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 شناسی آموزش و پروششناسی مدرسه با تکیه بر رویکردهای جامعهآسیب

 1اسماعیل جهانی دولت آباد

 چکیده

-گیری از رویکردهای مختلف نظری در حوزه جامعهاسنادی و با بهره -در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی

شناسی آموزش م گرفته در این حوزه مدل تحلیلی مناسبی برای آسیبهای انجاشناسی آموزش و پرورش و نیز تحقیقات و پژوهش

شناسی مدرسه در سه بعد ساختار، که به آسیب آوردفراهم میای فراهم آوریم. این مدل الگویی سه وجهی و پرورش مدرسه

، مدرسه «لید نابرابری اجتماعیبازتو»شناسی ساختاری مدرسه با تکیه بر مفهوم کلیدی پردازد. آسیبکارکرد و کنشگران مدرسه می

کند. های اجتماعی موجود در جامعه تلقی میو نظام آموزش و پرورش را به عنوان ابزاری در جهت بازتولید و حتی تقویت نابرابری

« شده توسط کنشگران مدرسه های به کار گرفتهاهمیت استراتژی»شناسی کنشگران مدرسه با وارد کردن مقولهدر مقابل، آسیب

کند. و در آموزان را در عدم تحقق اهداف مدرسه بسیار پررنگ تلقی مینقش بازیگرانی همچون معلمان و بویژه والدین دانش

ها به جای ها و قالبدهد که مدارس امروز به دالیلی همچون تمرکز بر شکلشناسی کارکردی مدرسه نشان مینهایت، آسیب

همراهی با تحوالت جامعه و ... در ایفای برنامه درسی پنهان، عدم ابزارانگاری، وجود و  نگریها، سطحیو درونمایه محتواها

بدین ترتیب فرزندان در پذیری کودکان و نوجوانان است، چندان موفق نبوده و شان، که جامعهشده مهمترین کارکرد تعریف

 ه گریبان هستند. جدی، یعنی ضعف هنجاری و تعارض هنجاری، دست ب آموزش و پرورش با دو مشکل

 شناسی آموزش و پرورششناسی اجتماعی، جامعهمدرسه، آموزش و پرورش، آسیب :هاکلیدواژه
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 مقدمه

گیرد تا بلکه بتواند هزاران سال است که بشر برای آموزش و پرورش خود و فرزندانش در تکاپوست و تمام تالش خود را بکار می

له با جهل و نادانی، ترویج فرهنگ، حفظ حاکمیت و برانگیختن حس وطن دوستی و هایی چون مقاببا آموزش و پرورش به هدف

های سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره دست یابد.آموزش و پرورش از دیرباز ابزاری در دست حاکمیت بود تا از طریق آن به هدف

ن داد آن قادر به ایجاد تحوالت چشمگیر فرهنگی خود دست یابد. در قرون گذشته رشد آموزش و پرورش بسیار کند بوده و برو

 در دنیای آن زمان نبود.

با همه این اوصاف رشد و حرکت الك پشتی آموزش و پرورش تا قرن نوزدهم به طول انجامید، اما از قرن نوزدهم سرعت این 

زده کرد. پس از آن در قرن  رشد به حدی باال رفت که نوآوری ها، اختراعات و ابتکارات ناشی از آموزش و پرورش دنیا را حیرت

های علمی نمود. آموزش و های ژرفی در زمینهبیستم بشر با سرعت زیادی جهان را متحول و دستخوش تعییرات و دگرگونی

های مدرن مخابره صدا و تصویر در کن شد و سیستمسوادی تقریبا ریشهپرورش به حدی از بلوغ رسید که در بعضی از کشورها بی

ود دارد. یکی از معجزات آموزش و پرورش این قرن اینترنت است که تمام دنیا را درنوردید بطوری که در هر گوشه هر منزلی وج

دنیا اگر معلمی مطلبی بنویسد یا بگوید همزمان و بدون هیچ فاصله زمانی شاگردانش در نقطه دیگری از دنیا آنرا خواهند دید و 

و باید آنرا قرن شتاب علمی نامید، هر روزه هزاران ابتکار ثبت و اختراعات فراوانی  شنید و امروز که قرن بیست و یکم می باشد

گیرد. سرعت رشد علمی و فکری به حدی رسیده که مانند چرخش زمین قابل مشاهده نیست. با ورود به قرن بیست و صورت می

بند، ی و آموزشی دیگر غیر قابل تصور باشد )عالقهیکم دنیا در حال تحولی بزرگتر از قرون گذشته است و انتظار می رود رشد علم

1131 .) 

های آموزش و پرورش با محوریت نهاد مدرسه در جهان امروز حکایت از این دارد که ها بررسی نظاماما در کنار همه این پیشرفت

نیز دست به گریبان است که آن را از گذارد با مسائل و مشکالت متعددی این نهاد در کنار تمام آثار مثبتی که در جامعه بر جای می

 دارد. اش باز میرسیدن به اهداف تعیین شده

توان به افزایش نابرابری، انسجام اجتماعی پایین، مقررات آموزشی ضعیف و در کنار آن در و مواری شرایط از جمله این مسائل می

آموز و در م میزان فضای آموزشی و ورزشی و جذب دانشای و فقدان استاندارهای الزقید و شرط دریافت وجوه مختلف شهریهبی

  های مدارس اشاره نمود.مجموع نوعی نابسامانی به عنوان کاستی

های های ممتاز و با دریافت شهریهبندیدر همین حال، برخی از مدارس غیردولتی در اقدامی خودسرانه با قراردادن خود در دسته

های هنگفت کسو به درآمدزایییا گرفتن آزمون ورودی، در بازار آموزش کشور از ی سنگین و شرایط سخت از جمله معدل و

کنند. این مدارس با این شیوه گزینش سعی آموزان و مردم تفکیک و تمایز ایجاد میتوجه دارند و از سوی دیگر به نوعی بین دانش

-آموزان با استعداد به بازار گرمی میو هم با استفاده از دانشکنند دارند استعدادهای برتر را جلب کنند و با این شیوه هم تبلیغ می
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آموزان نیز هستند تا از های خود به نوعی درصدد پی بردن به شغل و حرفه والدین دانشپردازند. برخی دیگر از مدارس در گزینش

 (.1131ند )ایرنا، های مختلف از آنها طلب کنهای سنگین مبالغی دیگر را به بهانهاین طریق در کنار شهریه

