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  3محبوبه عارفی

گذار آموزش و پرورش در هويت بخشی قومی و نقش تأثیرچکیده: 

های مختلف و متعاقب آن خلق بحران يا ان فرهنگآموزدانشنژادی 

ن اي هدف از ور غیرقابل انکار است. از اين روايجاد وفاق ملی در کش

های درسی پژوهش بررسی اين مسئله بود که جايگاه قومیت در برنامه

ؤال ی دوم متوسطه نظام جديد چیست. برای پاسخ به اين سپنهان دوره

ه از روش کیفی و از نوع قوم نگاری استفاده شده اسـت. روش نمون

 30دبیر و  6ن در پژوهش شامل گیری هدفمند بود و مشارکت کنندگا

ر ود. دلر و عرب در دبیرستانی از بهبهان ب، از اقوام فارس آموزدانش

مضامین اصلی مختلفی شامل ، ها بر اساس روش اسمیتتحلیل داده

ومیت ق، انتظارات متفاوت معلمان، ناآگاهی معلمان، مغفول بودن قومیت

 مینانظاهر شد. برای اطمثابه عامل تبعیض و پیامدهای تبعیض قومی به

 ها به مشارکتها از سه سوسازی و ارجاع مجدد دادهاز صحت يافته

توان یهای اين پژوهش مکنندگان استفاده شد. در نهايت بر اساس يافته

وم های درسی پنهان دوره داذعان داشت که جايگاه قومیت در برنامه

 متوسطه نظام جديد نامطلوب بود.
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Abstract: The effective role of education is 

undeniable in ethnic identity of students from 

different cultures and the consequent creation 
of a crisis or the creation of national unity in 

the country. Hence, the purpose of this study 

was to analyze the status of ethnicity in the 
hidden curriculum of Secondary School. The 

research method was qualitative and the 

ethnographic method was employed in this 
study. The research participants included 6 

teachers and 30 students from Persian, Lor and 

Arab ethnicities from a high school in 
Behbahan, Iran. In data analysis based on the 

Smith method, various main categories 

appeared, including neglect of ethnicity, 
teachers' Ignorance, different expectations of 

teachers, ethnicity as a reason of 

discrimination, and the consequences of ethnic 
discrimination. Each of the themes included 

several sub-themes. In order to verify the 

validity of research, triangulation method was 
used and data were referred back to the 

participants. Finally, based on the findings of 

this study, it could be acknowledged that the 
status of ethnicity in the hidden curriculum 

was not very desirable. 

Keywords: hidden Curriculum, Multicultural 
Education, Ethnicity, Race, Secondary School 

 

                                                 
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، . دانش آموخته دکتری مطالعات برنامه درسی 1

auob1001@gmail.com  

  kouroshfathi2@gmal.com      (نویسنده مسئول) ناسیدانشکده علوم تربیتی و روانش، . استاد دانشگاه شهید بهشتی 2

 m-arefi@sbu.ac.ir                دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، . دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 3

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354986.1400.16.61.2.5
mailto:kouroshfathi2@gmal.com
mailto:kouroshfathi2@gmal.com


 1400، تابستان شانزدهمسال ، 61شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

28 

 مقدمه

ست. ت نیترکیب جمعیتی ايران به نحوی است که اطالق جامعه چندقومی به آن دور از واقعی

ها و ترکمن، هابلوچ، لرها، کردها، هاترک، هاهای مختلف چون فارسحضور و زندگی قومیت

ی رهنگف-بیانگر تنوع قومی، ايی سیاسی واحدها در جوار يکديگر و در چارچوب جغرافیعرب

 فتحی، ؛ حمیدی زاده1390، ؛ صادقی1389، ؛ حق پناه1378، چلبی) جامعه ايران است

 (.1397، مهران، عارفی، واجارگاه

ی و مذهب، زبانی، مجموعه ناهمگونی از اقوام مختلف نژادی، ساکنان مختلف ايران امروزی

الزم  گونیانسجام و هم، ها از تاريخ مشترک خود در ايراناند که در برخی دورهفرهنگی بوده

ه در کها وجود داشته است به همین جهت عمدتاً نطفه بحران هويت در آن، اندرا نداشته

غیره  ستان وکرد، نظیر آنچه در آذربايجان، اندجنبه بحران سیاسی يافته، های زمانی خاصبرهه

يا حتی  های استعماری وهای پنهانی و آشکار قدرتالتاتفاق افتاد. اين رخدادها گاهی با دخ

 _د های ايران هستننوعی محل سکونت اقوام هم تبار با قومیتکه به_کشورهای همسايه 

، يرانیام اتری شده است. به عبارتی مرزنشین بودن اقوهمراه شده است و منجر به بحران جدی

توان از یعنوان مثال منمايد. بهطلبانه میيهها را مستعد پذيرش تحرکات قومی و بعضاً تجزآن

یای ها در آسطلبانه آذریهای تجزيهطلبانه کردها در ترکیه و عراق؛ فعالیتتحرکات تجزيه

آذری  قواممرکزی که به استقالل آذربايجان انجامید و همچنین تالش برای تأثیرگذاری بر ا

رو  تی روبهديدامعه چند قومی ايران را با تهايران و ترکیه؛ نام برد. جملگی مسائل مذکور؛ جا

 رساندور بهايی را در آينده به منصه ظهتواند بحرانساخته است که عدم مديريت صحیح آن می

 (.1396، احمدی)

ب مطلو ها در چنین مديريتی؛ برخورد درست ورسد يکی از اثرگذارترين حوزهبه نظر می

وزش و ار آمان است. به عبارتی نقش تأثیر گذآموزنشداهای درسی ايران با تنوع قومی برنامه

ق های مختلف و متعاقب آن خلان فرهنگآموزدانشپرورش در هويت بخشی قومی و نژادی 

د به همین ( و شاي1398، فراستخواه) بحران يا ايجاد وفاق ملی در کشور غیرقابل انکار است

 لعاتپرورش چندفرهنگی در مطا دلیل است که در يک دهه اخیر توجه به رويکرد آموزش و

 های درسی بیشتر شده است.برنامه
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ها و اصول مختلفی نظیر درک و فهم؛ برانگیختن حس احترام و رويکردی که دارای مؤلفه

اختالف و ، (؛ به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی2010، 2؛ ان جو 2018، 1هجرم) تحمل

بلندهمتان و ، ؛ عزيزی2019، 3فینگري) های بین فرهنگی موجود در کشور و جهانتفاوت

تمدنی و کاهش تبعیض و ، قومی، های فرهنگی(؛ ايجاد نگرش مثبت به ويژگی1389، سلطانی

( توانمندسازی فرهنگ مدرسه و ساختارهای 1398، ؛ فراستخواه2013، 4براون) تعصب نژادی

( رفع 2012 ،6؛ نتسینگ2000، 5ژيرو) آن در ايجاد تساوی و برابری آموزشی برای همگان

؛ 2000، ؛ ژيرو2006، 7بنکس) نیازهای کودکان اقلیت و رهايی از سردرگمی هويتی آنان

 های درسیدينی و مذهبی در برنامه، محیطی، نژادی، (؛ انعکاس تنوع قومی2011، 8مورهد

های متنوع (؛ و در نهايت تنوع در استفاده از روش1379، ؛ جوادی2006، 9مک کارتی)

 (.2017، 10؛ سزايکا و نئوماير2013، بنکس) های ارزشیابی استموزشی و روشمواد آ، تدريس

توان دريافت که مطالعات چندفرهنگی به دنبال با نگاهی به پیشینه تاريخی اين رويکرد می

های ی بازنمايی گروههايی اساسی درباره چگونگی توزيع قدرت و نحوهپاسخ به پرسش

ترين مسائلی که اند. از اين رو مهمفرهنگی در مدارس بوده هایويژه اقلیتفرهنگی مختلف به

های درسی در اين حوزه به آن پرداخته شده؛ بررسی نقادانه در در پارادايم نوفهم گرايانه برنامه

های موجود در های درسی و مدارس در مشروعیت بخشی به نابرابریبرخورد با نقش برنامه

از محققان و نظريه پردازان اين حوزه معتقد بودند که  جامعه بوده است. در حقیقت بسیاری

های رسمی در مورد قشربندی دانش متعارف در اکثر مدارس دانشی است که عمالً داستان

کند. به عبارتی ان تحمیل و القا میآموزدانشها را به اجتماعی و حاشیه نشینی تحصیلی اقلیت

های گردد و سنتمدارس اعتباربخشی می اين محققان معتقدند دانش گروه غالب از طريق

صورت های درسی آشکار و رسمی و يا بهصورت محسوس و از طريق برنامهفرعی و اقلیت به
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شود و سرکوب های درسی پنهان و غیررسمی کنار زده مینامحسوس و از طريق برنامه

 گردد.می

در  1960یاسی دهه های سبر اين اساس شايد بتوان ريشه چنین مطالعاتی را در جنبش

اياالت متحده جست و جو نمود؛ جايی که تالش برای برقراری عدالت آموزشی در رابطه با 

 1سیاسی و اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفت و نظريه نقص فرهنگی، ساختارهای اقتصادی

های به حاشیه رانده شده به چالش کشیده شد و نهادهايی چون آموزش و پرورش توسط گروه

های آموزشی های درسی و نظام آموزشی برای نابرابریتبع آن معلمان و برنامهارس و بهو مد

صورت جدی مورد پرسش قرار گرفتند و گروهی از نظريه پردازان ذيل پارادايم موجود به

طبقه و جنسیت بر ، های خود را در خصوص عدالت اجتماعی و تأثیر نژاددل نگرانی، انتقادی

( 1393، موسی پور و فتحی واجارگاه، مهرمحمدی، خسروی) الم کردندآموزش و پرورش اع

 و سؤاالتی همچون موارد ذيل را به مداقه گذاشتند:

داوم سلط تها متعلق به کدام زبان و فرهنگ است؟ چگونه فرضیات مبازنمايی و ايدئولوژی

ه اشیحات به برند و چه کسانی در تداوم بخشی اين فرضیاند؟ چه کسانی سود میپیدا کرده

 ،عسگری علی قادری و، باغبانیان) شود؟های ناعادالنه ايجاد میشوند؟ چطور بازنمائیرانده می

1398) 

ه بهدف کمک  های درسی باهايی بود که توجه به قومیت در برنامهپس از چنین کوشش

ش ههای فرهنگی و متعاقب آن کاان برای ايجاد يک احترام متقابل به تفاوتآموزدانش

ه با واجهمهای موفقی در راند؛ صورت پذيرفت و تالشها را به حاشیه میهايی که اقلیتکلیشه

ه نظر ب(. با اين وجود 2013، بنکس) مسئله نژاد و قومیت در برخی کشورها صورت پذيرفت

ان اير رسد برخورد مطلوب با مسئله قومیت در برخی جوامع چندفرهنگی و چندقومی نظیرمی

اين  توان شاهدی برهای ذيل را میچنان که پژوهش؛ آنو مسکوت باقی مانده است هنوز مبهم

 مدعا برشمرد.

