهم االجتماعي واقعهم مع تتناسب

 أو طبقتها أو جنسها بسبب المهمشة الفئات بعض يحرم أنه 
 متساوية فرصة على الحصول من الفكرية أو المادية قدراتها
   المدرسة. خالل من وعيهم وبناء للتعلم

 ويجعل المعرفي، فقره و المتعلم بحاجة الشعور يرسخ أنه 
 أسباب وحده يمتلك الذي للمعلم مستمر انتظار في متعلمال

   المعرفة.

 عالقة ليست النمط هذا في والمعلم المتعلم بين العالقة أن 
 بل ،االجتماعي الوعي وتنمية المعرفة بناء في متشاِرَكين

 قوي آخر طرف إلى (المتعلم) ضعيف طرف احتياج عالقة
 كان (سواء للمعلم اونفوًذ سلطًة ويعزز يظهر مما (المعلم)،

 والنفوذ السلطة االفتراضي).هذه أو الحقيقي المعلم في ذلك
 أسباب يملك ال الذي للمتعلم واستالبا مبطًنا قهرا تعكس

 إلى يعبر أن يمكن وال لها بحاجة هو العكس، على بل المعرفة،
  خاللها. من إال النجاح

 الطالب بين الفردية بالفروق اليهتم التعليم من النوع هذا أن، 
 على بل تهم،ءاوانتما ثقافاتهم الختالف رعاية يبدي وال

 التباين من والحد التعليم مخرجات لتوحيد يسعى العكس،
 والمادة المقررات توحيد خالل من والثقافي الفكري والتنوع
  العلمية.

 بالنقديين دفع الرأسمالي، البنكي التعليم في اإلشكاالت هذه
 السلبية، المظاهر تلك من تحد جديدة ةتعليمي أنماط دعم إلى

 البيداغوجيا خطاب في فالتعليم االجتماعي؛ الوعي ببناء وُتعنى
 الفقر أشكال من اإلنسان لتحرير يسعى الذي التعليم ذلك هو النقدية
  الرأسمالية. تفرضه الذي األيديولوجي والقهر المعرفي

 تعليم، من النقدية البيداغوجيا له تدعو فيما النظر إعادة إن
 مجموعة على باشتماله إال نقديا يكون ال النقدي التعليم أن يظهر

 هذه تلخيص يمكنو )3 الشكل (انظر المتداخلة المظاهر من
,McLaren, 2000; Freire ;2015 ( تيةاآل النقاط في المظاهر

1993 Shor,:(   

  

  
  مظاهر التعليم النقدي :3شكل 

 السؤال لثقافة يؤسس بأن ،استشكالي تعليم األول: المظهر 
 على والمعلمين المتعلمين ويشجع المعرفة، على واالستشكال

 والتحليل التفكير مهارات لتطوير حواري تعليمي جو توفير
 النقدية البيداغوجيا في التعليم أن كذل والمعلم. المتعلم لدى

 الوعي تنمية غايتها متجددة، تنموية اجتماعية ممارسة
 إلى بها والدفع ،المجتمعات واقع على والتأثير ،االجتماعي

  المستدام. التطور

 من لإلنسانية، ينحاز بأن إنساني، تعليم :الثاني المظهر 
 السعي خالل ومن وقيمه، اإلنسان شأن من اإلعالء خالل

 ذلك أشكاله. بكل الفقر وحاالت القهر ممارسات من لتحريره
 يتجه نسنمؤ لتعليم التأسيس هو النقدية البيداغوجيا هم أن

 في التعليمية فالممارسة اإلنسانية، نحو التعليمية بالبْنية
 يقول كما بل محايدة، تكون أن يمكن ال النقدية البيداغوجيا

  .لقهره أو  اإلنسان لتحرير تكون أن إما فريير:

 التنميط أشكال كل يرفض بأن بنائي، تعليم الثالث: المظهر 
 واضح بشكل ينقد و ،والمناهج الطالب استنساخ إعادة أو

 تلبي ال التي الموحدة المعيارية واالختبارات المناهج
 التفكير تشجع وال ذكاءاتهم، تعكس وال الطالب، حتياجاتا

  عليها. المتسامي أو السابقة المعرفة من المتحرر النقدي

 كتابه في فريير يسميه كما-"مقهورين "تعليم الرابع المظهر 
 المهمشة بالمجموعات هتمي بأن ،-المقهورين بيداغوجيا
 في للدراسة) فقيرة اجتماعية طبقات من القادمين (كالطالب
 يسعى كما الرأسمالية، األيديولوجيا عليها تهيمن مدارس
  .المجموعات تلك هتعيش الذي المؤلم التعليمي الواقع لكشف

 ا يظهر بأن ،اجتماعي تعليم الخامس: المظهرا اهتمامكبير 
 ويسعى المتداولة، التعليم وطرق دراسيةال المناهج بمراجعة

 اإلنسان وعي من تعزز التي واالتجاهات بالمعارف تعزيزها إلى
 رفع قيم تعزيز خالل من ،اإلنساني المجتمع وعي و االجتماعي

 ظل في يتزايد الذي االقتصادي واالستغالل االجتماعي الظلم
   المسيطر. الرأسمالي النظام
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 يسعى أن ،لأليديولوجيا هضمنا تعليم السادس: المظهر 
 اإلنسان، في وتتحكم تسيطر التي األيديولوجيات تفكيك إلى

