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تاریخ دریافت -1931/7/1:تاریخ پذیرش1931/11/13:

مقالة حاضر به موضوع برساخت اجتماعي ناتواني در جامعه ميپردازد .مسئلةة اساسئي ا ئس اسئت ئه
ناتواني چگونه و با چه سازو اری در جامعه توليد و بازتوليد ميشود .ا س مقالئه مرئرم مئيسئازد ئه
مهمتر س عوامل اجتماعي برساخت ناتواني ،تبعيضي است ه در نهادها و ساختارهای اجتماعي جامعئه
به شكل پيچيده ،مؤثر و محيةي عمل مي ند و بد سسان معةوالن و جامعه را به مسائل جدی اجتمئاعي
مبتال ميسازد .ا س مقاله با استفاده از نتا ج پژوهشي در شهر تهران،چگونگي توليد و بازتوليد تبعيض و
به تبع آن ناتواني دانش آموزان دچار آسيب بينا ي در نهاد آموزش و پرورش را بررسي مي ند و نتيجئه
ميگيرد :دانش آموزان مبينا در معرض تبعئيض نهئادی ئه بئا مكانيسئمهئای محروميئت و نئابرابری
فرصتها عمل مي ند ،به لحاظ آموزشي و پرورشي ،به توفيقات مورد انتظار دست نمي ابند و نئاتواني
را تجربه مي نند .درواقع معةوليت طي ك فرا ند اجتماعي عني تبعيض نهادی/ساختاری ،بئه نئاتواني
مبدل ميشود و بد سسان ناتواني در جامعه برساخت ميشود.

كليدواژگان
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مقدمه
تنوع و تفاوت در ل هستي ،بد هي و مسةم است .در ميان انسانها نيز تفاوتهای بيولوژ كي،
فيز ولوژ كي ،ژنتيكي و ...به چشم ميخورد .متغيرها ي مانند رنگ ،جئن ،،سئس ،نئژاد ،زبئان،
قوميت ،مذهب...،و البته تفاوت در يفيات و قابةيتها ،انكارنشئدني و اجتنئا ناپذ رنئد .ا ئس
مقاله بر آن وجه از تفاوتهای انساني متمر ز ميشود ه معروف به توانا يهئا و قابةيئتهئای
فردی است .همة انسانها توانا و درعيسحال محدودند .به ا س تعبير ،هر انساني در زندگي خود
درصدی از معةوليت (محدود ت) را تجربه مي ند .تفاوت در ا س است ه برخي محدود تها
(معةوليتها) د ده ميشوند و برخي به چشم نميآ ند .از سوی د گر محدود تهای هئر فئرد
در زمانهای مختةف امكان درصدهای متفاوتي از فعةيت و ظهور را مي ابد .عني معةوليئت در
طول دوران زندگي از طر ق حوادث اتفاقي ا شرا ط مزمني نظير بيمئاریهئای قةبئي ،شئرا ط

ر وی و افسردگي ه عموماً در طول زمان بدتر ميشوند ،رخ ميدهد (آلبرشت و لوی1991 ،1

؛ ر تزر .)2002 ،2اگر افراد ،االن ،معةول نباشند ،درصئورتي ئه بسئيار پيئر شئوند ،در معئرض
بيماری مسری قرار گيرند ،تصادف نند ،مورد سوءاسئتفاده خشئونتبئار باشئند ئا در منئاطق
جنگي قرع عضو شوند ،معةول خواهند شد (گورالنيك ،فرا د و ساليو.)1992 ،3

اما با د بيس دو واژة ناتواني و معةوليت تما ز قائل شو م .معةوليت ،فقئدان بخئش ئا همئة
عضوی ،ا داشتس سازو ار ا ارگانيسم عضئوی معيئو

در بئدن اسئت .درحئالي ئه نئاتواني،

شرا ط نامساعد ا محدود ت فعاليت بهسبب سازمان اجتماعي معاصئر اسئت ئه افئراد دارای
معةوليتهای بدني را به حسا نميآورد و لذا آنها را از فعاليتهای مسئير اصئةي اجتمئاعي
محروم ميسازد (اوليور1992 ،4؛ گودلي .)2000 ،5پ ،،معةئول را سئي بئدانيم ئه از لحئاظ

جسمي ،نسبت به نُرم جامعه ،حائز و ژگيهئا و شئرا ط متفئاوتي (محئدود تهئا ي) اسئت و
ناتوان ( ا فردی ه برچسب ناتواني خورده است) معةولي است ه ظاهراً بهدليل ا س تفاوتها،
قادر به زندگي مستقل و با رامت در جامعه نيست .اما مسئلةه ا ئس اسئت ئه آنچئه عئدهای را
ناتوان ميسازد نه ناشي از تفاوتهای فيز كي ،ا بهعبارتي ،معةوليت آنهئا ،بةكئه ناشئي از آن
تعر ف و برساخت اجتماعيای است ه تفاوت را در هيبت تبعيض متعيس ميسازد؛ تئا جئا ي
ه ميتوان ا س مسلةة اجتماعي (تبعيض) را فينفسه مولد ،فزا نئده و ناشئر نئاتواني در جامعئه
دانست .گری آلبرشت ( )2002نيز در ا س خصوص در تا جامعهشناسئي مسئائل اجتمئاعي
1 .Albrecht & Levy
2. Ritzer
3. Guralnik & Fried & Salive
4. Oliver
5. Goodley
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معتقد است ناتواني در افراد مستقر نيست بةكه در تبعيض تحميلشده بهوسيةة جامعه در محيط
اجتماعي و فيز كي ه توانا ي افراد را برای مستقلبودن محدود مي ند ،و در نش متقابل بئيس
آسيبهای فردی و پاسخهای جامعه به آنها ه در تقةيل انتظئارات نقشئي ،تعصئبات ،قئوانيس
غيردوستانه و سياستهای تبعيضآميز تجةي مي ابد ،قرار دارد (ر تزر.)2002 ،
تبعيض ،تبعات و پيامدها ي را به همراه دارد .اوليس و مهمتر س پيامد تبعيض عةيه معةوالن،
ناتوان ردن ا به استضعاف شيدن آنهاست .تأ يد و بزرگنمئا ي جامعئهئ خئانواده ،مدرسئه،
دانشگاه ،محيطهای شغةي و..ئ درخصوص محئدود تهئای ا ئس افئراد و نابئاوری ،اغمئاض،
مبيني و حتي ناد دهگرفتس قابةيتها و توانا يهای آنئان ،فرصئتهئای پئرورش و شئكوفا ي
استعدادهای بالقوة ا شان را سةب و سر و

مي ند و از ك انساني ه ميتواند توانا ،مستقل،

مفيد و قابل اتكا باشد؛ فردی وابسته ،ناتوان و بي فا ت ميسازد .تحميل برچسئب نئاتواني بئه
ا س افراد از سوی جامعه ،صرفنظر از استثنائات ،عامةيت ا شان را تحتالشعاع قرار ميدهئد و
موجب پذ رش ا س برچسب از سوی ا شان ميشود .بد سسان تبعيض ،ناتوان 1توليد مئي نئد.
پژوهشها نشان ميدهد ساني ه سرح باال ي از تبعيض را درك مئي ننئد احتمئال بيشئتری
دارند ه افسئردگي ،اضئررا

و سئا ر پيامئدهای بهداشئتي منفئي را تجربئه ننئد ( سئةر 2و

همكاران 1990 ،؛ پيجر و شفرد .)2002 ،3عالوه بر ا س تبعيض ادراكشده 4ممكس است منجئر
به اهش تالش و عمةكرد در عرصة آموزش و بازار ار شود ه ا ئس خئود سئبب پيامئدهای

منفي د گری ميشود (اگبو1991 ،5؛ استيل1991 ،2؛ الوری.)2002 ،1

در ا نجا مسلةة اساسي ا س است ه بدانيم در نهادهای اجتماعي (برای مثال نهاد آموزش و
پرورش) ،ناتواني به چه صورت ساخته ميشود .ا س مقاله درصدد پاسخ به ا س سئؤاالت اسئت
ه آ ا نهاد آموزش و پرورش در سياستها و عمةكردهای خود ،اشكالي از تبعيض را توليئد و
بازتوليد مي ند؟ سازو ار اعمال تبعيض عةيه دانشآموزان معةول در نهئاد آمئوزش و پئرورش
چگونه است؟ پيامدهای تبعيض عةيه دانشآموزان معةول در فرا ند تحصيةشان چيست؟