 هايی را با( پژوهش1388) فروغی ابری و فاضلی، فتحی واجارگاه، عنوان مثال عراقیهبه

های درسى صريح و پنهان دورة متوسطه ايران انجام هدف بررسی جايگاه قومیت در برنامه

                                                 
1. Cultural deficit theory 
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های درسی تمايلی به طرح مسائل ها حاکی از اين بود که در کتابتايج اين پژوهشدادند که ن

ها قابل مشاهده بوده ها در اين کتاباقوام وجود نداشته و مفاهیمی چون تعارضات قومیت

های درسی پنهان نیز کامالً نامطلوب گزارش شد. است. همچنین که جايگاه قومیت در برنامه

احساس برتری و ، های خانوادگی و اجتماعی را در تمسخر فرهنگهاها وجود زمینهآن

 .دانستندها اثرگذار میتعصبات فرهنگی و قومی در اين پژوهش

نجم ( نیز در پژوهشی نقش کتب تعلیمات اجتماعی پ1390) شمشیری و احمدی، نوشادی

ش ين پژوههای اتهدبستان و سوم راهنمايی را در ايجاد هويت ملی مورد تحلیل قرار دادند. ياف

صورت به، عنوان رکن اسالمیت مرتبط به هويت ملیبه، های دينی و سیاسینشان داد مقوله

دد و تج های هويت ملی در رابطه با ايرانیتکه ساير جنبهدرحالی، مناسبی مطرح گشته است

لی و نمادهای م، های ملیاسطوره، های قومیخرده فرهنگ، ها و هنجارهای ملیهمچون ارزش

 تجدد کامالً مغفول مانده است.

در  هدف بررسی نمادهای هويت ملی پژوهشی را بانیز  (1389) فیاض و ايمانی قوشچی

ای هيافته های مختلف دوره دوم متوسطه انجام دادند.کتب درسی تاريخ و علوم اجتماعی رشته

اًل ها کامگ در آنهای فرهناين پژوهش نیز نشان از اين داشت که نمادهای قومیت و مؤلفه

 یزانمهای درسی در ها نیز از ضعف کتابمغفول بوده است. همچنان که نتايج ديگر پژوهش

، سنیحشاه ) های تنوع فرهنگی و قومی حکايت داردها و پرداختن به مقولهتوجه به قومیت

م ظاناند که تنوع قومی در ها نشان دادهحتی برخی پژوهش (.1387، ؛ عبدی و لطفی1387

 (.1381، صباغ پور) گرددعنوان يک مشکل و بحران تفسیر میآموزشی ايران به

ر اکث، های گذشتهشود و پیش از اين نیز گفته شد در سالگونه که مشاهده میهمان

های مغفول ماندن قومیت در برنامه، ها در حوزه تنوع قومی و آموزش چندفرهنگیپژوهش

و طی  تازگیاند؛ اما نظر به اين که بهان را نشان دادهدرسی مختلف در آموزش و پرورش اير

ه کهای درسی دوره متوسطه ايران دستخوش تغییراتـی شـده است چند سال اخیر برنامه

 ه بهها در دسترس نیست و همچنین با توجتاکنون پژوهشی در خصوص جايگاه قومیت در آن

 _توسطه مهای درسی پنهان دوره دوم در قالب برنامه_ان آموزدانشنقش بسیار اساسی تجارب 

 ت کهشان؛ اين مقاله در پی پاسخگويی به اين سؤال بوده اسبر شکل گیری هويت فرهنگی

 های درسی پنهان دوره دوم متوسطه چگونه است؟جايگاه قومیت در برنامه
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 های پژوهشپرسش

 د دوره دومنظام آموزشی جديهای درسی پنهان جايگاه قومیت در برنامه پرسش اصلی:

 چگونه است؟ متوسطه

ان؛ تعامالت آموزدانشتعامالت معلمان و ، با توجه به اين که اجزای اصلی برنامه درسی پنهان

، (2000، 1الکساندر و لوئیس، سیلور) ان با يکديگر و ساختار و فضای مدرسه استآموزدانش

 بودند از:پرسش فرعی مطرح شد که عبارت  3برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش؛ 

وره دوم دان اقوام مختلف در آموزدانشجايگاه قومیت در تعامالت معلمان و  .1پرسش فرعی 

 متوسطه چگونه است؟

دوره  ان اقوام مختلف با يکديگر درآموزدانشجايگاه قومیت در تعامالت  .2پرسش فرعی 

 دوم متوسطه چگونه است؟

 سه چگونه است؟جايگاه قومیت در فضا و ساختار مدر .3پرسش فرعی 

 روش تحقیق

ترين اين پژوهش يک پژوهش کیفی و از نوع قوم نگاری بود. روش قوم نگاری در شاخص

نچه آشکل خود شامل مشارکت طوالنی مدت در زندگی روزمره است که در فرايند آن محقق 

با  .(1396، فالحتی و مزينانی، موسی پور) شود؛ شاهد استدهد و آنچه را گفته میرا رخ می

ونه ش نمتوجه به اين که هدف اصلی در اين پژوهش بررسی تجربیات و رويدادها بود؛ از رو

 وتان طوری که به دلیل زيست اقوام مختلف در شهرهای خوزسگیری هدفمند استفاده شد به

تان ی شهرسنمونه مورد پژوهش از دبیرستانی در دوره دوم متوسطه، ويژه شهرستان بهبهانبه

یار ه بسخاب شد و با توجه به اين که در پژوهش کیفی توجیهی برای وجود نمونبهبهان انت

آگاهی  نفر 40تا  4های ناهمگون تعداد بین بزرگ وجود ندارد و متون پژوهشی برای گروه

لر و ، لف فارساز اقوام مخت آموزدانش 30دبیر و  6، (1385، هومن) انددهنده را پیشنهاد کرده

 زارشگانتخاب شدند که البته همگی با اسم مستعار در اين مقاله  عرب برای اين پژوهش

 اند.شده

                                                 
1. Saylor, Alexander and Lewis 
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 هاجمع آوری و تحلیل داده

مشاهدات؛ ، های بازمصاحبه، انآموزدانشهای ها شامل روايتابزار جمع آوری داده

ها با استفاده از مراحل پیشنهادی های میدانی و عکس بود. تجزيه و تحلیل دادهيادداشت

( انجام شد. اين مراحل 1389، به نقل از اديب حاج باقری و پرويزی و صلصالی) 1اسمیت

( تشخیص و برچسب زدن به 2( مواجهه اولیه: خواندن و باز خوانی يک مورد 1شامل 

( ايجاد يک جدول خالصه سازی برای هر 4ها ( لیست کردن و خوشه بندی تم3ها مضمون

موارد تحلیل شده در هم تلفیق گرديد. برای افزايش  ،يک از شرکت کنندگان بود و در نهايت

ها از سه سوسازی و همچنین باز گرداندن اطالعات اعتبار مطالعه و اطمینان از صحت داده

 تحلیل و تفسیر شده به اعضا استفاده شد.

ماع اج – های مورد استفاده از اجماع سه سويه در اين پژوهش به شرح زير بود: الفروش

ز دو استفاده اعنی تنوع ابزارهای گردآوری: ي -ها بعنی استفاده از منابع چندگانۀ دادهها: يداده

 -هش. جاسناد و مدارک و پرسشنامه در اجرای پژو، مصاحبه، روش يا بیشتر مانند مشاهده

صورت رسیدگی و مشاهدة مداوم: درگیری پژوهشگر و مشاهده وی در میدان پژوهش به

که  هايی بوده استين فرآيند شامل ثبت و ضبط مشروح همۀ تصمیممستمر و مداوم بوده و ا

 (.1385، هومن) قبل از پژوهش و در حین آن گرفته شده است

 هایافته

ر دلر و عرب( ، فارس) ان اقوام مختلفآموزدانشجایگاه قومیت در تعامالت معلمان و 

 دوره دوم متوسطه چگونه است؟

، انآموزدانشيگاه قومیت در تعامالت معلمان و های پژوهش در خصوص جاخالصه يافته

ر ونه دتر و واحدهای معنايی نمطبقات فرعی، های فرعیصورت مضامین اصلی و درون مايهبه

 نشان داده شده است. 1جدول 

 

 

 

 

                                                 
1. Smith 
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 انآموزدانش -. جايگاه قومیت در تعامالت معلمان1جدول 

 ی معنایی نمونهتر و واحدهاطبقات فرعی درون مایه فرعی مضمون اصلی

 

 

. مغفول بودن 1

 قومیت

. تأکید 1-1

افراطی بر کتاب 

 و آزمون

نظام  -توجهی به تفاوت قومی و فرهنگیبی -تدریس غیرفعال

 ط يهفارس(: معلمايی که ما داريم فق آموز)دانش : سینامتمرکز سنتی

ز کتاب می گیرن دست و همونو روخونی می کنن بعدم چند تا سؤال ا

 می دن می گن اينا مهمه بخونید واسه امتحانمتن کتاب 

قومیت عامل  1-2

تابوهای ) تنش

 اجتماعی(

 

 -ترس از تکرار تنش قومی -تجارب بد معلم از مقوله قومیت

اسم مستعار(: يادم هست _دبیر ) محمديان مسکوت گذاشتن قومیت:

سر کالس گفت بهتره لرا برگردن همون  آموزدانشسر کالس يه 

ر چی هباور کنید چنان درگیری ايجاد شد که نگو. به نظرم دهاتاشون. 

 مباحث قومیتی مطرح نشه آرامش کالس بیشتر و بهتره.

