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فهم پدیدارشناسانه معنای آموزش و شناسایی فرایندهای اصلی اجتماعی 

 آموزان دبیرستانی شهر تهرانه آن در تجربه زیسته دانششکل دهند

 
 2حسین ابوالحسن تنهایی،  1فیروزه معتمد

 3/11/1396تاريخ پذيرش:   23/6/1396تاريخ دريافت: 

 چکیده

شواهد كلی حاكی از آن است كه نظام آموزش و پرورش به ويژه در دو دهه گذشته فضای 
رسد در جريان مطالعات و سياستيگر به نظر میپرچالشی را تجربه كرده است. از سوی د

آموزان كه مخاطبان آموزش و پرورش هستند توجه های اين حوزه، به تجربه دانشگذاری
ها، از منظری چندانی مبذول نشده است. اين پژوهش با استفاده از روش تحليل كيفی داده

ها، به تجربه پنهان ميان آن پديدارشناسانه و با هدف مطالعه ساختارهای معنا و كشف روابط
نفر  8كند. پس از مصاحبه عميق با آموزان دبيرستانی شهر تهران رجوع میزيسته دانش

آموزش »اشباع نظری حاصل شد. معنای ظهور يافته در خصوص آموزش، تحت عنوان 
، «مدرسه»، در فرايند اصلی اجتماعی شناسايی شد. سه مقوله مركزی «نخبه محور كنكوری

و انتشار كتب  صنعت چاپ»، و يک مقوله غير مركزی تحت عنوان «كنكور»و « نوادهخا»
فرايند اصلی روانشناختی »ظهور يافت. دو فرايند اصلی مهم ديگر تحت عنوان « كنكوری
شناسايی گرديد. اين فرايندها حاكی از « فرايند اصلی ساختاری كاركردی»، و «اجتماعی

گذاری دو قطبی، از های ارزشمی خلق و بازتوليد نظامنقش مدرسه به عنوان مكانيزم رس
كارگزار اقتدارگرايی مدرسه »بوده و خانواده به عنوان « اقليت نخبه/اكثريت غيرنخبه»جمله 

تنها »شناسايی گرديد. كه هر دوی اين نهادها، در معنابخشی به كنكور به عنوان « در منزل
 قش مستقيم دارند. ، ن«گزينه مناسب برای ادامه عضويت اجتماعی

بندی معنای آموزش، فرايندهای اصلی اجتماعی، تجربه زيسته، تقسيمواژگان کلیدي: 

 دوشقی اقليت نخبه/اكثريت غير نخبه، پديدار شناسی
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؛ پست نويسنده مسئول() ن مركزیهای اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهراشناسی گرايش گروهدكتری جامعه 1

 tomotamed@yahoo.com  الكترونيكی: 

 ؛ پست الكترونيكی: شناسی و عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزیدانشيار جامعه 2
hatanhai@yahoo.com 
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 مقدمه 
پردازد كه معنای اين مقاله نتيجه يک پژوهش كيفی است كه به مطالعه پديدارشناختی اين نكته می

دهنده و آموزان دبيرستانی چيست، و فرايندهای اصلی اجتماعی شكلدانش آموزش در تجربه زيسته
 كنند.بازتوليد كننده ساختارهای اين معنا كدام هستند و چگونه عمل می

هايی شده های اخير دچار چالشرسد نهاد آموزش و پرورش در دههبا نگاهی به شواهد به نظر می
شتابان مدراس غير انتفاعی، گيری گسترده و شكل های غير متعارفی كه بااست. ضمن پيچيدگی

قانون اساسی كشور  30كه مغاير با اصل ) های فزاينده كليه مدارس اعم از دولتی و غيرانتفاعی هزينه
های آمادگی كنكور بروز نموده است، های تقويتی دروس مدرسه، و كالسهای كالساست(، و نيز هزينه

 آموزان ها در نگرش و رفتار دانشهای حاصل از اين چالشعكاس پيچيدگیترين انرسد كه مهممی به نظر 
ها اغلب آموزان حاكی از آن است كه آنقابل مشاهده باشد. زندگی روزمره دانش -مخاطبان آموزش –

ای از تكاليف نموده و ساعات مجبورند ساعات متمادی و نامتعارفی از وقت خود را صرف حجم عمده
تفاوتی و درسه حضور داشته باشند. هر چند خستگی، نگرانی دائمی، پرخاشگری و يا بیطوالنی را در م

آموزان در نقاط مختلف های دانشای شدن تعداد روبه افزايش خودكشیاكراه و انزوا و همچنين، رسانه
شود بر اساس داليلی چون اضطراب ناشی از مدرسه، افت تحصيلی، ناكامی در كسب كشور كه گفته می

دين يا استهزا توسط ديگران رخ نمره مطلوب در واحدهای درسی و يا هراس از بازخواست از سوی وال
ای پرچالش دهد كه بحث آموزش رسمی دوران قبل از دانشگاه را دست كم بايد حوزهدهد نشان می می

اين آموزشكنندگان آموزان كه دريافتبه خصوص از منظر خود دانش –های دقيقی در آن دانست پژوهش
 صورت نگرفته است. -ها هستند

كه خود  1اندآموز در كشور مشغول به تحصيل بودهميليون دانش 13000.000 1394طبق آمار سال 
ترين حاكی از اهميت برجسته نهاد آموزش و پرورش در كشور است. نهاد آموزش و پروش يكی از گسترده

و به متولی آن در بخش دولتی و از سوی ديگر به های اجتماعی در جامعه است چرا كه از يک سشبكه
گردد. مربوط می -بزرگساالن كشور–ها های آنآموزان كشور و از اين طريق به خانوادهجمعيت دانش

های آينده از يک سو، و به لحاظ ارتباط آن با اصلی ترين نهاد اهميت اين نهاد به لحاظ تربيت نسل
اين های  ها و برنامه ريزیگذاریر، باعث شده است كه نتايج سياستاجتماعی يعنی خانواده از سوی ديگ

 آموزان منعكس شود. لذا شناسايی نهاد در سطوح مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی دانش

 های اين حوزه در تجربه زيسته دانش آموزان كه مخاطبان نظام آموزشی هستند ها و نارسايیكاستی

ريزی نهاد آموزش و پرورش گذاری و برنامهها و سياستهرچه بهتر نارسايیتواند در حوزه شناسايی می
 كمک شايان توجهی بنمايد.

ای انجام گرديد. جستجوی اينترنتی خود در جستجو در ادبيات پژوهش به دو شيوه اينترنتی و كتابخانه
معنای »هايی چون دواژهالمللی انجام شد. در حوزه ادبيات داخلی، از كليدو حوزه ادبيات داخلی و بين

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 www.amar.org 
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استفاده گرديد. و در حوزه ادبيات داخلی از  3«گرايی آموزشینخبه»، و 2«آموزینگرش دانش»،  1«آموزش
؛ «گرايینخبه»؛ «پديدارشناسی»؛ «نگرش دانش آموزان»؛ «معنای آموزش»هايی از قبيل كليدواژه

 استفاده شد.« آموزش و پرورش»، و «گرايی تحصيلی نخبه»
ای، دانشگاه تهران، عالمه، تربيت مدرس و دانشگاه آزاد اسالمی بررسی گرديد. جستجوی كتابخانهدر 

اند، در حوزه    قرار ها كه در زمينه آموزش و پرورش انجام شدهمشاهده شد كه اغلب مطالعات و پايان نامه
هبود يادگيری را مورد بررسی داشته و به عنوان مثال رابطه نوع خاصی ازفنون تدريس، يا عوامل انگيزشی ب

های (. نيز پژوهش1391؛ آسانی، 1387؛ كابلی، 1394زاده، ؛ ولی1389پورعاصی اردكانی، ) دهندقرار می
روانشناختی ديگری در خصوص فنون تدريس برای كودكان پيش دبستانی و ابتدايی جهت آموزش بهينه و 

؛ 1389زاده، برای مثال، علی) ام شده استهای اجتماعی و تفكر خالق انجهمچنين نيل به مهارت
ای تطبيقی، به (.  يا اين كه به شيوه1391؛ صفری، 1387؛ آنجفی، 1392، دمرچلی،1385زاده،  يوسف

ها با يكديگر را توصيف های آنبررسی نظام آموزش ايران با يک كشور توسعه يافته پرداخته و تفاوت
، 1386؛ حبيبی، 1386؛ يزدانپوری، 1391؛ ادهمی 1391ی، برای مثال رجوع شود به حسين) اندنموده

 (.1386؛ ضيائی نجف آبادی، 1386؛ نصيری، 1391طاهری،
( انجام شد، از مفهومی تحت 1995) 4ای كه توسط جِسِرهای خارجی، در مطالعهدر حوزه پژوهش

برای بررسی عوامل  استفاده گرديده است. اين مفهوم اساساً 5«گيری مثبت نسبت به مدرسهجهت»عنوان 
ساز همچون بزهكاری و استفاده از مواد مخدر در ای كه در جلوگيری از رفتارهای مسئلهحمايت كننده

شان به آموزان چقدر عالقمندی( دانش1كرد كه مدرسه نقش دارند به كار رفت و در واقع بررسی می
 دهند. انشگاه عالقه نشان می( چقدر به موفقيت برای ورود به د2كنند و مدرسه را گزارش می

 آموزان در پرتغال به آموزش و يادگيری(به بررسی نگرش دانش2012) 6كاندياس، ربلو و اليويرا

 های تحصيلی را بررسی پردازند و در آن نقش عواملی از جمله جنسيت، پيشينه، سن، و ناكامیمی 

آموزان به يادگيری تک تک مواد درسی دانشگيرند كه اين عوامل در تعيين نگرش نمايند و نتيجه میمی
ها به مواد درسی مستلزم عزم جامعه، معلمان، خانواده و دار داشته و بهبود وجه نگرش آننقش معنی

 آموزان است.دانش
نزديكی اجتماعی و احساسی به »( مقياس عالقه به مدرسه را از طريق سه بعد 1998) 7برمن و مودی
درجه »و« هاآموزان از بودن در مدرسه و حضور در كالسان لذت بردن دانشميز»، «ديگران در مدرسه