ضرورت و اهميت موضوع
ر تزر و آلبرشت ( ،)2002استدالل مي نند ه با هر مقياسي ه بسئنجيم ،نئاتواني ئك مسئلةة
1. The disabled
2. Kessler
3. Pager & Shepherd
4. Perceived discrimination
5. Ogbu
6. Steele
7. Loury
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اجتماعي است .ناتواني در دنيا ،ك معضل بحثبرانگيز است ز را بحث را بر چيئزی متمر ئز
ميسازد ه مسلةهای اجتماعي 1را برساخت مي ند و بر جمعيت جهاني اثر ميگئذارد .نئاتواني
ك تجربة همئهشئمول اسئت ئه بئه همئة افئراد از طر ئق بئدنها شئان ،روابئط اجتمئاعي،
سياستگذاریهای دولتها ،اقتصاد سياسي مربئو مئيشئود .مئردم نئاتواني را در خودشئان،
اطرافيانشان و در ل جامعه تجربه مي نند( .فينكل استيس .)1993 ،2از آنجا ئه ،طبئق تعر ئف
جامعهشناختي ،مسلةة اجتماعي «وضعيت اظهارشدهای است ه با ارزشهئای شئمار مهمئي از
مردم مغا رت دارد و معتقدند با د برای تغيير آن وضعيت اقدام ئرد» (روبينگئتس و وا نبئرگ،3
 ،)2002پ ،ميتوان گفت :تبعيض بهعنوان ئك مسئلةة اجتمئاعي وضئعيتي ناخوشئا ند عةيئه
معةوالن است (شمار ز ادی از مردم جامعه بهطور مستقيم ا غيرمستقيم و بهصئورت بئالقوه ئا
بالفعل ،درگير معةوليت هستند) ه از سوی جامعه در قالب اعمال محدود ت ا محروميئت در
تخصيص منابع مادی و معنوی جامعه انجام ميشود؛ چنان ه ا ثر افئراد مبئتال بئه آن معتقدنئد
برای اصالم ا س وضعيت با د اقدام رد .پ ،با ا س استدالل ه ميتوان ناتواني را ئك مسئلةة
جدی اجتماعي بدانيم ه تبعات و پيامدهای بسيار ز انبئار و گرانئي را بئرای جامعئه بئه بئار
ميآورد ،پرداختس به موضوع چگونگي ساخت ا توليد و بازتوليد نئاتواني ،سياسئتگئذاران و
برنامهر زان اجتماعي را در تخفيف مسلةه و اهش خسارات ناشي از آن اری مي ند.

مروري بر ادبيات موضوع
معلوليت
تعار ف معةوليت بنا به دال ل ا ئدئولوژ ك ،سياسئي ،اقتصئادی ،عةمئي و شخصئي بئيشئمار
بهشدت منازعه ميشوند .تعر ف لغتنامة انگةيسئي آ سئفورد) 4 (OEDاز معةوليئت ،بحئث را
روشس مي ند:
معةوليت عبارت است از:
5
 .1فقدان توانا ي برای انجام اری؛ ناتواني ،عجز ( .امروزه متر) .2 ،مبود پول  .3موردی
از فقدان توانا ي( :خصوصاً امروزه) ،شرا ط ذهني ا جسمي (معمئوالً دائمئي) ئه حئواا ئا

فعاليتهای شخص بهو ژه توانا ي ار را محدود مي ند .4 .عجزی ه بهوسيةة قانون خةق 2ئا
تشخيص 1داده ميشود :سةب صالحيت قانوني.2

1. Social problem
2. Finkelstin
3. Rubigton and Weinberg
4. Oxford English Dictionary
5. Incapacity
6. Creat
7. Recognize
8. Disqualification
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با توجه به تعر ف  ،OEDمعةوليت برای اشاره به ناتواني ا عجز عضوی از فئرد ،ارتبئا
معةوليت با پول ،وضعيت ذهني ا بدني ،ا عجز برساخته توسط قانون به ئار مئيرود .در ا ئس
مجموعه تعار ف ،معةوليت به افراد معروف شده است ،ئك وضئعيت پزشئكي ئا اجتمئاعي
مرتبط با انتظارات نقش و فقيربودن است ،محدود تها ي در توانا ي افراد بئرای انجئام ئار و
سب درآمد ،و برساختة جامعه و قوانينش است.
منتقدان فوراً در پاسخ به چنيس تعار في ميگو ند ه معةوليت در افراد مستقر نيسئت بةكئه
در تبعيض 1تحميلشده بهوسيةة جامعه در محيط اجتماعي و فيز كي ه توانا ي افئراد را بئرای
مستقلبودن محدود مي ند ،و در نش متقابل بيس آسيبهای فردی و پاسخهای جامعه به آنها
ه در تقةيل انتظارات نقشي ،تعصبات ،قوانيس غيردوستانه و سياستهئای تبعئيضآميئز تجةئي
مي ابد ،قرار دارد .پ ،گفتمان جالب توجه حول معةوليت ،تنوع وسيعي از تجربيات ،منئافع و
نتا ج نيتمند آن ذینفعاني را منعك ،مي ند ه در تعر ف معةوليت سرما هگئذاری مئي ننئد
(آلبرشت.)2002،
بعد از ك مجادلة داغ و آزمون ميداني در تعداد ز ادی از شورها در اطراف دنيا ،سئازمان

بهداشت جهاني ( 2 )2001،WHOبر طبقهبندی بئيسالمةةئي از ئار رد ،معةوليئت و بهداشئت

( 3)ICFصحه گذارد .ا س نظام مفهومپردازی و تعر ف معةوليت بهطور وسيعي برای طبقهبندی
معةوليت به ار رفته است .در ا س نظام ،ار رد و معةوليت شخص بهعنوان نش متقابل پو ا ي
بيس شرا ط بهداشتي و عوامل شخصي و محيري درك ميشود ( .)2001 ،WHOپ ،معةوليت
اصرالم چتری برای هر ا همة افراد دارای آسيب در ار رد ا ساختار بئدني ،محئدود ت در
فعاليتها ا ممنوعيت در مشار ت است .اجزای اصةي معةوليت به شرم ذ ل تعر ف ميشوند:
ئ ار رد بدني .4ار ردهای فيز ولوژ ك نظام بدن (شامل ار ردهای روانشناختي) هستند.
ئ ساختارهای بدني .5بخشهای آناتوميك بدن نظير اندامها ،اعضا و اجزای آنها هستند.

ئ آسيبها .2مسائل ار ردی و ساختاری بدن نظير از دست دادن ا انحراف قابل توجه،
هستند.

1

ئ فعاليت .اجرای ك وظيفه ا عمل بهوسيةة ك فرد است.
ئ مشار ت .2درگيری در موقعيت زندگي است.
1. Discrimination
2. The World Health Assembly
3. The International Classification of functioning, Disability and Health
4. Body Function
5. Body structures
6. Impairments
7. Actiity
8. Participation
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ئ محدود تهای فعاليتي .1مشكالتي هستند ه ممكس است ك فرد در اجرای فعاليئتهئا
داشته باشد.
ئ ممنوعيتهای مشار تي  .مسائةي هستند ه ك فرد ممكس است در درگيری با موقعيئت
زندگي تجربه ند.
3
ئ عوامل محيري  .محيط فيز كئي ،اجتمئاعي و نگرشئيای را مئيسئازند ئه در آن مئردم
2

زندگي مي نند و زندگيها شان را هدا ت مي نند .ا س عوامل تسهيل نندهها ا موانع هستند.
ا س تعار ف ،نقا شروعي هسئتند ئه بحئث حاضئر دربئارة تعئار ف معةوليئت ،تعيئيس
معةوليت و آنچه پاسخ اجتماعي را به مسائل اقتضا و برساخت مي ند ،از آنجا ادامئه مئي ابئد.
انتقادات وارد بر پيش فرض  ،ICFعني طبقئهبنئدی سئازمان بهداشئت جهئاني از آسئيبهئا،