 

 

. ناآگاهی 2

 معلمان

 

 

های کلیشه .2-1

 قومی

 های قومیتی:برچسب -های قومیجوک -های قومیتیشوخی

 مهای کالس به اسفارس(: دبیرمون به يکی از بچه آموز)دانش غالمرضا

ی خودم تو چه خبر؟ خنده "گاودزد() گادزد ..."مهدی به شوخی گفت 

 های کالس هنوز يادمه. هرچند معلم از نظر خودش شوخی کردو بچه

 دگادز ..."های کالس شده اما از اون موقع تا حاال ورد زبون بچه

 . "گاودزد()

عدم اطالع  .2-2

از پیامد رفتارهای 

 ایکلیشه

 

عرب(: وقتی  آموز)دانش : محمودگتفکر سطحی معلم نسبت به فرهن

نوعی به پرسیدم او لهجه عربی مرا تکرار کرد وداشتم از معلم سؤالی می

ان کالس آموزدانشادای حرف زدنم را با خنده در آورد. بعد که همه 

خنديدند گفت ناراحت نشوی من فقط شوخی کردم. او من لهجه و 

 ت فقط شوخی کردمتمام اعراب را به مسخره گرفت و در نهايت گف

 

 

 

. انتظارات 3

متفاوت معلمان 

نسبت به اقوام 

 

. انتظارات 3-1

پایین نسبت به 

عملکرد تحصیلی 

 هااقلیت

 

ها اين عرب(: سر بعضی کالس آموز)دانش : مسعودعدالتی فرهنگیبی

د چن . انگار فقطآوردحساب نمیاحساس را داشتم که اصالً معلم مرا به

 ربیمعزرنگ مورد توجه اون معلما بود. شايد به خاطر لهجه  آموزدانش

 م.باشد يا اينکه کالً معلما فک می کنن ما نمی تونیم ياد بگیري

چون معلم به ما که عرب  علت نگاه تبعیض آمیز: به تحصیلی افت

ن يهای تنبل بود از کالسش بدم میومد و معدلم تو ابوديم مثل بچه

 شد.ها خیلی کم میدرس
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 ی معنایی نمونهتر و واحدهاطبقات فرعی درون مایه فرعی مضمون اصلی

 مختلف

نابرابری )

تحصیلی 

 ها(قومیت

. پیوند عقبه 3-2

قومی و فعالیت 

در  آموزدانش

 مدرسه

 آقای خوشبخت ها:سوادی اقلیتموفقیت تحصیلی قوم اکثریت و بی

ندرت هايی که پزشکی قبول شدن فارس بودن و بهدبیر(: اکثر بچه)

های تاپ مثل پزشکی يا لر يا عرب داشتیم که رشته آموزدانش

 ای لر و عرب دنبال اين هستن زودآموزدانشی قبول بشه. داروساز

 ديپلم بگیرن؛ برن خدمت سربازی و بعد وارد بازار کار بشن

انضباطی بی 3-3

 هابیشتر در اقلیت

ار لر(: رفت آموز)دانش عباس ان به خوب و بد:آموزدانشتقسیم قومی 

لره. هر های برخی معلما جوريه انگار هرچی بی نظمیه زير سر بچه

نه کای لر رو متهم می آموزدانشنظمی که می شه در جا سروصدا يا بی

 و به ماها مشکوک میشه.

 

 . مغفول بودن قومیت1مضمون اصلی 

های نشان داده شده است يکی از مضامینی که از تحلیل داده 1طور که در جدول همان 

فول مغ»؛ ان به دست آمدآموزنشداپژوهش در رابطه با جايگاه قومیت در تعامالت دبیران و 

د ا حدوتهای پژوهش در اين بخش مشخص شد که بود. به عبارتی با تحلیل داده« بودن قومیت

ت. ته اسان مدرسه مورد پژوهش جايگاهی نداشآموزدانشزيادی قومیت در تعامالت معلمان و 

د که رديعی ظاهر گها در اين مقوله يا دسته مفهومی در نهايت دو مضمون فربا تحلیل داده

 عبارت بودند از:

 تأکید افراطی بر کتاب و آزمون (1-1

و هر  ارنددهای مرتبط توجه ان معتقد بودند که معلمان صرفًا به مسائل درسی کتابآموزدانش

ر اکث اهمیت و پیش پا افتاده است. از نظراز جمله قومیت( مسائل بی) آنچه غیر از آن

ده و ک بوهای درسی بوده که بسیار خشرفاً محدود به کالسان ارتباط با معلمان صآموزدانش

 خوبی مشخص است.های زير اين نکته بهرود. در روايتاصوالً از آن فراتر نمی

 گويد:ی از قوم فارس میآموزدانشعنوان مثال سینا به
ند تا معلمايی که ما داريم فقط يه کتاب می گیرن دست و همونو روخونی می کنن بعدم چ»
کنن  گن اينا مهمه بخونید واسه امتحان. بخوان خیلی وجدانی کاروال از متن کتاب می دن میس

کنند. خیلی ارتباط ما با اونا های پرتکرار کنکور رو تأکید میيه چندتا سوال کنکوری و بخش
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بینمشون کالسم که تمام شد می ره تا جلسه فراتر از حد کالس نیست. سر ساعت کالس می
 «بعد

صیف و معلم بسیار رسمی و در قالب کالس رسمی تو آموزدانشاين روايت ارتباط در 

سئله م آموزدانشآموز معتقد است تنها مسئله حائز اهمیت در تعامل معلم و شده است و دانش

 های مختلف است.های مختلف برای گذر از آزمونمحتوای کتاب و اهمیت بخش

يدگاه داز  آموزدانشچنین توصیفی از تعامالت معلم و ها؛ بازخوانی همتقريباً اکثر روايت

مالت ن تعاان مشارکت کننده در پژوهش معتقد بودند که ايآموزدانشان بود. بیشتر آموزدانش

های درسی بوده کامالً رسمی و محدود به کالس درس و با تمرکز صرف بر محتوای کتاب

جود وآن  یه ايست که ارزش پرداختن بهاست و هر آنچه غیر از اين برای معلمان مسائل حاش

 ود.جايگاهی نداشت و مغفول ب آموزدانش -ندارد. بدين صورت قومیت در تعامالت معلم

 تابوهای اجتماعی() قومیت عامل تنش  (2-1

در  های معلمان در مورد نقش قومیت در کالس درساين مضمون فرعی با کنکاش در روايت

 .مقوله مغفول بودن قومیت ظاهر گرديد

 های قومیطور ضمنی يا صريح تفاوتدر واقع برخی معلمان مشارکت کننده در پژوهش به

یت قوم و نژادی را عامل و علت درگیری توصیف کردند و به همین دلیل معتقد بودند بايد

يت بطه رواين رانام مستعار( در ا) عنوان مثال آقای محمديانبه ان ناديده گرفته شود.آموزدانش

 اشتراک گذاشته است: زير را به

باور  سر کالس گفت بهتره لرا برگردن همون دهاتاشون. آموزدانشيادم هست سر کالس يه »
رو با  ای لرآموزدانشيکی از  آموزدانشای يه کنید چنان درگیری ايجاد شد که نگو. يا روز ديگه

ارج خه تا ال گرفت کای لر و اون پسره دعوا باآموزدانشيه شوخی قومی صدا زد چنان بین همه 
 «از کالس و بزن بزن و دادگاه هم کشیده شد.

جیح شود و معلمان ترزا انگاشته میعنوان يک موضوع تنشدر اين روايت مسئله قومیت به

رسمی  نقش راحتی صورت مسئله را پاک کنند و قومیت را ناديده بگیرند و تنها بهدهند بهمی

 که غیر ال اين استهها حالت ايدسی بپردازند. از نظر آنخود در پرداختن به محتوای کتاب در

 از مباحث درسی هیچ بحثی سر کالس رخ ندهد.
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 ( ناآگاهی معلمان2مضمون اصلی 

حت تمقوله دومی  آموزدانش -ها در پاسخ به جايگاه قومیت در تعامالت معلمبا تحلیل داده

برخی  ند کهان معتقد بودآموزدانشرد عنوان ناآگاهی معلمان ظاهر شد. در واقع در برخی موا

يای ان گوآموزدانشهای اين اند. بررسی روايتاحترامی کردهها و قومیتشان بیمعلمان به آن

ه جامع های قومی موجود دربر اساس کلیشه، رفتار تبعیض آمیز برخی معلمان در کالس درس

رب عان لر و آموزدانشی برخی هابوده است. رفتارهايی نظیر برچسب زدن به اقوام در روايت

اهی ز آگاکامالً مشهود بود. دو مضمون فرعی که در تحلیل اين مقوله ظاهر شد عبارت بود 

 یشه.های قومی رايج؛ و عدم اطالع معلم از پیامد رفتار مبتنی بر کلمحدود به کلیشه

 های قومی(کلیشه1-2مضمون فرعی 

های یشهکل»ظاهر گرديد؛ « ناآگاهی معلمان»لی ی فرعی ابتدايی که در مضمون اصمايهدرون

مان ی معلعنوان گرفت. اين مضمون يا درون مايه گويای اين نکته بود که آگاهی برخ« قومی

در  طوری که گاهیهای رايج در جامعه بوده است. بهها محدود به کلیشهنسبت به قومیت

 ر برده بودند.ها را به کاان اين کلیشهآموزدانشتعامالت خود با برخی 

ر اين دی فارس است که تجربه خود را آموزدانشعنوان مثال روايت زير از غالمرضا به

 پژوهش به اشتراک گذاشته است:

ه چتو  "گاودزد() گادزد ..."های کالس به شوخی گفت يادم میاد دبیرمون به يکی از بچه»

رد از نظر خودش شوخی کهای کالس هنوز يادمه. هرچند معلم ی خودم و بچهخبر؟ خنده

م ههای لری که بچه ."گادزد ..."های کالس شده اما از اون موقع تا حاال ورد زبون بچه

 کل طايفشون توهینکردن معلم بهی مهدی بودن خیلی ناراحت شدن. چون فک میطايفه

 اشونباه کرده. حتی خواستن برن از معلم پیش مدير شکايت کنن ولی به نظرم ترسیدن معلم

 «لج کنه و نمرشون خراب بشه

 ی قومی رايج درش به کلیشهآموزدانشدر اين روايت رفتار معلم در رابطه با قومیت 

وخی شدر قالب  آموزدانشجوامع محلی محدود بوده است و بر همین اساس لقب زشتی را به 

چشم هايش در کالس و در ایو ساير هم طايفه آموزدانشدهد که موجب تحقیر نسبت می

 شود.ان ديگر میآموزدانش
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که در  ظاهر گرديد« ناآگاهی معلمان»بر همین اساس مضمون فرعی دوم در مضمون اصلی 

 ادامه به آن پرداخته شده است.