 وتشكيل األيديولوجيا بقضية كبيرا اهتماما يبدي النمط فهذا
 التعليم نجد لذا المفاهيم. على نعكاساتهاو السائد الفكر

 عن البحث على والمعلمين المتعلمين بحّث يهتم النقدي
 السائدة. المفاهيم نقد على ويشجعهم هم،تعلم أثناء مفاهيم

 من المألوف السائد أن تعتبر النقدية البيداغوجيا ألن ذلك
  األيديولوجي. التسلط خاللها من يعبر التي الوسائل أكثر

  والتوصيات النتائج

 أزمة من الحد في النقدية البيداغوجيا تسهم أن يمكن كيف
  الرأسمالية؟ األيديولوجيا

 النظام بها يمر التي التحديات من مجموعة الدراسة أبرزت
 بعض أبرزت كما ،الرأسمالية األيديولوجيا هيمنة بسبب التعليمي
 أزمة من للخروج كمقاربة النقدية للبيداغوجيا البنيوية األسس
 الدراسة له أسست ما تلخيص ويمكن الراهنة. الرأسمالي التعليم
  التالية: النقاط في استشكاالت من الحالية

 وأدواته مناهجه في ليست اليوم الحقيقية التعليم مشكلة أن -
 إن بل الرأسمالية، الذهنية ذلك تصور كما مخرجاته وضعف
 الحالية، اوقيمه الرأسمالية فلسفته تهافت في الحقيقية أزمته
  (البراغماتية). الذرائعية ومقاصده غايته وفي

 حين واضح بشكل الرأسمالية األيديولوجيا تهافت يتجسد -
 الرأسمالية أسواق من بسوق شبيهة التعليم مؤسسات ظهرت

 المؤسسة هم صار حيث حالتها، أحسن في كمصنع أو العالمية
 معايير وفق مصنوعة بشرية بموارد السوق تزويد التعليمية
 فإن لذلك، وقيمها! اإلنسانية معايير عن المتواضعة السوق

 مبدأ هافتة؛المت الرأسمالية األيديولوجيا سلطة من التخلص
  الراهنة. أزمته من التعليم النظام إلخراج ستراتيجيا

 من التعليم إلصالح مسار أي أن عن الحالية الدراسة تجادل -
 وستظل ،فاعلة نتيجة إلى يقود لن الرأسمالية الذهنية خالل
 النظام به يمر عارض كل مع واألزمات التحديات تتوالد

 أزمة جوهر هي اليةالرأسم المنطلقات ألن ذلك االقتصادي.
 غير ومن البحث، هذا ثنايا في أشرنا كما التعليمي النظام

  الحل! من اجزًء أو حًلا المشكلة تكون أن المنطق

 تؤسس تربوية اجتماعية كمقاربة النقدية البيداغوجيا تظهر -
 مأزق ومن عام، بشكل األيديولوجيات سلطة من للخروج

 خالل من وذلك ص.الخصو وجه على الرأسمالية األيديلوجيا
  رئيسة: مبادئ ثالثة

 ا يكون أن يمكن ال التعليم أن :األول المبدأأن إما فهو محايد 
   ضده. أو اإلنسان مع يكون

 يشعر حين إال يكافح ال أشكاله، بكل الفقر، أن :الثاني المبدأ 
 التي النمطية الصورة من يتحرر وحين قدراته، بثراء اإلنسان
 تصنيعه عادي اقتصاديا امورد تعتبره لتيوا الرأسمالية، تكرسها
  العمل. سوق لخدمة

 قهر بإعادة يرفع ال أشكاله، بكل القهر، أن :الثالث المبدأ 
 بالتسامح القهر يرفع بل منه، لالنتقام بالسعي أو وكرهه القاهر

 الوعي وتعزيز العنف ونبذ والعدل، السالم قيم وإشاعة
    النقدية. اغوجياالبيد له تؤسس ما وهذا ،االجتماعي

 يمكن تعليمية ألنماط النقدية البيداغوجيا مبادئ أسست -
  التالية: األنماط في تلخيصها

 الواقع ونقد األسئلة إثارة على قائم واستشكالي نقدي تعليم 
   تطويره. أساليب عن والبحث

 والفقيرة المهمشة بالطبقات يهتم اجتماعي إنساني تعليم 
 رفع إلى يسعى كما لها فرصال وإتاحة دعمها إلى ويسعى
   اإلنساني. الوعي

 التنميط أشكال متجاوزا تكوينه في المتعلم يسهم بنائي: تعليم 
  التعليم. على الهيمنة تحاول التي األيديولوجيات من ومتخفًفا

القول بأن مشروع البيداغوجيا النقدية مشروع وهكذا يمكن 
المنظومات من قلق أسئلة ملحة حول اإلنسان المغلوب و دتوّل

القاهرة له؛ لذا تفترض البيداغوجيا النقدية أن المخرج من هذه 
استنبات مناهج تربوية نقدية، تعيد بالحالة الالإنسانية ال يكون إال 

لإلنسان إنسانيته، وتجعله حاكما على معارفه ومنتجا لواقعه 
  .المعرفي
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