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 Purpose: In today's world, concepts with a specific definition 

want to indicate the realities of life that are far away from it 

and cannot carry the meaning of those realities, so they need 

to be recognized and redefined. This study with the general 

purpose exploratory and cognitive, the main goal of studying 

the "student" phenomenon is based on the lived experience of 

female students of public schools in the 15th education district 

of Tehran. 

Materials and Methods: This qualitative study was 

conducted with the interpretive phenomenological 

methodology approach with the grounded theory method of 

Strauss and Corbin. With the semi-structured interview 

research technique until reaching theoretical saturation with 

20 working female students studying in the twelfth grade from 

June 2018 to April 2018. 99 began to collect information. 

Findings: The findings of this research were organized and 

interpreted in the form of 13 categories and then in the form of 

a 6-part paradigm model. 

Conclusion: Categories obtained: justice in school, health in 

school, idealism in school, quantification and competition in 

education, student in the position of subject (identifier), 

expansion of the social world and self-realization, liberation 

and security in school, analysis of one's position In school, 

students' social needs, support in school, generational and 

cultural gap, academic enthusiasm and conscious motivations, 

sociability in school, finally, the category "negative perception 

of educational governance" was chosen as the central category 

and the core of the research. 
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 352... دختر آموزاندانش زیسته تجربه اساس بر "آموزیدانش" پدیده  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

 زیسته تجربه اساس بر "آموزیدانش" پدیده

 شهر 15منطقه دولتی مدارس 12 پایه دختر آموزاندانش

 تهران

 1زنجان پور اسماعیل فرزانه
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، جامعه گروه

 .ایران تهران،
 

 *2ترکمان فرح
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، جامعه گروه
 )نویسنده مسئول(. ایران تهران

 

 3اسکندری میر فریبا
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، مردم گروه

 .ایران تهران،
 

 دهیچک
 بر خواهندمی خاص تعریف با  مفاهیمی  امروز، دنیای در: هدف

 صلهفا بسیار آن با که کنند داللت شدن حال در زندگی های واقعیت
 ذال کنند حمل را ها واقعیت آن معنایی بار توانندنمی و اند گرفته

 یکشف کلی هدف با مطالعه این.دارند بازتعریف و شناخت به نیاز
 تجربۀ اساس بر" آموزدانش" پدیده مطالعه اصلی هدف شناختی، و

 وپرورشآموزش 15 منطقۀ دولتی مدارس دختر آموزاندانش زیستۀ
 .کند می دنبال را تهران شهر
 شناسیروش رویکرد با کیفی مطالعه این :ها روش و مواد

 بینکر و استراوس ایزمینه نظریه  روش با تفسیری پدیدارشناسی
 ات ساختاریافته نیمه  مصاحبه تحقیق تکنیک با.پذیرفت انجام

 در تحصیل به شاغل دختر آموزدانش 20 با نظری اشباع به رسیدن
 آوریجمع به 99 اردیبهشت تا 98 خرداد تاریخ از  دوازدهم پایۀ

 .شد مبادرت اطالعات
 در آن دنبال به و مقوله 13  قالب در پژوهش این هاییافته :هایافته
  .گردید تفسیر و تنظیم بخشی 6 پارادایمی مدل قالب

 در سالمت مدرسه، در عدالت: آمدهدستبه مقوالت: گیری نتیجه
 در جوییرقابت و گرایی کمیت مدرسه، از خواهیآرمان مدرسه،
 جهان گسترش ،(شناساگر) سوژه جایگاه در آموزدانش آموزش،
 تحلیل ، مدرسه، در امنیت و رهایی خویشتن، تحقق و اجتماعی
 آموزان،دانش اجتماعی نیازهای مدرسه، در خود موقعیت
 صیلیتح اشتیاق ،  فرهنگی و نسلی گسست مدرسه، در طلبیحمایت

 مقوله انتها در ، مدرسه در پذیری هشیار،جامعه هایانگیزه و
 و مرکزی مقولۀ عنوانبه " آموزشی حکمرانی از منفی ادراک"

 .شد انتخاب پژوهش هستۀ
 

 در عدالت آموزش،، در جوییرقابت و گرایی کمیت :هاکلیدواژه
 آموزشی حکمرانی مدرسه،

 14/08/1401: دریافت تاریخ
 20/11/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولft134033@gmail.com 

 
 مقدمه

 ادشدهجیابا پیشرفت و تحول جوامع انسانی و متناسب با تغییرات 
ی آموزشی نیز تغییر کرده است. بین زمان، هاوهیش هر جامعهدر 

مکان و آگاهی  هر جهان اجتماعی و شکل و نوع آموزش آن 
 وجود دارد. هیدوسوی  ارابطه

 درواقعی داشت و ررسمیغوپرورش جنبه در جوامع ابتدایی آموزش»
و  حیو تفرزندگی در خانواده تا کار  از ی فرد آمیخته بود.بازندگ

از مشاهده طبیعت تا شنیدن روایات  و انجام مراسم مذهبی و قومی،
 (.1«)شدیمیی برای آموزش محسوب هافرصت همه پیران قوم،

هجری قمری به بعد  11و 10میالدی یعنی قرن  17و 16از قرن »
تعداد زیادی فرهنگستان و انجمن علمی در کشورهای اروپایی 

ی هاعرصهکه در  جیتدربهمیالدی  18تشکیل شد..... و در قرن 
وپرورش نیز آموزش ،دادیمسیاسی و اجتماعی تحوالتی رخ 

 (.2« )دستخوش تغییر  گردید

ی و تقویت اندیشۀ آموزش ریگشکلدر اواخر قرن نوزدهم و با »
 نیبد در قالب نهاد اجتماعی تخصصی تجلی یافت. آموزش همگانی،

 صورتبه جاهمهوپرورش در ترتیب کارکردهای مختلف آموزش
از نسلی به نسل دیگر و پرورش  هاشهیاند انتقال تداوم فرهنگ،

 (.3فعال پذیرفته شد)ی هانقشنیروهای جدید برای پذیرش 
 ،هامرگدرصد  70 علت بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی،»

 و قابل اصالح هستند. جادشدهیایی هستند، که در نوجوانی رفتارها
میلیون  صدیس .شوندیمهفت هزار نوجوان به ایدز آلوده  ساالنه

که پانزده میلیون نفر از آنان در  کنندیمنوجوان سیگار مصرف 
 ی به دلیل عوارض استعمال سیگار فوت خواهند کرد.سالبزرگن سنی

 صدککه ی زنندیمچهار میلیون نوجوان دست به خودکشی  ساالنه
 ،1375اساس سرشماری  بر .شودیمهزار مورد منجر به مرگ 

ی مربوط به افسردگ آمار .اندبودهایرانی شانزده میلیون نفر  نوجوانان
آموزان درصد دانش 37 باشدینم بخشتیرضانوجوانان ایران اصالً 

 (.4« )دبیرستانی افسرده هستند 
ی شخصیت و ریگشکلبسیاری در  ریتأث مدرسه شک، بدون 

آموزان دارد اما چگونگی این شکل سالمت روحی و جسمی دانش
ی آموزشی اغلب از هابخشنامهیابی دارای اهمیت است. قوانین و 

النی که شناخت زیادی از باال و توسط مدیران ارشد و مسئو
و تصویب  میتنظ ندارند، هاآنو نظرات  هاخواستهآموزان و دانش

ر یی منفعل در نظهاابژه عنوانبهآموزان ؛ به بیانی دیگر دانش شودیم
به شکل مکانیکی  رودیمو از معلم و مدرسه انتظار  شوندیمگرفته 

 آموزان کنند. مفاهیم کتب درسی  را وارد ذهن دانش
 آموزان دری برای دانشگذاراستیسی و ریگمیتصمشاید این نحوۀ 

با توجه به تغییر و  اما ی گذشته چندان نامطلوب نبوده باشد.هادهه
تحوالت در حوزۀ زندگی اجتماعی و فردی ) رشد فردیت و 

ی فردی و انسانی و .....( هایآزادزندگی و  حق تعیین نوع درخواست
ی جدیدی ایجاد شود و هاچالشباعث شده که در حوزۀ آموزش 
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   و همکاران  زنجان پور اسماعیل فرزانه  353

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آن، لزوم  تیواقع در برابر "آموزدانش"ی تعریف مفهوم ناکارآمد
 کرده است. ریانکارناپذاین مفهوم را از دل واقعیت  فیبازتعر

تا تصویر  کندیمفرایند تعلیم و تربیت رسمی تالش  طورمعمولبه»
 رونیازا آیندۀ جامعه را در آیینۀ مدارس امروز منعکس سازد.