 ای( عدم اطالع از پیامد رفتارهای کلیشه2-2مضمون فرعی 

فی ای منپیامده ای معلمرفتار کلیشه، ان نقل شدآموزدانشطور که در روايت پیشین از همان

س لم و کالانزجار از کالس و بدبینی نسبت به مع، تنفر، احساس تحقیر شدن، همچون ناراحتی

زم را ی الرا به همراه داشت که معلمان نسبت به پیامدها و تأثیر اين گونه رفتارها آگاه

رديد. گظاهر « اییشهعدم اطالع از پیامد رفتار کل»اند. از اين رو درون مايه دوم با عنوان نداشته

 کند:می روايت مشابهی را در طول مصاحبه ذکر _عرب زبان آموزدانش_عنوان مثال محمود به

حرف  نوعی ادایپرسیدم او لهجه عربی مرا تکرار کرد و بهوقتی داشتم از معلم سؤالی می»

ن وی مشنگفت ناراحت ، ان کالس خنديدندآموزدانشزدنم را با خنده در آورد. بعد که همه 

فقط  لهجه و تمام اعراب را به مسخره گرفت و در نهايت گفت، فقط شوخی کردم. او من

 «شوخی کردم

 لهجه، شفتاررهای قومی و عدم آگاهی از پیامد در اين روايت نیز معلم با عدم اطالع از ارزش

امد لبته پید. اعرب زبان را موضوع شوخی قرار داد و اسباب ناراحتی او را فراهم نمو آموزدانش

به  بخشی مثابه مشروعیتان بهآموزدانشتواند برای ضمنی اين نوع ارتباط و رفتار معلم می

 کند:در ادامه روايت می آموزدانشچنان که اين های قومی نیز عمل نمايد. آنشوخی

 عربی ما دادن که لهجهان نیز چند بار به خود اين اجازه را میآموزدانشبعد از آن ماجرا »

ه م بود کمعل ترين مقصرش اونرو مسخره کنند و اين واقعاً ناراحت کننده بود و به نظرم اصلی

 «اون رفتار زشت رو در کالس با من داشت

ی نابرابری تحصیل) ( انتظارات متفاوت معلمان نسبت به اقوام مختلف3مضمون اصلی 

 قومی(

که  انآموزدانشامالت معلمان و مقوله( سوم در پاسخ به جايگاه قومیت در تع) مضمون اصلی

در  ری شد.نام گذا« انتظارات متفاوت معلمان»ها در طول پژوهش به دست آمد از تحلیل داده

 اين مقوله نیز دو مضمون فرعی ظاهر گرديد که عبارت بودند از:
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 ها( انتظارات پایین نسبت به عملکرد تحصیلی اقلیت1-3مضمون فرعی 

. ف بودان اقوام مختلآموزدانشز تفاوت در نگرش معلمان نسبت به های پژوهش حاکی اداده

د های قومی معتقان اقلیتآموزدانشها مشهود است برخی همان طور که در برخی روايت

ين ای از ان فارس کمتر است. برخآموزدانشها نسبت به بودند که سطح توقعات معلمان از آن

اند که انستهدانتظارت پايین معلمان از خود را عاملی ان اين تفاوت در نوع نگرش و آموزدانش

 ها چندان تالشی نکنند.شده آنباعث می

 استاندعرب زبان  آموزدانشتوان به روايت مسعود اشاره کرد. مسعود در اين رابطه می

 گونه به اشتراک گذاشت:خود در ارتباط با موضوع را اين

قط آورد. انگار فحساب نمیه اصالً معلم مرا بهها اين احساس را داشتم کسر بعضی کالس»

 که کالًا اينباشه ي زرنگ مورد توجه اون معلما بود. شايد به خاطر لهجه عربیم آموزدانشچند 

که  اينجاست کنن ما نمی تونیم ياد بگیريم. از اين کالسا بدم میاد و بدبختیشمعلما فک می

 «برعکس خیلی بیشتر طول می کشن.کنم اين کالسا زودتر تموم شن هرچی دعا می

ه او شود و برخی معلمان توجهی بدر اين روايت مسعود معتقد است صدايش شنیده نمی

ادگیری يی ياش را به لهجه عربی و نگرش آن معلمان نسبت به تواناکنند. او علت احتمالینمی

ها از ه کالساش را نسبت بدهد که در نهايت باعث شده است رغبت و عالقهخود نسبت می

 دست بدهد.

 ان در مدرسهآموزدانش( پیوند عقبه قومی و فعالیت 2-3مضمون فرعی 

ان آموزشدانوقتی از دبیران در مورد رابطه عقبه قومی با عاليق تحصیلی و آينده تحصیلی 

 ها معتقد بودند که اين رابطه وجود دارد.همه آن، پرسیدم

 ره گفت:عنوان مثال آقای الوندی در اين بابه
ابطه ران آموزدانشبله به نظر من قومیت کامالً با عاليق درسی و حتی آينده تحصیلی و شغلی »

ان لر آموزشدانگويم. مثالً معتقدم ها کار خدمتتان میام طی سالدارد. اين را بر اساس تجربه

 کنکوریهای دروس عملی مثل تربیت بدنی را به دروس نظری ترجیح می دن يا وقتی در کالس

های خوب ههای دولتی و رشتان لر از ورود به دانشگاهآموزدانشبینم بیشتر پرسم میازشون می

 «ناامید بودند.

 همچنین آقای خوشبخت در اين باره گفت:
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 ودن وبهايی که پزشکی قبول شدن فارس بله قومیت صد درصد تأثیر دارد. مثالً اکثر بچه»

ب ای لر و عرآموزدانشرشته پزشکی يا داروسازی قبول بشه.  لر داشتیم که آموزدانشندرت به

بازی برن سر گیرن؛از قبولی در دانشگاه کامالً ناامیدن. خیلی هاشون دنبال اين هستن زود ديپلم ب

 «و بعد وارد بازار کار بشن

یت شود معلمان معتقدند بین عقبه قومی و فعالهای فوق مشخص میبا دقت در روايت

 ان پیوند مستقیمی وجود دارد.آموزدانشتحصیلی 

 هاانضباطی بیشتر در اقلیت( بی3-3مضمون فرعی 

 حاکی «انتظارات متفاوت معلمان نسبت به اقوام مختلف»های پژوهش در مضمون اصلی داده

ثیر ت تأاز اين بود که نگرش معلمان نسبت به رفتارهای مخل انضباط در کالس و مدرسه تح

ول به ارجه ها انگشت اتهام در دانضباطیای که در اکثر بیگونهگیرد بهمسئله قومیت قرار می

 ان اقوام اقلیت است.آموزدانشسمت 

 شت:روايت زير را به اشتراک گذا، لر در طول مصاحبه آموزدانشعنوان نمونه عباس به

ها در حین چههای لره. يادمه يکی از برفتار معلما جوريه انگار هرچی بی نظمیه زير سر بچه»
از خودش  -کردوقتی که داشت روی تابلوی کالس نکاتی رو يادداشت می-درس دادن معلم

ار کی کگفت  يه صدايی در آورد. معلم نمی دونست کی اين کارو کرده بود. بعد از چند بار که
ر بودن. مقصر تاشون ل 5ها رو از کالس بیرون کرد که هر تا از بچه 5بود و کسی جوابی نداد؛ 

دوم های فارس بود و هیچ کاصلی بعد از ساعت تفريح برای من مشخص شد که يکی از بچه
 «از اون بنده خداها نبودن

خوبی مشخص است که معلم در مسئله نظم و انضباط نسبت به در اين روايت به

یش پنظمی با اين ان اقلیت لر بدبین است و از اين رو در هنگام رخ دادن هر بیآموزدانش

 کند.ان داوری و قضاوت میآموزدانشذهنی راجع به فرض 

ان آموزدانشهای فوق جايگاه قومیت در تعامالت معلمان و و با توجه به يافته 1در شکل 

 ترسیم شده است.
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وم دلر و عرب( در دوره ، فارس) ان اقوام مختلفآموزدانشجایگاه قومیت در تعامالت 

 متوسطه چگونه است؟

امین مض، ان اقوام مختلفآموزدانشدر خصوص جايگاه قومیت در تعامالت های پژوهش يافته

 نشان داده شده است. 2صورت خالصه در جدول ها بهاصلی و فرعی آن
 ان اقوام مختلف با يکديگرآموزدانش. جايگاه قومیت در تعامالت 2جدول 

 نمونهتر و واحدهای معنایی مصادیق شامل طبقات فرعی مضمون فرعی مضمون اصلی

 

 

. قومیت 1

مثابه عامل به

 تبعیض

 

 

 

. تبعیض 1-1

 قومی متداول

 دن ولر(: آزار و اذيت کر آموز)دانش حسن ها:حرمتی به خرده قومیتبی

 ها برامون عادی شده.های فارسطعنه و کنايه

هايی رفت و دم با بچه: من ترجیح میهاتمسخر لهجه و پوشش اقلیت

باس لهجم يا ل، به خاطر لر بودنم، رم نکننآمد کنم تو مدرسه که مسخ

 تن.پوشیدنم مسخرم نکنن. به همین خاطر همه دوستام مثل خودم لر هس

 

تبعیض  1-2

 مدرن

 

دم لر(: خوب يا آموز)دانش : مجیدنگاه و رفتار متکبرانه قوم غالب

ها سیهست وقتی تازه وارد اين مدرسه شدم وقتی که کنار يکی از همکال

گم دونی چی مینشستم متوجه شدم خودش رو جمع کرد؛ میکه فارسه 

ا دم يآقا. يه جوری که يه لحظه به خودم شک کردم که نکنه کار بدی کر

 .لباسام کثیف و نجسن و خودم خبر ندارم
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 نمونهتر و واحدهای معنایی مصادیق شامل طبقات فرعی مضمون فرعی مضمون اصلی

 

 

. پیامدهای 2

 تبعیض قومی

 

 

جدایی  .2-1

 قومی

پذيرش  -ترس از تمسخر قوم غالب -احساس غریبی با قوم اکثریت

 حتم.عرب(: من تنها با حسین را آموز)دانش قوم غالب: روح اله برتری

ی تريم. اين جورفهمن. وقتی عربی حرف بزنیم راحتبقیه ما رو نمی

 _هکنه. تو مدرسه دوست شدن با بقیکسی هم لهجه مون رو مسخره نمی

 سخته. با اونا راحت نیستیم. _اقوام غیر عرب

 

آسیب به  .2-2

 سالمت روانی

های عرب(: وقتی بچه آموز)دانش : جمالناراحتی و افسردگی، خشم

رف هام حلهجم رو مسخره کردن يا با تیکه و کنايه با _لر يا فارس_ديگه 

شدم؛ جوری که گرفت و ناراحت میتموم وجودمو خشم می، زدنمی

و  دوست داشتم حسابشونو بذارم کف دستشون؛ اما دست وپام بسته بود

 م. ازشون متنفرم.نمی تونستم کاری کن

تونستم به زبان لر(: من چون نمی آموز)دانش : حسنبینیخودکم

 صحبت کنم و چندبار مسخرم کرده _ها بودهمنظورش فارس_هابهبهانی

 ترسم.اعتماد به نفسم پايین اومده و از صحبت کردن می، بودن

 

 مثابه عامل تبعیض( قومیت به1مضمون اصلی 

ها و ان در پاسخ به ادراک مفهوم قومیت داستانآموزدانشاد که های پژوهش نشان دداده

اين  یشترباند که گويای تبعیض قومی در مدرسه بوده است. با بررسی تجاربی را روايت کرده

 مقوله دو مضمون فرعی ظاهر شد که عبارت بودند از:

 ( تبعیض قومی متداول1-1مضمون فرعی 

، ت آمدان در دبیرستان مورد پژوهش به دسآموزدانش های پژوهش در تعامالتآنچه از داده

رده حرمتی بـه خبی، های بومـینشان از وجود رفتارهايی تبعیض آمیز در قالب تمسـخر لهجه

