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Abstract
The present research aimed to Exploring the lived
experience of teachers in marginalized schools
about border student. Giroux's theory of border
Education is adopted as a base of this Research.
Research methods were qualitative method of
phenomenological analysis. Eight teachers from
three marginal schools of Yazd province were
investigated. The description of teachers'
perceptions of marginalize students through
phenomenology and through semi-structured
interviews. Findings were analyzed by validity data
coding method based on Smith's method.After
deep interviewing, five categories of teacher,
student, curriculum, formal education, and family
were identified and categorized into twelve
categories and eleven sub-categories. The results
show that existence of a centralized system and the
topic of education, the type of family education,
the lack of richness of the textbooks of indigenous
knowledge are among the factors that make the
formal education system of Iran empty of the
presence of border education.
Keyword: Phenomenology, Multicultural Education,
Border Education, Henry Giroux
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب معلمان مدارس حاشیهای (بهه
لحاظ فرهنگی و جغرافیایی) از دانش آموزان بهه حاشهیه رانهد شهد
 نظریهۀ تعلهی و تربیهت مهرزی ویهرو،  مبنای نظریه اتخاذشد.است
 در ایههپ پههژوهش از روف ی ههی تحلیهه پدیههدار شههنا ی.اسههت
 بر مبنای نمونهگیری هدفمند به وا هاوی تجهارب.اس اد شد است
هشت ن ر از معلمان در سه مدرسه حاشیهای اس ان یزد هه تجربهه
زیس های درزمینۀ موضوع موردمطالعه داش ند از طریق مصاحبه نیمهه
 یاف هها با روف دگذاری داد ههای روایهی.سا اریاف ه پردا ه شد
بر اساس روف اسمیت تحلی شد سپس به شناسایی و دسه هبنهدی
 نظام تربیت رسهمی و، مح وای درسی، دانشآموز، پنج مضمون معل
 ن هایج تحقیهق.انواد به دوازد مقوله و یازد زیر مقوله منجهر شهد
 سهط پهاییپ،حا ی از آن است هه وجهود نظهام آمهوزف م مر هز
 نهوع تربیههت، هردن بخههش تربیهتمعله
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مقدمه
ایجاد روحیه اعتقاد به برابری انسان ها در جهتت تققت
وحدت فرهنگی ،سیاسی ،نظادی و اقتصتادی همتواره ا
اهتتتداه دهتتتم نظتتتام تربیتتتتی کشتتتور بتتتوده استتتت.
( )Ebrahimzadeh, 2007نابرابریهای آدو شی یکتی ا
دقوله های دهم در حو ه تعلیم و تربیت است ،دنظتور ا
نابرابری فرصت بین دختران و پستران در برختورداری ا
آدو ش ،نابرابری بین اقلیت های دذهبی یتا نتابرابری در
دسترسی به ادکانات آدو شتی در بتین دنتام دفتلت
کشور است (Shirkarami,2014) .ا مرفتی بستیاری ا
کشورها ا جمله ایران ،به مور دستقیم درگیر تنوع اقتوام
و خردهفرهنت هتا هستتند .ایتن گونتاگونی فرهنگتی و
اجتماعی بهخودیخود ،دسئله چتال برانگیتیی استت.
یونسکو در کنوانسیون دصوب در  21اکتبر ستال 2002
در حمایت ا تنوع فرهنگتی بتهدثابته دیترا دشتتر
بشتریت ،دفتاع ا آن را بتهدثابته الیادتی اخالقتی و
جداییناپذیر ا حفظ کرادت انسانی دیداندUnesco, ( .
)2005
یکی ا اهداه اصلی نظام آدو شوپرورش ایران نیت
به عدالت آدو شی است درحتالیکته گتروههتای دتنتوع
فرهنگی و قودی در فرایند آدو شهتای رستمی نتهتنهتا
نسبت بته هتم آشتنا نمتی شتوند بلکته ا وجتوه دثبتت
یکدیگرند بتی خبرنتد .بتاوجود چنتین شترایگی چگونته
دی توان به وحدت و برابری رسید؟ باید بپتذیریم کته در
آدو ش رسمی (خانوادگی و اجتماعی) اقوام و دلیتهای
گونتتاگون بتترای پتتذیرش همتتدیگر نق ت آنهتتا نادیتتده
گرفتهشده است.
عدم توجه دعلمان به دان آدو ان صره نظر ا نژاد،
دذهب ،قودیتت و مبقته ختود یتض دعضت اجتمتاعی-
آدو شی دقسوب دتیشتود کته ا مریت نظتام ناستالم
آدو شوپرورش در حال تققت استت .یکستانستا ی و
تمرکیگرایی آدو شی بتدون توجته بته دتناستب بتودن
دقتوای درسی با فرهن  ،قودیتت و جغرافیتای دنتام
ایران دصداق به حاشیه روی و بیعدالتی استت .ایتن در
حالی است که در نظام های آدو شی و برناده های درسی

باید تمام گروهها با تمام اختالفات خود در کنار یکتدیگر
قرار بگیرند)Sobhaninejad,2019( .
دسئلۀ اصلی اینجا است که فاصلهای بتین کمیتت و
کیفیت تقصی و تعلیم و تربیت درکینشینهتا (دنظتور
افرادی هستند که ا فرصتهای آدو شی بیشتر ا ستهم
خود برخوردار هستند) و حاشیهنشینها (افترادی کته ا
حداق ادکانات آدو شتی ز م ،برابتر و استتاندارد بترای
تقصی دگلوب در برابر دیگتر اقشتار جادعته برختوردار
نیستند و فرهن رایج آنان را غیرختودی دتیشتمارد ا
فرصت های آدو شی پایین برخوردار استت) وجتود دارد.
باید خامرنشان کرد که بف اعظمی ا این نابرابریهتا
و حاشیهها دربوط به تو یع جغرافیایی هست .در حاشیه
کالنشهرها و بعضاً در در های کشور و دنام دقروم و
کم برخوردار و کمتر توسعهیافتته ایتن نتوع بته حاشتیه
رفتن خود را با وضوح بی تری نشان دیدهد.
بدیهی است که بها ندادن دعلمتان بته ویژگتیهتای
دتماییکننده دیتواند دصداق دیگری ا به حاشیه رفتتن
دان آدو ان و دیده نشدن اقلیتتهتا (حاشتیهنشتینان)
باشد .ضرورت پرداختن به این دوضوع ا آنجهتت استت
که دعلمان با واقعیت وجودی هویتها ،اقتوام و دتذاهب
دتفاوت روبرو هستند که بسیاری ا آنها به ایتن دستئله
بیتوجهاند.
در همین راستا تکیه بر نظریته هنتری ریترو در ایتن
پژوه بهعنوان دتفکر انتقادی ا آنجهت است که او به
شک دبسوطتر و درعین حال واقع بینانه تر به دسئله نقد
نژاد ،مبقه و دبار ه با هر نوع نتابرابری پرداختته استت.
ریرو نظریه نتوینی را تقتت عنتوان «دعلمتان بتهعنتوان
روشنفکران تقتولآفترین» ارائته دتیدهتد .او در کتتاب
"دعلمان بهعنتوان روشتنفکران :بتهستوی یتض تعلتیم و
تربیت یادگیری انتقادی" )(Teachers as intellectual
بر این باور است که اگر دعلمتان دربتاره آن ته تتدری
دیکنند ،نق فعالی در ایجاد سؤازت اساسی بتر عهتده
بگیرند ،این ابیاری است برای آنها که نق سیاسیتر و
انتقادی تر در دفاع ا داهیت انسانی ،شتغ و بته همتان
اندا ه در شک دهی شترای کته تقتت آن شترای کتار
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دیکنند ،داشته باشند )Giroux, 1988( .دعلمان باید ا
ایفتتای نق ت افتتراد فنتتی پتتر دهتتارت اجتنتتاب ور نتتد.
( )Giroux, 1985ایفای چنین نقشی نیی دستلیم آگاهی
دعلم ا وضتعیت فرهنگتی سیاستی ،اجتمتاعی حتاکم و
فراهم نمودن شرای برای فعالیت وی هست .تأکیتد بتر
سیاسی بودن تعلیم و تربیت ا دنظر ریرو بته دعلمتان و
فراگیران کمض دیکند که باوری عمی برای دقابلته بتا
نابرابری های اجتمتاعی ،سیاستی و اقتصتادی در درون و
برون ددرسه پیدا کنند )Giroux1988( .تعلیم و تربیتت
در ی بته دانت آدتو ان استتنگاق و در اصتولی کته
تجاربشان را تعری دیکند دیآدو د؛ بنتابراین دعلمتین
این نوع آدو ش نیا دارند به توسعه دهتارتهتای ختود،
نه تنها در نوع آدو ششان ،بلکه با گوش دادن انتقادی به
دان آدو ان .دعلمان در این دعنا بتهمتور دتداوم بترای
پیشرفت و با سا ی دان خود و ساخت روایات دفتلت
در دستر دانت آدتو ان ،ا در هتا عبتور دتیکننتد.
تفتتاوت در کتتال در بتترای تعریت دقتتدودیتهتتای
دفتتاهیم و صتتداها حیتتاتی استتت(Kazanjian, 2011) .
دعلمان دیگر نق انتقالدهنده دان عقالنتی تکنیکتی
که به نظام مبقاتی و نادیتده انگتاری «دیگتری» دنجتر
دی شود ،ندارند .دانشی دوردنظر دعلمتین استت کته بتا
برتریجویی سر ستیی دارد و همراه بتا برنادته درستیای
است که اهداف قدرتمند کتردن دانت آدتو ان بترای
ایجاد ددوکراستی بنیتادین و عادزنته در جادعته استت؛
بنابراین دان آدو ان و دعلمین در ایتن ستنت تعلتیم و
تربیت یاد دیگیرند که بتا گفتگتو دربتاره دستائ دهتم
ندگی مرح دسئله کنند .هم نین ا مری ارتباط بین
قدرت ،دانت و هویتت چگتونگی دقاودتت و انهتارنظر
درباره ناستا گارهای سیاستی ،اجتمتاعی ،اقتصتادی و ...
آشنا دیشوند )Farahani, 2010( .این دهتم در تقلیت
نقد و شیوه تقول ایی نظام آدو شی ایتران قابت تأدت
هست .واقعیت نظام آدو ش وپرورش ایران این است کته
نق دعلم بهعنوان دجتری و نداشتتن هتیه ستهمی در
تصتتمیمگیتتری تربیتتتی در کشتتور کاستتته شتتده استتت.
()Sadeghi, 2013