و تصمیمات جاری مدارس و مؤسسات آموزشی در  هااستیس
 هستند و شاید بتوان میزان رگذاریتأث شدتبهوضعیت فردای جامعه 

 دهاتخاذشفرهیختگی یک جامعه را به ماهیت و کیفیت تصمیمات 
 موردنظرو تدابیر  هااستیسن بلوغ و اعتبار در این زمینه و میزا

 .(5« )وابسته دانست
(تجربه زیسته 1ی و طالبی )میکرمطالعات  "آموزدانش"با موضوع 

و  اریبهمن ی،قربان .اندکردهیی  بازنمااز حدود حجاب اسالمی را 
به بررسی برساخت دانش آموزان از معنای مدرسه  خضر لو
ۀ عوامل مؤثر بر بامطالع( 6شمند )و دینار و اندی اندپرداخته

آموزشی به زیست جهان دانش  نظامبهی دانش آموزان نیبخوش
از این مطالعات با توجه به  هرکدامو  اندداکردهیپآموزان ورود 

اهداف خود  تنها به یکی از ابعاد و زوایای  متعدد زندگی 
دارند  دارشناسانهیپد، هر سه رویکردی اندکردهی توجه آموزدانش

و  دانپرداختهو به توصیف و تفسیر  تجربه زیسته دانش آموزان 
است، اما آنچه این پژوهش  هاآنی  وجه مشترک پردازهینظرفقدان 
رفتن به سطحی باالتر از   کندیمی مشابه متمایز هاپژوهشرا از 

توصیف و تفسیر و تالش برای تدوین نظریه است و دیگر اینکه در 
از  ی  وطورکلبهش شده تجربه زیسته دانش آموزان این پژوهش تال

 .زوایای  گوناگون مورد بازنمایی قرار گیرد

درک "به ترتیب اولی به  2و ای سی روفز و همکاران 1و سیالن سور
ی ساختاری موجود در جامعه و ارتباط آن با نوع هاینابرابر

تجربه زیسته دانش آموزان در تمرینات روزانه "و دومی   "مدرسه
تجربۀ حضور   و درک انددادهقرار  موردتوجهرا "کالس درس 

را مورد   "خود "دانش آموزان و ارتباط آن با کشف و شناخت 
خارجی نیز . این دو نمونه مطالعات انددادهیی قرار بازنما

تجربه زیسته  درباره  یی کیفی  با رویکرد پدیدارشناسانههاپژوهش
 .اندبودهدانش آموزان  

ه پاسخ ب درصدد"ی آموزدانش"این پژوهش با رد نگرش طبیعی به 
 15منطقه  12دانش آموزان دختر مدارس دولتی پایه  "سؤال 

رائه ی خود اآموزدانششهر تهران چه تصویری از  وپرورشآموزش
ی و اکتشافی و برداشتن گامی  در شناختهدف کلی  "؟دهندیم

ی است. هدف اصلی، شناخت مفهوم آموزدانشمفهوم  فیبازتعر
 هیدختر پاآموزان تجربۀ زیستۀ دانش بر اساس "آموزدانش"

 وپرورش شهر تهران است.آموزش 15دوازدهم مدارس دولتی منطقه
 از : اندعبارتو اهداف جزئی این پژوهش 

  آموزیی از دانشاهستهشناخت مقولۀ 

  آموزیی از دانشاهستهی مقولۀ ریگشکلشناخت شرایط علی 

  ی از اهستهی مقولۀ ریگشکلدر  گرمداخلهشناخت شرایط
 آموزی، دانش

_________________________________ 
1 .Sever&Ceylan 
2 .Roofs,E.C&Others 

  ی از اهستهی مقولۀ ریگشکل در ی،انهیزمشناخت شرایط
  آموزی،دانش

  آموزی،ی از دانشاهستهی مقولۀ ریگشکلشناخت پیامدهای 

  آموزیی از دانشاهستهی مقولۀ ریگشکلشناخت راهبردهای 

 ،گرمداخلهی شرایط علّی، شرایط جزئپاسخ به سؤاالت  درصددلذا 
 .دیآیبرمی ، پیامدها و راهبردها انهیزمشرایط 

در  15ۀ منطق وپرورش شهر تهران،گانۀ آموزش 19در بین مناطق 
است. دالیل انتخاب این منطقه،  شدهواقعجنوب شرقی شهر تهران 

گستردگی جغرافیایی و تراکم باالی جمعیت و دارا بودن چندین 
و یا حتی از  هاشهرستانشهرک اقماری، و داشتن مهاجران زیاد از 

کشور همسایه افغانستان است که به دلیل توان کم اقتصادی 
امر باعث ایجاد تنوع  نیهمو  شوندیمقه ساکن در این منط هاخانواده

یمآموزان این منطقه قومی، مذهبی و فرهنگی زیادی در بین دانش
ی هابیآسو این عوامل باعث شده  در بررسی و مطالعۀ  شود

 ی به این منطقه وجود داشته باشد.اژهیونگاه  همواره اجتماعی،
 

 ادبیات پژوهش
یمجای  وپرورشآموزشی شناسجامعهاین تحقیق کیفی در حوزه 

جدیدی  نسبتاًرشته علمی  وپرورشآموزشی شناسجامعه» .ردیگ
و نحوۀ تشکل و سازمان پذیری و  وپرورشآموزشاست که 

 .کندیمکارکردهای عمومی آن را در زندگی اجتماعی مطالعه 
یک پدیدۀ اجتماعی یا  عنوانبهرا  پرورش .آموزش شناسان، جامعه

ی اجتماعی دهایپدسایر نهادها و  اجتماعی مشخص و نظیر نهادکی
اساساً  وپرورشآموزشو معتقدند  کنندیمو تبیین تلقی  لیتحلقابل

  (.7)«یک موضوع اجتماعی است
 کنندیمیی مطرح کارکردگرای هاهینظری کالسیک چون ،هاهینظر

که  شودیمبخش الینفکی از کل جامعه تلقی  عنوانبه:نظام آموزشی 
ی حفظ برا ی را،ریپذجامعهکارکردهایی نظیر انتقال فرهنگ و 

 اخالقی، تیترب در این زمینه، دهدیم انجام نظام اجتماعی جامعه،
ی شناسانجامعهی از دید احرفهو آموزش  هاارزشیِ القا ،انضباط

. منتقدان این روش ... شودیمقلمداد  مهم و پیروان او، 3نظیر دورکیم
و  قیعال ،هاارزش ،هاآرمان که رویکرد کارکردی، اندآنبر 

 هاباهدفارتباط  در ی مختلف و متضاد جامعه را،هاگروهانتظارات 
 (.8« )ردیگیمی نظام آموزشی نادیده هابرنامهو 

بوده  نگرکل یی نیز مانند رویکرد کارکردگرا،تضادگرارویکرد 
همیت ساختارها بنابراین جامعۀ بزرگ را مدنظر قرار داده و بر ا

. پیروان رویکرد تضادگرایی سنتی ... کندیم دیتأکدر جامعه 
ی الهیوس رسمی، وپرورشآموزش ژهیوبه وپرورشآموزشمعتقدند؛ 

نظام  در در دست قشرها و طبقات خاص جامعه است.
ی و نیز ررسمیغ وپرورشآموزشرسمی با حمایت  وپرورشآموزش

ی اجتماعی مختلف هاگروه اختیار،ی از قدرت و پایگاه در ریگبهره
ی ممتاز و مرفه هاگروه به مبارزه پرداخته و معموالً در این مبارزه،

 .شوندیم برنده جامعه با استفاده از امکانات بهتر و بیشتر آموزشی،

3 Durkheim 
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Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

 عالوهوپرورش و بهآموزشی شناسجامعهاین رویکرد در  طرفداران
 (.9)«کنندیمی تضاد حس نوع ،آموزدانشمعلم و  نیب در درون آن،

ل ی متقابهاکنشبه (یی )کنش متقابل نمادینگراتعاملی هاهینظر
و پیشرفت  هانگرش مدیر،_ معلم ،معلم -االنهممیان گروه 

 آموزان،ی معلمان و دانشهاارزش آموزان،تحصیلی دانش
 ،هاآرمانآن بر آرزوها و  ریتأثآموزان و ی های دانشخودانگار

اقتصادی و رابطۀ آن با پیشرفت تحصیلی _اجتماعی  گاهیپا
 (.  8)دهندیمقرار  موردتوجهرا  "آموزاندانش

 وپرورشآموزشی معاصر هاهینظرپارادایم انتقادی که در گروه 
و رابطۀ آن با  وپرورشآموزش،تفسیر متفاوتی از  ردیگیمقرار 

 معتقد کارکردگرایی،نیز مانند  پارادایم نیا" .دهدیم ارائه جامعه،
بر این باور است که  اما است مدرسه رابطۀ نزدیکی با جامعه دارد

مدرسه بیشتر با تقاضاهای سرآمدان جامعه رابطه دارد تا با نیازهای 
 رورشوپآموزشاین پارادایم بیشتر بر ارتباط بین  عالوهبه کلِ آن،