 اند.  مطالعه كرده« آموزان از مدرسهانسجام يا انزوای دانش

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Meaning of education 

2 Student attitude 

3 Educational elitism 

4 Jesser 

5 Positive Orientation Toward School 

6 Candeias, Rebelo, Oliveira 

7 Berman and Moody 
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هايی با ديدگاه انتقادی هرچند قليل در زمينه آموزش و پرورش يافت شد كه به دو و سرانجام، پژوهش
و  شناسی آموزش( با اتكا به رويكردهای نظری جامعه1387) می،شود. غالها اشاره میترين آنمورد از مهم

پرورش، به ويژه نظريۀ انتقادی ايوان ايليچ به بررسی نظری و تحليلی عملكرد و سازوكارهای آموزش و 
پرورش رسمی در ايران پرداخته است. وی در اين زمينه، ابتدا به مشكالت اجتماعی و آموزشی موجود 

اند.  به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سازوكارهای آموزش و پرورش نشأت گرفته اشاره نموده است كه
سپس، ضمن بررسی ارتباط مشكالت و معضالت موجود با سازوكارهای آموزشی، همراه با تحليل نظری، 

هايی از عملكردهای آموزشی را نشان داده است كه به زعم وی، از عوامل اصلی بروز  مشخصه
های نظام آموزش هستند. وی در اين پژوهش بر آن است كه نظام  كژكاركردیها و  كاركردی بی

دهی و استخدامی كنونی، وجود روحيۀ انقياد و انفعال نسبت به نظام سازمانی و نبود خالقيت و  مدرک
ناپذيری، حضور  های آموزشی، انعطاف نقادی را بررسی كند. در درون اين نظام عناصری از قبيل بسته

ها، آموزش طوالنی و غيره منجر به بروز مشكالت متعدد آموزشی و  ها و ساير فعاليت كالس اجباری در
دهی، فرآيندهای استخدامی و الگوهای آموزش و  ها بايد نظام مدرکاند كه برای رفع آن اجتماعی شده

 .پرورش با هم بازنگری شوند تا بتوان به نظام آموزشی كارآمدتری دست يافت
( به بررسی چرايی و چگونگی رابطه دولت و نظام آموزش پرداخته است. در اين رابطه، 1391) اكبرزاده

ها انجام گرفته است. با توجه بررسی بر اساس پيشينه نظری موضوع، تعاريف، سير تاريخی روابط و مولفه
، موضوع ها و با روش تحليلی و توصيفیكه نوع تحقيق نظری است با استفاده از اطالعات و دادهبه اين

ها كه ها شامل تحليل اسنادی، تحليل انتقادی و تحليل سياستمورد مطالعه قرار گرفته است. اين تحليل
باشد. با توجه به اهداف و سواالت تحقيق مشخص شد البته آن نيز ذيل تحليل اسنادی قرار داده شده، می

متمركز، غيرمتمركز( وجود دارد كه همتمركز، نيم) كه سه نوع رابطه مابين دولت و نظام آموزش و پرورش
توانند و بر اين اساس می ای متقابل با ديگر شرايط محيطی و انسانی داشتههركدام از اين روابط، رابطه

پيامدهای مثبت و يا منفی ايجاد نمايند. همچنين، پژوهشگر به اين نتيجه رسيده است كه در نظام آموزشی 
 ی ايجاد نموده كه با نقد درونی و بيرونی مشخص شد تمركززدايی نيز بهايران، تمركزگرايی پيامدهايی منف

نيازهای سياسی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی، در سطح قوانين عنوان راهكاری مناسب، به علت نبود پيش
گيری، داشته است. محقق در نتيجهها، ابهام و ناهمخوانی و در سطح عمل، عدم موفقيت را در پیو سياست

توجه به اسالمی بودن كشور ايران، شرايط اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، تجارب تاريخی، داخلی و با 
تدريجی و سنجيده را برای محو نمودن پيامدهای منفی تمركزگرايی در  خارجی، تمركززدايی به صورت

مانند  نظام آموزش و پرورش مناسب دانسته است. برخی اشكال تمركززدايی در آموزش و پرورش مواردی
مدرسه محوری، شوراهای آموزش و پرورش، شورای معلمان، تفويض اختيارو مدارس خصوصی معرفی شد 

 كه از نظر وی، با رعايت الزامات مشاركت موثر تامين خواهند شد.

كه مخاطبان  -آموزان، پژوهش حاضر از اين جهت بديع است كه از پنجره تجربه زيسته خودِ دانش
دهنده اين به مطالعه ساختارهای معنا در آموزش و فرايندهای شكل -هستند نهاد آموزش و پرورش

پردازد. بدون شک، اين كه مخاطبان نهاد آموزش و پرورش نسبت به آموزشی كه دريافت ساختارها می
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كنند، امر مهمی است كه الزم است و چه معنايی از آن فهم می انديشند، چه احساسی دارندكنند چه میمی
ها شنيده شود؛ و با در نظر ربه زيسته اين قشر جوان و خاموش جامعه مطالعه شده و از زبان آندر تج

از  -ها، ابعاد مختلف نهاد آموزش و پرورشگرفتن تصوير اين نهاد و كاركردهای آن در جهان ذهنی آن
 .ريزی شودتر برنامهتر و خردمندانهبر اساس تصويری كامل -گذاری و اجراجمله سياست

( ساختارهای معنايی آموزش در تجربه زيسته 1به طور خاص اهداف تحقيق عبارتند از پاسخ به اين كه 
( فرايندهای اصلی اجتماعی كه باعث خلق و بازتوليد اين ساختارهای 2آموزان دبيرستانی چيست؟ و دانش

 شوند چيستند؟معنا می

 ابزار و روش
انداز نظری پديدارشناسانه روابط پنهان ميان از چشم 1هادهروش تحقيق اين پژوهش، روش تحليل كيفی دا

آموزان دبيرستانی به كار فرايندهای اصلی اجتماعی شكل دهنده معنای آموزش در تجربه زيسته  دانش
های دولتی و خصوصی دخترانه و پسرانه آموزان دبيرستانی دبيرستانگرفته شد. جامعه مورد مطالعه، دانش

بود كه البته به منظور سهولت دسترسی به « گيری نظرینمونه»گيری از نوع نمونهشهر تهران است. 
گيری نظری كه مبنای گيری گلوله برفی استفاده شد. در نمونهشوندگان، در ابتدای كار از نمونهمصاحبه

د رسد كه اجماع عددی دقيقی بر سر حجم نمونه وجوگيری اغلب مطالعات كيفی است، به نظر مینمونه
مصاحبه كافی است. حتی از نظر گرسون و  30تا  20( ، 2012:425) ندارد. از نظر بريمن به نقل از وارن

مصاحبه نيز اطالعات غير قابل  150بيش از  مصاحبه قابل ترديد است و 60( كمتر از 2002:223) 2هورويتز
 استفاده توليد خواهد نمود. 

رسد شيوه پژوهش و مفروضات زيربنايی آن است كه می (، به نظر2012:18) 3طبق نظر بكر و ادواردز
 شوند، به انداز پديدار شناسی انجام میهايی كه با چشمكند. پژوهشحجم نمونه را تعيين می

 4هايی بسيار كمتر احتياج دارند چرا كه از عمق بسيار برخوردار بوده و به نظر كراچ و مكنزیمصاحبه

 هستند.  (، از بازانديشی برخوردار2006)
توان يک حجم ای از باور يا رفتار كه بر ما ناشناخته است، نمیبا اين حال، در كنكاش عميق حوزه

 ( 2012:399) 5به لحاظ مفهومی( قابل تعميم را از پيش تعيين نمود، تروتر) نمونه دارای اعتبار و پايايی و
كند. لذا، نظر به نی بر اشباع استفاده میگيری مبتگويد كه رويكرد نظريه ظهوريابنده از الگوی نمونهمی

است  كه « اشباع نظری»آل، آل برای نيل به حجم نمونه ايدههای پژوهش، حالت ايدهاهداف و پرسش
ها قرار گرفت؛ چرا كه پژوهش مذكور عالوه بر كشف معنای آموزش در ها و مصاحبهمبنای تعداد نمونه

ه دنبال كشف و تبيين فرايندهای اصلی ساختاری شكل دهنده آن آموزان دبيرستانی، بتجربه زيسته دانش
 مصاحبه(، اشباع نظری حاصل شد، با اين حال طبق نظر  6) نفر 6است. پس از مصاحبه عميق با 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Phenomenological Perspective  
2 Gerson and Horowitz 

3  Beker and Edwards  

4 Crouch and McKenzie 

5 Trotter 
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مصاحبه 2(، به منظور حصول اطمينان از اشباع نظری، از يک مصاحبه عميق ديگر با 2013) 1وِلكرس
هر  -های كانونیو به روش گروه دقيقه 100تا  90ر مصاحبه عميق به مدت انجام گرديد. ه ترشونده بيش

 8مصاحبه و  7انجام شد و در نهايت، پژوهش با  -آموز و دو مصاحبه عميقگروه متشكل از دو دانش
و ظهور مقوله ها، از روش ها  جهت به دست آمدن حداكثر دقت در تحليل داده آموز خاتمه يافت. دانش

ها از نوع كالسيک گليزر و اشتراوس( استفاده گرديد. بدين شكل كه ابتدا داده) ایه زمينهكدگذاری نظري
و «كدگذاری انتخابی»شدند. در مرحله « كدگذاری باز»سازی به صورت سطر به سطر پس از ضبط و پياده

شود كدام با اجرای تكنيک مقايسه مداوم، كدهای باز با يكديگر به طور مستمر مقايسه شدند تا مشخص 
دهند. فرايند مقايسه مداوم كدهای باز همچنان با ها را تشكيل میترين مقولهيک با موارد ديگر مرتبط

ها با يكديگر، ادامه يافت تا اين كه تمام كدهای باز مرتبط با های ظهور يابنده و نيز بين خود مقولهمقوله
ها بخش كدگذاری نظری، ارتباط ميان اين مقولههای ظهوريافته قرار گرفتند. در سوال تحقيق، در مقوله