ا بعی اول ايه فران اقوام مختلف بود که در قالب درون مآموزدانشها در میان آزار اقلیت، هاقوم

 .ظاهر گرديد« تبعیض قومی متداول»نام 

 اشت:اک گذان لر روايت زير را در طول مصاحبه به اشترآموزدانشعنوان مثال حسن يکی از به
م با دها برامون عادی شده. من ترجیح می های فارسآزار و اذيت کردن و طعنه و کنايه»

باس لهجم يا ل، به خاطر لر بودنم، هايی رفت و آمد کنم تو مدرسه که مسخرم نکننبچه
 «م نکنن. به همین خاطر همه دوستام مثل خودم لر هستن.پوشیدنم مسخر
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 وقتی از حسن پرسیدم چرا فقط لر؟ چرا فارس يا عرب نه؟ گفت:

وايل ارسال چون با اونا راحت نیستم. تا حاال با عربا دوست نبودم اما تو همین مدرسه پا»
ته بودم که ونه نشسای با هم دوست بوديم که تو خمدرسه با يه پسر فارس آشنا شدم. يه هفته

به همین  رو موبايلم برام يه جوک فرستاد. همین که خوندمش و اولش نوشته بود يه لره...
شد  اپیچمپخاطر اون به کل از چشمم افتاد. فرداش رابطم رو باهاش سرد گرفتم. وقتی خیلی 
ولی  ی.لر که چته؟ جريانو بهش گفتم. با خنده در آورد گفت: من که واقعاً نمی دونستم تو

 «خودمونیم لرا همینجورن ديگه. از اونجا بود که ديگه به کلی باهاش قهر کردم

کند که از دوست جديدش که فارس بوده است جوکی دريافت می آموزدانشدر اين روايت 

با  های قومی شهرت دارندها که به جوکحاوی توهین قومیتی بوده است. اين نوع توهین

 یار باالهايی بسنبال خندان افراد است. از آنجا که حجم همچون جوکتحقیر افراد يک قوم به د

 های متداول و معمول قرار گرفت.بود در دسته تبعیض

 ( تبعیض مدرن2-1مضمون فرعی 

ز انه و اتکبرتر تبعیض همانند نـگاه مهای آشکار و اشکال متداول؛ انواع ظريفدر کنار تبعیض

ين وم در ايه دهای پژوهش بازشناسی شد که به درون ماز دادهباال به پايین بـه قـوم اقلیـت ا

 گذاری شد.مقوله تبعیض مدرن نام

 گويد:لر( می) لر( حاوی همچون موردی است. مجید) عنوان مثال روايت مجیدبه

ی تارهاخواهند خودشان را ضد لر نشان ندهند؛ من بعضی از رفها میهر چند برخی از فارس»
 کی ازيام. وقتی تازه وارد اين مدرسه شدم و کنار خوبی لمس کردهم بهزشتشان را با خود

گم آقا. ها که فارسه نشستم متوجه شدم خودش رو جمع کرد؛ می دونی چی میهمکالسی
 ثیف ونگاهش يه جوری که يه لحظه به خودم شک کردم که نکنه کار بدی کردم يا لباسام ک

نه اين کودم خبر ندارم. بعد به خودم گفتم: حتماً چون با من احساس غريبگی مینجسن و خ
ه امو با يجشدم  رفتار رو انجام داده؛ اما ديدم اين رفتار رو دوباره انجام داد جوری که مجبور

 «ها نگاهشون به ما لرا از باال به پايینه.ديگه عوض کنم. فارس آموزدانش

 هايی که در مدرسه خود را مخالفاست حتی فارس مجید معتقد، در اين روايت

کنند؛ همچنان رفتارهای چنین خود را معرفی میدهند يا ايننژادپرستی يا قوم گرايی نشان می

عنوان مثال او تغییر های قبلی متفاوت است. بهتبعیض آمیزی دارند که صرفاً شکلش با تبعیض
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داند و در کنار او را نوعی تبعیض می فارس با ورود خودش به آموزدانشحالت نشستن 

کند و آن را به اختالف قومی نسبت های بدی دريافت میها و سیگنالذهنش از آن رفتار پیام

 دهد.می

 ( پیامدهای تبعیض قومی2مضمون اصلی 

 ( جدایی قومی1-2مضمون فرعی 

ر ظاه «یض قومیپیامدهای تبع»ها در مضمون اصلی مايه فرعی اولی که با تحلیل دادهدرون

د برای ت افرادهد که تجربیات فرهنگی بر انتظاراها نشان میبود. يافته« جدايی قومی»، گرديد

میت فیت و کی کینوبه خود پیامدهايی براگذارد و اين انتظارات نیز بهتعامل بین قومی تأثیر می

 تماس بین قومی به همراه دارد.

های دوستان به دست آمد اين بود که گروهدر واقع آنچه از مشاهدات در طول پژوهش 

هده مشا هايی با ترکیب قومی مختلف کمتردر مدرسه بیشتر از يک نوع قومیت بودند و گروه

ر نوع اری دداد که قومیت عامل تأثیرگذان اقوام مختلف نیز نشان میآموزدانشهای شد. روايت

 های دوستان در اين دبیرستان بوده است.شکل گیری گروه

 کند:عنوان مثال حسن داستان خود را اين گونه روايت میبه

ر مون لجوری وقتی همفهمیم. اينتر زبون همو میترجیح می دم دوستام لر باشن. چون راحت»
 «باشیم کسی به خاطر لر بودنش مسخره نمیشه

اعث در اين روايت حسن يکدست بودن گروه دوستان و به عبارتی تک قومی بودن را ب

 های قومی راداند و به اين سبب جدا ماندن از ساير گروهاز تنش و تحقیر شدن میدوری 

 های قومی از سویدر خصوص تبعیض آموزدانشدهد. به عبارتی تجارب گذشته ترجیح می

 تی باان نوعی ترس در او ايجاد کرده است که مانع شکل گیری روابط دوسآموزدانشديگر 

 شود.ديگر میان از اقوام آموزدانشساير 

 ديگری است که روايتی مشابه را به اشتراک گذاشت: آموزدانشعرب( ) روح اله



پنهان دوره دوم متوسطه یدرس یهانامهدر بر تیقوم گاهيجا  

45 

 

جوری  تريم. اينمن تنها با حسین راحتم. بقیه ما رو نمی فهمن. وقتی عربی حرف بزنیم راحت»
 _باقوام غیر عر _کسی هم لهجه مون رو مسخره نمی کنه. تو مدرسه دوست شدن با بقیه

 «ا راحت نیستیمسخته. با اون

وع نه هر بعرب زبان هم همانند مورد قبل ارتباط با دوست عرب زبان خود را  آموزدانشاين 

اً دهد و دقیقهای قومی فارس و لر را ترجیح میان از گروهآموزدانشدوستی جديد با ساير 

 داند.را عامل می _مورد تمسخر قرار گرفتن _همانند مورد پیش تجارب تبعیض 

 ( آسیب به سالمت روانی2-2فرعی  مضمون

ی جداي»عالوه بر « پیامدهای تبعیض قومی»های پژوهش در مضمون اصلی بر اساس داده

 نیز ظاهر گرديد.« آسیب به سالمت روانی»؛ درون مايه فرعی «قومی

 نشان، های به اشتراک گذاشته شده در پژوهشان در روايتآموزدانشتجارب زيست شده 

تبعیض  قربانی آموزدانشنادار انواع تبعیض قومی بر سالمت روانی و آسیب به دهنده تأثیر مع

ان آموزشدانغم و اندوه در ، افسردگی، قومی است. اين تأثیرات به اشکال مختلفی چون خشم

 نمايان شده بود.

 دهد:خوبی اين تأثیر را نشان میعرب زبان به آموزدانشعنوان مثال روايت جمال به 

م حرف لهجم رو مسخره کردن يا با تیکه و کنايه باها _لر يا فارس_های ديگه هوقتی بچ»
 شدم؛ جوری که دوست داشتم حسابشونوگرفت و ناراحت میتموم وجودمو خشم می، زدنمی

اراحتیم طرم نبذارم کف دستشون؛ اما دست و پام بسته بود و نمی تونستم کاری کنم. به همین خا
 «شد.ده برابر می

ه بان ديگر منجر آموزدانشدر تعامالتش با  آموزدانشين روايت تجربه تبعیض قومی در ا

خشم  یزانای که حتی در زمان مصاحبه اين مناراحتی و ايجاد خشمی عمیق شده بود. به گونه

 اش کامالً مشهود بود.و ناراحتی از نوع گفتار و حاالت چهره

 حرومیتم، توهین، همچون تمسخر–تبعیض آمیز روايات مشابه بیشتری گويای تأثیر رفتارهای 

و  ناراحتی و خشم، افسردگی، بینیدر قالب خودکم-بر سالمت روانی  -تهديد ، حذف()

وانی رهای مختلف قومی بود. میزان پیامدهای مخل سالمت ان گروهآموزدانش –گوشه گیری 

در  مدهاوری که اين پیاطهای تجربه شده رابطه کامالً مستقیمی داشت. بهبا میزان تبعیض

 ان اقلیت بسیار باال بود.آموزدانش
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لف ان اقوام مختآموزدانشجايگاه قومیت در تعامالت ، های فوقو با توجه به يافته 2در شکل 

 با يکديگر ترسیم شده است.