ی اهمهارترسمی و آموزش مطیع بودن تأکید دارد تا بر کسب 
. نویسندگان انتقادی تأکید بر این دارند که مدرسه تمایلی ...شناختی 

 اجتماعی_به تغییر در روابط اجتماعی ندارد و تابع نظم سیاسی 
 (.3« )حاکم است

تالش کرده با  1نظریه مدرسه زدایی از جامعه )ایوان ایلیچ(
خود، مفهوم مدرسه زدایی از جامعه مدرسه زده را  لیوتحلهیتجز

آموزش بلکه خود واقعیت  تنهانه "توضیح دهد او معتقد است
زدا که اسطوره  کندیمادعا  او است. شدهزدهجامعوی نیز مدرسه 

ساز مدرسه و کلیسا است.  گانهیازخودبمحصول دو نهاد  او .ست
 .دیگویمان سخن به زبان مدرسه رفتگان و مدرسه زدگ ناچاربه

جنجالی او بیشتر در محافل دانشگاهی و یونسکویی که دژهای  کتاب
این کتاب نظرات  شودیماستوار دفاع از مدرسه هستند به کار گرفته 

 (.10) " است. کایدر آمرۀ مدرسه رویِ همگانی درباروی 
ی انتقادی پیشگام هاهینظر گرید(از 2پائولو فریرهسکوت )فرهنگ 
است. فریره با نظر به اندیشۀ اسالف خود  وپرورشآموزشدر حوزۀ 

ی را کشف کرد که خود آن امقولهو تجربیاتش در قلمرو اندیشه، 
 شدگانسرکوبی که فرهنگ نامیده است."فرهنگ سکوت "را 

به این واقعیت پی برد که جهالت و  او .رندیگیمهمواره به کارش 
ی اسیس شرایط اقتصادی،خواب دائمی ستم دیدگان نتیجۀ حاکم شدن 

قربانیانش هستند.  هاآنی است که ازورمندانهو اجتماعی و سلطۀ 
ینمکه  شوندیمشرایطی  دچار ی مقابله با وضع موجود،جابهاینان 
 ساننیبد فعال از خود واکنش نشان دهند. طوربهدر برابر آن  توانند

کامل در  طوربهکه نظام آموزشی  شودیمآشکار  رهیپائولو فربر 
خدمت فرهنگ سکوت قرار دارد و از این زمان کار خود را برای 

ی ابتکاری بر فلسفۀ هادهیاآموزش آغاز کرد و توانست 
 (.11«)بیفزاید  وپرورشآموزش

وپرورش( شناسی جدید آموزشپارادیم تفسیری )اصطالح جامعه
 فاوتِی به کار رفت تا به تالدیم 1970ابتدا در انگلستان و در اوایل 

در این حوزه یا رشتۀ عمومی  مورداستفادهسبک نظریه و پژوهش 
 که ی پیشین،هاپژوهش برخالف "وپرورش تأکید کند.آموزش

وپرورش تأکید نظری بر ساختار و کارکرد جامعه و آموزش طوربه

_________________________________ 
1.Ivan Illich 

پژوهش را معادل  ( وییساختارگرا–داشتند )کارکردگرایی 
یمی خصوصیات فردی رهایمتغی و تحلیل رابطۀ بین ریگاندازه

 رروزههی متقابل اجتماعی هاکنشتفهم و یا تفسیر  بر ،پنداشتند
که مدرسه بر آن تأکید دارد قرار  معنایی از دانش و آنکالس درس 

 (.12) "گرفت
 

 ها وشمواد و ر
مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری  کی مطالعه حاضر،

شناسی روش» مصاحبه است.ی و تکنیک انهیزمو روش تئوری 
و  هاسنتنظریه بنیادی یا نظریۀ پدیدار شده از واقعیت در میان 

یک گزینۀ تحقیقاتی مهم مطرح  عنوانبهی تحقیق کیفی هاروش
به قابلیت آن در  سوکشناسی از یاین روش تیاهم است،

ی هادادهی و از سوی دیگر به ایجاد ظرفی برای تحلیل سازهینظر
  (.13« ) ط است.کیفی مربو

آموزان پایه ی هدفمند  با مصاحبه از دانشریگنمونهدر این پژوهش، 
آموزانی که بیشترین تجربه را از مدرسه و این نقش دوازدهم ،دانش

 عنوانبهچه تصویری از خود "آورده بودند با سؤال  دست به
مصاحبه  20 هامصاحبه تعدادانجام پذیرفت. "دارند؟ آموزدانش

مصاحبه اشباع نظری حاصل شد و برای اطمینان  15بوده که با انجام 
در بازه زمانی خرداد  هامصاحبهاین  نفر ادامه پیدا کرد 20بیشتر تا 

 صورت گرفته است. 1399تا اردیبهشت   1398
 
 هاافتهی

 هانآو پیاده کردن  افتهیساختارپس از انجام مصاحبه به شکل نیمه 
بر اساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفاهیم و مقوالت 

بر اساس آن مقوالت  سؤاالتی بعدی نوع هامصاحبهاستخراج و در 
مصاحبه  20کد از  1110ی باز کدگذارتنظیم گردید. در مرحله 

کد اصلی  754کد در قالب  1110 درمجموعاستخراج گردید. 
ی بنددستهو  شدهستخراجای کدهاشناسایی شدند. با بررسی و تحلیل 

 13این طبقات در  سپس و دیگردی گذارنامطبقه ایجاد و  69 هاآن
سپس مدل پارادایمی  ود شدنی گذارنامو  یبنددسته (مقوله) تم

ای تنظیم گردید. همچنین در این مرحله مقوله هسته یبخششش
 .(ی و گزینشیمحور ی باز،کدگذار) پژوهش ً استخراج گردید.

ی هانظامبررسی تاریخ »عدالت در مدرسه:  اول:مقوله 
که عدالت و عدالت محوری همواره  دهدیموپرورش نشان آموزش

ی فیلسوفان تعلیم و تربیت بوده است در هر هادغدغهیکی از 
وپرورش انتظار دارند که نظام آموزش معموالًی مردم اجامعه

« سوق دهد ترعادالنهی زندگانی اجتماعی بهتر و سوبهجامعه را 
در این پژوهش نسبت به امکانات  کنندهشرکتدانش آموزان   .(14)

ی انمونه. نمودندیمی عدالتیبو شرایط موجود در مدرسه احساس  
 :هاقولنقلاز 
ازنظر امکانات خیلی  یردولتیبه نظر من بین مدارس دولتی و غ"

خیلی پول  یردولتیتفاوت وجود دارد و درست است که مدارس غ
ر و خدمات بهتری به تو باید هم امکانات بیش رندیگیم

که در مدارس دولتی  ییهاآموزانشان بدهند ولی خوب بچهدانش

2.paulo Freire 
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   و همکاران  زنجان پور اسماعیل فرزانه  355

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

کمبود امکانات داشته  همهنیاند که باید اهستند چه گناهی کرده
 (4مصاحبه )"باشند

 
 ی در مدرسهریپذجامعهمقوله دوم: 

 هایریادگمعتقد بودند، ی هامصاحبهدر  کنندهشرکتآموزان دانش
در  حضور شودینمی رسمی مدرسه حاصل هاآموزشصرفاً از 

تا  کندیمایجاد  هاآنآموز فرصتی برای مدرسه در قالب نقش دانش
 :هاقولنقلی از انمونه و استعدادهای خود را شکوفا کنند . هاییتوانا

کنم مثالً اگر اون  آموز بودن به من یاد داد تالشبه نظرم دانش"
که دفعه بعد بیست شوم  کردمیتالش م شدمیم 18موقع نمرۀ امال 

شاید اون قدر تالش کردن  شدمیاگر وارد مدرسه نم کهیدرصورت
که خودم را ارتقا بدهم و به  گرفتمیبه هدفم را یاد نم دنیبرای رس

 ادآموز بودن تالش برای زندگی را به من یاد دنظرم مدرسه و دانش
و اینکه سطح خودم را باالتر ببرم و از آن چیزی که هستم بهتر 

 (14)مصاحبه  ".بشوم
 

 ی از مدرسهخواهآرمان مقوله سوم:
 که ی استخواهآرماندر این پژوهش  آمدهدستبهسومین مقوله 

آموزان به تجربه و بر اساس عقل منظور از آن اموری است که دانش
 هاآنتا به  کنندیمو تالش  کنندیماحساس نیاز  هاآنو منطق به 

 .شوندیمآموزان محسوب ی دانشهاآلایده  درواقعدست یابند. 
 :هاقولنقلی  از انمونه

د ها یایک دلیل دیگرش هم به نظر من این است که چیزی به بچه"
ها در سر بچه کنندیزور مو همان عقاید خودشان را به دهندینم