كه ابعاد معنايی آموزش هستند مورد تحليل و شناسايی قرار گرفت. به منظور حصول اطمينان از اعتبار 
ها شوندگان رسيد و مورد تاييد كامل آنها به سمع و نظر مصاحبهنتايج به دست آمده، نتايج و تبيين آن

 همان(.) قرار گرفت
 پياده شدند. پس از اتمام  Wordهای كامپيوتری ها، اطالعات در قالب فايلتمام مصاحبهپس از ا

های صوتی طبق برنامه معدوم گرديده و در اين زمينه امحاء اطالعات طبق تعهد اخالقی سازی، فايلپياده
 ی شد.ها اطالع رسانهای آنآموزان و خانوادهها داده شده بود به دانشكه قوال به خانواده

 هاي پژوهشیافته

دهند. اين های مركزی پژوهش را تشكيل میها، مقولهمقوله ظهور يافت كه سه مورد آن 4در نهايت، 
ولی غير مركزی( ديگر، فرايند اصلی اجتماعی ظهور يافته را ) های مركزی، در كنار يک مقوله مهممقوله

ينشی ظهور يافته برای هر مقوله، قابل تبيين دهند. فرايند اصلی اجتماعی بر مبنای كدهای گزشكل می
 های اصلی ظهوريافته و كدهای گزينشی هركدام را نشان ( مقوله1) نظری است. جدول شماره

 دهد:می

 هانظري( و کدهاي گزینشی هر یک از آنهاي  مقوله) هاي ظاهر شده(مقوله1) جدول شماره

 هاي ظهور یافتهمقوله
 هاي نظري(مقوله)

 زینشیکدهاي گ

 نهاد آموزشی() مدرسه

اقليت نخبه/اكثريت غير »مدرسه مبدا و بخشی از مكانيزم بازتوليد ارزش گذاری دو شقی 
 «نخبه

 های آمادگی كنكورتعارض ميان برنامه درسی و برنامه
 تغيير فضای آموزشی با ورود به مقطع متوسطه

 تعديل دانش آموزانهای  مدرسه و اعمال سياست
 «های برتر/غيربرتررشته»ان بخشی از مكانيزم بازتوليد ارزش گذاری دو شقی مدرسه به عنو

 « اسب برنده»مدرسه و سياست تمركز بر موفقيت 
 دانش آموزان « نخبه/غيرنخبه»مدرسه وتبعيض رفتاری ناشی از ارزش گذاری دوشقی 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Creswell 
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 هاشی هر یک از آنهاي نظري( و کدهاي گزین هاي ظاهر شده )مقوله(مقوله1دول شماره )ادامه ج

 هاي ظهور یافتهمقوله
 هاي نظري()مقوله

 کدهاي گزینشی

 نهاد خانواده() والدين

 خانواده به عنوان كارگزاران اقتدار نخبه گرايی مدرسه در منزل
و «رتبه برتر/غيربرتر»خانواده به عنوان بخشی از مكانيزم بازتوليد نظام ارزش دو شقی 

 «دانشگاه برتر/غيربرتر»
 «های برتر/غيربرتررشته»نواده به عنوان بخشی از مكانيزم بازتوليد ارزش دوشقی خا

صنعت چاپ و انتشار كتب 
 كنكوری

 مدرسه و مدرسان به عنوان تحريک كنندگان تقاضا برای كتب آمادگی كنكور
های دانش آموزان به عنوان بازارهای مطمئن تقاضا و سفارش دهندگان كتب آمادگی خانواده

 ركنكو

آماده سازی ) معنای آموزش
 برای كنكور(

 بعد روانشناختی
 بعد ساختاری كاركردی

 بعد اجتماعی

فرايند اصلی  –با اين حال مشاهده شد كه در درون فرايند اصلی اجتماعی، دو فرايند اصلی مهم 
ايندها و اند. شكل شماتيک اين فرظهور يافته -و فرايند اصلی ساختاری كاركردی روانشناختی اجتماعی

اند. اكنون، به تبيين نظری مقوالت ظهور يافته و ها، در بخش فرايند اصلی اجتماعی آمدهتوضيحات آن
 پردازيم.رابطه كدهای گزينشی ظهوريافته با آنها می

مقوله ) «اقلیت نخبه / اکثریت غیر نخبه»الف( مدرسه: نهاد ارزش گذاري دوشقی 

 (1مرکزي شماره 
 آموزشی با ورود به مقطع متوسطهي ( تغییر فضا1-الف

كردند كه فضای آموزشی مقاطع پيش از دبيرستان و دبيرستان با يكديگر تفاوتی  می آموزان تصريحدانش
ها، در دوران راهنمايی نيز اگرچه تالش برای موفقيت بسيار تند و ناگهانی و اساسی داشته است. به نظر آن

با هدف قبولی در امتحانات ثلث بود. از طرف ديگر، برنامه  كما بيش وجود داشت ولی اين تالش عموما
آموزان توسط نظام آموزشی وجود نداشت؛ دقيقی به لحاظ اطمينان از حصول يادگيری مفاهيم پايه در دانش

ر بود و انتظارات آنچنان از تتر بودو هدف كه قبولی در امتحانات بود دست يافتنینمره گرفتن آسان
  نبود. ولی با ورود به دوران دبيرستان فضای آموزشی به ناگاه متفاوت شده وآموزان باال دانش

 آموزان قرار فشارهای مضاعفی برای يک هدف بسيار بزرگ يعنی قبولی در دانشگاه در مقابل دانش 

شدند كه از سويی بضاعت علمی چندانی آموزان متوجه میو در اين وضعيت بود كه اغلب دانش گرفتمی
های گذشته ندارند و از سوی ديگر، با دروس بسيار سختی در دوره متوسطه روبرو لب درسی دورهاز مطا

های فشرده فوق برنامه آمادگی برای كنكور را شركت كنند. در اين هستند؛ و مضافا اين كه بايد دوره
ها اخذ مینهای ورودی كه مدارس از آآموزان حسب وضعيت معدل و توانايی آزمونمرحله است كه دانش
 شوند و مبنای عينی بازتوليد اين تفكيک می« اقليت نخبه/اكثريت غير نخبه»كند، به دو دسته 

 دهند.  گذاری دو شقی را شكل میارزش
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 آموزان: هاي تعدیل دانش( مدرسه در نقش مجري سیاست2-الف
آموزان با اند كه دانشاذ كردهها اعم از دولتی و انتفاعی اين سياست را اتخمدارس، به ويژه دبيرستان

آموزان نظر به پايه آموزشی بهتری كه كسب های باال را ثبت نام كنند؛ به اين دليل كه اين دانشمعدل
های تک رقمی، دو رقمی و سه رقمی در كنكور اند، احتمال موفقيت بااليی برای به دست آوردن رتبهكرده

ها مبنی بر های تعديلی خاصی به طور ساالنه در دبيرستاندارند. اين رويكرد كه باعث اتخاذ سياست
هايی پايدار آموزان معدل پايين شده است، نگرانیدانش "جواب كردن"آموزان معدل باال و دانش "جذب"

 ها ايجاد نموده است. آن آموزان و اوليایرا برای دانش

 هاي دولتیهاي تعدیل در دبیرستان( سیاست1-2-الف
 كنند، در برخی های دولتی، كه شهريه تحصيلی دريافت نمیآموزان، دبيرستانت دانشطبق اظهارا

آموزان غير نخبه و نخبه مدرسه خود دارند، بخشی ها با توجه به برآوردهای خاصی كه از تركيب دانشزمان
ی ثبت نام به آموزان عاددارند و عليرغم داشتن ظرفيت، از دانشجذب خود را خالی نگاه میهای  از ظرفيت
كنند تا از اين طريق شانس آموزان برتر میآورند. سپس در شرايطی مناسب اقدام به جذب دانشعمل نمی
های برتر دانشگاهی را برای خود تقويت نموده و خود را جزو مدارس نخبه محور معرفی نمايند. قبولی رتبه

شان، مكانيزم هايی به ظاهر مطلوب ولی سكردند كه مدارآموزان مدارس دولتی اظهار میهمچنين، دانش
كردند تا در ميان مدت به واسطه نتايج حاصل از اعمال اين كننده برای اكثريت غير نخبه فراهم میتفكيک
آموزان، برگزاری ها امكان تعديل اكثريت غير نخبه را داشته باشند. برای مثال، به گفته دانشمكانيزم

ورتر درسی و غير نخبه، در اصل روشی بود برای ايجاد فضای آرامتر و بهرهاردوهای تفريحی برای اكثريت 
های رقابتی شديد كنكورمحور پيوسته حضور دارند. در عين حال، كالسی برای اقليت نخبه كه در آزمون

حضور اكثريتی كه پايه درسی محكمی ندارند در اردوهای تفريحی، در ميان مدت باعث عدم مطالعه كافی 
گيری اكثريت غير نخبه به معنای واقعی كلمه را رقم گرديد و شكلتيجه مردودی در امتحانات میو در ن

آموزان مردود شده با استناد به قوانين آموزشی و يا اعمال فشار زد. از سوی ديگر، مدرسه نيز از دانشمی
 باالی جديد به عمل آيد. آموزان معدلدانش خواست تا از آن مدرسه بروند تا ظرفيت برای ثبت نام ازمی

 هاي غیر انتفاعی هاي تعدیل در دبیرستان( سیاست2-2-الف 
الذكر های باال با همان استدالل فوقآموزان با معدلمدارس غير انتفاعی نيز اگرچه اولويت، جذب دانش

صيلی است، ولی به دليل اين كه اين مدارس در عين حال يک بنگاه اقتصادی نيز هستند و شهريه تح
آموزان از طريق آزمون ورودی دارند. در اين روش، كنند، انعطاف بيشتری در پذيرش دانشدريافت می

شود، به طوری كه حسب آزمون ورودی، آموزان در نظر گرفته میعموماً ظرفيت بيشتری برای ورود دانش
ه به اوليای مدرسه را در آيد كعالوه بر معدل كارنامه، توزيعی از نمرات آزمون ورودی نيز به دست می