معةوليت و معةوالن.4
( ، 5)ICIDH,مبتني بر ا س اعتراض بود ه  ICID,بر پا ة مدلي پزشكي استوار است ئه
معةوليت را در افراد ،در شرا ط (غيرعادی ) آسيبشناختي 2قرار ميدهد و ا نكه حرفئهایهئای
پزشكي ،تنها ا دست م ،باصالحيتتر س افرادند ئه بئرای پئرداختس بئه معةوليئت و مسئائل
اجتماعي مالزم آن صالحيت افتهاند (گير مي ،1فينستروم 2و جت .)1992 ،9چنيس مفهئومي از
معةوليت ،بدون در نظر داشتس مالحظاتي نظير محئيط اجتمئاعي و فيز كئي ،تجربئة اشئخاص
معةول ،توانا ردن ،تبعيض اجتماعي ،ارزشهای اجتماعي دربارة زنئدگي بشئر ،حقئوش بشئر و
بدون توجه به ا نكه معةوليت ئك تجربئة طبيعئي و بهنجئار ناشئي از حر ئت در طئول دورة
زندگي است ،پيدا شد .بازنگری  ICFتالشي مهم برای درمان 10برخي از ا ئس مسئائل بنيئاد س
 ،ICIDH,از طر ق توجه به فراگير ردن ،مشار ت ،اجتماع ،و محيط است (آلبرشت.)2002 ،
فا فر )2001( 11اجماالً رو كردهئای بئد ل مئدل پزشئكي را در مفهئومپئردازی معةوليئت
خالصه مي ند .ا س مدلهای د گر ،مالحظات جدیای را هنگئام بررسئي معةوليئت بئهعنئوان
مسلةهای اجتماعي درنظر ميگيرد .ز را آنها مستقيماً بر تعر ف مسلةه ،محل وقوع ،راهبردهای
مداخالتي و بااهميتتر س سياستهای اجتماعي ،تأثير ميگذارند .فا فر اشاره دارد ئه حئداقل
 9بد ل برای مدل پزشكي معةوليت وجود دارد:
1. Activity Limitations
2. Participation restrictions
3. Environmental factors
4. Handicaps
5. International Classification of Impairments, Disability and Handicaps
6. Pathological
7. Grimby
8. Finnstram
9. Jette
10. Remedy
11. Pfeiffer
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 .1نخستيس مورد ،نسخة برساختگرای اجتمئاعي 1اسئت ئه در آمر كئا مرئرم شئد .ا ئس
رو كرد استدالل رد ه معةوليت مجموعهای از انتظارات و نقشهای اجتماعي است ه توسط
نهادهای عمده در جامعه برساخته و بهعنوان امری مسلةهساز 2تعر ف ميشود.
 .2ا س رو كرد ،نسخة مدل اجتمئاعي 3ئه در بر تانيئا مرئرم شئد ،مار سيسئت اسئت و
جهتگيری و اغةب تأ يد بر تضاد طبقاتي دارد .براساا مدل اجتماعي ،معةوليئت نتيجئة نبئود
تعادل قدرت بيس افئراد معةئول و حرفئهایهئای سئالم و مرفئها سئت ئه اغةئب تصئميمات
كجانبهای را دربارة موقعيتهای اجتماعي ميگيرند درحالي ه ا س موقعيتها هيچ ربرئي بئه
تخصص پزشكي ا شان ندارد .همچنيس مدل اجتماعي ،معةوليئت را مسئلةهای مئيبينئد ئه در
محيط جای دارد و نتيجه تبعيضي است ه اغةب مولد وابستگي است.
 .3ا س رو كرد ه آسيب ا نقص و تجربيات شخصي را اجزای جدا يناپذ ری ميداند ه
با د در تعر ف و پاسخ به معةوليت در نظر گرفت.

4

 .4چهارميس مدل ،نسخة معةوليتِ اقةيت مظةوم است ه افئراد معةئول را بئهعنئوان گئروه

اقةيتي مانند گروهها ي قومي 5و نژادی 2درك مي ند ه با د راهبردهای مشابهي را برای سب
حقوش بشر و بهرهمندی از حقوش شهروندی امل ،به ار برند.
 .5پنجميس مدل ،معةوليت را برحسب «جنبش زنئدگي مسئتقل» 1درك مئي نئد ئه افئراد

معةول را بهعنوان تصميمسازان مسلول و باصالحيت تعر ف مي ند ه با د بئه آنهئا منئابع ،و
حق داد تا انتخا

نند چگونه آن منابع را برای رفع نيازها شان تخصيص دهند.
2

 .2ا س نسخه ،رو كردی است پستمدرن به فهم معةوليئت در متئون تئار خي ،بسئترهای
ميانفرهنگي و در برساختزدا ي 9تمثالهای 10معةوليت برای اثبات جهتگيریهای بنيئاد س و
مفروضات ناگفتهای ه جوامع در برخورد با افراد معةول به ار ميبرند.
 .1ا س نسخه ،معةوليت را بهعنوان تجربهای همهشمول ميبيند ه تشخيص ميدهد همة ما
ك زماني و ا به ك شكةي معةول خواهيم شد.
 .2هشتميس نسخه ،معةوليت را بهعنوان تنوع بشری معرفي مي نئد ئه با ئد تكئر م شئود
همانطور ه و ژگيهای مشترك نوع بشر تكر م ميشود.
1. Social constructionist
2. Problematic
3. Social model
4. Oppressed minority
5. Ethnic
6. Raciall
7. Indipendent living movement
8. Postmodern approach
9. Deconstruction
10. Rrepresentations
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 .9ا س نسخه بر تبعيض مبتني بر پا گاه معةوليت تأ يئد دارد .نتيجئه ا ئس اسئت ئه افئراد
معةول از درگيرشدن امل در جامعئه بئهدليئل موانئع اجتمئاعي و فيز كئي پئيش روی ا شئان
بازداشته ميشوند .ا س نسخه از پارادا م معةوليت از ا س واقعيت بر ميآ د ه بسئياری از افئراد
معةول در زندگي روزمرة خود چنان عمل مي نند ه گو ي معةول نيستند .ناتواني تنهئا زمئاني
بروز مي ند ه آنها با رفتارهای تبعيضآميز ناشي از موانع مصنوعي روبئهرو مئيشئوند .ا ئس
تبعيض ميتواند ناشي از دسترسينداشتس به سازههای شهری ا بهدليئل وجئود موانئع حسئي،
نگرشي ،اقتصادی و شناختي باشد .با معةوالن منصفانه برخورد نميشود عني همانطور ئه بئا
افراد غيرمعةول برخورد ميشود با آنان برخورد نميشود .ا س درست است ه ناتواني برسئاختة
اجتماع است ،مبتني بر مكانيسمهای اجتماعي است ،به ك آسيب مربو است ،محمةئي بئرای
ستم است ،جهت زندگي مستقل نياز به خدماتي دارد ،محصئول هسئتيشناسئي اشئتباه اسئت،
مبتني بر غفةت از پيوستار تجربة انسان اسئت و بئه مفهئوم نرمئال متكئي اسئت ،امئا در همئة
د دگاههای باال ،تبعيض مانند نخ تسبيحي به آنچه رخ ميدهد ،معنئا مئيبخشئد .ا ئس تبعئيض
است ه همة نسخهها را به هم مربو مي ند (فا فر.)2005 ،

تبعيض
حال ه تبعيض را مادر ناتواني معرفي مي نيم با د به ماهيئت ا ئس پد ئدة اجتمئاعي ،تئوجهي
جامعهشناختي داشته باشيم .تبعيض در معنای جامعه شناختياش مستةزم فرا نئدهای اجتمئاعي
بسيارپيچيده است .جامعهشناسان تبعيض را نه بهعنوان نشهای فردی مجزاشده ،بةكه بهعنوان
ك نظام پيچيده از روابط اجتماعي مولد نابرابریهای ميانگروهي در پيامدهای 1اجتماعي فهم

مي نند (پتيگرو و تا ةر .)2000 ،2و ژگي اساسي هر تعر فئي از تبعئيض ،تمر ئز آن بئر رفتئار
است .تبعيض با تعصب (نگرشها) ،عقا د قالبي (باورها) و ا دئولوژیها ي ه ممكس است بئا
ز انها ي عةيئه قربانيئان همئراه باشئند ،فئرش دارد ( ئو ةيس2002 ،3؛ پيجئر و شئفرد.)2002 ،
تبعيض ،عبارت است از برخورد نابرابر با افراد ا گروههای اقةيت متفاوت «د گئری» و «دون»

4

شده ،برمبنای برخي صفات دستهبندی معمول نظير نژاد ،قوميت ،فرهنگ ا د س ،و بهطور ةئي
و ژگيهای انسانيای ه گروهي را نسبت به سا ر س متفاوت ميسازد ( مالي  .)2009بئه نظئر
هالو )2002( 5تبعيض ميتواند در اشكالي نظير تما ز ،محرومسازی ،محدودسازی ،رجحئان ،و
1. Outcomes
2. Pettigrew & Taylor
3. Quillian
4. Inferiorrized
5. Hollo
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جداسازی ،اعمال و تظاهر ابد .تامسون ،)40 :2002( 1با تأ يئد بئر نقئش قئدرت در تعر ئف

تبعيض ،آن را چنيس تعر ف مي ند« :برخورد نابرابر 2ا ناعادالنه 3افراد ا گروهها مبتني بر ئك
تفاوت واقعي ا ادراكشده 4؛ رفتار تعصبآميز 5ه عةيه منئافع آن سئاني عمئل مئي نئد ئه