زور اون عقایدش را یعنی اگر یک معلم عقاید مذهبی داشته باشد به
ها بدون توضیح و هیچ دلیل محکمی وقتی بقبوالند به بچه خواهدیم

 کهنیخوب خانم چرا باید این کار را بکنم بدون ا پرسمیمن از او م
و برعکس اون معلمی که  کندیجوابی بدهد فقط داد و بی داد م

 ".ها را از دین برگرداندبچه خواهدییلی عقاید محکمی ندارد مخ
 (10مصاحبه )
  

 یی در آموزشجورقابتگرایی و  تیکم مقوله چهارم:
. باشدیمیی جورقابتمقوله چهارم در این پژوهش کمیت گرایی و 

منظور از آن غلبۀ کمیت و اهمیت زیاد به آن در مقابل کیفیت است 
غلبۀ چنین  و به دنبال شودیمی که کیفیت قربانی کمیت اگونهبه

 در مدرسه، هاتیکمی و ارزشمندنگاهی به تعلیم و تربیت 
یمبا یکدیگر به رقابت  هاآنی به ابیدستآموزان برای دانش

یمآن قرار  ریتأثتحت  هارفاقتتا جایی که  پردازند
 :هاقولنقلی از انمونه..رندیگ
دبیرستان هم امتحان ورودی نمونه دولتی دادم و در در دوران "

مدرسه نمونه دولتی قبول شدم و دو سال اونجا بودم اما متأسفانه 
 ".ها بودشدت رقابت ناسالمی بین بچهاصالً جو خوبی نداشت و به

 (19)مصاحبه 
 

 شناساگر(سوژه )آموز در جایگاه دانش مقوله پنجم:
 و آموزان در مقابل مسئولیندانشیی است که هاکنشمنظور از آن  

ی که در مواضع .دهندیمامور گوناگون در مدرسه از خود نشان 

ی منظور از آن تأکید طورکلبه .کنندیمی مختلف اتخاذ هاتیموقع
ۀ دهندنشان ؛ کهآموزان در موقعیت مدرسه داردگری دانش برکنش

ی انمونه... آموزی در مدرسه استدانش پویایی و عاملیت در زیست
 :هاقولنقلاز 

ها به نظر من تا حد زیادی به آموزان با معلمروابط میان دانش "
ها رفتار خوبی داشته باشد دست خود معلم است اگر معلم با بچه

احساس  کندیها نسبت به آن معلم و درسی که او تدریس مبچه
و حتی آن  شوندیو به سمت آن معلم جذب م کنندیخوبی پیدا م

 (4مصاحبه ) "...درس را هم دوست دارند
 

 جهان اجتماعی و تحقق خویشتن گسترش مقوله ششم:
آموزان با حضور در مدرسه این مقوله اشاره به این دارد که دانش

ی هاگروهو با افراد و  رندیگیمی از روابط اجتماعی قرار اگسترهدر 
 هاآنو دامنه تعامالت  کنندیمگوناگون و مختلفی تعامل پیدا 

 نیا بدون حضور در مدرسه، ؛ کهابدییمچشمگیری گسترش  طوربه
ی از انمونه. شدینم ریپذامکاناز تعامالت هرگز  زانیو محجم 

 : هاقولنقل

اینکه در جامعه افراد زیادی وجود دارند که شما باید بتوانید "
بگویی که همه  یتوانیها داشته باشید و تو نمارتباط صحیحی با آن

ها باشی را کنار با آن یتوانیافرادی که با شما تفاوت دارند یا نم
بگذاری و باید یاد بگیری با افراد مختلف کنار بیایی چون در جامعه 

است و همه مثل هم نیستند  طورنیتر هم که وارد بشوی همبزرگ
ر اعث تغییو اخالق و رفتارهای متفاوتی دارند؛ و این درواقع یعنی ب

 (11مصاحبه ) ."شودیدر نوع نگرش ما م
 

 مقوله هفتم: رهایی و امنیت در مدرسه

این مقوله به حضور اجباری و احساس فشار روحی و روانی وارد 
 :هاقولنقلی از انمونه. کندیمبر دانش آموزان اشاره 

وقتی  توانندیها در مدرسه حال خوب ندارند آسایش ندارند مبچه "
خستگی یک حال خوب داشته  همهنیا یجاخانه به گردندیبرم

با یک عالمه خستگی و استرس بیان سر کالس و  کهنیباشند نه ا
 (10)مصاحبه "برگردند خونه

 
 مقوله هشتم: سالمت در مدرسه

 ازجملهآموزان مختلفی از زندگی دانش بر ابعادحضور در مدرسه 
است و این مقوله  ذاررگیتأث هاآنسالمت جسمی، روحی و روانی 

ی فیزیولوژیکی مانند خواب و ازهای؛ و ناشاره دارد امربه این 
یمخوراک و سالمت جزء نیازهای حیاتی انسان برای ادامه بقا 

 .باشد
 :هاقولنقلی از انمونه

ییادم نم وقتچیمن بالیی را که معلم کالس اول سرم آورد را ه"
قدر معلم بدی دارد که آن، اآلن خواهر من کالس ششم است و ره

خواهرم معده درد گرفته و از استرس خوابش نمی بره و باید شبی 
 (20مصاحبه )"دو تا رانیتیدین بخوره

 
 موقعیت خود و مدرسه لیتحل مقوله نهم:
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 356... دختر آموزاندانش زیسته تجربه اساس بر "آموزیدانش" پدیده  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

ساختار و اجزای  تواندیمکسی است که  گرلیتحلبنا به تعریف 
یک موضوع را درک کند و منظور از تحلیل موقعیت خود این 

آموزان مصاحبه شده در این پژوهش قادر به تحلیل است که دانش
اند؛ آورده به دستو این توانایی را اند بودهموقعیت خود در مدرسه 

آموز و عضوی از مدرسه بتوانند، نگاه در جایگاه یک دانش و
ی موجود در هاچالشدنیای اطراف خود داشته باشند و ی به ترقیعم

 :هاقولنقلی از انمونهمحیط را درک کنند. 

به  دمیدیها را مخارجی محیط مدرسه آن یهالمیهر وقت در ف"
 توانندیبه خاطر محیط شادی که دارند و م خوردمیحالشان غبطه م

بدون هیچ نگرانی و استرسی تحصیل کنند و در کل بخواهم بگویم 
 (2)مصاحبه  ."شدت افتضاح استوپرورش ایران بهنظام آموزش

 
 آموزاندانش ی اجتماعیازهاین مقوله دهم:

به  که کندیمآموزان اشاره ی از نیازهای دانشادستهاین مقوله به 
 :هاقولنقلی از انمونه .شودیمفلسفه رضایت از زندگی مربوط 

یدرم یبازآموزها به هم بگوبخند دارند و مسخرهخود دانش"
برای خودشان در مدرسه فضای شادی ایجاد  کنندیو سعی م آورند

کنند ولی فضای مدارس ایران به نظر من خیلی خشک است چون 
وبرقص و فضای مختلط دیگر را دیدم که بزن یمن خیلی از کشورها

قدر فضای خوب و شاد برای دارند توی مدرسه  جدای از اون آن
که  کنندیخوب درست م یهاطیمح ، اونقدرکنندیها درست مبچه
که بخواهند دنبال سوژه برای خنده و  نندیبیها دیگه دلیلی نمبچه

د در مدارس که قدر محدودمان کردنمثالً آن خوشحالی بگردند
وبرقص حاال این بیشتر در دختران هست ما خودمان یواشکی بزن

حبه )مصا".دست بزنیم و بزنیم کهنیو حاال چی بود ا میانداختیراه م
10) 
 

 ی در مدرسهطلبتیحما مقوله یازدهم:
 تالش ی در مدرسه عبارت است از:طلبتیحمامنظور از 

ی موجود در مدرسه و هاچالشآموزان برای حل مشکالت و دانش
 ؛بشود هاآنوضعیت  منجر به بهترشانو اقداماتی که  هاحلراهارائه 

واضح  طوربه هاآن. شودیمی از خود محسوب طلبتیحمای نوعبه و
 درخواستی مدرسه هایسختو  فشارهاو آشکار برای رهایی از 

ی هاادهخانوو معاون و  ریمد ،هامعلماز  کردندیمحمایت و کمک 
 :هاقولنقلی از انمونه خود انتظار حمایت داشتند.