-پذیری آحاد جامعه است دور شده و اهداف فرعی و حاشیهشود که مدارس از رسالت اصلی خود که جامعهاین وضعیت باعث می

گذرد باعث اضطراب ای جای هدف اصلی آن را بگیرد. در کنار همه این مشکالت، شناخت زمانه و آنچه که در اطراف ما می

ده، معلمان از صحنه عقب مانده و از این همه سرعت علمی متحیرند و قادر به استفاده از ابزارهای متولیان آموزش و پرورش ش

های آموزشی قدیم موجب خستگی و ترند و توسل آنها به رویهآموزان خود چند قدم عقبآموزشی نبوده و گاهی از دانش

زش و پرورش امروز ایران با آنچه که آنرا پیشرفت علمی شود. نکته ظریف و قابل بیان اینکه هماهنگی آموسرخوردگی آنها می

 (.1131بند، نامیم تناسب چندانی ندارد )عالقهمی

شناسی آموزش و پرورش به گیری از رویکردهای مختلف در حوزه جامعهبر همین اساس، در مقاله حاضر سعی شده است با بهره

 ای فراهم آوریم. درسهشناسی آموزش و پرورش ممدل تحلیلی مناسبی برای آسیب
 

 مبانی نظری 

شناسی آموزش و های جامعهشناسی آموزش بررسی نهاد مدرسه و تغییرات آن در طول زمان است. ریشهجامعهمحور اصلی مقوله

گیری مدارس اعتقاد داشت که شکل 1شناسان فرانسوی جستجو نمود. امیل دورکیمهای جامعهپرورش را اساساً باید در دیدگاه

این ی بورژوا بود؛ او بهای از عمومی شدن آموزش و کشانده شدن آن از اشرافیت به سمت طبقهراهنمایی در قرن هفدهم نشانه

بین ساختارهای اجتماعی و تحوالت الگوهای آموزشی غالب را به تصویر کشید. دورکیم همچنین به اهمیت فرآیند ترتیب رابطه

مند نسل پذیری قاعدهآموزش یعنی جامعه»آید، اشاره کرد: ی اجرا در میدر جوامع مدرن به منصه پذیری که توسط مدرسهجامعه

 (. 1131پور، )شارع« جوان

شناسی آموزش را فراهم آوردند. گیری جامعهبودند که موجبات شکل 1و ژان کلود پاسرون 2پس از امیل دورکیم، این پیر بوردیو

ی آموزش، امروزه عرصه های کنشگرانتنوع در موضوعات مورد تحقیق و تمرکز مجدد بر استراتژیشناسی معاصر با ایجاد جامعه

 هایی جدید است.به دنبال نظریه
 

 امیل دورکیم 

دانند. دورکیم شهرت خود را مدیون سه متنی است که پس از شناسی آموزش در فرانسه میعنوان پیشتاز جامعه همگان او را به

شناسی را مرتبط به آموزش میها اصل اساسی جامعهبا نام او منتشر شد. او در این نوشته 1313تا  1322های سالهمرگش و در فاصل

سان او اولین کسی بود که بدین (.1331)دورکیم، « های اجتماعی باید به سان اشیا در نظر گرفته شوندواقعیت»گفت: دانست و می

                                                           
1. Emil Durkheim 
2. pierre bourdieu 
3. Jean Clude Passeron  
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های آموزشی رایج در مدارس آن را به تصویر کشید. سیاسی و اجتماعی یک جامعه و شیوه موجود بین ساختارهایروشنی رابطهبه

ای از عمومی شدن آموزش و کشانده راهنمایی در قرن هفدهم نشانهگیری مدارس دورهبرای مثال دورکیم اعتقاد داشت که شکل

ی بین ساختارهای اجتماعی و تحوالت الگوهای آموزشی هترتیب رابطاین  ی بورژوا بود؛ او بهشدن آن از اشرافیت به سمت طبقه

اجرا در که توسط مدرسه در جوامع مدرن به منصه پذیریغالب را به تصویر کشید. امیل دورکیم همچنین به اهمیت فرایند جامعه

 «مند نسل جوان.پذیری قاعدهآموزش یعنی جامعه»آید، اشاره کرد: می

ها و معیارهای مشترك بین تمامی اقشار یک جامعه در نظر قلمداد کرد، حال هر قشری که تقال ارزشپذیری را اندورکیم این جامعه

های خود حذف هایی را که ممکن بود در چارچوب مدرسه رخ بدهد از تحلیلسان او توانست تمامی تنشخواهد باشد. بدینمی

 سان ماهیتی مقدس نشان داد.کرده و مدرسه را به

 ژان کلود پاسرون پیر بوردیو و 

شناسی آموزش قبول دارد، اما نسبت به عنوان پدر جامعه شناسی معاصر، دورکیم را بهبه همین سبب است که با وجود آنکه جامعه

و پرورش برای اولین کند. در واقع بحث در مورد آموزشپذیری انتقادهای بسیاری وارد میاو در مورد نقش مدرسه در جامعهنظریه

هایی خالف آنها تحلیل (.1331میالدی توسط پیر بوردیو و ژان کلود پاسرون مطرح شد )بوردیو،  ۰۶طورجدی در دهه بار به

های اجتماعی نابرابری شناس مبتنی بر آن است که نهاد مدرسه سبب بازتولیداصلی این دو جامعهنظریات دورکیم ارائه دادند. نظریه

طور ضمنی به نفع طبقات برتر جامعه است. شیوه شود، چرا که محتوای منابع آموزشی بهیآموزشی مختلف م یهادر قالب شیوه

سبب  -بردگوید و در آن از زبانی فرهنگی و سطح باال بهره میکه تنها معلم در آن سخن می –دادگاه صورت جلسه کالس بهاداره

شده که از نظر فرهنگی در جایگاه هایی مین متعلق به خانوادهآموزاگیری نوعی تعامل یا همدستی فرهنگی بین معلم و دانششکل

این  1اند؛ بنابراین مدرسه در قالب جهان رواییها از قبل با زبان فرهنگی آشنا بودهاند؛ چراکه فرزندان این خانوادهباالیی قرار داشته

ها منتقل کرده بود ارتقا بخشند. در جایی که شان به آندهای را که خانوافرهنگیآورد تا بتوانند سرمایهامکان را برایشان فراهم می

شود؛ چرا که ها مشروعیت داده میدید، بوردیو و پاسرون معتقد بودند که به نابرابریهای مشترك را میدورکیم انتقال ارزش