ایتتن پتتژوه قصتتد دارد دیتتده نشتتدن اقلیتتتهتتا
(حاشیهنشینان) در نظام آدو شوپرورش کشور را با دبنا
قرار دادن نظریه تعلیم و تربیت در ی و ا مری تجربته
یسته دعلمان با روش کیفی پدیدارشناسی هویدا کنتد.
علت انتفاب این روش کیفی برای بررسی پدیتده دعلتم
در ددار ایتران ایتن بتوده استت کته تقلیت پدیتدار
شناختی با ورود به عم تجربه یسته افراد ،فهم عمیقی
را ا دوضوع دوردبررسی فراهم دیآورد که فهتم عمیت
ز ده هرگونه تصمیمگیتری در رابگته بتا بهبتود اعمتال
تربیتی است .علت انتفاب دوره دبستان نقشی است کته
دعلمان این دقگع در رشتد همته جانبته دانت آدتو ان
دارند هم نین این دوره دوقعیت دناستب بترات تجلتی
ار ش ها و یتادگیرت شتیوه ارتبتاط صتقیب بتا دیگتران
برایشان فراهم د گردد.
هرچند دقازتی پیرادتون تعلتیم و تربیتت دتر ی در
بف داخلی دوجود است ادا نشان دادن تصویر بودی ا
ایتتتن دفهتتتوم در بفت ت دعلمتتتان بتتتر استتتا روش
پدیدارشناسانه دوردتققی قرار نگرفتته استت؛ بنتابراین
ضرورت این پژوه آگاهی و دعوت به ررهاندیشتی در
جریان دعلتم در کستوت تعلتیم و تربیتت دتر ی بترای
سیاستگذاران ،برنادهرییان بهویژه دعلمان است.
بنابراین پرس پژوه قترار استت بته ایتن ستؤال
پاست دهد :دعلمان ددار حاشیهای (به لقاظ فرهنگی
و دق جغرافیایی) چه انگارهای (در و تجربه یستته)
ا دان آدو ان به حاشیه راندهشده دارند؟
روش پژوهش
پژوه حاضر با رویکرد کیفی و ا روش پدیدارشناستی
()Phenomenological Inquiry؛ دنیتتای یستتت شتتده
بهره گرفته است .تقلی پدیدار شناختی در اینجا ستعی
در در و روشن کردن دعنتا و داهیتت تجربته یستته
دعلمان ا دان آدو ان به حاشیه راندهشده (به حاشتیه
رانده شده به لقاظ دتذهبی ،قتودی ،نتژادی و )...را دارد.
علت انتفاب این روش کیفی برای بررسی پدیده "دعلتم
روشنفکر" در نظریه «تعلیم و تربیت دتر ی» ایتن بتوده
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است که تقلی پدیدار شناختی با ورود به عمت تجربته
دعلمان و ادرا های بالفصلی که ا برختورد بتا چنتین
دان ت آدتتو انی را داشتتتند ،فهتتم عمیقتتی را ا دوضتتوع
دوردبررستتتی فتتتراهم دتتتیآورد کتتته ز دتتته هرگونتتته
تصمیمگیری در رابگه با بهبود اعمال تربیتی است.
جادعۀ دوردنظر ،دعلمان یید در ددار حاشیهای را
تشکی دیدهند .علت انتفاب این جادعه ،در ابتدا ایتن-
که پژوهشگر دتولد شهر یتید بتوده استت و ایتن باعت
شناخت جادع پژوهشگر ا ددارسی که بیشتترین تعتداد
دهاجرپذیری را در این استان دارند دیشتود کته ادکتان
ورود به دیدان تققی را برای پژوهشگر تسهی دیکند.
دوم اینکه در دگالعته کیفتی برقتراری ارتبتاط دتؤ ر بتا
شرکت کنندگان و تنیده شدن در فضای دگالعه ضرورت
دارد و آشنایی با بافت فرهنگی به تنیدگی پژوهشتگر در
فضای پژوه کمض دیکند.
نمونه گیری این پژوه دبتنی بر دعیار (هدفمنتد)
است .دبنای انتفاب نمونه ا دیان ددار استان یید و
به تبع آن دعلمان ،ددار دولتی ای بودند که به لقتاظ
فرهنگتتی و جغرافیتتایی ( دتتدار دهاجرپتتذیری کتته
دان آدو انِ د ارای تنوع فرهنگی ،اقتصتادی ،دتذهبی،
دلیتی ،قودیتی و ...را درون خود جتای داده بودنتد) در
حاشیه قرارگرفته بودند .در آخر انتفاب دعلمهایی بتود
که تجربه تدری بته چنتین دانت آدتو انی را داشتته
باشتتند .بتترخاله روش کمتتی ،درروش کیفتتی بتتهویتتژه
پدیدارشناسی قصد تعمیم بفشیدن به نتتایج را نتدارد
بلکه دعیار و هده آن توصی و تبیین یض پدیتده بته
همان شتک کته در بافتت مبیعتی ختود وجتود دارد،
است .اگرچه پدیدارشناسی توس یض دوردپژوهشی و
حتی با یتض ار یتابی ا تجربته ختود پژوهشتگر هتم
دیتواند انجام شود )Ali Ahmadi, 2007( .بتااینحتال
تعداد دعلمان با ویژگیهای ذکرشده ،هشتت نفتر بتود.
جمعآوری دادهها ا مری دصاحبه نیمه ستاختاریافته
انجتتام شتتد .دشتتاهده ،عکتت  ،استتتناد بتته استتناد،
یادداشتتت هتتای دیتتدانی پژوهشتتگر ا دیگتتر ابتتیار
دورداستفاده دقق بوده است.