 
 جایگاه قومیت در فضا و ساختار مدرسه چگونه است؟

 مضامین اصلی و، ا و ساختار مدرسههای پژوهش در خصوص جايگاه قومیت در فضيافته

 نشان داده شده است. 3صورت خالصه در جدول ها بهفرعی آن

 . جايگاه قومیت در ساختار و فضای مدرسه3جدول 

 تر و واحدهای معنایی نمونهمصادیق شامل طبقات فرعی مضمون فرعی مضمون اصلی

 

 

. جو بسته 1

اجتماعی و 

 مطیع ساز

. ساختار 1-1

عال قدرت و انف

 انآموزدانش

کنترل و نظارت اجتماعی همراه با قوانین و مقررات انضباطی 

تالش  -هاعدم پذيرش تفاوت -آموزدانشمطیع ساختن  –گیرانه سخت

 یآموزدانشعدم اهمیت به شورای  -برای يکسان سازی

 

. خأل تفکر 1-2

انتقادی و ترویج 

 سکوت

 -ساختار بسته کالس -مستمع آموزدانشالگوی غالب معلم سخنران و 

 -ان اقوام مختلفآموزدانشعدم مشارکت  -معلم تنها منبع حقیقت
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 تر و واحدهای معنایی نمونهمصادیق شامل طبقات فرعی مضمون فرعی مضمون اصلی

. مغفول بودن 1-3

قومیت در 

های برنامه

 فرهنگی

 ها و مراسماتها و بخش تربیتی مدرسه بر فعالیتتأکید شديد بخشنامه

 قومی و فرهنگی، های ملیفقدان توجه به جشن -دينی و مذهبی 

 

. فضای 2

یکی فیز

 نامناسب

. فقدان 2-1

نمادهای ملی و 

 قومی

ی ديوارهای آکنده از شعارهای دينی و مذهبی در حیاط و ديوارها 

فقدان توجه به اساطیر  -های دينی و مذهبیمعرفی شخصیت -مدرسه

 ملی و قومی يا ديگر نمادهای ملی و قومی

. افزایش 2-2

رقابت فردی و 

 کاهش صمیمیت

ن کسب نمره باالتري-ها س نفرات برتر کالستابلوهای آکنده از عک

ش کاه -رقابت بین فردی بسیار باال برای کسب نمره -آموزدانشهدف 

 -ان اقوام مختلفآموزدانشمشارکت گروهی بین 

 

 ( جو بسته اجتماعی و مطیع ساز1مضمون اصلی 

ان نش مشاهدات قوم نگار از ساختار و فضای مدرسه در خصوص جايگاه قومیت طی يک سال

کند. یمل معگردد و همچون سازمانی مطیع ساز داد که مدرسه با يک جو کامالً بسته کنترل می

 با بررسی بیشتر اين مقوله دو مضمون فرعی ظاهر شد که عبارت بودند از:

 انآموزدانش( ساختار قدرت و عدم مشارکت 1-1مضمون فرعی 

اعی همراه با قوانین و مقررات انضباطی در کنترل و نظارت اجتم دادهای پژوهش نشان میيافته

اشکال مختلفی همچون اهمیت باالی حضور و غیاب و گوشزد کردن مداوم ضرورت آن به 

آرام و منضبط ، سر کالس درس»شد شاهد جمالتی از قبیل دبیران جريان داشت. مدام می

تر التی تندتر و خشنو حتی جم« باشید؛ وظیفه خود را کامل انجام دهید؛ مؤدبانه رفتار کنید

بود که نشان دهنده جو بسته مدرسه و « خفه شید و بتمرگ سر جات تا دهنتونو ببنديد»مثل 

ان در برابر اين اعمال اقتدار بود. در آموزدانشتجمع قدرت در دست کارکنان مدرسه و انفعال 

رسه و اجرای ان اطاعت مطلق نسبت به دستورات معلمان و کارکنان مدآموزدانشواقع وظیفه 

عنوان حقیقتی مطلق بود. در اين ها و دستورات بهچون و چرای اين صحبتکامل يا پذيرش بی

ها و يا حتی استفاده از نمادهای قومی هیچ جايگاهی نداشت. میزان مشارکت ساختار تفاوت
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رای ان از شوآموزدانشان مختلف در اداره مدرسه بسیار پايین بود. روايت يکی از آموزدانش

 ی گويای همین مسئله بود:آموزدانش

 یرن کهی مدرسه بیشتر فرمالیتست و روز رأی گیری چند تا عکس می گآموزدانشآقا شورای »
 «مثالً تشکیل شده.

 ( خأل تفکر انتقادی و ترویج سکوت2-1مضمون فرعی 

 ه بود کهکرد ای در مدرسه ايجادهمه مواردی که در تم اول به آن اشاره شد؛ جو اجتماعی بسته

 وسشگری تقويت روحیه پرآموز، دانشها به در آن خبری از دادن فرصت نقد افکار و ديدگاه

ن مچنیه ان برای پرورش تفکر انتقادی نبود.آموزدانشهای مختلف توسط امکان طرح ديدگاه

های مختلف مدرسه گويای الگوی غالب سخنرانی بود به اين مشاهدات مکرر از کالس

ای بود که معلم همواره سخنران و گونهها در فضای کالس بهچینش صندلیصورت که 

نبع منها تان همواره مستمع بودند و ساختار کالس کامالً بسته بود و گويی معلم آموزدانش

ايین پسیار ان اقوام مختلف و تعاملشان باهم بآموزدانشحقیقت است. در اين ساختار مشارکت 

های دبیر گوش گرفتند برای کسب نمره خوب بايد خوب به حرفان ياد میآموزدانشبود. 

 کنند و ساکت بمانند.

 های فرهنگی و تربیتی( مغفول بودن قومیت در برنامه3-1مضمون فرعی 

ها و الیتهای تربیتی و فرهنگی مدرسه گويای تأکید شديد مدرسه بر انجام فعبررسی برنامه

 بود. قومی کامالً مشهود، های فرهنگی ملیالیتمراسمات دينی و مذهبی بود و فقدان فع

 ( فضای فیزیکی نامناسب2مضمون اصلی 

و  رهنگمشاهدات محقق از فضای مدرسه نشان از نامناسب بودن فضای مدرسه در بازنمايی ف

 د کهشها دو مضمون فرعی ظاهر نمادهای اقوام مختلف جامعه بود. با بررسی بیشتر داده

 عبارت بودند از:

 ( فقدان نمادهای ملی و قومی1-2ون فرعی مضم

شعار يا ، ديوارهای حیاط مدرسه آکنده از شعارهای مذهبی و دينی بود و حتی يک تصوير

ان آموزدانشخورد. اين فقدان برای پیامی که مرتبط با نمادهای ملی يا قومی باشد به چشم می

اهمیت دارد اهداف مذهبی و دينی ی اين پیام بود که تنها چیزی که برای مدرسه تداعی کننده
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عنوان مثال وقتی اش برای مدرسه اهمیت چندانی ندارد. بهو زندگی آموزدانشاست و خود 

ان نظرش را راجع به احاديث نقش بسته بر آموزدانشطی يک گفتگوی غیررسمی از يکی از 

 ديوار مدرسه جويا شدم روايت زير را به اشتراک گذاشت:

ای نمشون ولی تا اآلن هیچ کدوم رو يادم نیست چون همش همون چیزمن هر روز می بی»
 «تکراريه زنگ دينیه. اينا چه به درد زندگی من می خوره

 ( افزایش رقابت فردی و کاهش صمیمیت2-2مضمون فرعی 

ها بود سان برتر کالآموزدانشتابلوهای آموزشی مدرسه و راهروهای مدرسه آکنده از تصاوير 

ن التريان به همراه داشت که کسب نمره باآموزدانشی ضمنی را برای برخی که اين يادگیر

مر يافت. همین اهدف است. بدين طريق رقابت بین فردی به برای کسب نمره افزايش می

 شد.ان اقوام مختلف میآموزدانشموجب کاهش مشارکت گروهی بین 

 بحث و نتیجه گیری

ظام نهای درسی پنهان دوره متوسطه برنامه هدف از اين پژوهش بررسی جايگاه قومیت در

ی های صورت گرفته در حوزههای پژوهششک تأمل در يافتهبیجديد آموزشی بود. 

های قصد ههای درسی پنهان؛ با ايجاد درک و آگاهی بیشتر در خصوص رويدادها و پديدبرنامه

وهش در های پژگردد. يافتههای درسی و معلمان مینشده منجر به بهبود عملکرد مجريان برنامه

 ختلفهای فرعی مختلف نشان داد که جايگاه قومیت در ابعاد ممايهقالب مضامین و درون

ان و ت معلمان اقوام مختلف با يکديگر و تعامالآموزدانشبعد تعامالت _برنامه درسی پنهان 

( 1391و1390) رانعراقیه و همکامطلوب نبوده است. اين يافته با نتايج پژوهش  _انآموزدانش

ی های درسی رسمها در اين پژوهش نشان دادند که جايگاه قومیت در برنامههمسو بود. آن

 های درسی پنهان کامالً نامطلوب بوده است.دوره متوسطه و ابعاد مختلف برنامه

عارفی و ، فتحی واجارگاه، های پژوهش حاضر با نتايج پژوهش حمیدی زادههمچنین يافته

نگرش و دانش معلمان ، ها( نیز همسو بود. نتايج اين پژوهش نشان داد که ديدگاه1397) مهران

تواند يکی از کامالً مخالف با مفاهیم آموزش چندفرهنگی بوده است که البته اين امر خود می

ان در پژوهش حاضر باشد همچنان آموزدانشعلل مغفول ماندن قومیت در تعامالت معلمان و 
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، ها اين ضعف معلمان در قالب مضامین اصلی و فرعی نظیر ناآگاهی معلمانتهکه با تحلیل ياف

 ظاهر شدند. غیره  مثابه تابو يا عامل تنش وقومیت به

های گوناگونی همچون پژوهش شاه های پژوهشنتايج پژوهش با يافته، عالوه بر اين

شمشیری و  ،نوشادی (؛1389) فیاض و ايمانی (؛1387) (؛ عبدی و لطفی1387) حسنی

های ها نیز به مغفول بودن قومیت و مؤلفه( همسو بوده است. همه اين پژوهش 1390) احمدی

و ضعف بزرگ آموزش و پرورش در اين  درسی هایبرنامه تعلیم و تربیت چندفرهنگی در

ان آموزدانشبین « جدايی قومی»تواند اند. يکی از عواقب چنین ضعفی میرابطه اشاره کرده

 های پژوهش حاضر وجود داشت. اين يافته با نتايج پژوهش حسین بره در يافتهباشد ک

هم شناخت کافی و  از که اقوام مختلف دهدمی نشان خود پژوهش در ( همسو بود. وی1384)

کنند و از اين روست که  برقرار باهم ارتباط زيادی توانندو به همین دلیل نمی ندارند يا اطالعی

نابرابری »از ديگر مضامین اصلی پژوهش حاضر  ضعیف است. گر بسیاريکدي ارتباطشان با

رسد چنانچه بود. به نظر می« انتظارات متفاوت معلمان نسبت به اقوام»يا همان « تحصیلی قومی

های درسی تعلیم و تربیت چندفرهنگی جدی گرفته شود و قومیت از جايگاه مطلوبی در برنامه

های درس ايران حذف گردد. اين يافته ده نامیمون از کالساين پدي، مدارس برخوردار گردد

فقدان رويکردهای چندفرهنگی  که نشان داد (2011) 1های جانسونپژوهش با نتايج پژوهش

های شود؛ همسوست. اين يافته همچنین با پژوهشنابرابری در مدرسه می و عدالتیبی منجر به

 در قومی تحصیلی هایدادند نابرابری ( که نشان1386) ( و اسماعیل سرخ1388) آتشک

 شود؛ همسو بوده است.می تحصیلی افت دارد و باعث وجود ايران کشور نقاط از بسیاری

ر میت دها در پاسخ به پرسش سوم پژوهش با بررسی جايگاه قودر ادامه با تحلیل داده

 جودوب به ساختار و فضا دو دسته مفهومی جو بسته اجتماعی و سیستم پاداش دهی نامطلو

 های مختلفی بودند.آمد که هرکدام شامل تم

ساختار نامطلوب قدرت و انفعال »در دسته مفهومی جو بسته اجتماعی سه تم  

های فرهنگی ظاهر گرديد. و مغفول بودن قومیت در برنامه« خأل تفکر انتقادی»و « انآموزدانش