های اجتماعی ی، بر نابرابریبرابری اجتماعی بود، ولی در پس پرده و در چارچوب مدرك تحصیلدهندهمدرسه تنها در ظاهر نشان

پیش رفت و  شناس تا حد پیچیدگی نظریآموزان شانس یکسانی در مدرسه نداشتند. تحقیقات دو جامعهزد چرا که دانشدامن می

شناس، افراد بسیاری در همین مدت همین مسئله سبب شهرت فراوان آن شد. باید به این مسئله اشاره کرد که عالوه بر این دو جامعه

مثال عنوان جامعه نقش دارند. بهطبقات عامه های آموزشی در به حاشیه رانده شدنزمان تحقیقاتی را ارائه دادند تا نشان دهند نظام

(، کلود گرینیون در زمینه 1391توان به کار کریستیان بودلو و روژه استبله در خصوص مدرسه کاپیتالیست در فرانسه )بودلو، می

 ( اشاره کرد.1331و در نهایت مطالعات باسل برستاین در مورد زبان و طبقات اجتماعی )برنستاین،  (1391ن، نظم اشیا )گرینیو
 

                                                           
1. Universalism  
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 1ریمون بودون 

، ریمون بودون در کتاب خود تحت 1391هایی که بوردیو و پاسرون ارائه داده بودند نیز زیر سؤال رفت. از سال خیلی زود تحلیل

جبرباورانه بوردیو و پاسرون را زیر سؤال برد. این دو معتقد بودند که رفتارهای یک نظریه (،1391)بودون،  هاعنوان نابرابری فرصت

دوران گیرد؛ طبیعتی که شخص در یصورت ناخودآگاه در معرض آن قرار مشخص تحت تأثیر طبیعتی است که در جامعه به

کند: او وی نیز تأثیرگذار خواهد بود. بودون اما عکس این مسئله را مطرح میگیرد، بر زندگی آیندهکودکی در معرض آن قرار می

ای که هر های اجتماعیآورد. از نظر او، نابرابریهای اقتصادی، صحبت از کنشگر اجتماعی منطقی به میان میوری از نظریهبا بهره

های ایشان با مجاورت عوامل مختلفی هستند که خانوادهر دوران تحصیل خود با آن مواجه شود در اصل نتیجهکس ممکن است د

شدن به یک معلم در آینده از دیدگاه فرزند یک احتمال تبدیل»گیرند: های تحصیل فرزندشان در پیش میآگاهی الزم از هزینه

کارگر به دنبال شغلی است که در آینده جایگاه او را در جامعه ارتقا  فرزند یک« کارگر و فرزند یک دانشمند یکسان نیست.

 هیچگذارد؛ به طبع این شرایط به مدت از همان بادی امر روی او تأثیر میکه بار روانی و مادی تحصیالت طوالنیبخشد، درصورتی

مدت فرزندش را فراهم خواهد  تحصیل طوالنیهعنوان برای فرزند یک استاد دانشگاه یکسان نیست.یک استاد دانشگاه قطعاً هزین

کرد اما یک کارگر هزینۀ سرانۀ خدمات حتی اگر امکانش را داشته باشد ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی و مالی خانواده 

سخن می 2ید اجتماعیترتیب آنچه بوردیو و پاسرون از آن تحت عنوان بازتولاین  تصمیم به انجام یا عدم انجام این کار بگیرد. به

هایی که البته به جایگاه اجتماعی و های شخصی و منطقی است، انتخابای از انتخابگویند، در نظر بودون تنها تأثیر منفی مجموعه

شخص نیز بستگی دارد. توجه داشته باشید که هدف بودون اعتبار بخشیدن به نظریات دورکیم نبوده است. او در  میزان عقالنیت

های اجتماعی بین طبقات مختلف در محیط مدرسه بنا های بوردیو و پاسرون که بر مبنای بازپروری نابرابریبرابر برداشت اصل در

 (.1391نقش کنشگران مختلف در نظام آموزشی و تأثیر آن، برداشت منحصر به خود را ارائه داد )بودون،  سازیشده بود، با مدل

 نظری مطالعه ها و ارائه الگوی بندی نظریهجمع

شناسی مدرسه و به طور کلی حوزه آموزش و پرورش در واقع ترکیبی از رویکردهای نظری الگوی نظری مطالعه حاضر در آسیب

شناسی مدرسه یا به های مطرح در حوزه جامعهباشد. بررسی رویکردهای ذکر شده در باال، که در واقع مهمترین دیدگاهفوق می

دهد که هر کدام از اندیشمندان فوق بر مفهوم کلیدی خاصی شوند، نشان میزش و پرورش محسوب میشناسی آموعبارتی جامعه

دهند. همانطور که اشاره شد، امیل تأکید داشته و در واقع عملکرد نظام آموزشی را در ارتباط با آن مفهوم مورد ارزیابی قرار می

تأکید داشته و جزو اولین کسانی بود که اعتقاد داشت « پذیریعهجام»دروکیم در خصوص مدرسه و آموزش و پرورش بر مفهوم 

اش های کارکردگرایانهتر، وی بر اساس ریشهآموز نقشی اساسی ایفا کند. به عبارت دقیقمدرسه باید در اجتماعی شدن دانش

                                                           
1. raymond boudon 
2. Social reproduction 
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آموزان را به خوبی ایفا نماید. شپذیری و اجتماعی کردن دانداند که بتواند کارکرد جامعهسیستم آموزشی کارآمد را سیستمی می

 آموزان خواهد پرداخت. دانش« ضعف در اجتماعی کردن»شناسی نهاد مدرسه با رویکرد دورکیم بیشتر به بنابراین، آسیب

 شناسانه به مدرسه ارائهاما، بوردیو و پاسرون برخالف دورکیم، که بر کارکرد مثبت مدرسه تمرکز دارد، دیدگاهی انتقادی و آسیب

، مدرسه و نظام آموزش و پرورش را به عنوان ابزاری در جهت «بازتولید نابرابری اجتماعی»دهند و با تکیه بر مفهوم کلیدی می

 کنند. های اجتماعی موجود در جامعه تلقی میبازتولید و حتی تقویت نابرابری

های استراتژی»اهمیت بودون با وارد کردن مقوله آخرین دیدگاه مطرح شده در بخش نظری این مطالعه دیدگاه ریمون بودون بود.