بنا بر اخالق پژوه با کسب اجا ه دصاحبهها ضب
و این اممینتان داده شتد کته نتام ددرسته و دصتاحبه-
شوندگان نید دقق دقفوظ خواهد داند .ابتدا دقددهای
در دورد دعرفی پژوهشگر و توضتیب دفتصتر ا دوضتوع
کلی تققی دگرح شد .دصاحبه با استفاده ا «راهنمای
دصاحبه» صورت گرفت .به این ترتیب پژوهشگر ستؤازت
با پاسفی را دگرح کرده و دعلمتان بته بیتان تجربیتات
خود پرداختند و هر دان نیا به توضیب بیشتتری دیتده
دیشد با عباراتی هم ون «دیشود بیشتر و بتا دصتداق
توضتتیب دهیتتد» ا دعلمتتان خواستتته شتتد بتته نقتتو
دبسوطتری تجربه خود را شرح دهند .دان دصاحبههتا
نیی  52تا  60دقیقه بود .دصاحبهها تا دان اشباع نظری
ادادتته پیتتدا کتترد .بتتااینوجتتود پتت ا آنکتته دادههتتای
بهدستآدده در حتال تکترار بتود ،دو دصتاحبه تکمیلتی
برای تأییتد ایتن عقیتده پژوهشتگر انجتام شتد و تعتداد
دصاحبه به ده دصاحبه افیای یافت .هرچند روند اصلی
گفتگو و سؤازت دشفص بود؛ ادا بستته بته نتوع پاستت
دصاحبهشوندگان پرست هتای تتا ه بتا آنهتا در دیتان
گذاشته شد .شرای دصاحبهها بهگونهای بتود تتا نمونته
دورددگالعه آ ادانه بتواند سفن بگوید و آن ه را در ذهن
دارد بیان کند .پژوه حاضر سعی در شتناخت پدیتده
تعلیم و تربیت در ی و شتیوه تجربته نمتودن ایتن نتوع
تعلیم و تربیت توس دعلمان را دارد .ا اینرو ابتدا سؤال
کلی در دورد اینکته آیتا شتما نمونتههتایی ا ایتن "در
اقلیت بودن" را داشتهاید؟ بیان شد .در اینجا به واکتاوی
عمی ذهنی ذهنیت دعلمان در خصوص " اقلیت بتودن
دان آدو ان یعنی چه؟" پرداخته شد .سپ ا دعلمها
خواسته شد تا تجربه عینی خود را در دواجته عملتی بتا
این دان آدو ان بیتان کننتد بتهعبتارتیدیگتر در دتورد
پدیدۀ دوردنظر چه تجربتهای دارنتد تتا کشت دتواردی
چون در نظر گرفتن عنصر «دیگتری» و اختالق دتداری،
تربیت حداکثری ،آدو ش چند فرهنگی ،دبتار ه بتا فترا
روایتها درروش دعلم بررسی شود.
تجییه وتقلی دادهها ا مریت روش سته درحلتهای
اسمیت (تولید داده ها ،تجییته وتقلیت دادههتا و تلفیت
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دوردها) صورت گرفتت .درحلته تجییته وتقلیت دادههتا
شاد چهار درحله هست -1 :دواجهۀ اولیته :خوانتدن و
بتا خوانی یتض دتورد  -2تشتفیص و برچستب دن بتته
دقولهها -3 ،لیست کردن و خوشتهبنتدی دقولتههتا -5
ایجاد یتض جتدول خالصتهستا ی ( Adib hajbagheri,
 )2010بتتتهدنظتتتور اعتباربفشتتتی دادههتتتا ا دخالتتتت

پی فرضها و سوگیریهتای پژوهشتگر در ادتر تقلیت
خودداری شد.
یافتهها
دقوزت دنتسب به انگتارۀ دعلمتان ا دانت آدتو ان در
حاشیه که ناشی ا تجربتۀ فتردی و اجتمتاعی آنهتا بتود
شاد دوارد نمودار یر بود:

نمودار  9انگاره معلمان از دانشآموزان در اقلیت (به حاشیه راندهشده)

ا آنجاکه تمرکی پژوه حاضر به دفهوم اقلیت ا نظر
فرهنگی و اجتماعی بوده است بنابراین انگاره اقلیتهای
جسمی و خانوادگی ا دایره بق خارج شد.
بعد ا تقلی و کدگذاری دادهها پنج دضمون دعلتم،
دان آدو  ،دقتوای درسی ،نظام آدو ش وپرورش رسمی
و خانواده شناسایی و دستهبندی شتد کته در آختر ایتن
دضادین کلی دنجر به دوا ده دقوله و یتا ده یتر دقولته
شد .در ادادته بته توضتیب هتر یتض ا دضتادین کلتی و
دقوزت درتب پرداخته دیشتود کته دتیتواننتد در
دعلمان ا دفهوم «تعلیم و تربیت دتر ی» را بتر استا
دؤلفههای دوجود در این نوع تعلیم و تربیت بته تصتویر
بکشد:
دقوله های دنتسب به دعلم (دتن  ،کتن  ،دانت )،
دان آدو ان (دان آدو ان در اکثریت و دان آدتو ان در
اقلیت یا به حاشیه رانتدهشتده) ،دقتتوای کتتب درستی
(حضور اقلیتها در دتن کتتب درستی و نقتوه تتدری
فص آ اد بودی) ،نظتام آدتو شوپترورش (تمرکیگرایتی
دبتنی بر قواعد ،بودجهبنتدی ،بوروکراستی اداری ،دعلتم
بتتهعنتتوان کنشتتگر انفعتتالی) ،ختتانواده (بعتتد اجتمتتاعی-
فرهنگی ،بعد اقتصادی).

 -9معلم
 9-9منش
 9-9-9نوع برخورد معلم با دانشآموزان در اقلیت
پ ا ایضاح دفهوم اقلیت ا در دعلمتان و چگتونگی
نگرش و ارتباط دیگر دان آدو ان نسبت به ایتن گتروه،
واکن و نوع برختورد دعلتمهتا بتا ایتن دانت آدتو ان
بررسی شد:
خانم ص /دن تا یض داه اول ستال نمتیدانستتم یته

عده ا ب ه ها افغانی هستند .اودده بودن سر کال اسم
دان آدو ان اتباع رو خونتده بتودن دادتان یکتی ا اینتا
به برخورده بود که چرا این کار رو کردید؟ کلی دیگم
که ب هها باهم دوست باشید.
خانم آ /دن نمیدونستم دتریم ستنی هستت و تتا ه
دتوجه شدم .دتریم رو دتن گذاشتتم پتی هترا ،هترا
دهربونه دیدونستم مردش نمیکنه و اذیت نمیکنته،
ح خوبی داشت دریم وقتی رفت توی گروه هرا.
خانم آ ./برخورد با ب هها دوقعیت کته پتی بیتاد.
اینکه در قالب در بهشون بگی فایده نتداره ادتا وقتتی
دوقعیت پی بیتاد تتوی برختورد دعمتولی بگتیم ا تر
بی تری داره.
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خانم پ /هیهوقت سر کال در رابگه با این دستائ
صقبت نکردم ادا دیگم دتا نبایتد خوددتون رو بتازتر ا
دیگران ببینیم
خانم ح /دثالً دیگم هرکسی رسم و رستوم و دیتن
دقترده نباید بیاحترادی کنید ...به ار شهتای یکتدیگر
احترام بگذاریم ،دیتونیم باار ش های دتفاوت بته ختوبی
در کنار هم باشیم و کمض یار هم باشیم  ...بارهتا گفتتم
همه آفریدۀ خدا هستیم.
خانم ک /دان آدو ستنی رو بهت اجتا ه دتیدادم
ساعت تفریب بره وضو بگیره و کنتار ختودم دوقتع نمتا
دیگفتم بایسته و دیگه رفتار ب هها کمکم عادی شتد ...
بیشتر باهاشون صقبت دیکنم دی گم داها هیه فرقتی
نمیکنیم فق آدابورسوم و ا لقتاظ دینتی بتاهم فترق
داریم و تأ یر داشتته ایتن حترههتا .ب تههتا افغانیته رو
دوستنداشتن با ب ههتا صتقبت کتردم کته اونتم دثت
داست اونا هم دث دا پیغمبر رو قبول دارند.
خانم م/دن موری رفتار کردم که این ب هها با ب ه-
های دیگه فرقی نداشته باشند .یه رو که فهمیدم ب ته-
ها (آ) را که عرب هست دسفره کرده بودند گفتتم داهتا
که باهم فرقی نداریم دث هم هستیم.
 9-9-2اهمیت به جنبه عاطفی
برخی دعلمان هماننتد تعلتیم و تربیتت دتر ی خواهتان
ترکیب جنبه های عامفی_روانتی بتا شتناختی در قالتب
رابگههای کالسی بودند:
خانم م  /بی تر ا اینکه دا دعلتم باشتیم دتادر دوم