 رساند. شناسايی اقليت نخبه و اكثريت غير نخبه ياری می
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اين  -از منظر يک بنگاه اقتصادی –يكی از كاركردهای اكثريت غيرنخبه برای مدرسه غير انتفاعی 
-یهای مدرسه را تامين مای هستند كه هزينههای اين اكثريت، در اصل منابع مالی عمدهاست كه خانواده

سازد، در ريزی آموزشی نخبه محور و اجرای آن میكنند و مدرسه را قادر به ادامه فعاليت اقتصادی، برنامه
آموزان و منبع عمده مالی مدارس غير انتفاعی را تشكيل آموزان غير نخبه كه اكثريت دانشحالی كه دانش

 ها را ندارند. اينمهدهند، خود به واسطه ضعف پايه درسی، امكان موفقيت در اين برنامی
های المپياد و غيره كه به های نشانه، آزمونهای مستمر كالسی، آزمونهای آموزشی از جمله آزمونبرنامه 

شوند، عموماً به ريزی و اجرا میآموزان برای كسب نتايج درخشان در كنكور برنامهسازی دانشمنظور آماده
هرچند به  –زش و پرورش بوده و خود به خود افرادی در آنها فراتر از سطح كتب آموای  طور قابل مالحظه

شوند كه پايه درسی مناسبی داشته باشند. در نتيجه، موفق می -قيمت فشارهای عصبی و جسمی شديد
اكثريتی كه فاقد پايه درسی مناسب هستند، عالوه بر داشتن فشارهای عصبی و جسمی فراوان، موفق 

گيرند. حضور در اين مقوله باعث ان، در مقوله اكثريت غير نخبه قرار میششوند و حسب عدم موفقيتنمی
گردد و چنين ها به عنوان عناصری نامطلوب میقضاوت و برچسب ارزشی توسط مدرسه و خانواده بر آن

های منفی رفتاری و مقاومتی در العملقضاوت ارزشی، عالوه بر فرسايش عصبی و جسمی، موجب عكس
 گردد.  برابر مدرسه می

آموزان از سوی ديگر، اصوال تغيير مدرسه قبل از اتمام مقطع تحصيلی امری بسيار دشوار است. دانش
كردند كه پس از يک يا دو سال، به واسطه فشار عصبی مفرط و نتايج نامطلوب غير نخبه اظهار می

جا را ترک كنند ولی به گرفتند كه آنآموزشی كه در مدارس غير انتفاعی نخبه محور داشتند، تصميم می
گذارند، واسطه مشكالت بروكراتيک و شروط متعددی كه مدارس پيش پای افراد به لحاظ ثبت نامی می

گيرند تا ها تصميم میهای آنآموزان و خانوادههزينه مادی و غيرمادی اين كار باالست. بنابراين، دانش
مانند. اين تصميم برای مدرسه غيرانتفاعی نخبه پايان مقطع، يعنی تا سوم دبيرستان در مدرسه مذكور ب

دانشگاهی از محور نيز مطلوب است. طبق اظهار دانش آموزان، مدارس غيرانتفاعی تا قبل از مقطع پيش
آموزانی كه در مقوله اكثريت غير نخبه بودند به وضوح اكراه داشتند و غالباً با تذكر و تعهدی خروج دانش

دادند. بنابراين، عدم ترک دبيرستان تا پيش از گرفت موضوع را فيصله میها میآنها يا والدين كه از بچه
 قرار داشت.  -آموزان و مدرسهيعنی دانش -اتمام مقطع، امری بود كه مورد اكراه هر دو طرف

شگاهی، شرايط به طور كامل عوض دانبا اين حال، با پايان مقطع دبيرستان و شروع مقطع پيش
ها گونه كه مدرسه غير انتفاعی اكنون شروع به توصيه به اكثريت غيرنخبه و والدين آنشود، بدين  می

به منظور تقويت نرخ « تصفيه»آموزان اين امر را نوعی تعديل ساختاری و كند. دانشجهت تغيير مدرسه می
شود مشاهده میدانند. بنابر اين آموزان پيش دانشگاهی میهای برتر مدرسه نسبت به تعداد كل دانشرتبه

های به منظور تحقق رتبه -حسب شرايط بنگاهی خود -های تعديلی راكه مدارس غير انتفاعی نيز سياست
 كنند.برتر كنكور اتخاذ و اعمال می
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های تعديلی، در مجموع حاكی از وجود رسد توانايی مدارس در طرح و اعمال انواع سياستبه نظر می
 يعنی كسب  –دهد برای نيل به هدف غايی ها اجازه میبه آننوعی استقالل ساختاری است كه 

 دانند را به كار گيرند.و ابتكاراتی كه مناسب میها  ابزار، روش -برترهای  های برتر در دانشگاهرتبه

هاي رشته»مدرسه به عنوان بخشی از مکانیزم بازتولید ارزش دوقطبی  (3-الف

 «ردانشگاه برتر/غیربرت»و « برتر/غیربرتر
 طبق اطالعات به دست آمده از مصاحبه، نقش مدرسه به عنوان بخشی از مكانيزم بازتوليد ارزش

های علوم آموزان دختر كه عالقمند به رشتهمورد مشاهده قرار گرفت. برخی از دانش« های برتررشته» 
اب رشته مورد انسانی، گرافيک و معماری بودند اظهار داشتند كه مدرسه عامل و مانعی جدی در انتخ

آموزان درس مال دانش»های مورد عالقه اين دانش آموزان شان بود، با اين استدالل كه رشتهعالقه
جايگاه تحصيلی »های رياضی و تجربی شوند تا بتوانند داشتند كه وارد رشتهبه آنها اصرار می« نخوان است

 خود را تحقق بخشند.« واقعی

 « موفقیت اسب برنده تمرکز بر»( مدرسه و سیاست 4-الف
« آموزش نخبه محوركنكوری»ها به عنوان مجری رسمی فرايند تحقق دهد كه دبيرستانها نشان میيافته

نمايند تا می« تمركز بر موفقيت اسب برنده»عمل نموده و برای تحقق اين امر. اقدام به اجرای سياست 
 ها در بهترين ا بهترين رتبهترين قبولی بجايی كه برای باال بردن حداكثری شانس بيش

ها، برای اقليت نخبه خود به طور جداگانه از مدرسان كنكوری و كارآزموده استفاده كرده ها و دانشگاهرشته
های معمول های آخر سال، اكثريت غير نخبه را با آموزش كاستیشوندگان، در ماهو به گفته مصاحبه

 كنند. مدرسه به حال خود رها می

« نخبه/غیرنخبه»درسه و تبعیض رفتاري ناشی از ارزش گذاري دو قطبی ( م5-الف

 آموزان دانش
آموزانی كه در اطالعات به دست آمده حاكی از اين بود كه رويكرد رفتاری اوليای مدرسه نسبت به دانش

عبارت گيرند، به اشكال مختلف، فاقد احترام و اعتماد انسانی بوده است؛به جرگه اقليت نخبه قرار نمی
شان به دليل تمركز مدرسه بر كردند كه عالوه بر اين كه نيازهای آموزشیآموزان احساس میديگر، دانش

ها و دروس تحصيلی آموزان در آزمونشود، نتايج ضعيف اين دانشروی اقليت نخبه در نظر گرفته نمی
خبه شكل بگيرد؛ به طوری شود كه نوعی تبعيض رفتاری نسبت به اكثريت غير نخبه و اقليت نباعث می

ها رفته و مستقيماٌ مبنايی برای قضاوت شخصيت و ها، فراتر از قضاوت تحصيلی آنكه ضعف درسی آن
شوندگان، اوليای مدرسه به راحتی در توهين و به كار بردن گردد. طبق گفته مصاحبهها میشأن انسانی آن

د. به لحاظ پديدارشناختی، اوليای مدرسه نسبت به داننالفاظ زشت به اكثريت غير نخبه، خود را محق می
و نسبت به اقليت غير نخبه شناخت و «كجرو»مصرف و حتی اكثريت غير نخبه، شناختی نامطلوب، بی
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قضاوتی مطلوب، بهنجار و اجتماعی دارند. مدرسه هويت ناشی از چنين قضاوت ارزشی دو قطبی را در 
 رده و عالوه بر آن، موجب القای اين هويت به ارتباطات خود به نهاد خانواده منتقل ك

گردد. نتيجه اين القای هويت ارزشی دو قطبی، بازتوليد آموزانِ هر دو مقوله نخبه و غير نخبه میدانش
گيری فاصله اجتماعی ميان اقليت نخبه و اكثريت و نيز شكل قضاوت ارزشی دو قطبی در خانواده و مدرسه

آموزان به ندرت آموزان، بين اين دو مقوله از دانشبه گفته خود دانشغير نخبه است. به طوری كه 
 شد و تعامالت مثبت، ارتباطات دوستی، درسی و حتی معاشرت به شكلی پايدار ايجاد می

 آموزان اين دو مقوله احساسات نامطلوبی نسبت به يكديگر داشتند، طبق اظهارات دانش
و حسی كه «تمسخر»و « تنفر»خبه نسبت به اقليت نخبه داشت، شوندگان، حسی كه اكثريت غير نمصاحبه

از « دوری جستن»و در نتيجه « خطرناک»و « ترس»اقليت نخبه نسبت به اكثريت غير نخبه داشت حس 
كردند كه برچسبی كه به اين طريق از طرف اوليای مدرسه به ها بود. دانش آموزان غير نخبه اظهار میآن
پذيرفتند و شد كه چون توان تغيير آن را نداشتند، اين هويت ارزشی كجرو را می می شد، باعثها زده میآن

اندازی دار و دسته و شاخ و كردند كه غالباً شامل راهحتی در جهت اثبات خطرناک بودن شان عمل می
 گرديد.می 1شانه كشيدن

 (2مقوله مرکزي شماره ) نهاد خانواده -ب( والدین

 گرایی مدرسه در منزلکارگزاران اقتدار نخبه (خانواده به عنوان1-ب
های اقتدارگرايانه نخبه محور مدرسه، در ارتباط با سياست -مشخصاً والدين -مشاهده شد كه نهاد خانواده