این بود که ما را درک کنند )نه اینکه  مانیهاتوقع اصلی ما از معلم"
ها قبول کنند( ما دوست داشتیم در مورد آن میخوانیوقتی درس نم

ها گوش ها صحبت کنیم و آنمسائل و مشکالت زندگی با آن
 (3)مصاحبه "د.کنن
 

 نسلی و فرهنگی گسست مقوله دوازدهم:
ی ی و رفتارشیگرا ی دانشی،هاتفاوتشکاف نسلی به معنی وجود »

ی ساختارهای کالن متأثر از هایوستگیپ باوجودبین دو نسل 
یمنسلی هنگامی محقق  شکاف ی و تاریخی است.فرهنگ اجتماعی،

ارزشی درون  ؛ و شکافی نسلی شکل بگیردواحدها که ،شود
که انتقال فرهنگی با  افتدیمی اتفاق زمان ،هانسلخانواده و بین 

 :هاقولنقلی از انمونه. (15)«شود روروبهمشکل 
ساعت توی مدرسه هستند و وقتی از آن محیط  6ها فقط چون بچه"

شاید یک آدم دیگری باشند و من در دوران مدرسه  شوندیخارج م
اینکه  کردندیم یریگها و مدیران مون سختشاید خیلی از معلم

را اصالح کنی البته نه اینکه  تیهالیزیر ابرو برداری یا سب
جزء قانون مدرسه است و باید رعایت بشود  هانیکنند ا یریگسخت

یک فرد  شودیخارج م اما این چه فایده که وقتی فرد از مدرسه
ها مدرسه را نقض تمام آن قانون ییآیشما وقتی بیرون م آزاد است

خود واقعی من  پرسمیم شومیمن بعدش دچار دوگانگی م یکنیم
 (9)مصاحبه "چه ایرادی داره که باید پنهانش بکنی

 
 ی هشیارهازهیانگتحصیلی و  اقیاشت مقوله سیزدهم:

 انرژی که یک فراگیر برای انجام کارهایاشتیاق تحصیلی به میزان »
یی کار آی و اثربخشو نیز میزان  کندیمتحصیلی خود صرف 

و المبورن از اشتیاق  والگ ،ومنین .گرددیماطالق  شدهحاصل
 هاآنآموزان و تالش مستقیم سرمایه روانی دانش عنوانبهتحصیلی 

 هاتیموفقو تمایل به ارتقاء سطح  هامهارتبرای یادگیری و کسب 
ی کلمۀ اشتیاق از جابهدر کتب مختلف علوم انسانی  ...اندادکردهی

اعمال آدمی را دو گونه  ...است که  شدهاستفاده "انگیزش "کلمۀ 
  .(16) «ارادی )هشیار( دیگری سائقی انگیزشی یکی .داندیم

 :هاقولنقلی از انمونه

است که فضای آن استرس و نگرانی مدرسه و یک دلیلش هم این "
به  یاها هیچ عالقهنچسب است و بچه شدت خشک ومدرسه به

حال خوب باشد و فضا شادتر باشد  یکمکیاون فضا ندارند اگر 
همه مدرسه را دوست دارند و یک دلیل دیگرش اون استرس و 

 همش استرس امتحان و دهدیها منگرانی است که مدرسه به بچه
از فضای مدرسه نفرت پیدا عث شده با هانیاو همۀ  نگرانی نمره

 (.10)مصاحبه "بکنند
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 آموزان در مقطع پایانی متوسطه دوبر اساس تجربه زیسته دانش "آموزیدانش"پدیدۀ  الگوی/ نظریه-1نمودار

 یریگجهینت
در  سرعتبهها و الگوهای سنتی در جوامع در حال گذار  ارزش

ها و هنجارهای حال رنگ باختن هستند و از سوی دیگر ارزش
جوامع با مشکالت  نیا .اندنشدهی نهادینه خوببهمدرنیته در جامعه 

 و گاههای دوگانه این وضعیت ارزش در بسیاری روبرو هستند.
ی گوناگونی خود را هاعرصهمتعارض در جامعه وجود دارد که در 

و تربیت یکی از نهادهایی است که این  تعلیم نظام .دهندیمنشان 
از  آنچه .دهدیمو مشکالت ناشی از آن را بیشتر نشان  هایدوگانگ

 میاشدهمدرن  شکل ظاهری در ظاهر امر پیداست این است که ما،
 هارسانه ریتأثآموزان ما تحتِ . دانشمیادهینرساما به عمق آن 

به  توجه چون آزادی،هایی ارزش .اندشدهی مدرن آشنا هاباارزش
ی زیادی را هاچالشاین امر  ...و عدالت ی فردی،هاتفاوتفردیت و 

در این میان نظام  ؛ وبرای نظام تعلیم و تربیت ایجاد کرده است
بر جدید را  و فنونبار آموزش علوم  وپرورش رسمی همآموزش

و هم مسئولیت انتقال سنت و تربیت دینی را وظیفۀ  کشدیم دوش
ی در حال کشورهانظام تعلیم و تربیت در  جهیدرنت. داندیمخود 
درن کامل م طوربهیی که نه کامالً سنتی هستند و نه کشورها گذار،

 .(17) ی بیشتری مواجه است.هاچالش با ،اندشده
ی هاجنبهبر  آموزیحضور در مدرسه و به دنبال پذیرش نقش دانش

که  طوالنی نسبتاًاست دورانی  رگذاریتأثمختلفی از زندگی فرد 
. تجربۀ زیسته ردیگیمی مهمی از زندگی فرد را دربر هاسال

ی دهایپدهمچون سایر  آموزی،از دانش هاآنآموزان و ادراک دانش

هر اجتماع است  فرهنگ ریتأثو تحت  زمانمنداجتماعی، مکانمند، 
 آموزان ادراک یکسانی از این دوران در ذهن خودو همه دانش

 رغمیعل دارد. باهمی بسیاری هاتفاوت. تجربۀ زیستۀ افراد ندندار
محدود در توصیفات  هرچنداشتراکاتی  توانیمگاه  هاتفاوتوجود 

شرکت کردند  هامصاحبهآموزانی که در این یافت. دانش هاآن
 :کردندیمتوصیف  نیچننیاتجربه زیسته خود را 

آموزان احساسی بیشتر دانشاولین تجربۀ حضور در مدرسه برای 
 و شوقی همراه با ترس و نگرانی است. شور مرکب از بیم و امید،

 ترس و حالنیو درعبرای یادگیری، پیشرفت و استقالل  اقیاشت
و دور شدن از والدین و  ناآشنانگرانی کودک از حضور در محیطی 

یمگوناگونی  عوامل ندارند. هاآنبرخورد با افرادی که شناختی از 
 رگذاریتأثشناخت اولیه کودک از مدرسه  برزماندر این  توانند
فرهنگی و  ، سطحی چون حمایت و حضور والدینعوامل باشند.
 طیمح ی نوع برخورد اولیای مدرسه،چگونگ ،هاخانوادهی طبقات

یمآشنا  هاآنفیزیکی مدرسه و دوستانی که کودک در مدرسه با 
 .شود

آموز شدن را مرحلۀ گذار از و دانش آموزان ورود به مدرسهدانش
یآمادگ جیتدربهطی این دوران  ؛ کهدانندیمی سالبزرگکودکی به 

 خواهند آورد. به دستی الزم برای شروع زندگی در جامعه را ها
و به  شوندیخودآگاه می مختلف هاییتوانا از جیتدربهدر این مسیر 

مهم و  بخش .ابندییمشناختی از نقاط قوت و ضعف خود دست 
و روابط  هایدوستآموزان به جهان ارزشمندی از تجربۀ زیسته دانش

 مقوله مرکزی

ادراک منفی از 

 حکمرانی آموزشی

 شرایط علی

 فرهنگی و نسلی گسست

 هشیار یهازهیانگ و تحصیلی اشتیاق

 

 

 مداخالت

 عدالت در مدرسه

 مدرسه از یخواهآرمان

 

 پیامدها

جهان اجتماعی و  گسترش مثبت:

 ی در مدرسهریپذجامعه

 سالمت در مدرسه منفی:

 راهبردها

ی در مدرسهطلبتیحما 

تحلیل موقعیت خود و مدرسه 

در جایگاه سوژه آموزدانش 

 

  

یانهیزمشرایط   

 در آموزشکمیت گرایی و رقابت 

 نیازهای اجتماعی دانش آموزان

 رهایی و امنیت در مدرسه
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 358... دختر آموزاندانش زیسته تجربه اساس بر "آموزیدانش" پدیده  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

در کنار یکدیگر  هاآنبا همساالن خود اختصاص دارد.  هاآن
 شوندیمبا افراد مختلفی آشنا  آورندیم به دستی فراوانی هاتجربه

و حضور در مدرسه به طرز چشمگیری دامنۀ تعامالت و ارتباطات 
این  هاآنکه بدون حضور در مدرسه برای  دهدیمگسترش را  هاآن

طوالنی  نسبتاًطی این دوران  در .شدینم ریپذامکانحجم از تعامالت 
نگاه و  جیتدربهی دیگری نیز در حال رخ دادن است که هاتیواقع

 مروربه .دهدیمقرار  ریتأثاز مدرسه را تحت  هاآنادراک مثبت 
امن و  کامالًکه مدرسه مکان  ردیگیمشکل  هاآناین احساس در 