شناسی آموزش فرصت جدیدی را برای مطالعه در اختیار جامعه شناسان معاصر در جامعه« شده توسط کنشگران مدرسهبه کار گرفته

تواند ی دیگر، بسیار میسو و بودون از سو شده توسط بوردیو و پاسرون از یک قرارداد. این تضاد موجود بین دو الگوی نظری ارائه

 مثمر ثمر واقع شود. 

سو و ادای دین به بوردیو و پاسرون گیری از نظریات دورکیم و بودون از یکبر همین اساس در مطالعه حاضر نیز شده است با بهره

دهد که سه ضلع آن ها مثلثی را تشکیل میشناسی مدرسه ارائه شود. ترکیب این دیدگاهاز سوی دیگر، مدلی کارآمد برای آسیب

 باشد. نمایشگر مهمترین فاکتورهای ارزیابی مدرسه، شامل کارکرد مدرسه، ساختار مدرسه و کنشگران مدرسه، می
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 شناسی مدرسه با تکیه بر الگوی نظری پژوهشآسیب

شناسی مدرسه را که آسیب کندهمانطور که در بخش قبلی مقاله اشاره شد، الگوی نظری مطالعه حاضر ما به این سمت هدایت می

شناسی کنشگران مدرسه دنبال کنیم. شناسی کارکردی مدرسه و آسیبشناسی ساختاری مدرسه، آسیبدر سه حوزه شامل آسیب

 پردازیم. در ادامه به بررسی اجمالی هر کدام از این حوزه می
 

 های اجتماعیشناسی ساختاری مدرسه: بازتولید نابرابریآسیب

شناس های ناشی از آن، چند مطالعه مهم انجام گرفته است که کار برنستاین، جامعهت آموزش و پرورش نوین و نابرابریدرباره ماهی

انگلیسی، از آن جمله است. رویکرد او در این مطالعه، به جای اینکه تازگی داشته باشد، ترکیبی از رویکردهای خرد و کالن است. 

سازی و ترکیب، در نظریه نظام آموزشی و جوانب تعاملی آن، نیاز به یگانگی دارند. این یگانه وی معتقد است که در ابعاد ساختاری

گردد. آنان می شود. به زعم برنستاین، الگوهای زبان پاسخگویی کودکان، موجب تداوم طبقه اجتماعیاو به خوبی مشاهده می

شود. این الگو، به نوبه خود، موقعیت او را در جامعه تحت میالگوی سخنگویی شخص به وسیله موقعیت اجتماعی خانواده او معین 

دهد. مثال بارز آن تاثیر تفاوت الگوهای زبانی کودکان طبقات اجتماعی مختلف بر عملکرد آموزشی آنان در مدرسه تاثیر قرار می

 شمارد.تدریس و یادگیری را مهم می است. البته برنستاین، ارزیابی اثرات عوامل دیگر بر عملکرد آموزشی، نظیر تبعیض در شرایط

به نظر برنستاین، کودکانی که الگوی زبانی مبسوط و ماهرانه دارند به طرز بارزی تواناتر از کودکانی که الگوی سخنگویی محدود 

فاوت و آیند. منظور از تفاوت الگوهای زبان، اشاره به تای بر میدارند، از عهده وظایف و الزامات آموزش و پرورش مدرسه

های کالمی نیست، بلکه تفاوتهای منظم در طرق استفاده از زبان بویژه در مقایسه کودکان قشرهای فقیر و ثروتمند واژگان یا مهارت

است. و بر عکس رشد زبن کودکان طبقه  1است. به نظر برنستاین، الگوی زبانی کودکان طبقه اجتماعی پایین مقید و محدود

 (.113۶بند، است )عالقه 2هرانه، پیچیده و مبسوطمتوسط، مستلزم الگوی ما

شود. این امر بدان دلیل نیست که های موقعیت فردی میها، متناسب با ضرورتسبک سخنگویی آنان طوری است که معانی واژه

ست که شیوه تری دارند یا الگوی زبانی آنها فقیر است، بلکه به دلیل آن اکودکان طبقات پایین جامعه، نوعی سخنگویی پست

استفاده آنها از زبان، با فرهنگ مدرسه، تضاد و اختالف دارد. کودکانی که از الگوی زبان ماهرانه و پیچیده برخوردارند، بسیار 

 شوند.افتند و با فراگردهای آن هماهنگ میراحتتر در مدرسه جا می

اند که مریکایی، در مطالعه خود به این نتیجه رسیدهشناسان رادیکال آجامعه 1هربرت گین تیس و 1از سوی دیگر، سامویل بولز

کنند. از این رو، آنها عمدتا پیشینه نهادی رشد و تحول نظام آموزشی را مورد داری عمل میمدارس در جهت منافع نظام سرمایه

کنند که آموزش و پرورش، الل میهای آموزشی انجام گرفته، استداند. آنها بر اساس تحقیقاتی که درباره نا برابریمطالعه قرار داده

                                                           
1. Restricted 
2. Elaborated 
3. Samuel Bowles 
4. Herbert Gintis 
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های اجتماعی و اقتصادی بوده است. به نظر آنها، آموزش و پرورش نوین را باید به عامل قدرتمند و موثری در جهت ایجاد نابرابری

کسب و های اجتماعی و فنی مورد نیاز به تامین مهارت مدارس داری صنعتی تلقی کرد.عنوان پاسخی به نیازهای اقتصادی سرمایه

کند. روابط اقتدار و نظارت و رسانند؛ آنها ضامن تربیت نیروی کار، احترام به اقتدار و پذیرش انضباط را القا میکار صنعتی مدد می

ها و تنبیهات کنترل در مدرسه، سلسله مراتبی و با تاکید بر اطاعت است. این وضع، دقیقا با شرایط محیط کار مطابقت دارد. پاداش

مدرسه نیز، تکرار همان مواردی است که در قلمرو کار رواج دارند. مدارس، بعضی را به پیشرفت و موفقیت ترغیب می مرسوم در

 (.1131پور، سازند )شارعکنند، در حالی که بعضی دیگر را دلسرد و مایوس ساخته به مشاغل کم در آمد راهی می

برد. وظیفه نهاد مدرسه انتقال سنت و میراث آموزان از بین میان دانشبندی در آموزش و پرورش حس برابری را در مینظام طبقه

کاری که این نهاد باید انجام دهد این  .فرهنگی و هویت پیشین و از طرف دیگر تولید فرهنگ جدید و نقد فرهنگ موجود است

اد نه بر حسب میراث و رابطه و قدرت که است که قشربندی اجتماعی را زیرسوال ببرد و امکانات الزم را فراهم کند که جایگاه افر