های آموزشی خود به طور معمول نقشی كارگزارانه دارند. بدين ترتيب كه دبيرستان در جريان اجرای برنامه
تر از معلومات كتب درسی و به منظور تقويت هرچه بيشتر نخبگان كنكوری است، كه اساساً رقابتی، فرا

ها تماس گرفته و در ها، با والدين آناغلب به دليل عدم نتيجه مطلوب اكثريت غير نخبه در اين رقابت
كنند و ضمن اخذ تعهد كتبی از ها، به آنها شكايت میخصوص وضعيت نامطلوب فرزندانشان در آزمون

 نمايند. می های آتیشان در ترمآموزان و والدين آنها، گاهاً والدين را تهديد به عدم ثبت نام فرزنداندانش

به گفته دانش آموزان، عكس العمل اغلب والدين در اين خصوص، نارضايتی از فرزندان، سردی در 
ها و اخطارهايی است یهای تند در منزل است كه خود ناشی از نگرانرفتار و تعامل و حتی خشم و سرزنش

های رقابتی مستمر مدرسه و احتمال عدم شان در آزمونكه مدارس در خصوص عدم موفقيت فرزندان
كنند؛ هرچند كه تعداد معدودی ها منتقل میهای مناسب دانشگاهی به خانوادهآموزان در رشتهقبولی دانش

كنند، ولی رد تندی اتخاذ نمیاين رابطه برخو آموزان بودند كه اظهار داشتند پدر و مادر شان دراز دانش
 های رقابتی مدرسه را به زبانی آرامتر های وحشت خود از عدم موفقيت در آزمونها نيز نگرانی آن

آموزان، حاكی از همان كنند كه از نظر دانشها را به تالش بيشتر دعوت میشان منتقل كرده و آنفرزندان
 ابر اقتدار نخبه محور مدرسه است.موضع انفعالی و تبعی در بر

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Bullying  
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آموزان غيرنخبه كه عموما تابعی از نگرش ارزشی دوقطبی ساختار گرايانه دانشعدم موفقيت نخبه 
ميان والدين و فرزندان شده « فاصله اجتماعی»نظام آموزشی است، در محيط خانواده نيز باعث ايجاد نوعی 

گردد. ها و ارزشمندی فرزندان خود مینسبت به توانايیو در عمل، معياری برای قضاوت عمومی والدين 
شود كه خانواده به آموزان غير نخبه، باعث میشود، به گفته دانشفاصله اجتماعی كه در منزل ايجاد می

 عنوان تنها محل تامين عاطفه و آرامش و صميميت، كاركردی مشروط مشابه مدرسه داشته باشد. 

های فشرده و مستمر آموزشی كه آسيب عصبی و جسمی ناشی از برنامه بنابراين، عالوه بر فشارهای
 آموزان نخبه و غير نخبه است، غالب روانشناختی عمومی نظام آموزشی بر هر دو مقوله دانش

برند كه اين خود، نيز رنج می« تعامل عاطفی مشروط»آموزان غير نخبه، در منزل از معضل وجود دانش
 گذاری دوقطبی مدرسه، محيط تعامل و گفتگو را از به عنوان كارگزار اقتدار ارزشضمن بازتعريف خانواده 

غير »و پذيرش هويت  آموزان غيرنخبه گرفته و به مرور باعث ضعف ارتباط كالمی و تعاملی، سكوتدانش
 گردد. كند میها القا میكه مدرسه به آن« ضد ارزشی»و « نخبه

خبه نيز به همان شكل است؛ با اين تفاوت كه اگرچه اين وضعيت فوق در خصوص دانش آموزان ن
آموزان در طرف مثبت، مطلوب و ارزشی قضاوت قرار دارند و به دليل پايه درسی بهتر مقوله از دانش

های روانی و اغلب به قيمت هزينه –های فشرده و مستمر كنكور محور مدرسه اند با آزمونتوانسته
ای در ، معيار ارزشی برجسته«وضعيت تحصيلی»ها، به طور كلی ق دادههماهنگ گردند، ولی طب -جسمی

 ها شده است.های آنخصوص ارزيابی عمومی فرزندان در خانواده

اقلیت »دو شقی هاي  ( خانواده به عنوان بخشی از مکانیزم بازتولید نظام ارزش2-ب

 «یربرتردانشگاه برتر/غ»؛ و «رتبه برتر/غیر برتر»؛ «نخبه/اکثریت غیرنخبه
ای در دهد كه والدين به طور اخص و خانواده به طور اعم، نقش برجستههای به دست آمده نشان میداده

ها به عنوان متقاضيان مدارس دارند. در واقع، خانواده« نخبه/غيرنخبه»گذاری دوشقی بازتوليد ارزش
 و « به/غير نخبهنخ»گذاری دو شقی نقش غيرقابل انكاری در كاركرد ارزش« پرورینخبه»

های به عمل آمده، كنند. طبق مصاحبهدر نظام آموزش و پرورش ايفا می« /دانشگاه برتررتبه»گذاری هدف
بودند و منظور از « خوب»شان به دنبال يافتن يک دبيرستان كردند كه خود و والدينآموزان اظهار میدانش

 اش، حائز بوده و در سابقه« حوركنكور م»ها اين است كه يک دبيرستان خوب از نظر آن
آموزان با ثبت نام در ها اين بوده است كه دانشهای برتر و نرخ قبولی باال در كنكور باشد. آرزوی آنرتبه

 خواهند توانست جزو  -عليرغم اين كه اكثراً دارای پايه درسی ضعيفی هستند -هااين دبيرستان
تک رقمی، ) های برترهای برتر كشور با رتبه، وارد دانشگاهآموزان نخبه قرار بگيرند و در نتيجهدانش

 های خوب دولتی و غير انتفاعی مراجعه دورقمی، سه رقمی، ...( گردند. آنها با اين آرزو، به دبيرستان
به جز هزينه در خصوص مدارس غير انتفاعی  -كردند. در اين انتخاب مشاهده شد كه فاكتورهای ديگرمی

به ندرت مورد توجه بودند.  -شداخذ میها  ماهنگی مدرسه معموال در چند قسط از خانوادهكه آن نيز با ه
 ها به عنوان بازاری از تقاضا، به بقا و رشد بنابراين قابل مالحظه است كه خانواده
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در نظام آموزشی امكان « رتبه برتر/دانشگاه برتر»گذاری و هدف« نخبه/غيرنخبه»گذاری دوشقی ارزش
شان به زودی در يكی از ، فرزندان«نخبه/غيرنخبه»د و در واقع، با تمكين به نظام ارزشی دوشقی دهنمی

گيرند و از اين طريق، نقش مستقيمی در هنجارمند شدن اين نظام ارزشی اين دو مقوله ارزشی قرار می
 دوشقی دارند.

هاي رشته» گذاري دو شقی( خانواده به عنوان بخشی از مکانیزم بازتولید ارزش3-ب

 «برتر/غیربرتر
ها را های تجربی و رياضی بودند و غالباً علت انتخاب اين رشتهآموزان رشتهشوندگان اغلب دانشمصاحبه

-به ويژه رشته تجربی –كردند. در خصوص علت اين تمايل، آنها از اين دو رشته اولويت والدين اظهار می
های پزشكی و ند كه در دانشگاه به ترتيب به يكی از رشتههای برتر در ايران اشاره كردبه عنوان رشته

های انسانی و هنرستانی مورد مطالعه نيز، اين دو شوند. در اين ميان، دانش آموزان رشتهمهندسی منجر می
 دانند. می -پزشكی و مهندسی –های دانشگاهی در ايران رشته دبيرستانی را به عنوان مبنای برترين رشته

آموزان، برای انتخاب اين دو توجه مشاهده شده، اين بود كه فشار منزل بر برخی دانشنكته قابل 
ها بوده است، به طوری كه چند نفر از دانش آموزان دختر اظهار كردند كه عليرغم رشته عليرغم ميل آن

ار و و گرافيک، به شدت از طرف منزل به تحت فش هايی چون علوم انسانی، عكاسیعالقه وافر به رشته
ها كه عليرغم ميل خود و به اصرار خانواده به قصد رشته معماری وارد گرفتند. يكی از آنممانعت قرار می

داشت كه قطعا معمار خوبی نخواهد شد و كارش را با عالقه انجام رشته رياضی فيزيک شده بود اظهار می
وی در آينده استفاده نمايند، خدمات خواهند از خدمات معماری داند برای كسانی كه مینخواهد داد و می

 تواند خطرناک باشد. بی كيفيت وی می

به طور اعم؛ و ورود به « اهقبولی در کنکور دانشگ»ج( معناي آموزش مترادف با 

 ( 3مقوله مرکزي شماره ) به طور اخص« هاي برترهاي برتر/دانشگاه رشته»

آموزان معانی مختلفی از د از نظام آموزشی، دانشهای انجام شده، حسب تجربه زيسته خودر كليه مصاحبه
-شناختی، اجتماعی و ساختاریدادند كه دارای سه بعد روانكردند ارايه میآموزشی كه دريافت می

 كاركردی بود. اين سه بعد به شرح زير شناسايی شدند:

 شناختی( بعد روان1-ج
قدرتی در  بی هان، ترس دائم، خشم و احساسهای آشكار و پناين بعد از معنای آموزش، ناظر بر استرس

ها و پرور نظام آموزشی و در نهايت سركوبی و اذعان بر مشروعيت ارزشمقابل ساختار قاهر نخبه
( توانايی 1يابد: هنجارهای آن است. با اين حال، اين پذيرش در دانش آموزان به دو حالت نمود عينی می

ای رقابتی مدرسه و از اين طريق، پيوستن به مقوله اقليت نخبه؛ و تقويت پايه درسی و همنوايی با آزمونه
طريق، قرار گرفتن در های رقابتی و از اين( عدم توانايی تقويت پايه درسی و ناتوانی در موفقيت با آزمون2
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 آموزان، اگر چه در اين همنوايی شكست خورده و حتی درمقوله اكثريت غير نخبه. اين مقوله اخير از دانش
دهند، ولی طبعاً ساختار آموزشی در برابر آن به اشكال مختلف مقاومت و هنجارشكنی از خود نشان می