 شتریب نیست. کردندیمدر ابتدا تصور  هاآنبدون نقص و ایرادی که 
 ی و تنبیه،ناکام ،ریتحق ی تلخی از توهین،هاتجربهآموزان دانش

و در بهترین حالت  کنندیمتجربه  ... رااز کالس و  اخراج ،ضیتبع
ی دادن چنین روشاهد حتی اگر در مورد خودشان پیش نیاید 

ی خود هستند و این امکان هایهمکالسرخدادهایی برای دوستان و 
به چنین احواالتی دچار شوند.  زیخود ن هرلحظهوجود دارد که 

مدرسه در جریان است که گاه نقاب  رپوستیزخشونتی نمادین در 
آموزان حتی زمانی ی از دانشتعدادی برا .شودیمو نمایان  افکندیبرم
در مدرسه گذشته است  تلخشانی هاتجربهی زیادی از هاسالکه 

زمان  باگذشت عالوهبهاست  کنندهناراحتی آن وقایع هم ادآوری
و حجم تکالیف و انتظارات بسیار  شودیم ترسخت جیتدربه هادرس
که در پایۀ دوازدهم  ابدییمروند تا جایی ادامه  نیا .شودیمزیاد 

برای تمام شدن مدرسه  (ا در این پژوهشم موردنظر)جامعۀ آماری 
 گردندیمی گانگیازخودبو گاهی حتی دچار  کنندیمی شمارلحظه

به چه دلیل باید این مقدار از سختی و فشار و  دانندینمی خوببهو 
مقبولیت  هاآناین زمان مدرسه در نظر  در استرس را تحمل کنند.

 هاآنمشکالت در نظر  نیترکمو  دادهازدستو مطلوبیت خود را 
 ی سنگین وهاکتاب امکانات آموزشی، کمبود .کندیمبزرگ جلوه 

 و معاون معلم، نامناسب رفتار ،(محتوای درسی مرده) یرکاربردیغ
اغلب بین مدرسه  هاآن .شودیم تحملرقابلیغبرای بعضی  ریمد

یمو وضع موجود تفاوت زیادی آلشان آرمانیِ خود و معلم ایده 
ی تحصیلی و پرداخت شهریه هانهیهز تأمین هانیاکنار  در .نندیب

 هاخانوادهاست و بسیاری از  نیآفرمشکلبرای بسیاری  مدرسه
توانایی مالی الزم را ندارند، این مسئله باعث نگرانی و ناراحتی 

پایه دوازدهم، فکر  قسمت این دوران نیبدتر .شودیمآموزان دانش
. اغلب زندیمرا بر هم  هاآنکه آرامش  کنکور و امتحان نهایی است

به اختالل  هاآنزمان کافی برای استراحت ندارند، بسیاری از  هاآن
کسی به اعتراض و  و شوندیمخواب و یا تپش قلب و استرس مبتال 

برای کم کردن  هاآن تالش .کندینمتوجه چندانی  هاآننظر و عقیده 
تا  کنندیمی انتخاب اندهینما گاه .دهدیممشکالت کمتر نتیجه 

دست به  هاکالسرا بازگو کند و گاه در بعضی  هاآنمشکالت 
و  کنندیملج  هامعلم. به گفته خودشان با بعضی زنندیماعتراض 

تا وضعیت  کنندیمتالش  هرحالبهو ... خوانندینمرا  هاآندرس 
که  هرچند محدود تغییر دهند. هرچند توانندیمکه  آنجاخود را تا 
هم  هاآن، ولی کنندیمنفوذ جلوه  رقابلیغبسیار سخت و  ساختارها

 منفعل و خاموش نیستند.
های وجود تعارض و دوگانگی بین ارزش هاآناز دیگر مشکالت 

و هنجارهای مدرسه و  باارزش شانیهاخانوادهو  هاآن موردقبول
وزان آمجامعه است که نتیجۀ آن سرگشتگی و سردرگمی برای دانش

 .شوندیم "استحالۀ سرد "دچار است، به باور برگر و لوکمان 
یواقعی برای رهایی از این وضعیت دست به پنهان کردن خود اعده
ها مصاحبهآموزان در بر آنچه دانش بنا .زنندیمو تظاهر و ریا  شان

در مدرسه احساس  "خودِ واقعی"این پنهان کردن  کردندیمبیان 
هویتی آنان را دچار  ازلحاظ، همچنین کندیمایجاد  هاآنبدی در 

آموزان یکسان نیست . البته این امر برای همه دانشکندیمی ثباتیب
ی ترپررنگی مذهبی هاشیگرایی که هاخانوادهآموزان و دانش

 .کنندیمی کمتری را تجربه هاتعارض دارند به نسبت سایرین
آموزان در این پژوهش توسط دانش شدهادراکتجربۀ زیستۀ 

دوران تحصیل  و متغیر در طی "ی دووجه"و  "یدوبعد" یاتجربه
شدن و گسترش جهان  ریپذجامعهاست. یک وجه آن  شدهفیتوص

آموزان است وجه مطلوب و مقبول دانش حالنیدرعاجتماعی که 
آموزان در ی و روانی دانشروح وجه دیگر، تهدید سالمتی جسمی،

آموزان نسبت به آن ادراک و احساس مدرسه است که دانش
 ناخوش آیند و منفی دارند.

ی و استخراج کدگذار پس از انجام مراحل مختلف مصاحبه،
ی نظری هادگاهیددقت و بررسی حساسیت نظری و  با ها،مقوله

با  "آموزی و مدرسهپدیدۀ دانش "از آموزان درک دانش موجود از
جنبه مهمی از  آمدهدستبهتوجه به اینکه هریک از مقوالت 

قادر به بیان ادراک  اما ،کنندیمآموزی را تبیین پدیدۀ دانش ادراک
لذا  باشندینمکامل  طوربهآموزی آموزان از زندگی دانشدانش
مقولۀ اصلی در  عنوانبه، ادراک منفی از حکمرانی آموزشی مقولۀ

و علت اصلی انتخاب  العللعلت عنوان؛ و بهاین پژوهش انتخاب شد
 گردید.

آموزان از حکمرانی آموزشی نشان داد که درک دانش هاافتهی
آموزان از این پدیده منفی دیدگاهی مثبت نبوده و درک اغلب دانش

یبعدم توجه و "و  "نظام آموزش افتضاح"و در قالب عبارتی مانند 
ما چه تقصیری داریم که باید اینجا درس " "آموزی دانشارزش

آثار و پیامدهای  تواندیماین امر  ؛ کهاست شدهانیب"بخوانیم
 گونههربنابراین » باشد. برداشتهنامناسبی برای نظام آموزشی ما در 

تالش برای بهبود حکمرانی آموزشی در مدارس و تبدیل آن به 
منجر به تجارب بهتر و درک بهتر از  تواندیمحکمرانی خوب 

حکمرانی خوب، مدیریت آموزی و مدرسه گردد. پدیده دانش
گو در یک نظام آموزشی باهدف تضمین توسعه شفاف و پاسخ

گیرد. نظام علمی، اقتصادی و اجتماعی عادالنه و پایدار صورت می
این مفهوم و ارائه  برهیآموزشی همواره بر آن است، با تک

یهای آن بتواند جایگاهی مستحکم برای خود در میان ذشاخص
عنوان روشی نوین برای توسعه پایدار بیابد. حکمرانی خوب به نفعان

توان ادعا کرد که یکی از دالیل نظام آموزشی مطرح بوده و می
های پرداختن به حکمرانی خوب، نقش آن بر کارآمدی نظام

نشان داد که ارتقای بخش خصوصی  منیعی (.18)« آموزشی است
عامل در جهت  نیرتمهمعامل تولید در تقویت رشد  عنوانبه

و همچنین تقویت  باشدیمحکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی 
ل و فعا یگذاراستیسی بر رگذاریتأث منظوربهمشارکت مردمی 

از  (و مشارکت مشاوره ساختن جامعه مدنی )از طریق اطالعات،
نشان  زین یناتر بر حکمرانی مناسب هستند. نصیر مؤثردیگر عوامل 

داد تحقق حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی کشور در قالب 
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   و همکاران  زنجان پور اسماعیل فرزانه  359

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ی قاارت و وظایف، هانقش ی،اثربخش نتیجه گرایی، گانهششی هاسازه
 ی است.سازمفهومی و پاسخگویی قابل سازشفاف ها،ارزش

یاق و اشت بر این مقوله گسست نسلی و فرهنگی مؤثرشرایط علی 
 گردید.ی هشیار تعیین هازهیانگتحصیلی و 

 هاتفاوتو  زاتیتماشناسی به آن دسته از مفهوم شکاف در جامعه»
 کندیمی بروز اجتماع ی سیاسی،هاتقابلاشاره دارد که در جریان 

ی کی زندگی مدرن و سنتی است. شکاف صورت آن، نیتریاصلکه 
ی زندگی جدید شورش بر ضد هر وهیشی هایژگیو نیترمهماز 