به عبارت بهتر، ساختار مدرسه باید به نحوی باشد که قشربندی را از بین ببرد، اما خود در  .های انسانی تعیین شودبراساس مالك

وجود مدارس  مصادیق آشکار این امر در کشور ما مدارس غیر انتفاعی هستند. .حال بازتولید و تقویت نظام قشربندی جامعه است

بندی مدارس تأثیر منفی غیرانتفاعی و مدارس تیزهوشان و سمپاد باعث ایجاد قشربندی و نابرابری در آموزش است و این نوع تقسیم

کی از مشکالتی که به عنوان بحران جهانی آموزش ی .ها را دامن می زندبر همبستگی اجتماعی و برابری اجتماعی دارد و نابرابری

 وصی کردن آموزش و پولی شدن مدارس است. مطرح است خص

به زعم بولز و گین تیس، چون آموزش و پرورش عمدتا در واکنش و پاسخ به نیازهای اقتصادی، گسترش پیدا کرده، نتوانسته بدان 

افراد در قدرتی را که بسیاری از گونه که اصالح طلبان روشن بین اجتماعی انتظار داشتند، عمل کند. مدارس نوین، احساس بی

های پرورش و رشد شخصی که هدف اصلی آموزش و کند. آرمانکنند، برای آنان تجدید یا باز آفرینی میجاهای دیگر تجربه می

پرورش است، فقط هنگامی قابل حصول است که مردم بتوانند شرایط زندگی خودشان را کنترل کرده ، استعدادهای خود را 

 (.1131پور، پیدا کنند )شارع پرورش دهند و توانایی ابراز وجود

است که ایلیچ معتقد است مدارس با ساختار و عملکرد موجودشان، نقشی جز نهادی  1اما پژوهشگر دیگر این حوزه ایوان ایلیچ

ردمانِ های اجتماعی ندارند. لبه تیز انتقادات ایلیچ، متوجه توسعه اقتصادی نوین است که به زعم او، طی فراگرد آن، مکردن نابرابری

شوند که به تدریج برای پاسداری سالمت خود به پزشکان، برای شان خلع ید شده، مجبور میهای سنتیسابقاً خودکفا، از مهارت

رمایان، متکی شوند. او آموزش و پرورش به مدرسه و معلمان، برای تفریح و سرگرمی به تلویزیون، و برای گذراندن زندگی به کارف

مراتب اجتماعی، داری به انضباط و سلسلهای را با نیازهای سرمایهنیز مثل بولز و گین تیس، گسترش آموزش و پرورش مدرسه

 (.1139کند )ایلیچ، مرتبط تلقی می

                                                           
1. Ivan Illich 
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اری، توزیع مردم به نقشهمچون مواظبت اجب یهای خود به این نتیجه رسیده است که مدرسه برای ایفای وظایفایلیچ در بررسی

های مورد پسند اجتماعی. به نظر او، مدرسه، یک سازمان اجباری های مسلط، و کسب دانش و مهارتهای شغلی، یادگیری ارزش

های بین طفولیت و ورود به بازار کار، به دور از کوچه یا بازداشتگاهی است. زیرا، حضور در آن اجباری است و کودکان، در سال

 شوند.ن، در آنجا نگهداری میو خیابا

سازند. از اینرو، معتقد به های فردی را محدود میبطور کلی ایلیچ معتقد است که مدرسه یکی از چند نهادی است که آزادی

کند که برای کسب آموزش ، الزم نیست فرد به مدرسه برود. آزادسازی آموزش و پرورش از قید مدرسه است. او استدالل می

گوید که آموزش و پرورش حقیقت مانع آموزش و پرورش است. ایلیچ، مبلغ مدرسه زدایی از جامعه است و می مدرسه، در

 (.1139اجباری، اختراع نسبتا جدیدی است، دلیلی ندارد که به عنوان چیزی اجتناب ناپذیر، پذیرفت)ایلیچ، 
 

 اموزانشناسی کارکردی مدارس: ضعف در اجتماعی کردن دانشآسیب

دانند. که این وظیفه شناسان یکی از کارکردهای اساسی نهاد آموزش و پرورش را اجتماعی کردن کودکان و نسل جدید میجامعه

ها به هنجارها و ها، نگرشپذیری نوعی یادگیری است که طی آن ارزشرساند. جامعهرا مدرسه در کنار سایر عوامل به انجام می

گردد که یکی از اهداف آموزش و پرورش گردد. بدین ترتیب مشخص میید منتقل میآداب و رسوم نظام اجتماعی به نسل جد

 پذیری و انتقال فرهنگ یک جامعه به نسل جدید از طریق مدرسه و نهادهای آموزشی. جامعه

ارهای تصنعی و ترین مراحل رشد شخصیت آنها، عمالً رفتآموزان در مهمها از دانشها و فوق برنامهاما، متأسفانه غالب برنامه

شود. اهمیت داده می ها و درونمایه ها بیش از محتواهاها و قالبخواهند. به شکلمی ظاهرسازانه و حفظیات سطحی طوطی وار

های رسما اعالم شدۀ آموزش و و ابزارانگار است. نه تنها در کتب درسی و برنامه نگرگرا، سطحیآموزش وپرورش ما حافظه

تر است. در مطالعات برنامه درسی از مفهومی به بینیم، بلکه ابعاد مسأله از این هم پیچیدهو ایرادها را میها پرورش انواع ضعف

ها و روابط شود، ولی از طریق اعمال و رویهشود که در هیچ سندی یا کتابی به آن تصریح نمیبحث می« برنامه درسی پنهان»عنوان 

 شود.بر مدارس حاکم میو عقاید و نمادها و تبلیغات  و القائات

دهد. آموزان تصویری منفی از آنها میبه دانش ها و مقررات و قواعد غلبه دارد کهاکنون بر مدارس ما برنامه درسی پنهانی از روال

و معنوی  یکند که باید از بیرون کنترل بشوند و قادر به خود تنظیمی درونزا نیستند. این امر عزت نفس اخالقمثالً به آنها تلقین می

های طبیعی کند. برنامه درسی پنهان حاکم بر آموزش وپرورش، روح پرسشگری و ماجراهای ذهنی و پویشآنها را تضعیف می

 (.32کنند )فراستخواه، سازد و شفافیت رفتار را از آنان سلب میمان را خاموش میدرونی فرزندان

های گروه ها وها در خانهمتن جامعه ما نیز اندك نیست. به هرحال بچه هایانگیزی در تحول است. دگرگونیجهان با شتاب شگفت