( 2012:283) 1های نخبه گرايانه در آنها موفق بوده است. وبرمشروعيت دادن و حقانيت بخشيدن به ارزش
نجارشكن ارزشها گويد كه دزد اگرچه در طرف ه می در خصوص مشروعيت، در مثال دزد و پليس خود ،

قرار دارد ولی با اقداماتی چون مخفی شدن و فرار كردن به اندازه مامور پليس به مشروعيت آن تمكين 
 های قهری آن، در نظر وی نيز وجود عينی دارند.كند، چرا كه پشتوانه وفاق جمعی و ضمانتمی

 ر وجود فشارهای عصبی وشونده، اعم از اقليت نخبه و اكثريت غير نخبه، بآموزان مصاحبهدانش
و در اين ميان، به طور جالبی  سازی رقابتی كنكور محور مدرسه اذعان داشتند؛های حاصل از آمادهاسترس 

كردند. با اين حال، همانگونه كه پيشوالدين( تاكيد می) هر دو گروه به تأثير اقتدار مدرسه بر نهاد خانواده
تر بود، اين بود كه كاركرد عاطفی آموزان غير نخبه پر رنگدانش تر نيز گفته شد، آنچه كه در مورد اغلب

ها قرار گرفته تا حدود قابل توجهی تحت تاثير قضاوت ارزشی مدرسه نسبت به آن خانواده برای اين گروه
آموزان نياز عاطفی خود را مشروط به قضاوت ارزشی مدرسه داشته تامين شد اين دانشبود كه باعث می

نتيجه، عالوه بر زمانی كه در مدرسه هستند، در منزل نيز حس نگرانی ناشی از ادامه حضور كنند و در 
كه منجر به پيامدهای ) مدرسه در منزل را نيز داشته باشند. بنابر اين، اضطراب و تحريک عصبی پايدار

 سايی شد.شوندگان شناشناختی معنای آموزش در مصاحبهجسمی شديد نيز شده است( به عنوان بعد روان

 کارکردي-( بعد ساختاري2-ج
شوندگان به لحاظ ساختاری و شود كه مصاحبهكاركردی معنای آموزش مشاهده می-در بعد ساختاری

ها در و در واقع، همه آن توانند ارتباطی به جز كنكور با اهداف آموزشی مدرسه برقرار نمايند؛كاركردی نمی
های برتر در ی جهت كسب رتبهسازنهاد آماده»با  -هبه ويژه مقطع متوسط–معادل گرفتن مدرسه 

با اجماع قاطع هم نظر « های كنكورینهادی برای پرورش نخبه»و يا «های برترهای برتر در دانشگاه رشته
شونده، تعداد كمی بودند كه نيازها و بودند. نكته قابل توجه ديگر اين كه، از ميان دانش آموزان مصاحبه

ها قابل بررسی مشخصی از مدرسه داشتند كه اين خود به لحاظ آگاهی انتقادی آن« پرورشی»انتظارات 
 بوده و در بخش فرايندهای اصلی كشف شده، مورد توجه بيشتر قرار خواهد گرفت.

 ( بعد اجتماعی3-ج
آموزان از تجربه زيسته خود در خصوص ساختار و كاركرد و اهداف مالحظه شد كه معنايی كه دانش

ای كردند، در خود حاوی نوعی تعميم بود كه به اين ساختار، كاركردو اهداف جنبهن ارايه میشامدرسه
تجربی و رياضی در برابر ) هاداد. به عنوان مثال، ارزش گذاری دوشقی كه در خصوص رشتهاجتماعی می

شگاهی( و های دانهای متوسطه؛ و به همين ترتيب، پزشكی و مهندسی در برابر بقيه رشتهبقيه رشته
های باال( در تک رقمی، دو رقمی و سه رقمی در برابر رتبه) هادولتی در برابر غيردولتی( و رتبه) هادانشگاه

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Weber 
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ها مشاهده شد، حكايت از يک عموميت و بازتوليد اجتماعی در سطح جامعه دارد، بطوری كه به نظر يافته
دوشقی فوق را های  وجود دارد كه ارزش تر در مقياس جامعهرسد يک فرايند اصلی اجتماعی بزرگمی

، صرفا بخشی از آن مكانيزم كالن های اصلی شناسايی شده در اين پژوهشكنند و مقولهبازتوليد می
دهند. توضيح اين كه، در سواالتی كه در خصوص اين مكانيزم كالن مقياس پرسيده مقياس را تشكيل می

را در اين خصوص ندارند ولی متوجه نوعی تعميم و  شد مشاهده شد كه دانش آموزان اطالعات الزم
گذاری دو شقی در سطح جامعه بوده و معتقد هستند نخبگی كنكوری، اصل ضروری مشروعيت اين ارزش

 و تنها راه كسب اعتبار اجتماعی است.

 د( صنعت چاپ و انتشار کتب کنکوري

شناسايی شد كه شامل انتشارات « صنعت چاپ و انتشار كتب كنكوری»يک مقوله مهم ديگر تحت عنوان 
باشد. در اين فرايند، ارتباط متقابل اين مقوله و دو مقوله های كنكور میكتب آمادگی كنكور و نيز كالس

 با يكديگر قابل توجه است. -يعنی خانواده و نهاد آموزشی-مركزی ديگر 
گرايانه خود، به دانش آموزان با توسل به اقتدار نخبه -و مدرسان –(مشاهده شد كه نهاد آموزشی 1-ه

 و از سوی ديگر، دستور تهيه كتب و جزوات معينی را می دهند
 نمايند. به عبارت ها به عنوان بازار مصرف كاالها و خدمات صنعت كنكور عمل می(خانواده2-ه

و مدرسان شان در جرگه اقليت نخبه، به سفارشات مدرسه ها به اميد قرارگرفتن فرزندانتر، خانوادهروشن
نمايند و در واقع، از اين طريق به تمكين نموده و به طور مداوم اقدام به خريد كتب كنكوری متعدد می

كنند. عليرغم عنوان بازارهايی مطمئن برای توليدات صنعت چاپ و انتشار كتب كنكور ايفای نقش می
شتند كه از هر جزوه صفحات شوندگان اظهار داهای بسياری كه در اين زمينه می شود، مصاحبههزينه

زنی آنقدر متعدد سازی كنكور و تستاند چرا كه اصوالً منابع آمادهاندكی را در مدرسه و منزل مطالعه كرده
شود كه مدرسه ها وجود نداشته است. لذا مشاهده میهستند كه فرصت كافی برای مطالعه كامل همه آن

مراكز عرضه كتاب و جزوات كنكور و از سوی ديگر با  به عنوان نهاد آموزشی از يک سو در تعامل با
برتر در های  كسب رتبه) ها به عنوان بازار تهيه اين محصوالت، در مسير تحقق هدف برترتحريک خانواده

 ای دارد. برتر( نقش تعيين كنندههای  های برتر در دانشگاهرشته

فرایند اصلی »، و «یفرایند اصلی روانشناسی اجتماع»فرایندهاي اصلی اجتماعی: 

 «کارکردي-ساختاري

خوريم كه در ، هنگامی كه به دو يا سه مقوله مركزی يا مهم برمی(2005:2) 1طبق نظر گليزر و هورتون
ها را به طور جداگانه نشان دهيم؛ زيرا روايت روابط فرايند اصلی اجتماعی مستتر هستند، الزم است آن

غير های  شود كه اهميت و روابط مقوله می د اصلی اجتماعی باعثهای مركزی ظهوريافته در فراينمقوله

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Glaser and Horton 
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مركزی، ولی بسيار مهمِ ديگر، تبيين نشود و يا كمتر تبيين شود. برای اين كار، هر بار يک مقوله اصلی را 
نماييم تا تاثير ضعيف می 1«شبه مركزی»در چارچوب نظريه طرح، و مقوله ديگر را به عنوان يک مقوله 

 ای كه ضعيف نموديم انجام ل به غايت روشن شود. در مرحله بعد همين كار را برای مقولهمقوله او

نماييم. بر اين اساس، در فرايند اصلی پردازيم و مقوله اول را ضعيف میدهيم؛ يعنی به آن مقوله میمی
دو فرايند مستتر در  اند. در زير فرايند اصلی اجتماعی واجتماعی ظهور يافته، دو فرايند ديگر قابل تشخيص

 آن نشان داده شده است:
 نخبه/» الف( فرايند اصلی اجتماعی، اشاره كننده به نوعی گستردگی هنجاری ارزشگذاری دوقطبی

آموزان مصاحبههای دانشاست كه در ديدگاه« دانشگاه برتر/غيربرتر»؛ و «رشته برتر/غيربرتر»؛ «غيرنخبه
به تبيين دقيق چرايی و چگونگی اين گستردگی ارزشگذاری دو قطبی  ها قادرشونده مشاهده شد، اگرچه آن

 در جامعه نبودند ولی همگی به هنجارمندی و كاركرد داشتن آن در نظر عامه مردم به قطعيت واقف بودند.

