
سرمقـــــــــــــــــــــاله

مهم ترین وظیفــة آموزش وپرورش از دیدگاه دورکیم، تحکیم 
و تقویت قواعــد و ارزش های اخالقــی جمع گرایانه برای ایجاد 
نظم و انســجام اجتماعی اســت. بر این مبنا او می کوشد با نقد 
تلقی های روان شناسانه و فردی، تربیت را به مثابه امری اجتماعی 
و جامعه شناختی تثبیت کند. شاید به همین دلیل نیز از دورکیم 
به عنوان یکی از بنیان گذاران جامعه شناسی آموزش وپرورش یاد 
می شود. اما در جامعة ما، تربیت بیش از آنکه یک واقعیت اجتماعی 
و جامعه شناختی به حساب آید، امری فردی و روان شناسانه تلقی 
می شود و اخیراً چنین نگاه روان شناسانه ای در حال تسری به سایر 
حوزه های زندگی اجتماعی است. ما در هر مسئله و مشکلی به سراغ 
افراد، انگیزه ها، عالقه ها، اختالل ها و مشکالت فردی آن ها می رویم.

برای مثال، در بیشــتر بررســی ها و پژوهش هایی که در مورد 
آســیب های اجتماعی مانند اعتیاد می شــود، به ســراغ علل و 
انگیزه های فردی می رویم. یا در مورد رشد طالق در جامعه روی 

متغییرهایی چــون دخالت اطرافیان، برآورده نشــدن انتظارات 
زوجین، ارضا نشدن نیازهای عاطفی،  کاهش پایبندی های دینی، 
نداشتن تفاهم اخالقی و... بیشتر تأکید می کنیم. در همین ردیف 
در مورد مشکالت آموزشی و تربیتی نیز به سراغ علل و انگیزه های 
فردی و شخصیتی و توان و استعداد فرد می رویم و کمتر به زمینه ها 
و بستر های اجتماعی و ساختار و نظام  آموزشی می پردازیم. این 
نگاه فردی و روان شناسانه در ساختار نظام آموزشی نیز  نهادینه 
شده است. به طوری که آموزش وپرورش و برنامه ریزی درسی در 
زیرمجموعة رشتة علوم تربیتی تعریف شده است و در سرفصل ها و 
درس های این رشته نیز بیشتر ویژگی ها و جنبه های روان شناسانه 
مدنظر قرار گرفته اند و کمتر به ابعاد اجتماعی و جامعه شناختی 

مسئلة آموزش و تربیت پرداخته شده است.
در سطح افکار عمومی نیز این اندیشه دارد به یک باور عمومی 
تبدیل می شود که اگر می خواهیم جامعه درست شود، اول باید 
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افراد درست، متخلق و با فرهنگ شوند. سلطه و غلبة این اندیشه 
بر اذهان عمومی و برخی از برنامه ریزان، مدیران و سیاست گذاران 
آموزشی چنان اســت که پیروی نکردن از آن به منزلة انحراف 
و اختالل دیده می شــود. هرگونه تردید و نقد نسبت به چنین 
باورهــای فردگرایانــه ای در امور تربیتی و پرورشــی به منزلة 
نوعی کلی گرایی انتزاعی تلقی می شود که دست اندرکاران امور 
پرورشی و تربیتی را به وادی بی عملی غیرسازنده سوق می دهد 

و باید به طور اکید از آن پرهیز یا با آن مقابله شود.
در این نگاه غالب بر نظام آموزشی، ریشة مشکالت اجتماعی 
در افراد است، بنابراین باید بر اصالح فرد تأکید کرد. راه چنین 
اصالحی نیز از روان شناسی و علوم تربیتی می گذرد. روان شناسی 
بــه ما می آموزد چگونــه رفتار خود را ســامان بدهیم، چگونه 
نگرش ها، عالقه ها و انگیزه های خود را کامل کنیم، چگونه شاد 
و پرانرژی باشــیم و تحت تأثیر نامالیمات محیط اجتماعی قرار 

نگیریم.
به طور کلی، نظام آموزشــی با رویکرد روان شناســانه به امور 
تربیتی و پرورشــی، بیشتر بر »مدیریت رفتار« تأکید می کند تا 
»تحول ساختار«. متغیرهای محیطی،  اجتماعی و جامعه شناختی 

در این تلقی جایی در پرورش و تربیت ندارند. 
ریشة مشــکالت از چنین منظری نه در اجتماع و ساختارها 
که در فرد است. غلبة چنین رویکردی در نظام تربیتی، امکان و 
اجازة تحول در ساختار آموزش وپرورش را، با وجود طرح چندین 

سالة آن، نمی تواند فراهم کند.
گام اساســی و مهم برای ایجاد چنین تحولی عبور از رویکرد 
غالب روان شناسانه است که با نوعی وارونگی، تربیت و یادگیری 
را امــری فردی و ذهنی تلقی می کند و ماهیت اجتماعی آن را 
نفی می کند. بدون چنین تغییر رویکردی امیدی به تحول نظام 

آموزشی نمی توان داشت.

فریبرز بیات

 يا تحول ساختار؟
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