هستیم...دعلم اینجا بی تتر ا اینکته بته در ب تههتا
برسه باید با ب هها دوست باشه و دشتکالت عامفیشتون
رو ح کنه.
 9-9-9وجود ترس و اجبار برای یادگیری
دعلمتتان وجتتود تتتر و اضتگراب را دستتتلیم یتتادگیری
دان آدو دیدانستند:
خانم آ /دا خوددون دوران ددرسته خیلتی اضتگراب

داشتیم .اصالً ب هها اضگراب ندارن ادتا کمتی اضتگراب

براشتتون ز دتته و بایتتد داشتتته باشتتند کتته ب تیخیتتال و
بیتفاوت و بیدسئولیت نباشند.
خانم ک /تر و اضگراب برای یادگیری خیلی دهم
است یعنی اگر تر نباشد یاد نمیگیرنتد و ایتنجتوری
بهتر یاد دیگیرند.
 9-2کنش
کن دعلمان یا به بیانی دیگر پداگوری (روش تتدری
و ساداندهی فعالیتهتای کالستی) دعلمتان بته دنظتور
اقداداتی که این گونه دان آدتو ان در یتادگیری دخیت
شوند یا نشوند ،دوردبررسی قرار گرفت:
 9-2-9روش تدریس
نکتۀ درخور توجه این است کته دعلتم در انتفتاب نتوع
روش تدری  ،آ ادی عم دارد:
خانم پ /دستم با ه درروش تدریستم ،تتوی کتال

ضمن خددت گفتن فارسی رو اینجوری تتدری کنیتد
ولی دن گفتم هر روشی که خودم دیدم دوف بود ستال
پی اداده دیدهم .روشی یتاد دتیدم کته یتاد بگیترن
کاری به دیگران ندارم.
خانم م  /هر دعلمی روش تتدری ختودش رو داره.
اون جوری که دان آدو ان یاد دیگیرند دتن اون روش
رو عم دیکنم.
برخی ا پداگوریهای به کار گرفته شده توس دعلمتان
که در تعلیم و تربیت در ی اهمیت دارد عبارت است ا :
الف) یادگیری مشارکتی

دعلمان بر این عقیده بودند کته دشتارکت در اعمتال
یادگیری و بق هتای جمعتی ،افتیون بتر اینکته باعت
شک گیری هویتهای فتردی و جمعتی دتیشتود ،فترد
احستا دتؤ ر بتودن و عادلیتت کترده و بتر احستا
بیقدرتی غلبه دیکند:
خانم آ /ب هها گروهی شدند ایتنجتوری نستبت بته

همدیگر احسا دسئولیت دارنتد ...روشهتای تتدری
قبلی ،خود دعلم باید کتار دتیکترد انن فقت دتدیریت
دیخواد و دا فق بازی سرشون نظارت دیکنیم.
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خانم ک /همته فعالیتتهتای کتتاب رو بتاهم انجتام
دیدهند و باهم باید بتونند کنار بیان توی گتروه .وقتتی
باهم اختاله دارند بهشون دیگم شما که اینجتور بتاهم
اختاله داریتد اجتا ه بدیتد بقیته هتم نظتر بتدن ،نظتر
خودتون هم بگید بعد هرکدوم بهتتر بتود ،نگوییتد دتن
بهتر دیگم...
ب) تدریس معنیدار

خانم ص  /انن با روش قدیم که دعلم ستفنگو بتوده
یا روی در دیخوندند فرق کترده .دتثالً ا همتان اول
باید رفتار ورودی داشته باشیم .یا با یتض نکتته چالشتی
ایجاد انگییه کنیم.
ج) ارتباط بین دروس

دیتانرشتتهای

قابلیت اتصال دقتویها و خل دان
ا دیگر پداگوری برخی ا دعلمان بود:
خانم ص /خیلتی ارتبتاط داره دتثالً بقت

علتوم در
بف فلیات سوره حدید رو گفته ...هتر چیتیی کته دتا
در دیدهیم آخرش دیرسیم بته خداشناستی ،حتتی
اجتماعی و ریاضی .دیگم ب هها تتوی ریاضتی ایتنهمته
نظم و دقت داره پ جهان دنظم را چه کسی آفریتده؟
ریاضی اصتول و قتانون و قواعتدی استت کته در جهتان
هست .خیلی دیشه اینا رو به هم رب داد.
د) یادگیری چطور آموختن

خانم ج /دنبال راه حت هتای آستان هستتم براشتون
ردیگذاری دیگم که توی ذهنشون بمونته حفتظ نکتنن.
چییی که فهمیدن رو بگن .اخالقی رو بیشتر دثال دتی-
نتتم خیلتتی دهمتته چتتی یتتاد بگیتترن و چتته جتتوری تتتو
ذهنشون بمونه.
ه) ایجاد انگیزه

خانم ص /برای در علوم بف کارخانه کاغتذ ،اول
دیگیم ب هها نگاه کنید کتاب ا چی درستشده؟ بایتد
ابتدا انگییه وارد کنیم.
و) عملی بودن محتوا

ارتباط تئوری با عم یا بهعبارتیدیگتر اصت فایتده
بفشی ،اقدام دیگر دعلمان در ادر آدو ش است:

خانم ک /یه جتوری دجابشتون کتردیم کته بته درد
آیندتون دیخوره دتثالً اگتر اینجتا ایتن دگلتب رو یتاد
بگیری رواب اجتماعیت بهتری دیشه .دتثالً بتا جتدول
بودجهبندی در اجتماعی بهشون دیگتیم در خریتدن
به چه چییایی اهمیت بدهند.
ز) مسئولیت اجتماعی

خانم پ /ب هها باید در کارهای دیگه شترکت کننتد
بتونن ا خودشون دفاع کتنن یتا همکتاری یتاد بگیترن
دتکی به در و برگه ادتقان نباشتند .کارهتایی کته در
اجتماع باید یاد بگیرند رو بهشون یاد دتیدیتم .دوستت
بودن ،دهربانی ،همکاری یا فردا که وارد ندگی دیشتن
بتونن کاراشون رو خودشون بکنن دادر و همستر نمونته
باشن.
خانم ص /دهارت نه گفتتن رو دتیگتیم ...اگتر تتوی
عم ببینند که چرا دن گفتم نته بهتتره دتثالً دادتان و
باباهای شما که براتون عییین به همه درخواستای شتما
جواب دثبت نمیدهند .حتی خداوند هم اگتر بدونته در
دورد برآورده شدن حاجات به ضرر دن هست ختدا هتم
دیگه نه او که ا همه بازتر هستت بعتد بیتاین دراتتب
پایینتر .عملی بودن را با رفتار و گفتار نشان دیدم.
 9-9دانش
در خالل دیدگاههای دعلمان این نکتته روشتن شتد کته
دقوله ای به نام «دانت » چنتد فرهنگتی دعلتم درختور
توجه است .به بیانی دیگر حتائی چنتین دانشتی بتودن و
آشنایی با اسناد بازدستی در نوع رفتار دعلمان با دان -
آدو ان در اقلیتت اهمیتت ویتژهای دارد ،بنتابراین ادادته
دصاحبه بر آن شد تا ادراکشان ا استناد را دوردبررستی
قرار دهد .آیا تاکنون سند یا قانونی دددرسان آنهتا بتوده
است تا بتوانند به دان آدو ان حاشیهای برسند؟
 9-9-9میزان آشنایی با سند
خانم ص /دن دقی در دورد اسناد نمیدونم ،ادا دیدونم

سند تقول بنیادین رو که هست.
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خانم م  /نه آشنا نیستم بتا استنادی کته هستت ،در
دورد چی هستند؟
خانم پ /آشنایی دن با ستند در حتد ستادهایته کته
خانم ددیر گفتن دو بار؛ ادا حقیقتاً یادم نیست.
 9-9-2دانش چند فرهنگی
برخی ا دعلمتین دارای دانت چنتد فرهنگتی نبتوده و
حتی با دواجهشدن با چنین پدیدهای بته دنبتال راهکتار
هم نبودند:

خانم پ  /دن توی کتال توضتیب نمت ی دم ایتن
دسائ رو .وقتی یکی ا ب ه ها در دتورد افغتانی هتا
توهین کرد به دان آدو افغانیم نگاه کتردم دیتدم
چهرش عادی بود ه ی ه ک هی ی نگفت دنم دیگه
هی تتی نگفتتتم  . ..هت ی ه وقتتت در دتتورد ایتتن دوضتتع
صتتقبت نکتتردم حق ی قتت ا ً چتتون نمتتی دونستتتم بایتتد
چیکار کنم هرچنت د حترف اصت ال ً بترام خوشتایند
نبود.