 

 ( فرایند اصلی اجتماعی ظهور یافته1نمودار شماره )

 الف( فرایند اصلی روانشناختی اجتماعی
شناسايی شده در درون فرايند اصلی اجتماعی، حاكی از نقش بارز نهاد آموزشی دوره اين فرايند اصلی 

و « نخبه/غيرنخبه»های دوشقی گذاریمتوسطه در خلق و بازتوليد فشارهای روانی حاصل از ارزش
است. همانگونه كه پيشتر نيز آمد، مشاهده شد كه نهاد آموزش نفوذ معناداری بر نهاد « برتر/غيربرتر»

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Near-core 



 

 

 

 

 

 1397، پاييز و زمستان 2، شماره 9بررسی مسائل اجتماعی ايران، دوره   274 

  

 

ها به آموزان، تصويری از آنگذاری دو شقی نخبه/غيرنخبه دانشواده دارد. اقتدار مدرسه در ارزشخان
های ذهنی، علمی، انسانی، اخالقی و ارزشی مالک مهمی در نمايد كه به لحاظ توانايیها ارايه میخانواده

بندی دو قطبی، عالوه بر اين گردد. تصوير حاصل از اين تقسيمشان میها نسبت به فرزندانقضاوت خانواده
آموزان غير نخبه گيری فاصله اجتماعی و ارزشی ميان اوليای مدرسه و دانشكه در مدرسه موجب شكل

ای ميان اقليت نخبه و اكثريت غير نخبه نيز ايجاد گرديده و گردد كه چنين فاصلهگردد، موجب میمی
نزد اقليت نخبه( ميان اين دو مقوله ) ترس و نگرانی نزد اكثريت غير نخبه( و) احساساتی از خشم و حسادت

ارزشی در تعامالت مدرسه، به خانواده نيز منتقل شده و مبنای  -گردد. به عالوه، اين فاصله اجتماعی
گيرد. در اين حالت است كه اكثريت غير نخبه، عالوه بر ها قرار میقضاوت ارزشی و توانايی فرزندان آن

سرد خانواده، محبت و عاطفه خانوادگی را مشروط به وضعيت خود در مقوله تحمل رفتارهای تلخ و 
گذاری دوقطبی نهاد آموزشی نمايند. تمكين نهاد خانواده و همراهی آن با ارزشنخبه/غيرنخبه دريافت می

های باعث تنفيذ و هنجاربخشی هرچه بيشتر ارزش -به عنوان دو نهاد اصلی تعليم و تربيت در جامعه
( شكل شماتيک فرايند اصلی روانشناختی 2) گردد. نمودار شمارهآموزان میدر تجربه زيسته دانش دوقطبی

 شود.اجتماعی ظهور يافته مشاهده می
 

 
 ( شکل شماتیک فرایند اصلی روانشناختی اجتماعی ظهور یافته2نمودار شماره )
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كاركردی تعامل سه  -ساختی بندیكاركردی، كه در واقع شامل استخوان-ب( فرايند اصلی ساختاری
( زير 3نمودار شماره ) گذاری اين دو نهاد است، به صورت زيرمقوله مركزی يعنی مدرسه، خانواده و هدف

 قابل مشاهده است:
 

 

 ساختاری ظهور يافته-( فرايند اصلی كاركردی3) نمودار شماره

 

 بحث و استنباط نظري
 است.« پرورش»و « آموزش»در دو حوزه های اين پژوهش حاكی از چند نكته كلی يافته

 ( حوزه آموزش1
به عبارت  ای نيست؛گرا كه مبتنی بر مطالعات پيشرفته ميان رشته( وجود يک برنامه آموزشی نخبه1-1

شونده حاكی از آن است كه نخبه گرايی در كليه شئون و مقاطع آموزان مصاحبهزيسته دانشديگر، تجربه
 حضور معنی دار و كامال  -اگرچه با درجات متفاوت –راهنمايی و متوسطه تحصيلی اعم از ابتدايی، 

معادل  –ای گرايی، يک نخبه گرايی حرفهكننده دارد. با اين وجود، قابل مشاهده است كه اين نخبهتعيين
باشد، چرا كه مشاهده شد نمی -سازی آنگونه كه در كشورهای پيشرفته معمول استپروری و نخبهنخبه
و مفهومی خود در دروس اصلی و فنی را مورد « ایضعف پايه»آموزان مصاحبه شده، مشكل دانش تمام
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شوند، در رسد مفاهيمی كه در دروسی چون رياضيات آموزش داده میدادند. به نظر میتاكيد اكيد قرار می
در حالی كه قدرت شوند تر میهای تحصيلی ابتدايی تا دبيرستان به سرعت جهش يافته و پيچيدهطول سال

اكثريت »گيری شكل آموزان به همان اندازه پرورش نمی يابد. اين نكته ازتفكر منطقی و انتزاعی دانش
كه در زمينه فهم دروس اختالفی فاحش دارند، كامال قابل « اقليت نخبه»و « دانش آموزان غيرنخبه

ولو به فرض داشتن سياست آموزشی  –ی توان استنتاج كرد كه نهاد آموزشاستنتاج است؛به عبارت ديگر می
در طول مقاطع ابتدايی، راهنمايی و « پرورینخبه»هيچ برنامه علمی خاصی در خصوص  -نخبه محور

قابليت رشد دارند را به عنوان « شرايط آموزشی موجود»دبيرستان نداشته است و صرفاً افرادی را كه در 
لذا قابل انتظار است كه در صورت اصالح «(. برنده شرط بندی روی اسب»سياست ) كندنخبه معرفی می

های فنون تدرسی و شكل گيری توان تفكر منطقی و بينش انتزاعی به شكلی سيستماتيک در دوران روش
ابتدايی و راهنمايی، اين اختالف فاحش در نسبت اكثريت و اقليت به طور قابل مالحظه و موثری تغيير 

رسد نهاد آموزش و پرورش در بر اين اساس به نظر می وان انتظار داشت كهتنمايد. همچنين با اطمينان می
های آموزشی خود، فنون تدريس علمی كه بتوانند به ويژه در دوران ابتدايی و راهنمايی مفاهيم سياست

انتزاعی و نحوه استنتاج منطقی و نظاير آن را به شكلی موثر به كودكان آموزش دهند را مغفول انگاشته 
های تدريس و در نتيجه، پيچيدگی فزاينده محتوای دروس علوم پايه از يک سوو فقدان فنون و روش است

مسئله محور و پژوهش بنيان از سوی ديگر، در ايجاد، بازتوليد و هنجار بخشی نگرش دوشقی اقليت 
 نخبه/اكثريت غير نخبه ميتواند نقش قابل توجهی داشته باشد.

 ري آندر معناي کنکو« نخبه( »1-2

است. همانگونه كه در فصل قبل « نخبه»از نكات قابل توجه ظهور يافته اين پژوهش، مفهوم كلمه 
ای ظهور يافت كه به تمام شئون آموزشی توضيح داده شد، در جريان اين پژوهش، كنكور به عنوان مقوله

اركرد نهاد آموزش شود كه كبخشد. در اين چارچوب معنايی، مشاهده میدوره متوسطه معنا و هدف می
از طريق اعمال  -در كنكور« اقليت نخبه»سازی دانش آموزان برای موفقيت تقريباً يكسره حول محور آماده

و طبق چارچوب«اسب برنده»آموزان، سياست تمركز روی های تعديل دانشهايی چون سياستسياست
متمركز «رشته برتر/غيربرتر»و «رتردانشگاه برتر/غيرب»، «برتر/غير برتررتبه»های ارزشی دوشقی چون 

آموزان، نحوه پاسخ به سواالت دروس مختلف، به طور است. مشاهده شد كه طبق اظهارات برخی از دانش
های كنكور، صحيح و غلط سوالهای  ای جزمی شده است، به طوری كه مدرسان با مطالعه پاسخفزاينده

-آنها نموده و پاسخ سواالت را دقيقاً بر آن اساس دانشو كنكوری از « های تستینكته»اقدام به استخراج 

خواهند. اين امر، ضمن كنكوری كردن مطالب آموزشی و جلوگيری از آموزش عميق، راه آموزان می
بندد، در عين حال آزمون های صحيح مسايل میحلآموزان را در ارايه ديگر راهخالقيت و نوآوری دانش

-و مدرسه را به عنوان كارگزار اين آزمون قرار می كنندگی مطلق نشاندهتعيين كنكور را در جايگاه اقتدار و

-مرحله آماده»شوندگان، معنای نظام متوسطه، صرفا معادل دهد؛به عبارت ديگر، در تجربه زيسته مصاحبه

 ظهور يافت.   « سازی جهت قبولی در آزمون كنكور
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گزینه عضویت اجتماعی « تنها»گذاري دوشقی: کنکور به عنوان ( اقتدار ارزش1-3

 مناسب، نه یک انتخاب بهتر
نمايد، مشاهده  می چون و چرای حضور در دانشگاه اعمال بی اقتدار ارزشی كه كنكور به واسطه ضرورت

را به عنوان كارگزاران بازتوليد  -دو عامل اصلی آموزش و پرورش جامعه -شود كه خانواده و مدرسهمی
ای كنندگی اين نظام ارزشی دو شقی به اندازهبه خدمت گرفته است. تعيين های دوشقی نخبه گراارزش

عمالٌ فی نفسه ارزش علمی و مهارتی  -حتی ديپلم هنرستان –است كه امروزه مدرک ديپلم نظام متوسطه 
ادامه تحصيل و ورود به دانشگاه است. از « ضرورت»مستقلی ندارد و ارزش آن به طور سنتی به جهت 

گذاری مثبت و منفی است كه عدم موفقيت در چارچوب همين فضای دوشقی مبتنی بر ارزش سوی ديگر،
و دارای تبعات  2«ننگ اجتماعی»(، صراحتاً به معنای يک 1963) 1در ورود به دانشگاه، به قول گافمن

 زندگی بدون»اقتصادی اجتماعی خواهد بود. اين فضای دو قطبی عمالً باعث شده است تا امكان تصور 
نه  -هاو مدرسههای آنآموزان، خانوادهيعنی دانش -برای سه بازيگر عمده نظام آموزشی« تحصيالت عالی

 ممكن باشد و نه به لحاظ اجتماعی و ارزشی پذيرفته شده. 
 كه در اهميت ورود يا عدم ورود به دانشگاه مشاهده 3در رابطه با چنين قدرت باالی هنجارگذاری

ود زيادی به داليل رشد و گسترش پرسود و تقريبا بدون ريسک آنچه كه به عنوان توان تا حدشود، میمی
های انتشاراتی و مقوله صنعت چاپ و انتشار كنكور شناسايی گرديدو روابط پيچيده ميان مدارس، سازمان

 پی برد. ها  خانواده

 ( حوزه پرورش2
 آموزان كه مشاهده شد دانش در اين حوزه، قبل از هر چيز، ذكر اين نكته كامال ضرورت دارد

