
اشــــــاره
در جوامع انســاني، نهاد آموزش و پرورش از اهمیت ویژه اي 
برخوردار اســت. این نهــاد یكي از مهم ترین عوامل رشــد 
اجتماعي، اقتصادي و تربیتي جامعه به شمار مي آید. همچنین 
آموزش و پرورش ركن اساسي جامعة انساني است. زیرا یكي از 
هدف هاي عمدة آن پرورش و آموزش كودكان و نوجوانان توسط 
معلمان و مدیران اســت و از این نظر مؤثر ترین ركن تحوالت 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه محسوب مي شود. با توجه 
به اهمیت این نهاد در روند توسعة اجتماعي و اقتصادي جامعه، 
آسیب شناسي مشــكالت و سوء كاركردهاي آن از ضرورت هاي 

اساسي در جامعة انساني است.

كلید واژه ها: چالش هاي نظام آموزشي، تحلیل جامعه شناختي، 
آسیب ها و مشكالت نظام آموزشي، چالش هاي ساختاري

مشكالت ساختاری نظام آموزشی
برخي آسیب ها و مشكالتي كه نظام آموزشي را تحت تأثیر قرار 
مي دهند، مسائلي هســتند كه به كلیت نظام آموزشي ارتباط 
پیدا مي كنند لذا تالش براي حل آن ها نیز مستلزم بازنگري در 

ساختار این نظام آموزشــی است. مشكالت ساختاري با صدور 
بخشنامه و كارهاي روبنایي برطرف نمي شوند. سي رایت میلز، 
جامعه شــناس آمریكایــي، با تفكیك »امــر خصوصي« و »امر 
اجتماعي« تعبیري دارد به این مضمون كه: اگر در جامعه اي با 
جمعیت 100 هزار نفر، مثاًل 10نفر دچار یك مشكل و ناهنجاري 
اجتماعي هستند، باید گفت این مشكلي فردي است نه ساختاري. 
شــما باید این چند فرد را كه هم نوا با كلیت جامعه نیســتند، 
به طور فردي اصالح كنید. با این اوضاع و احوال به نظر مي رسد 
كلیت و ساختار جامعه مشكلي ندارد. اما اگر بین این جمعیت 
100 هزار نفري، مثاًل 20 هزار نفر از هنجار هاي جامعه تخطي 
كنند و مرتكب هنجارشــكني شوند، این به معناي آن است كه 
مشكل امر فردي و خصوصي نیست. بلكه مشكل اجتماعی است. 
اكنون مي پرسیم:  مشكالتي چون خروجي ضعیف نظام آموزشي، 
محوریت كنكور به عنوان یگانــه راه موفقیت براي دانش آموزان، 
كاهش میزان مطالعة كتاب هاي غیردرســي، تست زني به جاي 
یادگیري و بی انگیزگی محوریت محفوظات بدون پیوند با پژوهش 
و تحقیق، و ده ها مشكل دیگر، آیا در سطح فردي و محدودي خود 
را نمایان مي كند و یا واقعًا در تار و پود این نظام آموزشــی تنیده 
شده و عمومیت پیدا كرده است؟ به نظر مي رسد این نارسایي ها از 

جامعه شناسی چالش های 
نظام آموزشی

علي اصغر اكرمي

تحليل مسائل ساختاری آموزش وپرورش

برنامۀ درسی و آموزشی
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حد یك امر شخصي و در یك محدودة  اندك فراتر رفته و كلیت 
نظام آموزشي ما را فرا گرفته اند. مشكالتي كه در این برهه از زمان 
دامن گیر نظام  آموزشي ما شده اند، واقعًا از حد عادي فراتر رفته و 

جنبة کالن پیدا كرده اند. 
از دید جامعه شناسان، انحراف از استاندارد هاي هر جمع تا حدي 
قابل قبول است و جاي مسامحه دارد. اما اگر از حدي گذشت، باید 
فكري اساسي براي آن كرد. به قول امیل دوركیم، جامعه شناس 
فرانسوي، حدي از جرم عادي است. اما اگر از حد عادي فراتر رفت، 
وضعیت »آنومیك« پیدا مي كند. وضعیت آنومیك یا ناهنجاري، 
یعني انحراف از وضعیت عادي )نرمال( و چیزي شبیه هرج و مرج 
در یك وضعیت و موقعیت است. نظام آموزشي موجود مبتني بر 

تعامل یك سویة معلم و شاگرد است. 