نمودار  2مقولههای اساسی منتسب به معلم

-2دانشآموز
دقولههای درتب با دان آدو ان را دتیتتوان بتهصتورت
دان آدو ان در اکثریت و دان آدو ان در اقلیتت یتا بته
حاشیه راندهشده تقسیمبندی کرد:

مبیعتتی جلتتوه دهنتتد .نتیجتته آن کتته انیواملبتتی و
نداشتن خود ار شی ا ویژگی هتای بتار ایتن گتروه
است:
خانم ص /این سته اتبتاع دارن بتا بقیته کنتار دیتان،

 2-9دانشآموزان در اقلیت
سا گاری و تابعیت ا دیگر دان آدو ان و وف دادن
خودشان با شرای حتاکم ا خصتلت هتای ایتن نتوع
دان آدو ان است که تر ا ان ختوردن و دتورد
تمسفر واقع شدن باع شده است تا هرگونته گفتتار
یا رفتاری دفال بافرهن و ار ش ختود را عتادی و

خودشون جوری شرای را فراهم دیکننتد کته دشتکلی
نداشته باشند با ب هها .اگر یکیشان بفواد دثالً بیادبتی
کند ب ههای دیگه واکن نشتون دتیدن ...ختود اتبتاع
نمیخوان در دوردشان صقبت بشه بهشون بردی ختوره.
نمیخوان روشون ان بفوره .اگر هم دتن چیتیی بگتم
به جای اینکه خوشقال بشن که بهشتون پرداختته شتده
ناراحت دیشن.

واکاوی تجارب زیستۀ معلمان مدارس حاشیهای (به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی) از دانشآموزان بهحاشیه راندهشده 21 /

خانم پ( /ز) بااینکته ستنی بتود تتوی دراستمهتای
دذهبی دا شیعهها که توی ددرسه برگیار دیشد شرکت
دیکرد و دشکلی نداشت.
 2-2دانشآموزان در اکثریت
در این بف نوع رفتار دان آدو ان در ارتباط با دان -
آدو انی که در اقلیت هستند دوردتوجه قرارگرفته استت.
تمای ت بتته فردگرایتتی و دنفعتتت شفصتتی ا ی تضستتو و
تمسفر اقوام و دلیتها ا سوی دیگتر رفتتار اکثریتت را
تشکی دیدهد.
 2-2-9ذهنیت منفی نسبت به اقلیتها
رفتار دان آدو ان بر استا پتی فترضهتای ذهنتی و
اخالقی که ناشی ا باورهای نادرست دربتاره گتروههتای
انسانی دیگر است که دوجب ناشناخته داندن اقلیت ها و
دوری ا آنهتتا دتتیشتتود .هرچنتتد آنهتتا هتتم یستتتی
دسالمت آدییی با اقوام ایرانی و فار دارند ادا در دتورد
اقوام و دل دیگر اینگونه نبود و با استفاده ا روایتهای
غیر صقیب که تقت تأ یر پی دینههتای فکتریشتان
بود رفتار و گفتار دناسبی نشان نمیدادند:
خانم ج /ب ته هتا نستبت بته افغانیتا حستا بتودن

 2-2-2فردگرایی
رفتار و گفتار دان آدو ان نشاندهنده این استت کته در
نظتتام آدو شتتی رستتمی افتترادی تربیتتت دتتیشتتوند کتته
خوددقور و فردگرا هستند .پیادد چنین نظادی دی تواند
به با تولید نابرابری ،ضع دهتارتهتای اخالقتی و عتدم
تعهد نسبت به جادعه و افراد دادن بیند:
خانم آ /انن باید به ب تههتا یتاد بتدی کته گذشتت

داشته باشند چون همشتون بته دنبتال حت خودشتون
هستند دا بهشون همکاری یاد دیدیم.
خانم پ /بارها دیدم موری دینشتینند کته دانت -
آدو ای دیگه ا دستشون نگاه نکنند .قویه نمیختواد بته
ضعیفه کمض کنه چون خیلی دغرورن بعضیاشون .دتی-
خوان توی کال سرشتنا باشتند بتهنتدرت بته بقیته
کمض دیکنند.
دشاهده و یادداشتهای دیتدانی پژوهشتگر در بتاب
خوددقوری دان آدو ان به عنوان شتاهد یافتته در ایتن
بف به کار گرفته شد .در پنج کال دشاهده شتد کته
دان آدو ان ا کمض کردن به همکتال هتای ختود در
ادر یادگیری اجتناب دیور یدند.

نمیخواستن کنارشون بشینن.

نمودار  9مقولههای اساسی منتسب به دانشآموزان

 -9محتوا
نادیدهگیری دل دیگر در دتن کتب درسی ،خنثی بودن
دقتوا ،گفتار تضصدایی ا پی تعیتینشتده ،کتاربردی
نبودن دقتوا ،نبود آدو ش تکثرگرایی و چنتد فرهنگتی،

پرداختن صره به اقوام ایرانی در برخی ا تصاویر کتتب
درسی ا جمله دوارد استفراجشده است:
خانم ص  /توی دقتوا فکر نکنم در دورد این ب ههتا

باشه ،فق یه در

فارسی که شیرا یه به شهری اودتده
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بوده که تر بان بودن و بان ب ههای کال رو دتوجه
نمیشده .این در فارسی رو دیتونیم کلی روش دتانور
بدیم که اگر کسی که بان و فرهنگ دث شما نیستت
چه جوری باهاش رفتار کنیم که اونم دوست داست دثالً
دمکن است با یض حره شما دلآ رده و رنجیده بشه.
خانم پ/در دقتوای کتاب ،دانت آدتو افغتانیِ دتن
خودش رو نمیبینه.
خانم ج /در دورد این دان آدتو ان هی تی نیستت
توی دقتوای کتابها؛ ادا یه در هستت کته در دتورد
اینکتته فرهن ت و نتتژاد و لباسشتتون چیتته .پارستتال بتته
پیشنهاد یکی ا دعلمها ا هر شهری شتاگردی داشتتیم
لبا خاص اون دقلته رو آوردن و پوشتیدن و در دتورد
فرهن و لهجشون صقبت کردن برای ب ههای کتال
تا خوب برای ب هها جتا بیافتته فرهنت و آدابورستوم
استانهای دیگه.
خانم آ /اینکه ب ههتایی ا دنتام دفتلت بتا یتض
دقتوا دارن پی دیرن و فرقی بینشتون نیستت ،بترای
وحدت و یکپارچگی خوبه بان رسمی دتا بتان فارستی
است ادا دثالً باید به ختردهفرهنت هتا بته گتوی هتای
دقلی احترام بگذارند وگرنه نابود دیشن.

ا مرفی ایتن در نستبت بته ستایر درو  ،دتان
بیشتری را ملب دیکند:
خانم آ /فص بودی نباید حتماً ا درکی گرفتته بشته.

نحوة تدریس فصل آزاد (بومی) و جایگاه فرهنگ
بومی در کتابهای درسی
در کتابهای درسی دبستتان «در آ اد» وجتود دارد
که دان آدو ان خود باید دتن و ستؤازت در دفهتوم
آن را بنویسند .درو آ اد در فصت هتایی چتون ایتران
عییی ،آداب ندگی ،فرهن بتودی و ...آدتده استت .ایتن

ا شهر خوددون باید باشه ...خیلی وقتگیره .برای دعلما
خیلی سفته خیلیها هستن که رد دیشتن چتون قترار
نیست هیه جا ار شیابی بشن ،ا ب ه ار شیابی نمیشته
چون خودش تألی کرده .ح خوبی که آخر کار به
دست دیده ،دیاره صفقه آخر کتاب و استم ختودش رو
در قسمت دؤلفین دینویسه دیگم تتو نقت داشتتی در
تألی کتاب.