معموالً بهسبب داشتس و ژگيها ي به گروههای نسبتاً فاقئد قئدرت( 2نظيئر زنئان ،اقةيئتهئای
قومي ،افراد پير ا معةول و اعضای طبقة ارگر بهطور ةي) در درون سئاختار اجتمئاعي 1تعةئق

دارند .بنابرا س ،تبعيض امری است ه ساخت 2اجتماعي و نيز رفتار فردی ا گروهي دارد».
تبعيض نهتنها در صورتهای نشهای اجتماعي قابل مشاهده بهطئور مسئتقيم 9و ارادی و

نيتمند 10و محدود به غرا ز فردی به چشم ميخورد ،بةكه بهعنوان نشهای محيئل ،پنهئان و
گاهي غيرارادی و غيرنيتمند

11

ه بهطور غيرمستقيم ،12در برس نهادهای اجتمئاعي ،بئه برخئي
13

گروههای مردم در ك جامعه صدمه وارد مي ند ،نيز وجود دارد (پيئنك 1994 ، ،و .)1992
نشهای تبعيضآميز اغةب ميتوانند مبتني بر امور روزمرة محرز ،هنجارها ،قواعئد و قئوانيني
باشند ه بهطور طبيعي در جامعه ،مورد نزاع نيستند ( مالي .) 2009 ،صاحبنظران ،تبعيض را
در سه شكل تحةيل و در سه مقولة فردی ،14نهادی 15و ساختاری 12قرار ميدهند.

تبعيض فردی به نشها ي اشاره دارد ه توسط افرادی از ك گروه قومي و ا ك گئروه
جنسيتي (و بهطور ةي ،جامعة ا ثر ت) اعمال ميشود .افراد مذ ور بهطئور ارادی و نيئتمنئد،
اثرات مخر و «د گریسازی» را بر اعضای گروه قومي ئا جنسئيتي د گئر (و بئهطئور ةئي،
جامعة اقةيت) دارند .با وجود ا س ،فقط اعضای گروه مسئةط ئا غالئب نيسئتند ئه مئيتواننئد
نشهای تبعيضآميز را عةيه «د گران» اعمال نند .اعضای گروههای «پستشده» ،همئانطئور
ه ميتوانند اعضای گروه خودشان ا سا ر گروههای اقةيت را مورد تبعيض قرار دهند .چرا ئه
اشخاصي ه سوابق قومي ا اقةيتي دارند نيازمندنئد ئه خودشئان را از «د گئران» جئدا و دور
1. Thompson
2. Unequal
3. Unfair
4. Actual or perceived difference
5. Prejudicial behavior
6. Powerless
7. Social structure
8. Formation
9. Direct
10. Intentional
11. Unintentional
12. Indirect
13. Pincus
14. Individual
15. Institutional
16. Structural
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سازند و تعصبات محرز را برای دستيابي به منافعي از جامعئة ا ثر ئت ،تقو ئت ننئد ئا فقئط

تحئئتت ئأثير ا ئئس تعصئئبات محئئرز دربئئارة «د گئئران» در جامعئئه باشئئند (دو بيئئوا1992 ،1؛
مالي.)2009،
تبعيض نهادی بهدليل سياستهای نهادی محرز ،امور روزمره ،هنجارها و ار ردهئا و نيئز
آن افراد دارای قدرت و نفوذی رخ ميدهد ه نهادها را نترل مي نند .ا س افراد در ك نهئاد،

«دروازهبانها» 2ناميده ميشوند .تبعيض نهادی ميتواند ارادی ئا نيئتمنئد و ئا غيئرارادی ئا
غيرنيتمند باشد و ميتواند مبتني بر سياستها و عمةكردهای نهادیای باشد ه بهطئور ارادی
اثرات منفي و تما زبخشي را بر گروههای پستشده برجئای گئذارد (پيئنك1994 ،،؛ مئالي،
.)2009
تبعيض ساختاری ،زماني مررم است ه حدوداً نظم نهادی ،ترتيبات ،و سئازمانهئای ئك
جامعه ،اغةب بهطور غيرمستقيم و غيرارادی عةيه افراد ا گروههای دارای سوابق و و ژگيهئای
متفاوت از جامعة ا ثر ت ،تبعيض روا ميدارند .تبعيض ساختاری ،اشكال غيرمستقيم برخئورد
منفي با «د گران» را بهنجار و مشروع ميسازد و آن را تبد ل به بخشي از زندگي بهنجار روزانة
ك جامعه مي ند .آن ،بر ا دئولوژیهای محرز ،الگوهای رفتاری ،و رو هها ي مبتني است ئه
هدفش تبعيض عةيه هيچ گروهي نيست اما در عمل ،برخي گروهها را از دسترسئي داشئتس بئه

شغل و سا ر فرصتها ،محروم ميسازند( .پينك1994 ،،؛ باومس.)1995 ،3

اما روابط درهم تنيدة بيس تبعيض ساختاری و نهئادی ،جئدا ئردن دو شئكل از تبعئيض را

تقر باً ناممكس ميسازد .به ا س دليل ،برخي دانشمندان (برای مثال ،وا ننت )2000،4هئيچ تمئا ز
اساسيای بيس تبعيض ساختاری و نهادی قائل نميشوند .بئه نظئر ا شئان ،افتئراش نظئری بئيس
تبعيض نهادی و سئاختاری روشئس نيسئت و مسئائل روششئناختي ز ئادی را بئرای تبعئيض
سيستماتيك و روزمرهشده در جامعه ا جاد مي ند؛ پ ،،تصميم ميگيرند ه ا ئس دو اصئرالم
را تر يب نند و هيچ افتراقي را بيس آن دو قائل نشوند .بنابرا س ،اصرالم تبعيض نهادی ه در
برخي پژوهشها ( مالي )2009 ،اسئتفاده شئده ،جنبئههئای سئاختاری تبعئيض را نيئز شئامل
ميشود.
توز ع موقعيتها ،فرصتها و امكانات اجتماعي ،در ميان افراد جامعئه ،در برئس نهادهئای
مختةف اجتماعي انجام ميشود ( مئالي .)2009 ،نهادهئا ازا ئسرو تشئكيل مئيشئوند ئه بئه
نشهای متقابل انساني ساختار دهند درحالي ه خود از ساختارهای رسمي (قئوانيس ،قواعئد و
1. Du Bios
2. Gatekeepers
3. Bauman
4. Winant
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سياستها ) ،ساختارهای غيررسمي (هنجارهئای رفتئاری ،امئور روزمئره و عرفئي ) ،ئدهای
رفتاری و محدود تهای شكلدهندة نش متقابل انساني ساخته ميشوند نهادها ،قواعئد بئازی
در ك جامعه هستند و به پاداشها در مبادلة انسئاني ،خئواه سياسئي ،اجتمئاعي ئا اقتصئادی،

ساخت ميبخشند (نورث .)1990 ،1همچنيس نهادها بهعنوان مةقمئهای از قواعئد و هنجارهئای
استفاده شده گروهي جهت سازماندهي فعاليتهئای تكئرارشئونده و تضئميس اسئتمرار آنهئا،
تعر ف شدهانئد .تعر ئف جامعئهشئناختي نهئاد اساسئاً بئا جنبئههئای شئناختي ،هنجارمنئد و
روتيسشدهای مربو است ه بر نشهای افئراد مئؤثر اسئت .همچنئيس نهادهئا ،سئاختارها و
فعاليتهای تنظيم ننده ،هنجارمند و شناختيای هستند ه به رفتار اجتمئاعي معنئا مئيدهنئد و

ثبات ميآفر نند (اسكات.)1995 ،2

نهادها ميتوانند آشكارا عةيه اقةيتها و گروههئای متفئاوت ،تبعئيضآميئز باشئند .تبعئيض

نهادی اغةب در امور روزمره و ار ردهای رسئمي سئازمانهئا تجسئد مئي ابئد (و و يور ئا،3
 .)1995به ا س معني ه نهادها ميتوانند افراد و گروههای اقةيئت و متفئاوت را از دسئتيابي بئه
فرصتهای برابر و خدمات افي محروم سازند .پژوهشهای بسئياری در شئورهای مختةئف
دنيا ،به تبييس مسلةة تبعيض عةيه اقةيتها در نهادهای مختةف اجتماعي اعم از بازار ار ،اعتبار،
مصرف ،رسانههای گروهي و غيره پرداختهاند .تبعيض در نهادهای آموزشي و پرورشي نيز ،در
جوامع مختةف به صور متفاوت از طر ق مكانيسمهای محرومسئازی و نئابرابری فرصئتهئای
آموزشي و پرورشي ،مشاهده شده است ( مالي.)2009 ،

روششناسي
در پاسخ به سؤاالت هر پژوهش و تأ يد ا ترد د در فرضئيههئای هئر پئژوهش ،تعيئيس روش
پژوهش ،ر س بنياد س و بااهميتي است .ا نكه ا س پژوهش به چه روشئي (از روشهئای مئي،
روشهای يفي ا تةفيق روشهای مي و يفي ) به اجرا درآ د ،به عوامل ذ ل بستگي دارد:

 عوامل وابسته به پژوهشگر (رو كرد و بينش پژوهشگر ،عالئق و گرا شات و دغدغههای
پژوهشگر ،امكانات و زمان در اختيار پژوهشگر و.) ...
 عوامل وابسته به موضوع بررسيشده ( ا نكه موضوع جنبهای صوری و عيني ،مي و
آماری دارد ،ا از طبيعت و ماهيتي يفي ،ذهني و عميق برخوردار است و.)...