نظام آموزشی بانكی !
نظام آموزشــي مرسوم در جامعة ایران، به قول پائولو فریره 
برزیلي، از بیماري نقل رنج مي برد. او از چنین نظام هاي آموزشي 

كه عاري از تفكر انتقادي هســتند، به عنوان »نظام آموزشــي 
بانكي« یاد مي كند. در نظام آموزشي روایتي و یا بانكي، كار معلم 
سپرده گذاري محفوظات در ذهن دانش آموز و سپس انتظار نقل 
روایتي اســت كه به او انتقال داده اســت. ذهن دانش آموزان ما 
به مثابه حســاب بانكي شده اســت كه دائمًا از طرف معلمان 
با محفوظاتي ســپرده گذاري مي شــود. در چنین نظام مرسوم 
و معمولي، ســاكت ماندن و هر چه كتــاب و معلم مي گوید را 
بي چون و چرا پذیرفتن، از رویه هاي مقبول، مرســوم و مشروع 

تلقي مي شود. 
آموزش  و پــرورش مــا بــه قول فریــره در كتــاب »آموزش 
ســتمدیدگان«، از بیماري نقل رنج مي برد. مهارت تســت زني 
هــم این معضل را تقویت كرده اســت. دانش آموز بر محوریت 
ســؤال هاي چهارگزینه اي باید هر چــه را كه در كتاب ها آمده 
اســت، بازخورد دهد و جایي براي تفكر انتقادي باقي نمي ماند. 
همكاران باید شاهد این واقعیت باشند كه در این نظام آموزشی 
مرســوم و معمول، بچه هاي من و شما هیچ لذتي از مطالعه و 
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خواندن و نوشــتن نمي برند. نشاط و شادابي از مدرسه  ها رخت 
بربسته و خبري از آن نیست. دانش  آموز خوب دانش آموزي است 
كه تست ها را بهتر بزند و به سؤاالت معلم به خوبي پاسخ دهد. 
آزمایش و تحقیق و روحیة پرسشگري قطعًا نمي تواند رویه اي 
مقبول و روندي رایج در این نظام آموزشي باشد. بنابراین چطور 
انتظار داریم كارآفریني، اختراع و نوآوري، پژوهش و تحقیق، و 

تولید علم از ثمرات و خروجي هاي شایع این نظام باشد؟
 نگارنــده در خالل تجربه هاي چند ســالة خــود در مدیریت 
پژوهش سراي دانش آموزي، به وضوح شاهد این نارسایي ها بوده ام 
كه چطــور روز به روز كنكور محوري دانش آموزان را از تحقیق و 
پژوهش، و وقت گذاشتن روي جشنواره ها و آزمایش هاي علمي 
دور كرده اســت. مدیران محترم مدرسه ها به ناچار و به نحوي 
اجتناب ناپذیر ملزم به اقداماتي در راستاي این انتظارات بوده اند. 
به ناچار همه در راستاي این وضعیت معیوب و در خدمت آن و 
باز تولید آن تالش مي كنیم. به نظر مي رسد این فرایند و چرخه 
اجتناب ناپذیر شده است، به طوري كه هر مسئول و مدیري باید 
در این راستا حركت كند. وضعیت مزبور قطعًا با استاندارد هاي 
آموزشي و تربیت نیروي انساني براي قرن حاضر تناقضي آشكار 
دارد. به منظور تبیین این معضل ساختاري، باید به استاندارد هاي 
 آموزش و پــرورش بــراي یادگیــري در زندگي  آینــده نگاهي

داشته باشیم. 