 هرگاه(»19) نان سنت تلقی شده باشد.جوا ازنظرچیزی است که 
چنین تفاوتی موجب بروز کشمکش و عدم تفاهم بین دو یا چند 

 زنندآنان از پذیرش عقاید و نظرات یکدیگر سرباز  و نسل شود،
 (.15« )است جادشدهیاگسست نسلی  شودیم گفته

یمآموزان مشاهده و دانش هامعلماین گسست در سطح خرد بین  
و معاونان و  مدارس رانیو مدآموزان ، در سطح میانه بین دانششود

وپرورش و ی آموزشباالردهدر سطح کالن بین مسئولین 
در  کنندهشرکتآموزان دانش؛ که وجود دارد آموزاندانش

 ی تدریس قدیمی،هاروشاز  هاآن .اندکردهاشارهبه آن  هامصاحبه
 انه به روش سخنرانیۀ مدیریت کالس به شکل سنتی، مقتدرویش

ی تدریس مشارکتی مبتنی بر هاوهیشو در عوض از  دیآینمخوششان 
و برای همین هم از  کنندیمبین خود و معلم استقبال  وگوگفت

بیشتر  رندیگیمی نوین تدریس را به کار هاوهیشمعلمین جوانی که 
در  رضایت دارند. همچنین خواستار حضور و ابراز عقیده و نظر

 حداقلی مدرسه خود هستند، هایریگمیتصمسطح مدیریت و 
یم شانیجسمی روحی و روانی و ازهاینتوجه به  هاآنخواست 

در سطح هنجارها  تنهانهآموزان و مسئولین مدرسه دانش نی... بباشد
وجود دارد. ما در این  هاتفاوتها نیز این بلکه در سطح ارزش

این  ؛ ومیابردهنامفرهنگی پژوهش از آن با عنوان گسست 
، مدرسه و جامعه در بسیاری مواقع طبق هاخانواده ی بینهاتفاوت
های به تضاد و تقابل بین ارزش اندکردهبیان  شوندگانمصاحبهآنچه 

 شدهارائهی هامثالدال مرکزی در  ؛ واست شدهلیتبدو مدرسه  هاآن
و  نی و مذهبیهای دیآموزان بیشتر تعارض در ارزشتوسط دانش

ها و بین ارزش مدرسه بوده است. موردنظررعایت هنجارهای دینی 
ی نسل گذشته که اکنون تصدی هاباارزشی نسل جوان هنجارها

ی به تفاوتیبی زیادی وجود دارد و هاتفاوت دارندعهدهامور را بر 
؛ از مدرسه خواهد داشت هاآنی منفی در ادراک ریتأثاین مسئله 

 مدرسه از جامعه جدا افتاده.» گفت: گونهنیا شودیم کالمکدر ی و
 ترکینزدی جامعه هاتیواقعوپرورش باید به آموزش

( نیز بر 21)1.نتایج بدست آمده توسط گراوز و ولش(20)«شود
اهمیت مطابقت آموزش های مدرسه با زندگی واقعی تأکید می 

 کند.
به آن اشاره کرد اشتیاق  توانیمعامل علی دیگر که در این پژوهش 

برای تحصیل و پیشرفت  آموزاندانش اریهشی هازهیانگو  تحصیلی
سطح میانه  (است که این عوامل در سه سطح خرد )کالس درس

 .شودیممشاهده  (و در سطح کالن )نظام آموزشی ()مدرسه

_________________________________ 
1 . -Groves, & Welsh 

این واقعیت را باید بپذیریم که کتب درسی در حقیقت محتوای »
کتب درسی  دیبا .دهدیموپرورش را تشکیل زشروحی و فکری آمو

ما با توجه به نیازهای آیندۀ جامعه و منطبق با نیازهای فکری و 
آموز را به خود جذب همۀ ابعاد زندگی تهیه شود تا بتواند دانش

 (.22)« کند.
 یرکاربردیغ شدتبهی درسی هاکتابآموزان ی دانشهاگفته طبق

ی و زدگدلد و همین امر باعث سخت و حجیم هستن حالنیدرعو 
آموزان معتقد بودند هر مقدار دانش .شودیم هاآنی به عالقگیب

بیشتر به درد زندگی حال و آینده ما بخورد میل و اشتیاق  هاکتاب
ی درسی هاکتاباما آنچه در واقعیت امروز  ابدییمما هم افزایش 

 .هاستآنبودن  دیرمفیو غی رکاربردیغ شودیمدیده  وضوحبه
در عالقه و انگیزۀ تحصیلی توجه به  مؤثریکی دیگر از عوامل 

نظام آموزشی ما نحوۀ انتخاب  در ی فردی است.هاتفاوتاستعداد و 
است. اغلب بر اساس استعداد  رشته و هدایت تحصیلی بیشتر نمادین

 ی ازادیتعداد ز .شودینمآموزان انجام ی دانشهاییتواناو 
ای فض ریتأثتحت  ایو  ، مدرسهاجبار خانواده نا برب آموزان یادانش

 خوانندیمیی درس هارشتهفکری غالب بر جامعه و آیندۀ شغلی، در 
ی به آن ندارند. مدل آموزشی ما مدل خط اعالقه اصالً بساچهکه 

سرکوب  ی مختلف رااستعدادها .میکنیمی ست سعی اکارخانهتولید 
یکسانی تولید کنیم و این به معنی نادیده  شیوبکمو محصوالت 

 ی فردی ست.هاتفاوتگرفتن و به رسمیت نشناختن 
آموزان در این بر نوع ادراک دانش رگذاریتأثی امداخلهشرایط 

ی تشخیص داده خواهآرمانو  پژوهش دو مقوله عدالت در مدرسه
 شد .

کنکور و ی در برگزاری عدالتیب ی در توجه به استعدادها،عدالتیب»
ی در سیستم عدالتیب ی در امکانات تحصیل و تربیت،عدالتیب امتحان،

در مقابل  نانیو کارآفری در حذف خالقان عدالتیب زندگی معلمان،
اصالً  اشیمعنکنکور باید برود  نکهیا ؛هازنو تست  هایحفظ

اتفاقاً تغییر کل سازمان  اشیمعن حذف یک مسابقۀ سرکوب نیست؛
 «آموزشی از ابتدایی تا دانشگاه به یک سیستم عادالنه و خالق است

(23). 
ن آموزای یکی از مشکالت اصلی دانشآموزشکمکی هاکتابیۀ ته
به این نکته  هامصاحبهو طی  شودیممحسوب  هاآنی هاخانوادهو 

ی مربوط به ناشران هایالبگرفتن  باقدرت» کردندیماشاره 
کتب  هرسالهی در آموزش پرورش ما شاهد تغییر آموزشکمک

 مؤسساتی آزمایشی که توسط هاآزمونهستیم و یا در حوزۀ 
آموزان برای شرکت در آن باید و دانش شودیمخصوصی برگزار 

وپرورش وارد بازار آموزش شده و یی را بپردازند. آموزشهانهیهز
 سراسری آزمایشی کنکور هاآزمون ؤسساتمی درآمدهااز  درصد 5

ی اخیر دیگر هاسالو برای همین است که در  کندیمرا دریافت 
که به  دینیبینموپرورش را هیچ وزیر و یا معاون وزیر در آموزش

یمسهم و سود  هاآزمونگیر دهد زیرا خودشان از این  هاآزموناین 
قربانیان این کاسبان  هاآنی هاخانوادهآموزان و عوض دانش در .برند

آموزشی هستند و این با عدالت آموزشی فاصلۀ زیادی دارد. امکان 
یی هاکالسی و یا شرکت در انواع آموزشکمکی هاکتابخرید 
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 360... دختر آموزاندانش زیسته تجربه اساس بر "آموزیدانش" پدیده  
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آموزان برای بسیاری از دانش کنندیمبرگزار  مؤسساتکه این 
و این یعنی کاالیی شدن آموزش و  ستینمحروم و فقیر مقدور 

ی ی شغلهاتیموقعفرصت نابرابر برای تحصیل و آموزش و کسب 
 و اجتماعی بهتراست 

کشور  در یی از حکمرانی نامناسب آموزشی ست.هانمونه هامثال نیا
در  نکهیبااو  شودیمسال است که کنکور برگزار  50ما بیش از 

 ریدرگرسید ما هم چنان قانون حذف کنکور به تصویب  1385سال 
حاصل از آن هستیم. مافیای کنکور و  نامطلوبی امدهایپکنکور و 

 اندهکردمخالفان کنکور ایجاد در برابر سد محکمی  ی فشارهاگروه
 . کنندیمه تنها به منافع اقتصادی خود فکر ک

ی مهم در حکمرانی امقوله عنوانبهموضوع تعارض منافع 
برای افزایش کیفیت حکمرانی سعی  هادولتاست و  شدهشناخته