1. North
2. Scott
3. Wieviorka
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 و عوامل وابسته به جامعة مرالعه شده( و ژگيهای روانشناختي ،جامعهشناختي و
جمعيتشناختي افراد مرالعهشده ،ميت جامعة بررسيشده ،پرا ندگي جامعة مرالعه
شده و.)...
ازآنجا ي ه موضوع مرالعهشده( ،بهرغم تحد د آن به نهاد آموزش و پرورش) ،در فرا ندی
رخ ميدهد ه از كسو پا در قةمرو ساختارها و نهادهای اجتماعي دارد و از سئوی د گئر بئه
حوزة احساسات و نگرشها و باورهای فردی و اجتماعي سر مئي شئد ،و نيئز بئا ارزشهئای
فرهنگي و اخالش اجتماعي برخورد دارد ،از پيچيدگي و عمق خاصي برخوردار اسئت .طبيعئي
است ،در بررسي چنيس موضوعي ،با د بئا اتخئاذ روشهئا و تكنيئكهئای عةمئي مناسئب ،در
محيري طبيعي ،بدون وارد ردن محركها و مداخةههای آال نئده ،حساسئيتهئا ،ظرافئتهئا و
ژرفنگریهای مورد توجه قرار گيرد.
جامعة مرالعهشدة ما دانشآموزان دارای آسيب بئدني (اختصاصئاً بينئا ي) اسئت .براسئاا
بررسيهای مقدماتي بهعملآمده ،در سال 1321ئ  ،1322تعداد  109دانئشآمئوز دختئر و 143
دانشآموز پسر ،مجموعاً  252دانشآموز دارای آسيب بينا ي در مدارا مختةف  22منرقة شهر
تهران مشغول به تحصيل هستند .از ا س تعداد 102 ،دانشآموز 44 ،دختر و  22پسئر در مقرئع
ابتدا ي ،و  142دانشآموز 25 ،دختر و  21پسئر در مقرئع راهنمئا ي و دبيرسئتان مشئغول بئه
تحصيلاند .ا س دانشآموزان بهلحاظ فردی و ژگيها و حساسيتهئای خاصئي دارنئد .آسئيب
جسمي آنها ،از كسو ،و محروميتهای آموزشئي و پرورشئي ا شئان ،از سئوی د گئر ،ئار
برقراری ارتبا و جمعآوری اطالعات را حسااتر و دشوارتر ميسئازد .همچنئيس ،پرا نئدگي
ا س دانشآموزان در مدارا مناطق 22گانة تهران ( ه عمةيات بورو راتيك ،همهشئماری آنهئا
را در چارچو

امكانات و زمان ك رسالة د تری ناممكس ميسازد) ،ا ئس پئژوهش را در نيئل

به اهداف خود ،به سمت استفاده از روش و تكنيكهای عةمي مناسب و عمةي سوش ميدهد.
پژوهش حاضر ،با توجه به عوامل مئؤثر در تعيئيس روش پئژوهش ،بئا روش يفئي انجئام
ميشود.
راهبرد ا س پژوهش ،مرالعة موردی است .در ا س پژوهش ،آموزش و پرورش دانشآموزان
مبينا ،بهعنوان «مورد» ،تحت بررسي و مرالعه قرار گرفته اا .آموزش و پرورش دانشآموزان
مبينا ،بهعنوان محور ا س پژوهش از زوا ای مختةف ،دانشآمئوزان ئمبينئا و عوامئل مسئتقيم
آموزشي و پرورشي ،شامل دبيران ،دبيران رابط ،و مد ران ،بررسي شده است.
برای جمعآوری اطالعات به سراغ مواردی از دانشآموزان مبينای مشغول به تحصئيل در
مئئدارا مقرئئع دبيرسئئتان شئئهر تهئئران رفتئيم و از نظئئر و زبئئان ا شئئان بئئا شئئيوهای يفئئي و
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دانشآمئوزان

مقرع دبيرستان بهعنوان موارد مرالعئه شئده ،از آن جهئت انجئام شئد ئه برقئراری ارتبئا و
گفتوگو با آنها ،به نسبت دانشآموزان ابتدا ي ،ميسرتر است .از سوی د گر ا س دانشآمئوزان
چند سالي از تحصيةشان گذشته است و لذا ميتوان از تجاربشان در طول سنوات تحصيةيشئان
بهرهمند شد .انتخا

ا س دانشآموزان مبينا با توجه به دستراپئذ ری و تما ئل بئه همكئاری

متناسب و معرئوف بئه هئدف پئژوهش انجئام شئد .اطالعئات بئهدسئتآمئده از طر ئق ا ئس
دانشآموزان با مرالعه و دستيابي به اطالعات مأخوذ از عوامل مستقيم آموزشي و پرورشي ا ئس
دانشآموزان ،عني دبيران و مسلوالن مدارا ا شان ،تكميل و معتبر شد.
ا س موارد ،از دانشآموزان مبينئای مئدارا متوسئرة شئهر تهئران ،در پئنج زون شئمال،
جنو  ،شرش ،غر

و مر ز و از دو جن ،پسر و دختر ،بهطور برابر گز ده ميشوند .به لحئاظ

مي ،تعداد ا س موارد تحت مرالعه ،بهطور دقيق قابل پيشبيني نيست و بستگي به ا س دارد ه
چه زماني اطالعات به اشباء برسد .به ا س صورت ه ما در هر دور ،در همة زونها ئك مئورد
دختر و پسر را بهترتيب مرالعه رد م و ا ئس مرالعئة دوری را در تمئام زونهئا ادامئه داد ئم.
جمعآوری اطالعات تا زماني ادامه مي ابد ه پاسخهای قانع ننئدهای بئرای سئؤاالت پئژوهش
بئهدسئئت آ ئئد و اطالعئئات جد ئئد تكئئراری شئئوند و مرةئئب و نكتئة جد ئئدی بئئه اطالعئئات
جمعآوریشده نيفزا ند .بهعبارت د گر ،دادهها اشباع شوند .در ا س پئژوهش مئا پئ ،از اتمئام
دور سوم به ا س نتيجه رسيد م ه دادهها نيازهای ما را تأميس ساختهندا و سؤاالت ما ميتواننئد
به پاسخهای مناسبي دست ابند.
دادهها و اطالعات از طر ق مصاحبة عميق و مشاهده و تحةيئل برخئي اسئناد مئرتبط و در
دسترا انجام گرفت .دادهها و اطالعات ضبطشده و مكتو بهصورت متوني منظم درآمد .ا س
متون توسط دو پژوهشگر (برای احراز پا ا ي) ،دگذاری و سپ ،مقولهبنئدی شئد و بعئد ،بئه
روش تحةيل محتوا ،تحةيل و تفسير شد.