شود. اطالعات و ارتباطات آنها ای پیش روی چشمان آنها گشوده میکنند، آفاق تازههای جدید سر و کار پیدا میدوستی با رسانه

 های آموزشی بدل همراهی بکنند به موزه های رسمی آموزشی ما نتوانند با این تحوالتمکان مرتب در حال گسترش است. اگر
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تحوالت  آموزانی که کم و بیش در معرضها برای بخش قابل توجهی از دانششوند. مراجعۀ یکنواخت و موظف به این موزهمی

 کننده شده است.آور و خستهقرار دارند، مالل جهان و جامعه

آموزان حرکت کنند. در پذیری درست دانشو شاید در جهت جامعه باید نتیجه این وضعیت آن است که مدارس نتوانند آنطور که

های بسیار جدی دارد. علت آن وزارت محوری به جای مدرسه محوری امر اجتماعی کردن فرزندان، آموزش و پرورش ضعف

 شود )همان(. حلی میها و اجتماعات مآموزان و خانوادهمعلمان و دانش زا در مدارس و با مشارکتاست که مانع ابتکارات درون

های اجتماعی همچون اعتیاد و بزهکاری، از جمله عوارض عدم موفقیت نظام آموزشی در اجتماعی کردن افراد را در مقوله آسیب

سازد. سؤال این ها مصون میآنها را در برابر آسیب های جدید است کهمشاهده نمود. درونی شدن هنجارهای اجتماعی در نسل

پذیرد؟ پاسخ روشن است: با اجتماعی شدن. پرسش بعدی این است که این چگونه صورت می شدن هنجارهااست که درونی 

ترین نهادهایی دهد. جواب معلوم است: خانواده و مدرسه از جملۀ مهمترین و تعیین کنندهاجتماعی شدن از چه طریقی روی می

نتواند این مسؤولیت  نها، اجتماعی شوند. حاال اگر آموزش و پرورشرود کودکان و نوجوانان در آنها و با آهستند که انتظار می

الزم در  های درونیهای جدید به طور مطلوب انجام بدهد، فرزندان جامعه از پرورش مصونیتخود را در اجتماعی شدن نسل

 (. 1132، پذیر خواهند شد )فراستخواههای اجتماعی محروم خواهند ماند و به عبارت دیگر آسیبآسیب برابر

جدید زمانه عقب افتاده است.  اش، از تحوالتای و عملکردیهای برنامهما به عللی که ذکر شد و بر اثر ضعف آموزش و پرورش

اش این هایش، ایرادهای اساسی وجود دارد. نتیجهها و هم در روشکند که هم در هدف گذاریهنجارهایی را بر فرزندان اعمال می

های محیط جهان و تحوالت متن جامعۀ ایرانی همراهی بکند. پیامد نهایی، این است که تعلیم و تربیت دگرگونی است که نتواند با

ها چندان نفوذ شود و در ذهن و جان بچهنگر میرسمی در آموزش و پرورش، فرمال و خشک و تصنعی و ظاهرگرایانه و سطحی

 .شودها میکند. این منشأ ضعف هنجاری بچهپایدار نمی

های دوستی و از دنیای اطالعات های گروهها معموالً وقتی از متن زندگی طبیعی خانوادگی و از پویاییاز سوی دیگر بخشی از بچه

 های درسی و محتویات و بینند، کتابروند، محیط مدرسه را متفاوت با دنیای واقعی بیرون میو ارتباطات امروزی به مدرسه می

شان مغایرت دارد. این سبب تعارضی خواهد برآنها اعمال بکند که با منطق درونی جهان زیستی را میچیزهای رسمی، هایشیوه

-های دوستی و فضاهای اطالعات و ارتباطات میمیان هنجارهای رسمی آموزش و پرورش با هنجارهای جاری در خانواده و گروه

 (.113۶بند، شود )عالقه

جدی دست به گریبان هستند: ضعف هنجاری و تعارض هنجاری و این  رش با دو مشکلبدین ترتیب فرزندان در آموزش و پرو

-شوند یا دچار تعارض میهای جدید ضعیف مییعنی آنومی اجتماعی. وقتی هنجارهای اجتماعی در ذهن و ضمیر و رفتار نسل

به طور اثر بخش و  شود که مدرسهاز این میکنند. چرا؟ چون عواملی که به آن اشاره کردیم، مانع ها افزایش پیدا میشوند، آسیب

پذیری کودکان و نوجوانان در برابر انحرافات اجتماعی اجتماعی کردن فرزندان برآید. حاصل این همه، آسیب مطلوب از عهدۀ

را هستند. در واقع ها را دامانند اعتیاد و بزهکاری است. در حالی که آنها استعدادهای بالقوۀ کافی برای مصونیت در برابر این آسیب
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های سرشار درونی آنها را به درستی پرورش بدهند و از اجتماعی کردن توانند ظرفیتاین ضعف نهادهای آموزشی است که نمی

 (.1132آنها را در مقابل انحرافات، توانمند و شکوفا سازند )فراستخواه، 

پذیری افراد و انتقال فرهنگ ر بسیاری مواقع در جهت جامعهدهد که مدارس ددر همین رابطه، پل ویلیس در مطالعه خود نشان می

شوند. ویلیس در تحقیق خود در مدرسه بر روی گروهی از پذیرفته شده به آنها عمل نکرده و برعکس موجب باز تولید فرهنگی می

ای از ساختار اقتدار در مدرسه نامیدند، درك هوشمندانهمی« هابچه»پسران متمرکز شده و متوجه شد اعضای این گروه که خود را 

ای در پیدا کردن نقاط ضعف کنند. آنها مهارت فوق العادهدارند. با این وجود به جای سازگاری با اقتدار موجود با آن مبارزه می

ند. این بردها و درگیری مداوم با صاحبان قدرت در مدرسه لذت میمعلمان و اولیای مدرسه داشتند و از سوء استفاه از این ضعف

گفتند ها هرچه معلمان میکنکردند. حرف گوشتلقی می« حرف گوش کن»آموزان همنوا با نظام مدرسه را به عنوان گروه، دانش

ها بین گروه اول و دوم قرار های مدرسه آگاه نبودند. اکثریت بچهاز پیچیدگی« هابچه»کردند و در عین حال به اندازه را گوش می

های ها و روشکردند. اما سبکهمنوایی می« هاکنحرف گوش»خاستند و کمتر از به مقابله بر می« هابچه»تر از داشتند، یعنی کم

در کسب مشاغل باال از « هاکنحرف گوش»پذیرفت. در پایان مدرسه مقابله در این میان به شدت از فرهنگ قومی تاثیر می

 (.113۶تر بودند )یعقوبی، آموزان دیگر موفقدانش

در فرهنگ ضد مدرسه « هابچه»های یقه آبی کامالً مشابه با فرهنگی است که ویلیس تاکید می کند که فرهنگ جاری در محیط

گویی و مهارت در عدم پذیرش تقاضاهای افراد صاحب قدرت. خودشان ایجاد کردند، مثل شوخی، کنایه، حاضرجوابی و رك

شود، بلکه آن پذیری آنها نمیارد شده به آن را اصالح نکرده و اصطالحاً منجر به جامعههای وبنابراین مدرسه نه تنها فرهنگ گروه

 را باز تولید کرده و تداوم می بخشد.