و  شونده، به طور حيرت آوری تقريبا هيچ شناختی از وجود بعد پرورشی نظام آموزش و پرورشمصاحبه
-كرد نياز به طرح پرسششوندگان بود كه اظهار میاهميت و محتوای آن ندارند. صرفا يک نفر از مصاحبه

رابطه، اوليای مدرسه الزم است بتوانند افرادی  های آن دارد و در اينهايی در خصوص زندگی و مهارت
 فراتر از ناظم و ضابط و متخصص كنكور باشند. او معتقد بود كه بخش عمده خشونتی كه در مدرسه مبنای

آموزان نيازمند برخوردهای انسانی و بالغانه از مورد است و دانش بی آموزان استاحترامی نسبت به دانشبی
های  مهارت»ند. به گفته او، مدرسه بايد جايگاه تعامل تجريبات و يادگيری طرف اوليای مدرسه هست

باشد كه خود مشروط به وجود روابط بالغانه و مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل ميان اوليای مدرسه « زندگی
 شود.و دانش آموزان است در حالی كه اين روابط در مدرسه مشاهده نمی

اص، بقيه دانش آموزان اصوالً هيچ شناخت و انتظار روشنی از كاركردهای شونده خبه جز اين مصاحبه
پرورشی مدرسه نداشتند و غالباً اين سوال را در قالب دروس معارف اسالمی و ميزان موفقيت در درصد 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Goffman 

2 Social stigma 

3 Normativity 
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ترين مصاديقی كه برای فهم معنای يعنی نزديک –فهميدند های آن میهای صحيح در آزمونپاسخ
 هم در قالب آزمون و كنكور بود. های آموزشی، آنر داشتند، باز هم مصداقپرورش در اختيا

 كه در تجربه زيسته  -راحتی قابل مشاهده است كه در پديدارشناسی نهاد آموزش و پرورش

قاعدتاً بعد  -شوندگان، نهادی مطلقا در خدمت افزايش شانس قبولی در آزمون كنكور بوده استمصاحبه
در خصوص اين بعد  -آموزاناز جمله دانش -دارد و در نتيجه، ذينفعان نظام آموزشیكاركردی ن« پرورشی»

شود كه یآگاهی ملموسی نداشته و طبعاً قابليت تفكر انتقادی را نيز ندارند. از سوی ديگر، مشاهده م
 موزشیتوانند كاركرد و معنا داشته باشند كه ضريبی در نيل به هدف نهاد آهای پرورشی زمانی می مولفه

آموزان شود معناسازی دانشقبولی در كنكور( به خود اختصاص دهند. بر اين اساس است كه مشاهده می)
 مصاحبه شونده از بعد پرورشی نظام آموزشی نيز يک معناسازی كنكور محور است و پرورشی را تصوير

 ی سنجش توانايی كنند كه درست به مانند دروس آموزشی موجود، قرار است به عنوان منبعی برا می

شود كه بعد پرورشی نهاد آموزشی نيز  می ها در قبولی كنكور مورد ارزشيابی قرار گيرد. لذا مشاهدهآن
 گرديده است. « كنكوری شدن»مشمول فرايند 

های زندگی و توان تفكر منطقی، نه تنها توسط های عملی و بينشكاركرد پرورشی شامل مهارت
اين دانش آموزان نيز در جهت گيری ساختی های  يز با اختالل روبروست و خانوادهمدرسه، بلكه در خانواده ن

های گذشته، خانواده كاركردی نخبه محوری با مدرسه همسو هستند، در حالی كه به نظر می رسد در دهه
شغلی های  عاطفی و جمعی و حتی مهارتهای  اجتماعی، مهارتهای  و مهارتها  در انتقال ارزش ها، بينش

رسد كه خالء عاطفی و و معيشتی نقشی كليدی داشته است. به هر حال حسب يافته ها، به نظر می
 های جوان وجود دارد و مطالعات تجربی بيشتری در اين زمينه الزم است. پرورشی در نسل

 تر دارای ابعادیانتظار می رود كه فرايندهای اصلی اجتماعی، در صورت انجام مطالعات تجربی گسترده
تری در بازتوليد تری باشند، به طوری كه نقش متغيرها و بازيگران زيربنايیبه مراتب بزرگتر و پيچيده

-های ارزشی دوقطبی و معنای كنكوری آموزش ظهور يابد. لذا برای توسعه اين پژوهش، توصيه مینظام

عی ظهور يافته در سطح تر فرايندهای اصلی اجتماهای آتی به ابعاد و متغيرهای گستردهشود كه پژوهش
 زندگی را به های  نظام اجتماعی بپردازند. نيز عدم تعامل كالمی و پرورشی در خانواده كه مهارت

پرورشی خانواده است؛و در نهايت، عدم -دهد، حاكی از اختالل در كاركرد عاطفیهای بعد انتقال مینسل
 ورود مطالعات انتقادی در حوزه  معنای روشن امر پرورش در تجربه زيسته دانش آموزان، لزوم

 سازد.انداز پرورشی را برجسته میشناسی آموزش و پرورش و خانواده از چشمجامعه

 منابع 
 های اجتماعی و پرورشی خالقيت دانش آموزان (. اثربخشی روش نمايش خالق بر مهارت1391) آسانی صمد

 شده. كتابخانه ديجيتالی دانشگاه تهراننامه كارشناسی ارشد، چاپ نتيزهوش دوره راهنمايی. پايان
(http://library.ut.ac.ir) 
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 پردازی و بارش مغزی در پرورش تفكر (. بررسی و مقايسه تاثير آموزش و پرورش بديعه1387) آنجفی فرشته
نامه كارشناسی ارشد،  چاپ نشده. دانشكده انتهران. پاي 2آموزان دختر پايه چهارم ابتدايی منطقه خالق دانش

 روانشناسی و علوم تربيتی. دانشگاه عالمه طباطبايی

 (. بررسی تطبيقی حمايت و خدمات آموزشی كودكان كم توان ذهنی در نظام آموزش و 1391) ادهمی بيانه
 دانشگاه عالمه طباطبايی. نامه كارشناسی ارشد،  چاپ نشده. دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی.پرورش. پايان

 های مناسبات بين دولت و نظام آموزش و پرورش و تحليل (. تبيين مبانی فلسفی نظريه1383) اكبرزاده فهيمه
با تاكيد بر مقوله تمركز و عدم تمركز(. ) انتقادی روند تحوالت آموزش و پرورش در ايران در سه دهه گذشته

 ات و علوم انسانی. دانشگاه تربيت مدرس.رساله دكتری،  چاپ نشده. دانشكده ادبي

 آموزان های موجود در آموزش و پرورش دانش(. بررسی سير تحوالت و چالش1389) پورعاصی اردكانی اكرم
نامه كارشناسی ارشد،  چاپ نشده. دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی. دانشگاه عالمه تيزهوش در ايران. پايان

 طباطبائی.

 آلمان( و بانک استريت) ايتاليا( و ادورف) (. بررسی تطبيقی سه رويكرد رجييو اميليا1386) حبيبی پريسا 
امريكا( به منظور ارايه راهكارهايی برای آموزش و پرورش پيش از دبستان در جمهوری اسالمی ايران. پايان)

 طباطبايی. نامه كارشناسی ارشد، منتشرنشده. دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی. دانشگاه عالمه

 های تربيتی در نظام آموزش و پرورش دو كشور ايران (. بررسی تطبيقی جايگاه پژوهش1391) حسينی محبوبه
 و ژاپن. رساله دكتری،  چاپ نشده. دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی. دانشگاه عالمه طباطبايی.

 ی تاييد شده آموزش و پرورش از های واحد كار پيش دبستان(. تحليل محتوای كتاب1393) دمرچلی خديجه
منظر مفاهيم شهر وندی بر اساس سند راهبردهای تحول نظام تعليم و تربيت. پايان نامه كارشناسی ارشد،  

 چاپ نشده. روانشناسی و علوم تربيتی. دانشگاه عالمه طباطبايی.

 های د بعدی بر  مهارتريزی چن(. تاثير آموزش و پرورش پيش دبستانی بر مبنای برنامه1391) صفری سجاد
. پايان نامه كارشناسی ارشد،  چاپ 90-91اجتماعی كودكان پيش از دبستان شهرستان كرج در سال تحصيلی 

 نشده. روانشناسی و علوم تربيتی. دانشگاه عالمه طباطبايی.

 (. بررسی تطبيقی تظام آموزش و پرورش پيش دبستانی كشورهای ايران،1386) ضيايی نجف آبادی سوسن 
امريكا، انگيس و كره. رساله دكتری، چاپ نشده. دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی. دانشگاه عالمه 

 طباطبايی.

 (. سير تحوالت آموزش و پرورش استثنايی در كشورهای آلمان و سوئد و ايران. رساله 1391) طاهری رشيد
 مه طباطبايی.دكتری،  چاپ نشده. دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی. دانشگاه عال

 سازی تاريخ در دوره پيش دبستان جهت ارايه يک (. چگونگی آموزش مفاهيم و آماده1389) زاده زهرا علی
نامه كارشناسی ارشد،  چاپ نشده. دانشكده روانشناسی و علوم سال. پايان 6تا  5الگوی مناسب برای كودكان 

 تربيتی. دانشگاه عالمه طباطبايی.

 ررسی انتقادی ساختار آموزش و پرورش ايران بر اساس مصوبات شورای عالی (. ب1387) غالمی محسن
 (http://library.ut.ac.ir) چاپ نشده.كتابخانه ديجيتالی دانشگاه تهران رساله دكتری، آموزش و پرورش.

 نامه كارشناسی ارشد،  چاپ نشده. ر قم. پايان(. مطالعه دبيرستان پسرانه نيزهوشان د1387) كابلی محمدرضا
 (.http://library.ut.ac.ir) كتابخانه ديجيتالی دانشگاه تهران
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 (. بررسی تطبيقی آموزش و پرورش ويژه در ايران و چين. رساله دكتری،  چاپ 1386) نصيری محمد علی
 بيتی. دانشگاه عالمه طباطبايی.نشده. روانشناسی و علوم تر
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