تبعيض نهادي/ساختاري در آموزش و پرورش معلوالن
نتا ج ا س پژوهش ،نشان ميدهد ه آموزش و پرورش دانشآموزان مبينا ،متأسفانه ،به دال ئل
معروف به اختالالت و استيهای نهادی و ساختاری ،حامل تبعيض و نابرابریهئای بسئياری
است .تبعيض و نابرابری در ابعاد مختةف آموزش و پرورش ا س دانشآموزان ،توسط مئد ران،
دبيران ،دبيران رابط و خود دانشآموزان ئمبينئا درك ،تأ يئد و تأ يئد شئد .ا ئس اسئتيهئا و
اشكاالت نهئادی و سئاختاری در آمئوزش و پئرورش ،خواسئته ئا ناخواسئته ،تبعئيض را بئا
مكانيسمهای محرومسازی و نابرابری فرصتها در سرح نهادی آن توليد و بازتوليئد مئي ننئد.
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بررسي ا س مسائل نشان ميدهد ه گو ي در آمئوزش و پئرورش ،ا ئس دانئشآمئوزان ،ناد ئده
گرفته و به حاشيه رانده شدهاند.
دانشآموزان مبينا در تمامي بخشهای آموزشي ،تربيتي و پرورشي بهصورت امالً جئدی
و مخربي ،استيها و نارسا يهای نهادی و سئاختاری را ،در ارتبئا بئا خئود ،درك و تجربئه
مي نند .ا شان از لحظة ثبتنام و پذ رش در مدرسه تا حال ه مشغول بئه تحصئيل هسئتند و
البته تا هميشة آ ندهئ ه در راه است و بهشدت از موجود ت آموزشي و پرورشي فعةي ا شئان
اثر ميپذ ردئ از مشكالت و مسائل ناشي از ا س ساختار آموزشي و پرورشي رنج ميبرند .عئدم
تما ل و گاهاً امتناع مدارا در ثبتنام ا شان بهدليل مبينئا ي ،محروميئت از تئدر  ،دبيئران،
تحمل شرا ط سئخت و غيئرمنصئفانه ،عئدم احسئاا مسئلوليئت اوليئای مدرسئه نسئبت بئه
دانشآموزان مبينا ،تحميل انتظارات برابر با سا ر دانشآموزان از سوی مسئلوالن و دبيئران در
عيس ارائهنكردن خدمات برابر متناسب با تفاوتهای فئردی ،بئا سئا ر دانئشآمئوزان از سئوی
ا شان ،دسترسينداشتس به امكانات و مواد آموزشي متناسب ئا امكانئات و وسئا ل جئا گز س،
ارائة امكانات مك آموزشي و توانبخشي بينا ي نامناسب ،نا افي و نئاقص بئه دانئشآمئوزان
مبينا از سوی مد ر ت استثنا ي آموزش و پرورش ،ارا ينداشتس دبيئران و معةمئان رابئط در
رفع نيازهای و ژه و مشكالت دانئشآمئوزان ئمبينئا و ا جئاد تصئور غةئط و توقئع نابجئا از
دانشآموزان مبينا در مدارا ،محروميت از ورزش و بازی ،ارتباطات آلوده بئه سئوءتفئاهم و
عمةكردهای ناشي از نشناختس دانشآموزان د گر ،برگزاری امتحان در شرا ري ه با مقتضئيات
ا س دانشآموزان تناسبي ندارد ،و بيتوجهي به نيازهای خاص ا شان در امتحانات ،ا سهئا همئه
بخشها ي از مشكالت و مسائةي بود ه ك دانشآموز مبينا ممكس است در مدرسه بئا آنهئا
مواجه شود .با مي دقت و نكته سنجي ميتوان همه ا ئس مشئكالت را در دو مفهئوم خالصئه
رد« :محروميت و فرصتهای نابرابر».
ا س اشكاالت و مسائل جدی ،از باالتر س سروم آموزش و پرورش ،عنئي حئوزة سئتادی،
شروع ميشوند و به طر ق اولي ،تا سروم اجرا ي و صف آن ،عني مدارا و عوامئل مسئتقيم
آموزشي و پرورشي تسری مي ابند.

 مسائل مربوط به سياستگذاري
خأل دستورالعمل ا شيوهنامهها ي برای چگونگي مواجهة عوامل آموزشي و پرورشي با آموزش
و پرورش دانشآموزان استثنا ي ،بهطور ةي ،و دانشآموزان مبينا ،بهطورخاص ،در مدارا ه
از سوی عوامل مستقيم آموزشي و پرورشي مررم شد ،گو ئای نقئا ضئعف و اشئكاالتي در
سياستگذاریها و برنامهر زیهای حوزة ستادی آموزش و پرورش است .ا س نقئا ضئعف و
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اشكاالت ،ميتواند ر شه در سرح معنوی سازماني ،عني سياستها و فةسفة آموزش و پرورش
مسةط بر سازمان ،و فرهنگ و تخصئص ،و مبئاني عةمئي و نظئری نيئروی انسئاني بئهعنئوان
ارشناسان سازمان داشته باشد .بههرحال ،ا س استي مهم ،بهمعني غفةت از دانشآموزان مبينا
و آموزش و پرورش خاص آنهاست ه بهطبع ،تبعيض ،محروميئت و فرصئتهئای نئابرابر را
توليد مي ند.

 مسائل مربوط به سازماندهي
ناهماهنگي ،تناسب و ا مال نقشهای عوامل مسئتقيم آموزشئي و پرورشئي ،اعئم از دبيئران و
دبيران رابط ،در راستای تحقق اهداف آموزشي و پرورشي ،ه موجئب پد ئداری شئكافهئا و
خألها ي در انجام وظا ف آنها ميشود ،و نيز ،دسترسئينداشئتس عوامئل مسئتقيم آموزشئي و
پرورشي ،اعم از مد ران ،دبيران و دبيران رابط به شرم وظئا ف خئود درخصئوص آمئوزش و
پرورش ود ان مبينا ،ه انجام وظا ف و ارزشيابي عمةكرد ا شان را دچار اشكال و بينظمي
و بهتبع آن بيتفاوتي و بيمسلوليتي ميسازد ،نشان از نابساماني در سازماندهي عوامل آموزشي
و پرورشي است .در چنيس شرا ري ،دانشآموز مبينا ه مهمتر س قرباني آن است ،محروميت،
فرصتهای نابرابر و تبعيضآميز را در امور آموزشي و پرورشي خود درك مي ند.

 مسائل مربوط به برنامهريزي و تربيت نيروي انساني
تربيتنكردن نيروهای متخصص و ماهر در آموزش و پرورش دانشآموزان مبينئا ،بئهگونئهای
ه بتوانند متناسب با تفاوتهای فردی و نيازهای و ژة ا س دانئشآمئوزان از عهئدة آمئوزش و
پرورش ا شان برآ ند ،باز از عمده مواردی است ئه بئه تبعئيض و نئابرابری در فرصئتهئای
آموزشي و پرورشي ا س ود ان دامس ميزند.

 مسائل مربوط به بودجه و امكانات
لحاظنشدن دانشآموزان مبينا و نيازهای خاص آموزشي و پرورشي ا شان در توز ع بودجه و
امكانات در سرانة دانشآموزی ،نيز ازجمةه مواردی است ئه شئرا ط آموزشئي و پرورشئي را
برای دانشآموز مبينا تبعيضآميز ميسازد .ا س بيتوجهي هم مانند سا ر مئوارد ،از ال ئههئا و
سروم مختةف سةسةهمراتب سازماني آموزش و پئرورش مئيگئذرد و در سئروم عينئيتئر و
اجرا ي آن ،عني مدارا و عوامل مستقيم آموزشي و پرورشي ،خود را مينما اند.
مظاهر و تجةيات مسائل و اشئكاالت نهئادی و سئاختاری فئوش ،در مئدارا و در يفيئت
آموزش و پرورش دانشآموزان مبينا ،در هيلت نابرابری فرصتهئا ،بئهخئوبي قابئل مشئاهده
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است .دانشآموزان مبينا در صورتي ه به لحاظ آموزشي و پرورشي اتكای صرف به مدرسئه
داشته باشند و نتوانند از طر ق خانواده ا طرقي غيئر از آمئوزش و پئرورش بئه تسئهيالت ئا
فرصتهای برابرساز دست ابند ،مشكالت و مسائل بسئياری را در مدرسئه ،هئر روز ،تجربئه
مي نند .درك و تجربة محروميت از تدر  ،دبيران ،محروميت از برنامئههئای تربيئت بئدني و
پرورشي ،محروميت از امكانات و مواد آموزشئي (نظيئر تئب درسئي و )...و مئك آموزشئي
بهدليل تناسبنداشتس آنها با محدود تها و تفاوتهئای فئردی ا شئان ،و نيئز ،محروميئت از
دستيابي به فرصتهئای برابرسئاز ،از مصئاد ق تبعئيض و نئابرابری فرصئتهئای آموزشئي و
پرورشي در مدارا است .همچنيس ،نداشتس تخصص و مهارت نسبي عوامل مستقيم آموزشئي
و پرورشي ،اعم از مد ران و دبيران ،در آموزش و پرورش دانشآموزان مبينا ،تخصيصنئدادن
زمان و مكان مناسب و متناسب با آموزش و پرورش ا شان  ،دستئرسي نداشتس بئه تجهيزات و

امكانات آموزشي و توانبخشي بينا ي الزم برای رفع نيازهای آموزشي و پرورشي و ژة ا شئان،
و بهطور ةي ،عدم امكان مناسبسازی و برابرسازی فرصتهای آموزشي و پرورشي ،مشكالت
و مسائةي را برای عوامل مستقيم آموزشي و پرورشي در امر آموزش و پئرورش دانئشآمئوزان
مبينا به وجود آورده است .اما ا ئس مشئكالت و مسئائل ،بئه اذعئان خئود مئد ران و دبيئران،
بهصورت نابرابری فرصتهای آموزشي و پرورشي انعكاا افته و درنتيجه ،موجب محروميت
ا س دانشآموزان از آموزش و پرورشي در حد سا ر دانش آموزان ميشود.