 های نامناسب کنشگرانشناسی کنشگران مدرسه: استراتژیآسیب

آموزان فوق العاده، برخی از دانش دهند. انتظارات درسیآموزان و والدین آنها تشکیل میکنشگران اصلی مدرسه را معلمان، دانش

های را به خود ویرانی کشانده است. به نظر وایت، فشارهای ناشی از رقابت در مدارس، کشوری مثل ژاپن را در زمینه خودکشی

ی هادهد. همچنین او مدعی است که در زمانساله در صدر تمام کشورها قرار می 13تا  11های سنی مربوط به مدرسه برای گروه

-چیزی که وی آن را عوارض آسیب ;اندشان منتقل کردههای خود را به والدین و آموزگارانآموزان به تدریج ناکامیاخیر، دانش

  (.1۶۶، 1331نامد )وایت، می 2«آموزگار له شده»و  1«والدین له شده و آسیب دیده»شناختی 

ای از مشکالت اجتماعی همچون میزان باالی مون ورودی، زنجیرههای بحرانی ناشی از نظام آزدر چند سال اخیر به دنبال تنش

روز  21۶آموز در سال آموزان بروز کرده است. هر دانشغیبت کردن از مدرسه، زورگویی، خشونت در مدرسه و خودکشی دانش

آموزان غالبا آخر هفته، دانشا یشود. از این رهگذر حتی در زمان دوری آنان از مدرسه مانند تعطیالت تابستان در مدرسه حاضر می

                                                           
1. Battered Parent 
2. Battered teacher 
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های مربوط به مدرسه هستند. ممکن است کسی ادعا کند که چنین نقش کامالً درگیرکننده آموزش و پرورش رسمی درگیر فعالیت

 (.211، 1339تواند روش مناسبی در هر جامعه باشد )انلو و لوین آموزان نمیدر زندگی دانش

شناس در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که والدین یا افراطی هستند یا تفریطی. امعهج در همین رابطه، دکتر نسرین دانایی

های مختلف آموزشی پر های انگلیسی، موسیقی و در کل کالسها را در فصل تابستان با کالسبعضی از والدین آنقدر زمان بچه

ها در فصل تابستان شود بچهآزادی ندارند. که باعث می کنند که شاهدیم در فصل تابستان هیچ سرگرمی، بازی و هیچ گونهمی

 (. 1131های اجبار و محدودیت چندین برابر خواهد شد )دانایی، کنند حالتخسته شوند. و با شروع مدارس با خود فکر می

هستیم، این مورد برخی از والدین حتی در فصل مدارس های بیگیریکند؛ همانطور شاهد سختشناس تصریح میاین جامعه

های کنند که پیشرفت سریع کودکان در زمینهفرستند و فکر میهایی میوالدین در فصل مدارس هم کودکان خود را به کالس

کنند که کنند. به این فکر نمیها خواهد شد. در حالی که این والدین به هوش عاطفی کودك فکر نمیآموزشی باعث رشد آن

شود باشد. این عدم آگاهی از دیدگاه روانشناسی است که باعث میخیز خود را داشتها و جستههکودك باید بازی کند و شادی

 باشند )همان(.کودکان هیچ گونه شادمانی برای ادامه تحصیل نداشته 

شگاه ک دانیا هیچ موفقیت در مدرسه برآینده کودکان می گذارد، ناشی می شود. ورود به یفشار افراطی از تاثیری که اصل همه 

سالگی با ثبت نام در مدارس  1۶تا  3ها مثل آموزان را وا می دارد تا از اولین سالمعتبر و سطح باال به قدری مهم است که دانش

ا شبانه، آمادگی ویژه پیدا کنند. جای شگفتی است که هرچند والدین و آموزگاران از مشکالت این نظام آگاهند، یفشرده عصرانه 

 (.1193خانی، کنند )حسیناس عجز میبرای اصالح آن احس

آموزان با شروع دهد که دانشآموزان از شروع سال تحصیلی نیز نشان میهمچنین، مطالعه دانایی در خصوص عدم شادمانی دانش

ن آموزاکنند. این دانششدن سال تحصیلی چون مجبور هستند صبح زود بیدار شوند و به مدرسه بروند، احساس تنبلی و سستی می

های متاسفانه با وجود پیشرفت خوابند.ها زود نمیشود این کودکان شبدر مدرسه هم کسل هستند. چون در خیلی مواقع دیده می

ک بعد از نیمه شب در کنار والدین بیدار یا یاجتماعی و باالرفتن آگاهی والدین، شاهد آن هستیم که کودکان تا ساعت دوازده 

 هستند.

اند. والدین این فضا را در منزل و سی دقیقه بخوابند را ایجاد نکرده 3ا ی 3ها حداکثر باید تا ساعت ادت که بچهوالدین ایرانی این ع

کنیم، در اکثر شناسی زندگی والدین را بررسی میباشند. وقتی از دیدگاه جامعه ریزی داشتهها باید برنامهکنند که بچهایجاد نمی

ها اول صبح نتوانند به شود بچههای ایرانی برای کودکان و نوجوانان خیلی ضعیف است. این باعث میریزی در خانوادهمواقع برنامه

 باشند.راحتی از خواب بیدار شده و حالت شادمانی داشته 

دکان اند و برخوردی که والدین امروزی برای پرکردن زمان کوهای گذشته با کودکان خود داشتهدانایی با مقایسه رفتاری که نسل

شدند. ولی متاسفانه های خود شاد میدارد که در زمان گذشته، کودکان از رفتن به مدرسه و دیدن همکالسیدارند، اظهار می