اصل اول: یادگیري براي دانستن1
هدف از آمــوزش در ابتــدا، یادگیري و كســب معلومات و 
دانش اســت. در این راستا مي كوشــیم كه از تجربه هاي علمي 
و دســتاوردهاي دیگران بهره ببریم، به دانش  و اطالعات خود 

بیفزاییم، و از دانش علمي روز بهره ببریم. 

اصل دوم: یادگیري براي اقدام و عمل كردن2
در این سطح، آموزش فقط كسب معلومات جدید نیست، بلكه 
آموزش باید در این راســتا و محوریت قــرار گیرد كه به عمل 
و اقدامات تجربي بینجامد. در وضعیت نظام آموزشــي روایتي 
حاكم بر جامعة ما، این اصل تحقق پیدا نمي كند و درصد اندكي 
از دانش آموزان از دانش نظري حاصل شــده در راستاي تولید 
علــم، تحقیق و پژوهش بهره مي گیرند. براي پژوهش و تحقیق 
در مدرسه ها و پژوهش  ســراها بودجه اي اختصاص نیافته است 
و دانش آموزان ما در ســطح تئوري و نظري متوقف هســتند. 
در نتیجه، آموزش و یادگیري به عمل و اقدام در راســتاي رفع 

نیازهاي جامعه منتهي نمي شود. 

اصل سوم: یادگیري براي بودن3
مطابق این اصــل، یادگیري باید در راســتاي زندگي بهتر و 
بهزیستي انسان باشد. یادگیري باید این امكان را ایجاد كند كه 
زندگي بهتر و ســالم  تري از نظر روحي و جسمي داشته باشیم 
و با محیط، شــرایط و موقعیت هاي پیش رو، توان ســازگاري و 
انطباق داشته باشیم. با مقایسة نظام آموزشي مرسوم در جامعة 
ما با ســه اصل یاد شده، به وضوح مي توان دریافت كه چقدر از 
استاندارد هاي آموزشي فاصله داریم. گرچه سیاست و برنامه اي 
]اســناد تحولی بنیادین[ براي برون رفــت از این ناكارامدي و 
نظام معیــوب داریم لکن تحقق آن ها اراده درون ســاختاری و 
برون ساختاری آموزش وپرورش را می طلبد. بي شك این برنامه 

به تولید شرایط مطلوب و تغییرات مثبت منجر خواهد شد. 

اصل چهارم: یادگیري براي زندگي با یكدیگر4
ســلطة كنكور و حاكمیــت آزمون هــا، روح مطالعه، و لذت 
یادگیري و كار جمعي و گروهي را از دانش آموزان گرفته است. 
ما در مدرسه ها هنوز مهارت هاي زندگي و اجتماعي را نهادینه 
نكرده ایم و مدرســه هاي ما خیل عظیمي از نیروهاي انساني را 
به جمع بي كاران و مطالبه گراني پیوند مي دهد كه سرنوشتي 

مبهم و نامشخص در انتظار آن هاست. 
با عنایت به شرحي كه داده شد، انتظار مي رود در این فرصت 
پدید آمده  تا انتخابات اعضاي »شوراي عالي آموزش و پرورش«، 
بسیاري از مشــكالت نظام آموزشي مطرح شوند و بسیاري از 
معضالت ساختاري در این جایگاه مورد مالحظه و تأكید قرار گیرند.

البته باید توجه داشــت كه اگرچه مطالب مطروحه متأسفانه 
واقعیــت دارد، ولي نتیجه گیري كلي درســت نیســت. زیرا 
هم اكنون و علیرغم همین وضعیت، رشــد تولید علم در كشور 
ما قابل توجه اســت. بنابراین اگر نظام آموزشــي بهبود پیدا 
كنــد و از وضع موجود به ســمت مطلوب حركــت كند، این 
رشــد علمي به مراتب بیشــتر و آهنگ آن  نمائي تر مي شود.

پي نوشت ها
1. Learning to know
2. Learning to do
3. Learning to be
4. Learning to live together
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