پيامدهاي تبعيض نهادي/ساختاري در آموزش و پرورش
تبعيض ،محروميت و نابرابری فرصتها در آموزش و پرورش ،تبئد ل بئه كئي از مهئمتئر س
دال ل ميزان پا يس توفيقات آموزشي در ميان دانشآموزان متعةق به گروههای اقةيئت اسئت .در
تمامي پژوهشهای بهعملآمده بهو ژه در انگةستان ،فرانسه و آلمان ،درخصوص تبعيض در
نهئئاد آمئئوزش و پئئرورش ،تبعئئيض نهئئادی را بئئهعنئئوان عئئامةي مهئئم در پئئا يسبئئودن ميئئزان
توفيقئئات آموزشئئي و پرورشئئي در ميئئان دانئئشآمئئوزان متعةئئق بئئه گئئروههئئای اقةيئئت
شناختهاند (فيتزجرالد ،فينچ و نئوو2000 ،1؛ اوسئةر و مور سئس2000 ،2؛ در نگئتس و نئدال،3
1. Fitzgerald & Finch & Nove
2. Osler & Morrison
3. Derrington & Kendall
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2004؛ پای ،لي و بابرا2000 ،1؛ را ت ،و ك ،و ميكال ةنئد 2000 ،2و جئام ،2004 ،3نقئل در
مالي .)2009 ،گرچه ا س پژوهشها عمدتاً درخصوص دانشآموزان اقةيتهای قومي و نژادی
مهاجر انجام شده است ،بهنوعي از افتههای ما در ا س زمينه حما ت مي ند.
از تحةيل دادههای پژوهشي در شهر تهران نيز ،معةوم شئد؛ مهئمتئر س پيامئد محروميئت و
نابرابری فرصتهای آموزشي و پرورشي برای دانشآموزان مبينا ،عدم دستيابي بئه «توفيقئات
آموزشي و پرورشي مورد انتظار» است .بهعبارت د گر دانشآموزان مبينئا در چنئيس شئرا ري
«نميتوانند» در انجام تكاليف و وظا ف مورد انتظار دانشآمئوزی خئود ،سئب توفيئق ننئد.
ترك تحصيل ،مردودی و تكرار پا ة تحصيةي ،افتادن ا تجد د ك ا چنئد درا از ئك پا ئة
تحصيةي و پا يسبودن معدل ل ك پا ه ،و نيز ،ناتواني فزا نده در امور آموزشي و پرورشي ،از
مصاد ق عدم توفيقات آموزشي مورد انتظار است ه توسط دانشآموزان مبينای محروم تجربه
ميشوند.
پيامدهای ناشي از تبعيض نهادی/ساختاری در آموزش و پرورش دانشآموزان ئمبينئا ،بئر
روی نگرش و عمةكرد مد ران ،دبيران و سا ر دانشآموزان تاثير گذارده و نوعي تفكر قئالبي و
سو افته را راجع به دانشآمئوزان ئمبينئا در ا شئان ا جئاد ئرده اسئت؛ بئهگونئهای ئه ا ئس
دانشآموزان را مالزم با ناتواني و ضعف در امور آموزشي و پرورشي ميبينند .مد ران و دبيران
از پذ رش ا س دانشآموزان تا آنجا ه بتواننئد ،امتنئاع مئيورزنئد .آنهئا بئر ا ئس باورنئد ئه
دانشآموزان استثنا ي و مبينا هم خود نميتوانند درا بخواننئد و هئم مئانع و مئزاحم سئا ر
دانشآموزان ميشوند .دانشآموزان نيئز ،در مئواردی ،خئود را از دانئشآمئوزان ئمبينئا نئار
ميگيرند و روابط آنها تحتتأثير ا س باور است ه دانشآمئوزان ئمبينئا ،نئاتوان و تنبئلانئد.
درحالي ه دستنيافتس به توفيقات آموزشي مورد انتظار ا به عبارت د گر ،ناتواني در تحصيل،
برساخت شرا ط تحميةيای است ه دانشآموز مبينا آن را تجربئه مئي نئد .درواقئع تبعئيض
نهادی/ساختاری ،به شكل محروميت و نابرابری فرصتها ،دانشآمئوزان ئمبينئا را بئا معضئل
ناتواني روبهرو ميسازد .درعيسحال ،دانشآموزاني ئه توانسئتهانئد بئه طرقئي د گئر ،غيئر از
آموزش و پرورش ،به فرصتهای برابئری دسئت ابنئد ،معضئل نئاتواني و نداشئتس توفيقئات
آموزشي و پرورشي را تجربه نكردند.
1.Pye & Lee & Bhabra
2.Wright & Weekes & McGlaughlin
3. Judge
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واقعيت فوش با مقا سة دو دسته از دانشآموزان مبينا ،تأ يد بيشئتری مئي ابئد .از مقا سئة
دانشآموزان مبينای دستة اول ( عني دانشآموزاني ه بئهدليئل اتكئای صئرف بئه آمئوزش و
پرورش در امور تحصيةي خود ،دسترسي به تسئهيالت و فرصئتهئای برابرسئاز ندارنئد) ،بئا
دانشآموزان مبينای دستة دوم ( عني دانشآموزاني ه ميتوانند به تسئهيالت و فرصئتهئای
برابرساز از طر ق خانواده و ا طرقي غير از آموزش و پرورش ،دست ابنئد) ،آسئيب و پيامئد
محروميت و نابرابری فرصتها در آموزش و پرورش ،بيش از پيش خود را نشان ميدهد .ا ئس
دو دسته از دانشآموزان ،مبينا هستند و از لحاظ تفاوتهای فردی و محدود تها و همچنيس
نيازهای و ژة آموزشي و پرورشي ،وضعيت مشابهي دارند .با ا س تفاوت ه گروه دوم بهواسرة
عوامةي خارج از آموزش و پرورش (مانند خانواده و )...توانستهاند بئه فرصئتهئای برابئرسئاز
دست ابند .لذا از لحاظ آموزشي و پرورشي خئود را در شئرا ري نسئبتاً نزد ئكتئر بئه سئا ر
دانشآموزان تجربه مي نند .ا س دانشآموزان گرچه از آمئوزش و پئرورش بئهدليئل غفةئت از
ا شان در برنامهر زیهای آموزشي و پرورشي گةهمندند ،اما بئهدليئل دسئتيابي بئه تسئهيالت و
فرصتهای برابرساز آموزشي و پرورشي (البته خارج از سيستم متعارف آمئوزش و پئرورش)،
دچار آسيب جدیای نميشوند و توفيقات مورد انتظار آموزشي و پرورشي خئود را بئه دسئت
ميآورند .ا س در حالي است ه دانشآموزان مبينای دستة نخست ،بهدليل آنكئه نئه از طر ئق
نظام مدرسه و آموزش و پرورش و نه از هيچ طر ق د گری بئه فرصئتهئای برابرسئاز دسئت
نمي ازند ،متحمل آسيبهای جدی و پيامدهای ناشي از محروميت و نابرابری فرصتها ،چنان
ه ذ ر شد ،هستند.
پ ،،بهطورخالصه ميتوان گفت :در نهاد آموزش و پرورش ،دانشآموزان استثنا ي (دارای
آسيب بينا ي) لزوماً ،در امر تحصيل خود ،ناتوان و بيتوفيق نيستند ،بةكه در مواجهه با تبعئيض
نهادی/ساختاری ،عني محروميت و نابرابری فرصتها است ه نميتوانند به توفيقات آموزشي
مورد انتظار ،دست ابند .به عبارت د گر ،آسيب جسمانيای مانند مبينا ي ،مستقيماً منجئر بئه
عدم توفيقات آموزشي و پرورشي نميشود؛ بةكه آسيب جسماني بهواسرة ك عامئل جئدی و
پيچيده ،عني تبعيض نهادی/ساختاری به عدم توفيقات آموزشي و پرورشي ميرسد.
مدل ز ر بهطور شماتيك فرا ند برساخت ناتواني را نما ش ميدهد:
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بحث و برداشت
چنان ه د د م ،دست نيافتس به توفيقات آموزشي و پرورشي ،ذاتئي دانئشآمئوزان اسئتثنا ي و
اجتنا ناپذ ر نيست بةكه ساخت ،توليد و بازتوليد تبعيض در نهاد آمئوزش و پئرورش اسئت.
ا س حقيقت ،در سا ر نهادهای اجتماعي نيز ،قابل رؤ ت است .بهطوری ه نئاتواني را محصئول
تبعيض اجتماعي و به عبارت د گر ،جامعه ميدانند.
همانطور ه دانشآموزان ئمبينئای دسئتة دوم ،در پئژوهش حاضئر ،چنئان بئه توفيقئات
آموزشي و پرورشي دست مي افتند ه گو ي هيچ تفاوتي با سا ر دانشآموزان ندارند ،بسئياری
از افراد معةول در زندگي روزمره خود چنان عمل مي نند ه گو ي معةول نيستند .ناتواني تنهئا
زماني بروز مي ند ه آنها با رفتارهای تبعيضآميز ناشي از موانع مصنوعي روبهرو شوند .ا ئس
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تبعيض ميتواند ناشي از دسترسينداشتس به سازههای شهری ا بهدليئل وجئود موانئع حسئي،
نگرشي ،اقتصادی و شناختي باشد .با معةوالن منصفانه برخورد نميشود عني همانطور ئه بئا
افراد غيرمعةول برخورد ميشود با آنان برخورد نميشود .از هر د دگاهي ه به معةوليئت نگئاه
نيم ،در برساخت ناتواني ،تبعيض اجتماعي را ميتوانيم ببينيم (فا فر2001 ،؛ آلبرشت.)2002 ،
ا س درست است ه ناتواني برساختة اجتماع است ،مبتني بر مكانيسمهای اجتماعي اسئت،
به ك آسيب مربو است ،محمةي برای ستم است ،جهت زندگي مستقل نياز به خدماتي دارد،
محصول هستيشناسي اشتباه است ،مبتني بر غفةت از پيوستار تجربة انسان اسئت و بئه مفهئوم
نرمال متكي است ،اما در همة د دگاههای باال ،تبعيض مانند نخ تسبيحي به آنچه رخ مئيدهئد،
معنا ميبخشد .ا س تبعيض است ه همة نسخهها و رو كردهای نظری را درخصوص معةوليت
به هم مربو مي ند (فا فر .)2005 ،به ا س معني ه در پارادا م معةوليت ،برای تبييس برساخت
اجتماعي ناتواني ،ه تبعيض اجتماعي را واسرة پيوند افراد دارای آسيب جسئماني بئه نئاتواني
ميداند ،ميتوان به تمامي صاحبنظران نسخهها و رو كردهای مختةف معةوليت جامعهشناسي
معةوالن) ارجاع داد.
تبعيض عةيه معةوالن ،در تمام اشئكال آن (هئالو ،)2002 ،بئهو ئژه محروميئت و نئابرابری
فرصتها در برس جامعه و در نهادهای اجتمئاعي مختةئف ،از خئانواده و آمئوزش و پئرورش
گرفته ،تا بازار ار و حتي محيطهای شهری ،عمل مي ند .سياستگذاریها و برنامهر زیها در
نهادهای مختةف اجتماعي در ك فرا ند تار خي مستمر بهگونهای شكل گرفتهاند ئه بئهطئور
نهادی/ساختاری ،تبعيض را عةيه معةوالن اعمال ميسازند .پيامد مهم ا س تبعيض برای معةوالن
و البته ل جامعه ،چنئان ئه در نهئاد آمئوزش و پئرورش د ئد م ،نئاتوانسئازی افئراد دارای
آسيبهای جسماني است .ناتواني بهواسرة نقش مهمي ه تبعئيض در فهئم آن ا فئا مئي نئد،
موضوعي سياسي محسو