در دتتتوقعیتی بتتترای رشتتتد و خالقیتتتت دانتتت
آدو ان فراهم دیکند تتا دگتالبی را دربتاره دوضتوعات
دلی و بودی خود تهیه کننتد .حتال کته برنادته درستی
چنین فرصتی را در اختیارشان قرار داده ،برخی دعلمهتا
این فرصت را ا آنها دتیگیرنتد .برختی ا دعلمتان ایتن
در را با شیوه سنتی رونویسی و یکدست نویسی اجترا
دیکنند:
خانم ص /یکی ا ب هها گفتت کاشتمریام در دتورد

بودی یید

شهرم بنویسم؟ گفتم :نه باید در دورد فرهن
باشه چون یید ندگی دیکنیم.
خانم پ /در فرهن بودی رویه دوضتوعی دتیدم
برن تققی کنند و برام بیارن .تققی ها رو دیبرم خونه
دیخونم ا هر چیی جالبی کته دیتدم بیترون دتیکشتم
تایپ و تکثیر دیکنم دتیدم بته ب تههتا ب ستبونن بته
کتاباشون .برای در و دریافت هتم ا ب تههتا کمتض
نمیگیرم چون وقتم گرفته دیشود ...ب تههتا رو درگیتر
نمیکنم فق برای خود دتن ا ب هها کمض دیگیرم.

نمودار  0مقولههای اساسی منتسب به محتوا

واکاوی تجارب زیستۀ معلمان مدارس حاشیهای (به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی) از دانشآموزان بهحاشیه راندهشده 99 /

 -0نظام آموزشوپرورش
 0-9تمرکزگرایی مبتنی بر قواعد
نظام تمرکیگرای آدو شوپترورش باعت شتده نقت دعلتم
بهعنوان دجری کاسته شود .دعلمان درصقنه عملتی نبتودن
برناده برنادهریتیان ،بتیتتوجهی بته واقعیتت ددرسته و نتوع
دکانیسم نظارتی را دسبب بسیاری ا دسائ کالسی دیدانند:
خانم ج /دیگم پشت دیی دیشینن هررو یه نظتری

دیدن انن یه سری دتیگتن دعلتم گتیارش ستهداهته
بنویسه ...دعلم وقتی نداره بترای در دادن .هتررو یته
آئیننادهای دیاد باید بسنجن آیا دعلم ا پس بردیاد یا
نه؟...چند بار رفتم اعتراض کنم ادا نبودند اداره...
خانم پ /همهچیی ا بازستت دقتتوا ،بودجتهبنتدی،
پوشه کار ،ساعت درسی و  ...دا اجراکننده هستیم و خدا
نکنه که یه ذره بد اجرا کنیم ...کسی نمیاد نگاه کنه کته
دعلم چقدر کار دیکنه ،دفتتر کتال رو نگتاه کنته کته
بگیرن ،دتثالً اگتر جملته
کجاش دعلم کم نوشته د
با خورد رو ننوشتته د شتو بگیترن .کستی نمتیخونته،
همین که نگتاه کننتد و ستبی بیننتد کافیته .ایتن عیتب
آدو شوپرورش هست.
 0-2بودجهبندی
دعلمها برنادهرییی ا باز و نرسیدن بته بودجتهبنتدی را
باع سلب آراد خود و عدم یادگیری فراگیر دیدانند:
خانم ص /برنادهرییی ا قب تعیینشده.
خانم آ /بودجهبندی رو دیدن دستمون که این کارهتا رو

بایتتد بکنیتتد همتته چتتی ا اون بازبتتازییهاستتت ،عیتتب
آدو شوپرورش دا همینه .خانم آ /این برناده درستی دگتاب
سند هست دثالً ادا سنگینه برای ب هها .روشها بهتتر شتده
ادا حجم در ها سنگین هست ...دعلم دجبوره تنتدتر در

بده تا با بودجهبندی هماهن بشه نمیشه که تا یاد نگترفتن
نریم در بعدی اینجوری به بودجهبندی نمیرسیم .دعلتم
آراد نداره باید یادگیری ب هها و بودجهبندی توأدان باشته
ادا اگر ببینتی در بعتدی دتانبرتتر هستت دجبتوری رد
بشی ...دا دجبوریم چون پایه بعدی هم که دتیره دتیشتینه
همین آدو ش و همین دتدیریت هستت .دتدیریت درکتیی
دشک داره.
 0-9بوروکراسی اداری
ا دید دعلمان بوروکراسی افرامی در کنار حجتم بتازی
دگالب درسی و ضی وقت دانع فعالیت با فراغ بال شده
است:
خانم پ /اولین کسی که ا اداره دیاد با دید ،نگاه به

بودجهبندی دیکنه که عقب هستیم یا نه و ده دعلم رو
بگیره .همه چی شده کاغذبا ی ...کسی نمیاد ببینه دعلم
چیکار کرده ،دشک ب ه چی هستت فقت بتا خورده رو
دیخواد برای ار شیابی کیفی.
 0-0کنشگر انفعالی
تصمیمگیریها به نو هرم اداری آدو شوپرورش یعنی
ددیران دیرسد و دعلم دچار ح سترکوب دگالبتات
است ،ناادیتدی و یتأ ا شتنیده نشتدن را دارد .دعلتم
دچار نوعی سلگه دگلوب استت بته بیتانی دیگتر کتن
همراه با نارضایتی:
خانم آ /چون سیستم درکیی هستت هتیه فایتدهای

نداره اعتراضات دا .صدای دا جایی نمیرسه.
خانم م  /هیه کاری هتم نمتیشته کترد وقتتی هتم
دیگیم ،دیگن شما وارد نشید فق درستون رو بدیتد...
دجبوریم هرچی دیگن بگیم چشم.

نمودار  2مقولههای اساسی منتسب بهنظام تربیت رسمی
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 -2خانواده
 2-9بعد اجتماعی-فرهنگی
 2-9-9نوع نگرش والدین
خانواده با الگوی دبتنی بر ار شهای خاص خود کتود
را برای جادعهپذیری تربیت دیکند .دفروضتات ختانواده
در دورد اقلیتها به افکار ،رفتتار و گفتتار دانت آدتو ان
جهت دیدهد:
خانم پ/دان آدو ییدیم فهمیده بود بغ دستتی

افغانی و سنی هست دشکلی نداشتن باهم تتا اینکته بته
دادرش گفته بود .دادره اودد ددرسه شیونی کرد که چرا
ب ه دنو نشوندین کنار افغانی دتدیر هتم بته دتن گفتت
حواست باشه تا آخر سال این ناخودآگتاه کنتار اون نتره.
خود ب هها دشکلی نداشتن ادا برای دادره خیلتیخیلتی
سفت بود فایدهای نداشت صقبت با دادره.
خانم م /وقتی فهمیدن (آ) عرب هست حره شتتی
به ده بودند که ا خانوادههاشون اون حره شتترو
فهمیده بودن.
 2-9-2سطح سواد والدین
والدینی که ا تقصیالت بتازتری برخوردارنتد در دنتیل
دشارکت بیشتری در ادر آدو ش فر ندان دارند:

خانم ص /سگب سواد خانواده خیلی ا ر داره ...اغلتب
حتوا پرتتی ب تتههتتا بتته ختتامر دشتتک خانتته هستتت،
حواسشون اونجاست.
خانم م /دثالً بعضی ها هستند که خانوادههاشتون بتا
ب هها کار نمیکنند ،دشک بیسوادی دارند.
 2-9-9مشارکت و نظارت بر یادگیری فرزندان
خانم ک /اکثراً بلد نیستن در بفونن ،بته خودشتون و

دادرشون دیگم چگوری بفتونن در کتنن دگلتب رو.
دادر اصالً نگاه نمیکنه که ب ه تکلیفشتو انجتام داده یتا
نه...
خانم ج /والدین همهچیی رو ا چشم دعلم دتیبیتنن
نمیگن ب ه بیشتر تو خونه هست ...دیگن پ دعلم ا
صبب تا نهر چی یاد دیده بهت؟
 2-2بعد اقتصادی
اکثر خانوادههای این دان آدو ان در فقر دتالی بته ستر
دیبرند؛ بنابراین دانت آدتو ان نمتیتواننتد بته دستائ
دگرح شده در کال در بهدقت بیندیشند و تمرکتی و
آراد فکری داشته باشند .به تعبیر یکی ا دعلمان:
خانم ن /اینجا ب ههای با وضع دالی خوب در اقلیتت

هستند.