نان مدرسه و انفعال تم ساختار نامطلوب قدرت به معنی تجمع قدرت در دست کارک

                                                 
1. Johnson 
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ان اطاعت مطلق نسبت به آموزدانشان در برابر اين اعمال اقتدار بود. در واقع وظیفه آموزدانش

ها چون و چرای اين صحبتدستورات معلمان و کارکنان مدرسه و اجرای کامل يا پذيرش بی

بدل به مجريان ان صرفاً مآموزدانشعنوان حقیقتی مطلق بود. در اين جو بسته و دستورات به

ها معنا و های تفکر انتقادی برای آندستورات کارکنان بودند و تصور دستیابی به مهارت

ترين ابعاد مطلوب تعلیم و تربیت جايگاهی نداشت. اين در حالی است که يکی از مهم

ان برای دستیابی به تفکر انتقادی برای آموزدانشترغیب ، هاچندفرهنگی و متعاقب آن قومیت

 هاست.قابله با انواع ظلم و تبعیضم

رقابت و »همچنین در دسته مفهومی سیستم پاداش دهی نامطلوب شاهد ظهور دو تم 

بوديم. به اين معنی که « کاهش پرسشگری و افزايش روحیه پیروی»و « کاهش صمیمیت

برد و اين ای بود که رقابت بین فردی را بسیار باال میسیستم پاداش دهی اين دبیرستان به گونه

برد. بر ان اقوام مختلف از بین میآموزدانشرقابت افراطی صمیمیت الزم برای تعامل بین 

ان به اين باور رسیده بودند که برای کسب هر پاداشی از سمت آموزدانشاساس تم دوم نیز 

ها بود و از تمام کارکنان مدرسه نظیر مدير يا معاون مدرسه کافی است مطیع کامل آن

های تحقیق حاضر با پژوهش عراقیه و صورت تمام و کمال پیروی نمود اين يافتهات بهدستور

ها نشان دادند که وضعیت قومیت در ساختار و فضای مدرسه ( همسو بود. آن1388) همکاران

های پژوهش حاضر با عنوان بخشی از برنامه درسی پنهان نامطلوب بوده است. همچنین يافتهبه

( همسو است. وی در اين پژوهش نشان داد که محیط فیزيکی شامل نوع 0420) 1تحقیق دوسچ

و سبک و الگوی معماری ساختمان نهادهای آموزشی و شیوه چیدمان محیط کالس نیز 

هايی غیرملموس و ضمنی به همراه دارد. همچنین اين پژوهش نشان داد که ابعاد فیزيکی پیام

امکانات و تجهیزات ، صداهای محیط اطراف، اهنورپردازی، مدرسه از قبیل رنگ ديوارها

راهروهای دراز و باريک همگی دارای تأثیراتی غیرملموس و ناخواسته بر جريان ، آموزشی

 کند.ان به مدرسه کم و کمتر میآموزدانشآموزش بوده است و میل و عالقه 

و ها اين پژوهش از اين غفلت با عنوانهای يافتهديگر همسو با های برخی پژوهش

(؛ بايدی گمشده در 1394، کیهان) درسی پوچهای تعابیری گوناگونی چون مصداق بارز برنامه

آوری و ، گرشاسبی) (؛ ملت در خطر1392، محمدی و پروين، محمدی) آموزش و پرورش

                                                 
1. Deutsch 
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های میزان اهمیت و ضرورت توجه به مقوله ( نام برده اند که خود نشان دهنده ی1392، ستوده

 است. چندفرهنگی و تنوع و تکثر قومی تعلیم و تربیت

 ر گذشتهددرسی مقاطع مختلف های در برنامهها نکته حائز اهمیت اينکه اکثر اين پژوهش

یم و ان در صورت عدم اصالح جايگاه قومیت در تعلآموزدانشنسبت به آسیب پذيرتر شدن 

م نظا ه قومیت درحاضر حکايت از اين دارد که جايگا تربیت هشدار داده اند؛ اما پژوهش

نوز ه _اخیر جايگزين نظام قديم متوسطه شدههای که طی سال _آموزشی جديد متوسطه دوم

دان ه فقببا آنچه مطلوب تربیت چندفرهنگی است؛ فاصله دارد. در توجیه اين امر می توان 

 یدرست و راهبردی در خصوص جايگاه قومیت در نظام تعلیم و تربیت دوره های سیاست

، ارفیعفتحی واجارگاه و ، ؛ گرشاسبی1390، عراقیه و همکاران) دوم اشاره داشت متوسطه

 ومیت درقيگاه (. به عنوان مثال نگارندگان اين مقاله در پژوهشی ديگر نشان دادند که جا1398

تا  ه دومدرسی رسمی جامعه شناسی و تاريخ رشته علوم انسانی نظام جديد متوسطهای برنامه

 ومعرفی  "مطلوب قومیت نظیر های ل مانده است؛ به طوری که مؤلفهحدود زيادی مغفو

ره نقش دربا اطالع رسانی "، "ايجاد درک متقابل بین اقوام مختلف "، "شناساندن اقوام مختلف

 ف اقواماديان و مذاهب مختلهای معرفی آموزه "، "در شکل گیری تمدن ايرانها همه فرهنگ

بان رفی زمع"، "لوگیری از پیش داوری نسبت به اقوام مختلفآگاهی بخشی برای ج "، "ايرانی

، " آگاهی بخشی در جهت جغرافیای زندگی اقوام مختلف "، "و لهجه قومی اقوام مختلف

 قومیهای زبان و ادبیات و موسیقی گروههای انعکاس مقوله"، "کمک به تحمل آرای مخالف"

 "فقومی مختلهای و محصوالت گروه انعکاس اساطیر و قهرمانان؛ "و در نهايت، "مختلف

 رند .د نداجامعه شناسی و تاريخ رشته علوم انسانی نظام جديهای هیچ جايی در محتوای کتاب

رابطه با مغفول بودن  عالوه بر اين محققان و پژوهشگران ديگر نیز عوامل گوناگونی را در

( 1394) به عنوان مثال کیهاننظام آموزشی ايران برشمرده اند.  درسی وهای قومیت در برنامه

 برنامه ريزان و سیاستگذاران نظام آموزشی ناآگاهی در پژوهش خود به علل گوناگونی همچون

های مؤلفه درسی متناسب و مطلوب باهای برنامه نحوه ی طراحی و تدوين در خصوص

و تعلیم های نظريه جهت به کار بستن مطلوب آموزشیهای چندفرهنگی؛ کم بودن نمونه

 يادگیری در فراگیران و مربیان تقابل و مقاومت، عمل میدان در تربیت چندفرهنگی و چندقومی
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نگاه امینتی و تابووار به مقوله ی ، آموزشی نظام متمرکز غیرمنعطف بودن، مختلفهای فرهنگ

در نهايت اعتقاد و باور  و در وحدت ملیها باور به نقش مخدوش کننده ی قومیت، قومیت

 ريزان درسی به تجملی بودن آموزش چندفرهنگی اشاره کرده است.برنامه 

تعلیم  نانچهچبه هر حال اين غفلت به هر دلیلی که باشد بايد به اين نکته توجه داشت که 

 ضعف در جايگاه قومیت را اصالح، های درسی رسمیتربیت کشور و متعاقب آن برنامه

 د. درشس نوجوانی بیشتر و بیشتر خواهد ان در دوره حساآموزدانشننمايند؛ آسیب پذيری 

قب آن متعا های راهبردی و صحیح در اسناد باالدستی نظام تربیتی وفقدان چنین سیاست، واقع

وص ر خصدهای درسی پنهان های درسی رسمی منجر به تأثیر منفی هر چه بیشتر برنامهبرنامه

 شود.برخورد با مسئله قومیت و تنوع قومی در مدارس می

های درسی ممکن است مطلوب در جايگاه قومیت در برنامهتداوم وضعیت نا، وه بر اينعال

موجوديت ايران و شهروندان ايرانی مخاطره آمیز باشد؛ چرا که زمینه ساز اشغال فرهنگی برای 

؛ 1397، فتحی واجارگاه) يا زيرزمینی در مدارس ايران می گردد 1درسی سايههای و برنامه

( 1398) به عنوان مثال بازدار و همکاران (.1398فراستخواه ؛  عارفی و، اجارگاهفتحی و، بازدار

از جايگاه ها قومیت، درسی مدرسههای در پژوهش اخیر خود نشان دادند وقتی در برنامه

قومیت  ها را به دنبال داشته باشد؛مناسبی برخوردار نباشند و تحقیر فرهنگی خرده فرهنگ

عمل  درسی زيرزمینیهای اصلی شکل گیری برنامههای يکی از زمینهان به عنوان آموزدانش

با رفتارهايی همچون ارجحیت زبان مادری بر زبان رسمی و ملی؛ به  انآموزدانشکند و می

مادهای آن در مدرسه؛ تحقیر کارگیری نمادهای قومیتی در مدرسه؛ گسترش موسیقی قومی و ن

به مخالفت با محتوای برنامه درسی رسمی  ه طلبانههای ديگر و و گسترش افکار تجزيقومیت

 می پردازند.

های را فراهم کند که در آن تمام گروهمحیطی ، اين در حالیست که هراندازه که جامعه

نیز ها خصومت، قومی بتوانند رشد کنند و در شکل دهی نهادهای عمومی نقش داشته باشند

مند خواهد های قومی بهرهها و فرهنگسنتکاهش خواهد يافت و جامعه از مبنايی غنی از 

، شوندنه سانسور و نه ناديده گرفته می های انسانیدر فضايی که انواع ظرفیت، شد. درواقع
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حمیدی زاده و فتحی ) شودوحدت همگانی شکوفا می، شوندبلکه ارزشمند هم تلقی می

  (.1396، واجارگاه

های هرسمی بر چگونگی شکل گیری برنامهای درسی با توجه به نقش تأثیرگذار برنامه

، ردنددهی گهای درسی دوره دوم متوسطه از نو سازمانشود که برنامهدرسی پنهان پیشنهاد می

طبیعی و عادی تجربیات آموزشی تمام ، طوری که تنوع فرهنگی و قومی بخش اصلیبه

ا تود شو استفاده  ان باشد و محتوای قومی و فرهنگی در آموزش روزانه پذيرفتهآموزدانش

ندن برای به فعلیت رسا .های قومی و فرهنگی مختلف کشور معرفی شودبدين شکل ديدگاه

 های درسی چند فرهنگیشود در طراحی و اجرای برنامهچنین مواردی نیز پیشنهاد می

های ی مؤلفهای استفاده شود؛ چرا که همهای و چند رشتههای بین رشتهاالمکان از روشحتی

ۀ توان با يک رشتهای قومی را نمیتجربیات تاريخی و مشکالت اجتماعی گروه، بک زندگیس

ی موضوعات گیری دربارهواحد توضیح داد. همچنان که برای کمک به افراد در تصمیم

 صرف اطالعات حاصل از يک رشته کفايت، اختالفات قومی، ای مثل نژادپرستیپیچیده

ها ناند و تشريح آرستی و تبعیض زبانی دووجهی و چنداليهکند. مفاهیمی مانند قوم پنمی

و  هنر، یجغراف، ادبیات، تاريخ، های مختلفی همچون علوم اجتماعیمستلزم بررسی از ديدگاه