ميشود و نئه ئك موضئوع سئالمتي و پزشئكي .سياسئت (شئامل

قوانيس) با تجو ز برخي رفتارها و فعاليتها ،افراد را ناتوان ميسازد .قئوانيس و سياسئتهئا بئه
شيوة بسيار مؤثری ،انتظارات رفتاری معيني را در ذهس افراد غيرمعةول توليد مئي نئد ئه ا ئس
انتظارات بر افراد دارای معةوليت حمل ميشود .قوانيس و سياستها با القای ا ئس انتظئارات در

مورد افراد معةول و غيرمعةول ،بهنوعي ناتواني «خود ساخته» 1منجر ميشوند ه الزاماً واقعيئت
ندارد (لياچوو تز.)1922 ،2

بهعبارت د گر ميتوان گفت ،معةوليت ذاتاً با ناتواني مالزم نيست؛ بةكه معةوليت بهعنئوان
ك واقعيت ز ستي در معرض و تعامل با ك واقعيت اجتماعي عني تبعيض ،تبد ل به ناتواني
1. Self-inflicted
2. Liachowitz
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ميشود .به ا س ترتيب ميتوانيم نتيجه بگير م ه ناتواني پد دهای اجتمئاعي اسئت ئه توسئط
نهادهای اجتماعي و از طر ق مكانيسم تبعيض نهادی/ساختاری برساخت ميشود.

ناتواني

واقعيت اجتماعي،
تبعيض نهادي/ساختاری

واقعيت ز ستي،
معةوليت

X
نهادهاي اجتماعي

پيشنهادات
از آنچه گذشت در افتيم ه ناتواني بهعنوان ئك مسئلةة اجتمئاعي جئدی ،با ئد مئورد توجئه
سياستگذاران و برنامهر زان اجتماعي قرار گيرد تا با مداخالت و درمانهای مناسب و ارامئد
در جهت نترل ،تخفيف و حل مسلةه بپردازند .ا س مقاله در حد و جا گاه خود اميئدوار اسئت
ه توجه مسلوالن عةمي فرهنگي و اجتماعي جامعه را به حساسيت موضوع جةب ئرده باشئد
و نيز اميدوار است ه پيشنهادها و توصيههای منتج از ا س مقاله مئورد دقئت و اسئتفادة ا شئان
واقع شود.
 .1عرف توجئه و تخصئيص سئرما ه هئای مئالي ،عةمئي و زمئاني مناسئب بئرای انجئام
پژوهشهای وسيعتر جامعهشناختي اربردی ارامد در همة جوانب و ابعئاد مختةئف موضئوع
معةوليت و ناتواني بهمنظور حل مسائل اجتماعي منبعث از آن.
 .2از آنجا ي ه ناتواني مولود تبعيض اجتمئاعي اسئت و تبعئيض مئيتوانئد در نهادهئای
اجتماعي توليد و بازتوليد شود ،رفع سياستهئا و عمةكردهئا و سئاختارهای تبعئيضآميئز بئه
اشكال مختةئف ،از طر ئق بئازنگری و اصئالم سياسئتهئا و رو ئههئای تخصئيص منئابع و
فرصتهای اجتماعي (به معنای عام) بهگونه ای ئه منربئق بئا حقئوش تمئامي آحئاد جامعئه و
متناسب با تفاوتهای فردی آنها باشد ،ضروری است.
 .3توجه به نهاد آموزش و پرورش بهدليل بنيادی و دائميبودن تأثير و جر ان آن در تمئامي
طول عمر و بخشهای مختةف جامعه ،و رفع تبعيضات نهادی و ساختاری از ا س نهاد مهم ،در
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،جهت توانمندسازی معةوالن و نيز ئل جامعئه و ارتقئای سئرح و يفيئت زنئدگي اجتمئاعي
.بهعنوان نخستيس گام حر ت عظيم رفع تبعيض و ناتواني پيشنهاد ميشود
 از آنجا ي ه مكانيسم تبعيض را (در ك برش مقرعئي) جر ئاني صئادره از ال ئههئا و.4
سروم باال ي آموزش و پرورش د د م ه در سروم پا يستئر عينيئت و تجةئي مئي ابئد و در
 نقرة شروع حر ت رفع تبعيض و ناتواني را از سئروم، ا س مقاله،هيلت ناتواني ظاهر ميشود
.ستادی آموزش و پرورش توصيه مي ند
، سئازماندهي و مئد ر ت، بازنگری در سياستهئا، براساا افتهها و نتا ج ا س پژوهش.5
تربيت و برنامهر زی نيئروی انسئاني و تخصئيص بودجئه و امكانئات بئهگونئهای ئه تمئامي
دانشآموزان را با لحاظ و ژگيهای فئردی شئود و رفئع محروميئت و برابرسئازی فرصئتهئا
. توصيه ميشود،متناسب با تفاوتهای فردی
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