کنند، که برای کودکان دلهره چندین برابر شدن مشکالت را با شروع مدارس به وجود میوالدین به قدری فصل تابستان را پر می
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شدند. پس کردند و حتی گاهی از بیکاری خسته مین تابستان خود رابه طور کامل داشتند. بازی میآورند. در نسل گذشته کودکا

 بینیم.دوست داشتند که مدرسه شروع شود. ما در بین کودکان امروز این حس را کمتر می

کنند که از نظر فکری و از طرف دیگر والدین تفریطی را داریم. به صورتی که آنقدر کودکان خود را در فصل تابستان رها می

ها حتی زمان بازی کردن ندارند. دیر های آپارتمانی در کشور ما زیاد هست، این بچهشوند. همچنین چون خانهذهنی تنبل می

 باشند.شود احساس شادی برای شروع مدارس نداشته ها به وجود آمده، باعث میخوابیدن کودکان همراه تنبلی و رخوتی که در آن

 داند و بیانای مدارس میشود، را سیستم نمرهل دیگری که باعث عدم شادمانی کودکان از شروع مدارس میوی دلی

دهند. دهند. مدارس به کارهای عملی و کاربردی خیلی کمتر اهمیت میکند که مدارس در ایران به نمره اهمیت زیادی میمی

آموزان و دانشجویان خیلی جذاب یاد است. به همین دلیل برای دانشهای ما زهای نظری در مدارس، دبیرستان و دانشگاهبحث

 (.1131توان گفت تحصیل امری جذاب برای کودکان و نوجوانان نیست )دانایی، نیست. از این لحاظ می

 گیرینتیجه

مختلف در حوزه  گیری از رویکردهایهای قبلی مقاله اشاره شد، در مطالعه حاضر سعی کردیم با بهرههمانطور که در قسمت

ای فراهم آوریم. این مدل به شناسی آموزش و پرورش مدرسهشناسی آموزش و پرورش به مدل تحلیلی مناسبی برای آسیبجامعه

ای در کنار تمام آثار مثبتی که در جوامع مختلف، و از جمله پردازد که نظام آموزشی مدرسهزبان تئوریک به بیان این واقعیت می

توان در سه حوزه ای نیز دست به گریبان است که این مسائل را میگذارد، با مسائل و مشکالت عدیدهجای میجامعه ما، بر 

 بندی نمود. ساختاری، کارکردی و نیز استراتژی کنشگران دسته

آموزشی  هایهای اجتماعی در قالب شیوهنابرابری در حوزه ساختاری، نگرانی اصلی این است که نهاد مدرسه سبب بازتولید

ای باشد که گونه کالس بهادارهطور ضمنی به نفع طبقات برتر جامعه است. شیوه شود، چرا که محتوای منابع آموزشی بهمختلف 

هایی شود که از نظر فرهنگی در آموزان متعلق به خانوادها همدستی فرهنگی بین معلم و دانشیگیری نوعی تعامل سبب شکل

 ها از قبل با زبان فرهنگی آشنا هستند؛ بنابراین مدرسه در قالب جهان رواییرند؛ چرا که فرزندان این خانوادهجایگاه باالیی قرار دا

ها منتقل کرده بود را ارتقا بخشند. بر همین شان به آنای را که خانوادهفرهنگیآورد تا بتوانند سرمایهاین امکان را برایشان فراهم 

دهد؛ ها مشروعیت می، که در رأس آنها بوردیو و پاسرون قرار دارند، معتقدند که مدرسه به نابرابریشناساناساس گروهی از جامعه

های برابری اجتماعی است، ولی در پس پرده و در چارچوب مدرك تحصیلی، بر نابرابریدهندهچرا که مدرسه تنها در ظاهر نشان

 درسه ندارند.آموزان شانس یکسانی در مزند و دانشاجتماعی دامن می

آورند. از شناسی آموزش و پرورش صحبت از کنشگر اجتماعی منطقی به میان میدر مقابل، گروه دیگری از پژوهشگران جامعه

مجاورت عوامل ای که هر کس ممکن است در دوران تحصیل خود با آن مواجه شود در اصل نتیجههای اجتماعینظر آنها، نابرابری

گیرند. در این معنا، آنچه بوردیو و های تحصیل فرزندشان در پیش میهای ایشان با آگاهی الزم از هزینهدهمختلفی هستند که خانوا

های شخصی و منطقی است، ای از انتخابگویند، تنها تأثیر منفی مجموعهپاسرون از آن تحت عنوان بازتولید اجتماعی سخن می



[ لّی روانشناسی مدرسهدوّمین همایش م ] 

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]
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کنشگران مدرسه بستگی دارد. در واقع، این گروه از پژوهشگران با وارد  ن عقالنیتهایی که البته به جایگاه اجتماعی و میزاانتخاب

نقش بازیگرانی همچون معلمان و بویژه والدین « شده توسط کنشگران مدرسه های به کار گرفتهاستراتژی»اهمیت کردن مقوله

 کنند. آموزان را در عدم تحقق اهداف مدرسه بسیار پررنگ تلقی میدانش

ها به جای ها و قالبدهد که مدارس امروز به دالیلی همچون تمرکز به شکلشناسی کارکردی مدرسه نشان میآسیب اما،

و ابزارانگاری، وجود برنامه درسی پنهان، عدم همراهی با تحوالت جامعه و ... در ایفای  نگریها، سطحیو درونمایه محتواها

پذیری کودکان و نوجوانان است، چندان موفق نبوده و بدین ترتیب فرزندان در شان، که جامعهشده مهمترین کارکرد تعریف

جدی، یعنی ضعف هنجاری و تعارض هنجاری دست به گریبان هستند. وقتی هنجارهای اجتماعی  آموزش و پرورش با دو مشکل

کنند. حاصل این همه، ایش پیدا میها افزشوند، آسیبشوند یا دچار تعارض میهای جدید ضعیف میدر ذهن و ضمیر و رفتار نسل

پذیری کودکان و نوجوانان در برابر انحرافات اجتماعی مانند اعتیاد و بزهکاری است. در حالی که آنها استعدادهای بالقوۀ آسیب

های توانند ظرفیتها را دارا هستند. در واقع این ضعف نهادهای آموزشی است که نمیکافی برای مصونیت در برابر این آسیب

 سرشار درونی آنها را به درستی پرورش بدهند و از اجتماعی کردن آنها را در مقابل انحرافات، توانمند و شکوفا سازند.
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