ی هاتیموقع سکیر وضع قوانین، با ایجاد شفافیت و اندکرده
تعارض منافع را کاهش دهند و از این طریق فساد و ناکارآمدی 

 (.24) «دهنددولت را کاهش 
ۀ عدالت آموزشی نیدرزمی است که افالسفهجان راولز یکی از »

راولز شرایط باید  موردنظریی داده است... در عدالت هایتئور
 ی سازمان یابد که:اگونهبه
برای بیشترین آزادی اساسی  ی دارای حقی برابرهر شخص نخست:-

 .(سازگار با یک زندگی مشابه برای دیگران است )اصل آزادی
 ریزناپذیگری اجتماعی و اقتصادی جامعه همواره هاینابرابر دوم:-

رند افراد به وجود آو نیتربهرهکممنفعت را برای  نیشتریب هستند،
بر ی براهافرصتمبتنی بر نظام  و مزیت حاصل از مناصب و مراتب

 «(باشد )اصل برابری
 گذاراناستیساز  آموزانتحقق اصل دوم همان چیزی است که دانش

 در جامعه ما آموزش به کاالیی کهیدرحالآموزشی انتظار دارند 
ی ندمبهرهتوان  درآمدکمکه اقشار ضعیف و  شدهلیتبد متیقگران

ی هافرصت جهیدرنت اند؛ ودادهازدسترا  تیفیباکی هاآموزشاز 
یمه گرفت هاآناحتمالی تحرک و پیشرفت حاصل از تحصیل نیز از 

کنندۀ این  دیتائی خوببه 1400از کنکور  آمدهدستبه جینتا .شود
کارکرد پنهان کنکور و مدارس خصوصی است. .سور و 

رابطۀ نزدیکی  که  کنندیم دیتائهمسو با نتایج این پژوهش 1سیالن
و وضعیت مدرسه وجود  بین احتمال تحرک اجتماعی، نوع مدرسه

 آموزان مطابقت دارد.ی احتمالی آیندۀ دانشهاتیموقعدارد که با 
در  ی از مدرسهخواهآرمانی دیگر در این پژوهش امداخلهعامل 
 .شدهاشارهکه در اصل اول راولز به آن  شدهگرفتهنظر 

یمکه انسان فکر  شودیمتلقی  گونهنیا در نگرش مدرن به انسان،»
یمبزرگ  انسان ،ردیگیمتصمیم  انسان .کنندینمی او فکر برا ،کند
ی جابه ،کندیمرشد  خود انسان .کنندینمرا بزرگ  انسان ،شود

فرایند رشد انسان از ابتدا تا انتها را  توانینمو  کنندینمانسان رشد 
تا ساختار آموزش از منابع و  طلبدیمضرورتی  نیچن ....سفارش داد

یی و نتیجه گراقالبی تدریس از هاوهیشمتون درسی گرفته تا 
فراهم محوری خارج کرده و نیز امنیت و آزادی فکری معلمان را 

 «.آورد

_________________________________ 
1 .Sever&Ceylan 

آموزشی ما در منافات با اصل آزادی انسان  در نظامرویکرد متمرکز 
ی این اجبار و فشار را در دوران خوببه آموزان؛ و دانشقرار دارد

ی خود، از هاآرمانیکی از  عنوانبه، اندکردهتحصیل خود درک 
آزادی در انتخاب سبک زندگی و آزادی در بیان  به نیازشان

 2توسط.میترا وسری یر آمدهدستبه.نتایج کنندیمصحبت  عقایدشان 
هم سو با نتایج این پژوهش  نشان دادند نیاز به گفتمان که امکان 

ی به هدف مشترک را ابیدست  تیدرنهای متنوع و هادهیاتبادل 
 بر رشد دانش آموزان است. مؤثریکی از عوامل   کندیمفراهم 

یی دارند که با ورود به مدرسه مجبور به هاآلها و ایده آنان ارزش
تبعیت و پیروی از قوانین موجود در نظام آموزشی هستند خیلی از 

برای رهایی از  که کنندیممدرسه را به قفس یا زندان تشبیه  هاآن
 فضا برای پرورش، رشد و بالندگی، نی؛ و اکردندیمی شمارلحظهآن 
د و جامعه، فضای مطلوبی یی خالق و مفید برای خوهاانسان تیترب

 نیست.
در مورد کمیت گرایی و اهمیت زیاد به  توانیمای از شرایط زمینه

 ی زیادی را بیان کرد.هاو مثالنمره و معدل و پیامدهای آن شواهد 
در مصاحبه تجربۀ افسردگی و احساس  کنندهشرکتآموزان دانش

در صورت عدم  نفساعتمادبهدست دادن  از سرخوردگی شدید،
و ی درسی هارقابتدر  هایدوستبین رفتن  از موفقیت در امتحان،

 .اندداشتهرا در طی دوران تحصیل  ...آن به دشمنی  لیتبد
و نادیده  هایقدرتیبتمام  رغمیعلآنچه اهمیت دارد این است که 

و نظرات و انتقادات  دارندیبرنم، آنان دست از تالش هاشدنگرفته 
 در .کنندیمی مختلف درسی و آموزشی بیان اه هنیدرزمخود را 

ی اجتماعی و فضای مجازی بستر هاشبکهی اخیر استفاده از هاسال
فراهم کرده است و در این راستا ما شاهد  هاآنمناسبی برای 

و این امر  میابودهآموزان در اعتراض به امور جاری ی دانشهانیکمپ
 نامطلوبدر برابر شرایط  هاآنۀ کنش گری و عدم انفعال دهندنشان

ه در آن ی کنامناسبی بر ساختار رگذاریتأثموجود است تالشی برای 
مسئولین در جهت برطرف کردن  رودیمو انتظار  اندقرارگرفته

ر ی مؤثری دهاگامشرایط نامطلوب تالش بیشتری داشته باشند و 
تقویت  حالنیدرعه و ی نامطلوب و ناخواستامدهایپکاهش 

آموزشی و ساختار فعلی مدارس ما  نظام پیامدهای مثبت بردارند.
آموزان را ی و جسمی دانشروان ی است که سالمت روحی،اگونهبه

و این چیزی نیست که جزء اهداف نظام آموزشی  اندازدیمبه خطر 
مجموع شرایطی که از  در کشور ما و نه در هیچ کجای جهان باشد.

در این پژوهش نام بردیم در کنار هم پیامدی متضاد با اهداف  اهآن
آموزان و ی کمک به دانشبرا .اندکردهاولیه نظام آموزشی ایجاد 

در حال حاضر مشاوران و روانشناسان زیادی  هابیآسکاهش این 
و ما شاهد رونق بازار مشاوران آموزشی و کنکوری  کنندیمفعالیت 
برای باال بردن ظرفیت تحمل و چگونگی  هاتالش نیا هستیم.

مفید باشند  توانندیمی دشوار و سخت تا حدی هاتیموقعمواجهه با 
ولی این کار کمکی به تغییر ساختار اجتماعی و اصالح آن نخواهد 

برای  یامشاورهی باالی جلسات هانهیهزبا توجه به  عالوهبه کرد.
سی به خدمات مشاوران ی و دسترمندبهرهآموزان امکان همه دانش

 و روانشناسان وجود ندارد.

2 -Mitra & Serriere 
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 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

حکمرانی خوب از مفاهیمی است که در فرایند توسعۀ کشورها »
 دیآیم حساببهوپرورش عمومی شاخص اصلی آموزش عنوانبه

طرفداران این نظریه معتقدند استقرار حکمرانی خوب  درواقع
ی هوشمند ی چابکی ساختاری دولت،هانهیزمموجب پیدایش 

دولت با جامعۀ جهانی و ارتقای تولید ملی و افزایش  تعامل دولت،
ی مختلف اقتصادی هابخشی در المللنیبی داخلی و هایگذارهیسرما

و عادالنه  افتهیتوسعهو موجب پدیدار شدن آموزش عمومی قوی و 
حکمرانی خوب در مدیریت آموزش عمومی و استفاده از  ... شودیم

ی تمرکززدایی اداری و ظرفیت جامعۀ مدنی و بخش هاتیظرف
ی بسیاری از گشاگره تواندیمخصوصی برای تحول در آموزش 

 «مشکالت بنیادین آموزش عمومی باشد
ی حکمرانی آموزشی مطلوب  سوبهتغییر و حرکت  موازاتبه
این نگرش و ادراک منفی در دانش آموزان را  توانیم جیتدربه

آموزشی حرکت کرد  نظامبهی نیبخوشایجاد  کاهش داد و به سمت
،جعفری و همکاران،دینار و اندیشمندهمگی نشان دادند 1.روزون

ت مثبتی در رشد و پیشرف ریتأثآموزشی  نظامبهی نسبت نیبخوش
 درسی و کاهش ناامیدی و افسردگی دانش آموزان دارد.
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