نمودار  7مقولههای اساسی منتسب به خانواده
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پ ا تجییهوتقلی دادهها دضادین کلی و دقتوزت
درتب با این دضادین شناسایی شد که بتهصتورت کلتی
در نمودار دشاهده دیشود:

نمودار  6تعلیم و تربیت مرزی بر اساس یافتههای پژوهش

بحث و نتیجهگیری
یافتتتههتتای پتتژوه حاضتتر گویتتای دشتتفص کتتردن
اشتراکان یست جهان دعلمها با توجه به تجربتهشتان ا
دان آدو ان در اقلیت دانده و چگونگی دوضوعیت یافتن
تعلیم و تربیت در ی در کال در است .نکتته دهتم
این است که آیا دعلم اص تنتوع را بتهعنتوان واقعیتت
انستتانی دتتیبینتتد یتتا ستتعی در یکپارچتته کتتردن همتته
دان آدو ان تقت لتوای فرهنت رستمی و دلتی بتدون
توجتته بتته هویتشتتان را دارد؟ نتتتایج حاصتت ا بفتت
دصاحبهها به شناسایی  12دقوله و  11یر دقوله دنجتر
شد .یافتهها نشان دیدهد اکثر دعلمان به تفتاوتهتای
فرهنگی و قودی بها نمیدهند .برخی ا دعلمها تنتوع را
تهدید دتیدانستتند و پیادبرگونته انستان بتودن و نبتود
هیه گونه تفاوتی را برای دان آدو انشان یتادآور شتدند.
با نگرش یکسان سا ی ،نرفیتی برای مرح دسائ تنتوع
فرهنگی -قودی و آدو ش احترام به آنها وجود نداشتت.

اینکه دعلم چه درکی ا تفاوتهای بتین فرهنگتی دارد
دهم است یرا در دان برقراری ارتبتاط بافرهنت هتای
دفتل  ،آدابورسوم آنها را در نظر داشته و با آگاهی ا
آنها تصمیمگیری دیکند .کثترتگرایتی فرهنگتی کته
ارتباط دستقیم با ددوکراسی رادیکال دوردنظر ریرو دارد
در بین رفتار دعلمها کمرن بود.
ا دسائ دشوار دعلمان ،تالش برای در و دریافت
ناهمفوانی دیان فرهنگی که توس برناده درسی تترویج
دیشود با فرهنگی است که دانت آدتو هویتت ختود را
درهون آن دیدانتد .هرچنتد در ابتتدای ادتر ،شناستایی
چنین دان آدو انی در دستور کتار دعلتم قترار نگرفتته
است .ا مرفی دیگر دان آدتو انِ در اقلیتت بتا کتمتان
کردن دذهب ،دلیت یا قودیت خود در کال بته وستیع
شدن این دشک دادن دی نند .اینجاست که ز م استت
دعلم پ ا آگاه شدن ا وجود چنین دانت آدتو انی و
نتتوع برختتورد اکثریتتت کتتال بتتا آنهتتا بتترای ایتتن
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ناهمفوانیها اقدادی عادزنه صورت دهد .دواجهه با ایتن
دسئله به تعبیر ریرو در شک گیری «عبتور ا در هتا یتا
گذر فرهنگتی» ) (Border crossingsدر دانت آدتو ان
تجلی دییابد .بستر دناسب این رخداد گفتگتو عتاری ا
تر  ،تهدید و درنتیجه خودسانسوری برای نی به فهتم
دشتر است)Giroux, 1992( .
تعلیم و تربیت دتر ی خواهتان ترکیتب جنبته هتای
عامفی_روانی با شناختی در قالتب رابگتههتای کالستی
استتت .نق ت دعلتتم بتتهعنتتوان «تستتهی کننتتده جریتتان
یادگیری» است (.)Farahani, 2010
نکته قاب توجه فرصتی است که در قالتب فصت آ اد
در اختیار دعلم و دانت آدتو بترای شناستایی فرهنت
بودی هر شفصی قرارگرفته است .برختی ا دعلمتین بتا
غنیمت شمردن فص آ اد اقدام به دعرفتی آدابورستوم
دان ت آدتتو انی کتته ا اق توام دتفتتاوت هستتتند توس ت
خودشان ،دیکنند؛ ادا برخی دیگر بدون در نظر گترفتن
اهمیت این در ا آن عبور کرده و یا همگی را دجبتور
به یکسان نویسی دیکنند .ریترو بیتان دتیکنتد« :دهتم
است که دعلمان برای کمتض بته دانت آدتو ان ،بتانی
بتترای بررستتی انتقتتادی اشتتکال تتتاریفی و اجتمتتاعی
ساختهشده با آن ه آنها ندگی دیکننتد را پیتدا کنتد.
دث فرآیند اجا ه دادن به دان آدتو ان بترای اینکته ا
تتتاریت و تشتتک هتتای اجتمتتاعی ختتود صتتقبت کننتتد».
( )Giroux, 2005. 113آن ه دورد تأکید است ،احستا
ونیفهشناسی دعلم بتهعنتوان کتارگیار تربیتت در قبتال
گونتته گتتونی فرهنگتتی دان ت آدتتو ان و فتتراهم کتتردن
دینتتهای استتت کتته صتتاحبان فرهنت هتتای دفتلت ا
فرصت برابر برای شنیده شدن صدایشان در نظام تعلتیم
و تربیت برخوردار باشند .در این صورت دیتوان با تأسی
به ریترو گفتت دعلتم در حتد و انتدا ه یتض "روشتنفکر
تقول آفرین" نیتی ناهرشتده استت .هرچنتد بته لقتاظ
فیییکی در چهارچوب کال دیداند ادا رفتار و ستلو
اوست کته ایتن در هتای فیییکتی را دردتینتوردد و بتا
دغدغههای عمودیتر نانر به عدالت و برابری در جادعته
همسو و همراه دیشود (.)Mehrmohammadi, 2011