سی های درهای درسی چه در قالب صريح و چه در قالب برنامهفلسفه است. در نهايت برنامه

شترکی مزهای های قومی مشخصات و نیافراد تمام گروهان ياد دهد که اآموزدانشپنهان بايد به 

 يرفتهکل متفاوتی تأثیر پذهای اجتماعی بههرچند که ممکن است از برخی موقعیت، دارند

 .نندده کهای متفاوتی برای برآوردن نیازها و تحقق اهداف خود استفاباشند و يا از شیوه

 ان اقوام مختلفآموزدانش همچنین با توجه به ضعف مشهود معلمان در تعامل با

ار ر کنهای تربیت معلم دهای پیش از خدمت در دورهکنند که آموزشنگارندگان پیشنهاد می

های ضمن خدمت و حین خدمت در خصوص تعلیم و تربیت چندفرهنگی برای معلمان دوره

ث عها در معلمان بادهی و اجرا گردد؛ چرا که ارتقای اين صالحیتطور جدی سازمانبه

عی جتمااهای برابر آموزشی و احساس منزلت گردد تا فراگیران از اقوام مختلف از فرصتمی

 برخوردار شوند.
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توان مشکل تعامل ضعیف های مشارکتی و گروهی میکارگیری روشهمچنین با به

های وشکارگیری مستمر ران اقوام مختلف را تا حدودی مرتفع ساخت. در واقع بهآموزدانش

های فرهنگی شود تا فراگیران تا حدودی با سرمايههای درس باعث میدر کالس مشارکتی

های غلط ریمرور زمان پیش داوهای درسی پنهان آشنا گردند و بهاقوام ديگر در قالب برنامه

یزيکی فشود که فضای ها را اصالح نمايند. عالوه بر اين پیشنهاد میخود درباره ساير فرهنگ

نی و ايرا با هدف معرفی هر چه بیشتر اقوام _ديوارهای حیاط مدرسه، روهانظیر راه _مدرسه

 .زين شودستا مان مختلف به شعارها يا تصاويری در اين راآموزدانشايجاد احترام متقابل میان 

 منابع

 5، نوين تربیتیهای . انديشهکشورهای کارایی داخلی دوره ابتدایی استان(. 1388) محمد، آتشک
(3) ،96-55 . 

 اپ سیزدهم.چ، . تهران: نیافسانه و واقعیت، قومیت و قومیتگرایی در ایران(. 1396) حمید، احمدی
ان: تهر، تحقیق کیفیهای روش( 1389) مهوش، سرور؛ صلصالی، محسن؛ پرويزی، اديب حاج باقری

 انتشارات بشری. 
 ایمنطقه ویی در بعد قومی های فضاهای آموزشی و نابرابرینابرابری(. 1386) جعفر، اسماعیل سرخ

م و . تعلی(1380-81مطالعه موردی دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی )
 . 103-124، (23) 3، تربیت

ی الگوی طراحی و اعتباربخش(. 1398) مجید، مصطفی؛ علی عسگری، سیده زهرا؛ قادری، باغبانیان
 .65-90(.55) 14، مطالعات برنامه درسی، م متوسطهبومی برنامه درسی سواد انتقادی در دوره دو

بیین ت(. 1398) مقصود، محبوبه؛ فراستخواه، کورش؛ عارفی، مرتضی؛ فتحی واجارگاه، بازدار قمچی قیه
(. 2) 8، های برنامه درسی. فصلنامه پژوهشمفهوم برنامه درسی سایه در نظام آموزشی ایران

274-245. 
ن نامه پايا، ها نسبت به دموکراسی در ایرانهویت جمعی و نگرش (.1384) محمدعثمان.، حسین بر

 دکتری منتشر نشده. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی.
(. 1393) کوروش، نعمت اهلل؛ فتحی واجارگاه، محمود؛ موسی پور، رحمت اهلل؛ مهرمحمدی، خسروی

اره رای آزادسازی تصمیم گیری دربهای آن بشوآب و داللت« نظریه عملی»جستاری پیرامون 
 .36-49(. 32) 8، مطالعات برنامه درسی ايران، برنامه درسی

م و فصلنامۀ تعلی، مثابه رویکردی در آموزشچندفرهنگی به(. آموزش 1379) محمدجواد، جوادی
 .9-26، (3) 1، تربیت: ويژه جامعه شناسی آموزش و پرورش
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و  1378 زمستان، سال نخست، فصلنامه مطالعات ملی، ماعیمیزگرد وفاق اجت(. 1378) مسعود، چلبی
 .1379بهار 
گذاری فصلنامه سیاست، گذاری قومی در جمهوری اسالمی ایرانسیاست(. 1394) جعفر، حق پناه

 .40-46(. 2) 2، عمومی
د منحلیل نظامت(. 1397) گلنار، محبوبه؛ مهران، کورش؛ عارفی، کتايون؛ فتحی واجارگاه، حمیدی زاده

 .25-38، (42) 12، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام، آموزش چندفرهنگی در ایران
، زیرزمینی تأملی بر مفهوم اشغال فرهنگی و برنامه درسی سایه یا(. 1397) کورش، فتحی واجارگاه

 .1-5، (17) 9، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
ن انجم، میزگرد گروه تخصصی صلح، ن صلح در ایرانشرایط امکا(. 1398) مقصود، فراستخواه

 .1398آذرماه  17، جامعه شناسی ايران
های درسی بررسی نمادهای هویت ملی در کتاب(. 1389) فريبا، ايراندخت و ايمانی قوشچی، فیاض

ر سال تجربی و ریاضی فیزیک د، های علوم انسانیتاریخ و علوم اجتماعی دورۀ متوسطه رشته
 .29-63، (17) 6، . فصلنامۀ روانشناسی تربیتی1388-89تحصیلی 

و روان  فرهنگ مشاوره، دانش چندفرهنگی و ارتقای سبک زندگی در ایران(. 1392) علیرضا، صادقی
 .1-15، (13) 3، درمانی

: های تدوین برنامۀ درسی چندفرهنگی در ایرانها و ضرورتویژگی(. 1391) علیرضا، صادقی
 .93-121، (17) 5، . فصلنامۀ راهبرد و فرهنگئۀ راهبردهاها و ارابررسی چالش

سالمی طراحی برنامه درسی چندفرهنگی تربیت معلم ابتدایی جمهوری ا(. 1390) علیرضا، صادقی
 بايی.ه طباطدانشگاه عالم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، . رساله دکتری منتشر نشدهایران

ه علمی . فصلنام حاکمیت ملی و تنوع قومی در ایران، شدن جهانی(. 1381) علی اصغر، صباغ پور
 .143-161، (2) 11، پژوهشی مطالعات ملی

تدایی بر های فارسی و تعلیمات اجتماعی دوره ابتحلیل محتوای کتاب(. 1387) شهرزاد، شاه حسنی
ی و بوم همايش جهانی شدن، ملی وجهانی شدن، های قومیاساس میزان برخورداری از مؤلفه

، ايران هشتمین همايش انجمن مطالعات برنامه درسی.، هاها و فرصتماندن برنامه درسی: چالش
 آبان.. 9و  8، مازندران

، تلفیق(. 1388) نعمت اهلل، احمدعلی؛ فاضلی، کورش؛ فروغی ابری، علیرضا؛ فتحی واجارگاه، عراقیه
وم ای در علالعات میان رشتهفصلنامه مط، راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی

 .149 -165، (1) 2، انسانی
بررسی (. 1390) نعمت اهلل، احمدعلی؛ فاضلی، کورش؛ فروغی ابری، علیرضا؛ فتحی واجارگاه، عراقیه

 .56-75، (23) 6، . فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايرانجایگاه قومیت در برنامه درسی پنهان
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(. 1391) نعمت اهلل، احمدعلی و فاضلی، فروغی ابری، کورش ،علیرضا؛ فتحی واجارگاه، عراقیه
فصلنامه ، ای آکسیمورون در برنامه درسی صریح مدارس متوسطه ایرانپدیده، قومیت
 .57-85، (40) 10، های آموزشینوآوری

دفرهنگی بررسی وضعیت آموزش چن(. 1389) مسعود، کیوان؛ سلطانی، نعمت اله؛ بلندهمتان، عزيزی
 3يران. فصلنامۀ انجمن آموزش عالی ا، تربیت معلم شهر سنندج از منظر دانشجویان در مراکز

(2) ،78-55. 
لوم عپرورش چندفرهنگی در محتوای برنامۀ درسی وتحلیل جایگاه آموزش(. 1394) جواد، کیهان

 4، یمطالعات آموزشی و آموزشگاه، شانونروشِ آنتروپیاجتماعی و فارسی دورۀ ابتدایی به
(1) ،95-79. 

در  بررسی جایگاه قومیت(. 1398) محبوبه، کوروش؛ عارفی، ايوب؛ فتحی واجارگاه، گرشاسبی
، هبهانمطالعه موردی دبیرستان پسرانه شهید بخردیان ب) های درسی مقطع دوم متوسطهبرنامه

گاه نشدا، تیدانشکده روانشناسی و علوم تربی، رساله دکتری منتشر نشده رشته برنامه ريزی درسی
 شهید بهشتی تهران.

اعی نقش و کارکرد تعلیمات اجتم(. 1390) حبیب، بابک؛ احمدی، محمودرضا؛ شمشیری، نوشادی
 1، سیهای برنامه در. فصلنامه پژوهشپنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل گیری هویت ملی

(1 .)167-139. 
مشده سی چندفرهنگی؛ بایدی گی دربرنامه(. 1392) احسان، پروين صمد؛، آزاد؛ محمدی، محمدی

 ارومیه.، همايش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی، در نظام آموزش متمرکز ایران

ایی برنامه ارزشیابی استلزامات و اقتضائات اجر(. 1389) سیدحسین، نعمت اهلل؛ صابری، موسی پور
 .62-88، (18) 5، . فصلنامه مطالعات برنامه درسیدرسی جمهوری اسالمی ایران

 رویکردها و، هابرنامه درسی پنهان در برنامه درسی: نظرگاه(. 1387) محمود، مهرمحمدی
 ها.هتهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگا، . ويراست دوماندازهاچشم

 . تهران: سمت.راهنمای عملی پژوهش کیفی، (1385) حیدرعلی، هومن
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