نق تستهیلگری دعلتم در برختی دتوارد بته ایجتاد
انگییه ،ارتباط بتین درو  ،یتادگیری چگتور آدتوختن،
عملتتی بتتودن دقتتتوا ،دستتئولیت اجتمتتاعی ،تتتدری
دعنیدار و اهمیت به جنبه عامفی دان آدو ان خالصته
دیشد .هرچند همگی تر و اجبار که ریرو آن را مترد
د تیکنتتد بتترای یتتادگیری اجبتتاری د تیدانستتتند .روش
تدری دبتنی بر گفتگو نیی در اکثریت کال هتا وجتود
داشت ادا دانت آدتو انِ در اکثریتت ،نتب بقت هتای
درسی را در دست دیگرفتند .رفتار دبتنی بر فردگرایتی
و خوددقوری دانت آدتو ان هم نتین بتی تتوجهی بته
دیگری را دیتوان بر استا دفهتوم "فرهنت شترکتی
نئولیبرالیسم" ریترو کته نتیجته آن پترورش شتهروندی
خودپسند استت تقلیت کترد )Giroux, 2000( .نتیجته
اینکه در چنین جادعهای ار شهای اجتماعی و اخالقتی
جای خود را به ار شهتای دبتنتی بتر عالیت شفصتی
دیدهد و ددوکراسی رن دیبا د.
نکته قاب تأدت در یافتتههتای ایتن پتژوه برنادته
درسی پنهان خانواده در این سنت تعلیم و تربیت استت.
این برناده نانر به تجاربی است که دان آدو ان بهمتور
مبیعی دتأ ر ا تنف در فضتای ختانواده در آن کستب
دیکنند .ذهنیت دنفی و گفتار بر اسا پی فرضهای
نادرست درباره اقوام ،دل و دذاهب دفتلت را کودکتان
ا دقی خانه فراگرفته و به همکالسیهای خود نستبت
دیدهند .ریرو در نظریته ختود" ،با تولیتد فرهنگتی" را
صرفاً بهوسیله دتن کتب درستی کته یتر نظتر فرهنت
حاکم استت دتیدانتد .ایتن در صتورتی استت کته ایتن
پژوه  ،به با تولید چنین رفتارهایی با دان آدتو انِ در
اقلیتتت را در نتتوع تربیتتت ختتانوادگی دان ت آدتتو انِ در
اکثریت برخورده است .بیالتفاتی به این اقلیتها توست
اصتتتقاب ددرستتته هم نتتتین ستتتفنان استتتتهیاآدیی
دان آدتو ان باعت شتده ایتن گتروه فرهنت ختود را
بیار ش شمرده و اقدام به کتمان آن کنند که این عم
باع تسل یض فرهن بر جادعه پرتنوع ایران شود .بتر
این اسا تا دانی که دانت آدتو انِ اقتوام و دتذاهب
تشکی دهنتده یتض کتال دتقاعتد نشتوند کته دارای
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سرنوشت و دنافع دشتر هستند ،هیهگاه نفع همگانی
و دشتر یکدیگر را تعقیب نمیکننتد و بتدان احتترام
نمیگذارند .باید خامرنشان کرد جداسا ی فرهن هتای
قودی ا فرهنت دلتی و ارج ننهتادن بته فرهنت هتای
قودی ،دوجبات جداسا ی آدو ش وپترورش رستمی را ا
خانواده فراهم دیکند و ستییی کته ریشته ار شتی دارد
بین خانواده و ددرسه به وجود دیآورد.
ا دقولتتههتتای دیگتتر دشتتارکت والتتدین در دتتدار
به دثابه یکی ا دؤلفه های ددوکراسی در آدو ش وپرورش
است .والدین نفستین دربیان فر ندان بهحساب دیآیند.
همکاری اولیا و دربیان ،دان آدو ان را دتوجه دیستا د
که دیان خانه و ددرسه جدایی نیست و دیان روشهتای
تربیتی این دو دقی دوگانگی وجود ندارد.
دقتوای کتتب درستی در کشتور ایتران بتا سیستتم
آدو ش دتمرکی اهمیتی چند برابر پیدا دتیکنتد .کتتب
درسی باید ابیاری بترای القتای هویتت فرهنگتی (دلتی،
قتتودی و دینتتی) در جریتتان تعلتتیم و تربیتتت باشتتد کتته
احسا در حاشیه بودن را ا بین ببرد .توجه بته ار ش-
های یادگیرنده ا یضسو و هم جهت کردن آن باار شها
و فرهن دلی و آداده کردن آن برای سا گاری با جمتع
یا جادعتهپتذیری ا ستوی دیگتر ،اهمیتتی ختاص دارد.
()Fayaz, 2010
عالوه بر این دوارد ،نقوه عمت دتدار و دعلتم تتا
حتتدود یتتادی بستتتگی بتته کیفیتتت و نتتوع حمایتتت و
پشتیبانی نظام اداری و نقوه دخالت نظارت و هدایت آن
دارد .آدو ش وپرورش ایران باوجود نظام آدو ش دتمرکی
و پارهای ا دشکالت در ستاختار درونتی ختود هم تون
برنادهرییی ا باز بته پتایین و تقریتر قتوانین بته دستت
قانونگذارانی که یض رو هم تجربه دعلمی را ندارنتد در
تقق اهدافی که در تربیتت دتر ی دتدنظر ریترو بتوده
ناتوان بوده است.
در پایان تقلی اشاره به این نکته حائی اهمیت است
که ریرو ونیفه پتی رو در تعلتیم و تربیتت را سیاستی
کردن عواد تربیتت و تربیتتی کتردن عوادت سیاستی

( )Giroux, 1993. 16دیداند؛ ادا نگاه به دقولۀ تعلتیم و
تربیت در ایران نگاهی فرهنگی-سیاسی است.
پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای پژوهش
 درخواستتت ا دان ت آدتتو ان در اقلیتتت بتترایتهیهی دگالبی در دورد فرهنت ختود و ارائته
آن در کال تا ا ایتن مریت فرصتتهتایی را
برای ابرا و احرا هویت ویژه خود پیدا کنند.
 توسعه سواد قودی و فرهنگی؛ ا جمله یادگیریبان ،خصوصیات فرهنگتی ،رویتدادهای دهتم،
افراد برجستته و اوضتاع اجتمتاعی ،سیاستی و
اقتصادی گروه های دفتلت اکثریتت و اقلیتت
قودی
 آدو ش دعلمان و برنادههای تربیت دعلم نقتدهمی در شک دادن به نگرش های دعلمان در
پذیرش تنوع فرهنگی دارد.
 در ددار دهارتهای ددیریتیِ تنتوع فرهنگتیتوس ددیران اجرا شود تا دان آدو ان بیادو ند
که دیتدی جهتانی داشتته باشتند تتا در جهتان
درهمتنیتده ادترو همییستتی دستالمتآدیتی و
همراه با احترام دتقاب را تجربه کنند.
 گنجانتتدن دگتتالبی ا فرهن ت دان ت آدتتو انِاقلی تت در دتتتون درس تی .بتتان ،آدابورستتوم،
دذهب و نژاد دانت آدتو ان اقلیتت دتیتوانتد
به دثابه بفشتی ا برنادتهی درستی رستمی در
کنار دتون اصلی دوجب غنای بیشتتر برنادتهی
درسی گردد.
منابع
Adib hajbagheri, M, Parvizi, S, Salsali, M.
(2010) Qualitative Reseach methods,Tehran:
]Boshra Publications. [Persian
Ali Ahmadi, A, Nanaei S & V. (2007) A
Comprehensive Description of Research
Methods, Tehran: Knowledge Production.
][Persian

9911  زمستان، سال هفدهم،)76  (پیاپی04  شماره، دوره دوم، پژوهش در برنامهریزی درسی/ 97
Ebrahimzadeh, E. (2007), Philosophy of
Education, (4nd ed), Payamr Noor
Publications. [Persian]
Farmahini Farahani, M, (2010), Postmodernism
and Education, (2nd ed), Ayyzh [Persian]
Fayaz, I, Imani, F. (2010), A Study of the
Symbols of National Identity in the History
and Social Sciences Textbooks of the
Humanities, Experiments and Mathematics of
Physical Sciences in the Academic Year
2008-2010,
Journal
of
Educational
Psychology, 6(17), p30-68 [Persian]
Giroux, Henry A. (1992). Border crossings,
New York: Routledge
Giroux, Henry. A (1993). Living Dangerously:
multiculturalism and the Politics of
Difference, New York, Peter Long.
Giroux, Henry. A (1985). Teachers as
Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of
Learning, Granby Mass, Bergin and Garvey.
Giroux, H. A. (1988). Teachers as intellectuals:
Toward a critical pedagogy of learning.
Greenwood Publishing Group.
Giroux, H. (2000). Impure Act: the Practical
Politics of Cultural Study. New York:
Routledge
Giroux, H.A. (2005). Border crossings: Cultural
workers and the politics of education (2nd
ed). New York, NY: Routledge.
Giroux, H. (2010). Teachers as transformative
intellectuals. Kaleidoscope: Contemporary
and classic readings in education, 35-40.
Kazanjian, C. J. (2011). The border pedagogy
revisited. Intercultural Education, 22(5), 371380
Mehr Mohammadi, M, (2011), Family Culture
Neglected base of Home-School Interactions,
Journal of Cultural Strategy Research, 5(17
and 18), p 275 -294 [Persian]
Sadeghi, A. (2013), Multicultural Knowledge
and Lifestyle Promotion in Iran, Journal of
Counseling and Psychotherapy Culture, 4
(13), p111-124 [Persian]

Shirkami, J, Bakhtiarpour, S. (2014), Evaluating
educational
inequalities
in
attaining
educational opportunities: A case study of
Dehloran`s elementary schools in the
academic year 2011-2012, Education and
Evaluation; 7(26), p41-58 [Persian]
Sobhaninejad, M, Najafi,H, Ahmadabadi
Arani,N,
Abdolahyar,A.
(2019)
The
Implications of the Multicultural Curriculum
of Michel Foucault and Henry Giroux on the
Reforming and Redesign of Elementary
School Curriculum in Iran, Research in
Curriculum Planning, 2 (33) (continus60), p
1-19[Persian]
Unesco Qualititative reaserch, Equality and
Sustainable Development (2009), holistic
insights through four UNESCO World
Conferences (2009-2008), UNESCO-Iran
National Commission on Education. http://
www.unesco.org

