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Introduction: The situation in societies where inequality is prevalent manifests itself in ways 
in which inequality is assumed to be natural and related to the socioeconomic status of 
individuals and social groups, the space that establishes relationships, produces and reproduces 
inequality. This causes many changes at the community level that go beyond the individual and 
family dimensions and also shape social, economic and cultural structures and relationships. 
One of the most important areas is education, which has always been studied theoretically and 
empirically and has been subject to changes and developments. One of these changes, which 
has become an instrument for important and constructive change through the educational 
institution and its philosophy, is the “commodification” of education. Generally, this term is 
used to describe how a consumer culture is created in daily life through a series of clever and 
hidden processes that encompass all aspects of the existence of social life. In other words, 
education has come under the control of the economic sphere and, as a link in the chain, has 
influenced the system of inequality. Therefore, taking into account the approaches of Marx, 
Lukacs and Polani to the commodification and domination of market relations, we try to 
formulate this concept. Using these descriptions, we can ask: “Under what conditions has 
commodification occurred in education in suburban Sanandaj, and in what social context does 
it create inequality? And how do education administrators and teachers in these neighborhoods 
interpret the status quo?” 
Method: The method used in this study, which is objectively grounded, is critical ethnography 
derived from Karaspiken’s five-step methodology, which aims to critique and change the 
status quo. The study area was the suburb of Sanandaj and data collection was done through 
semi-structured interviews with 35 teachers and directors of education in the city of Sanandaj. 
Findings: Findings indicate that the monolog-based data (initial and general assumptions of 
the researchers) are consistent with and confirm the data obtained from the interviews (dialog-
based). Interpretation of the data concepts suggests four secondary categories: Differentiation 
through education, tendency toward private education in upscale urban areas, limited access to 
educational facilities and opportunities in marginalized areas, and extreme poverty of 
marginalized families. Analysis of these secondary categories shows that education has 
become an important tool to differentiate upper class families from other families in other 
areas, including marginalized areas. The tendency of the upper and affluent classes to “special 
schools,” “remedial classes,” “nonprofit schools,” and “private teacher employment,” as well 
as the “purchase of educational and cultural products,” etc., show the distinction that students 
make. Marginal areas have less or no share in these facilities. This occurs in a situation where, 
due to the commodification of education and the privatization of education, the inclination of 
upper class families to private and non-government schools has increased. This is less common 
in marginalized areas. Due to the economic and cultural poverty of families, public schools 
with low facilities for students and their families are prevalent in these areas. This is related to 
the neglect and institutional rejection of education manifested in inadequate resources and 
facilities in marginalized areas. 
Conclusion: The explanation of these categories indicates that not everyone has access to 
education and the resulting inequality is exacerbated, especially in marginalized areas. 
Therefore, if we are to adopt a solution and proposal to address urban inequality, we must first 
address educational inequality to provide access to education for all while improving facilities 
and opportunities in the suburbs. 
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ایجاد تغییرات مهم و  برایعنوان یک ابزار  ت مهم در چند سال اخیر که نهاد آموزش و فلسفة آن را بهیکی از تغییرا: مقدمه

ها و امکانات آموزشی  سبب آن دسترسی به فرصت ای که به مفروضه آن است. «شدن کاالیی»سازنده، دستخوش تحول کرده است، 
شدن درصدد  کردها و نظریات مارکس، لوکاچ و پوالنی درمورد کاالییاست. در پژوهش حاضر با درنظرداشتن روی از بین رفتهبرابر 

 بندی نظری و تجربی این مفهوم در مناطق حاشیة شهر سنندج برآمدیم. صورت

ای کاراسپیکن است که در پی نقد و تغییر وضع  مرحله شناسی پنج نگاری انتقادی برگرفته از روش روش مورد استفاده، مردم: خو 

ن و مدیران آموزشی شهر سنندج صورت انفر از معلم 56یافته با  ساخت نیمه ةها از طریق مصاحب رد. گردآوری دادهموجود قرار دا
 ها از اعتبار تفسیری استفاده شده است. ها از تحلیل تماتیک و برای اعتبار آن گرفته است. در تحلیل مصاحبه

ها  آمده از مصاحبه دست های به مفروضات اولیه و کلی پژوهشگران( با دادهمحور ) های مونولوگ دهد داده ها نشان می یافته: ها ا:ته

ثانویة تمایز به میانجی  ةها، حاکی از چهار مقول . تفسیر مفاهیم حاصل از دادهکردندها را تأیید  و آن ندمحور( همخوانی داشت )دیالوگ
های آموزشی در مناطق  به امکانات و فرصت سازی آموزش در مناطق شمال شهر، کاهش دسترسی آموزش، تمایل به خصوصی

آن را با چالش نابرابری آموزشی  ةویژه مناطق حاشی نشین است که شهر سنندج و به محرومیت فقر در مناطق حاشیه ةحاشیه و تل
 است. ساختهمواجه 

از ایجاد  نشانای است که  هنتایج نشان از عدم دسترسی همه به آموزش و تشدید نابرابری ناشی از آن مقولة هست: گیر نتیجه
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 مقدمه و طرح مسئله
نابرابری مفروض و طبیعی جلوه  ،دهد که در آن می صورتی خود را نشان ها نهادینه شده است به وضعیت در جوامعی که نابرابری در آن

و نابرابری را  دهد میفضایی که مناسبات را شکل  ؛های اجتماعی مرتبط است افراد و گروه 1اقتصادی-داده شده و با پایگاه اجتماعی
با کسب موضعی نسبتاً مساعد از نظر کند که هر عامل اجتماعی  را چنین ترسیم می 5«بازتولید» 8ویبورد ری یپ کند. تولید و بازتولید می

طور ناخودآگاه، تمایل دارد این  میزان سرمایه )با سودآوری مادی و نمادی(، میزان رضایت، چه اجتماعی و چه شخصی، آگاهانه یا به
شود که از  می(. این امر تغییرات زیادی را در سطح جامعه سبب 65-68: 1526میراث را به اخالف خود منتقل کند )شویره و فونتن، 

های بسیار  دهد. یکی از عرصه بعد فردی و خانوادگی فراتر رفته و ساختارها و مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را هم شکل می
و تغییرات و تحوالتی را از سر گذرانده است. یکی از این  گرفتهنظری و تجربی قرار  ةمهم، آموزش است که همواره مورد مداق

 0«شدن کاالیی»ده، کرایجاد تغییرات مهم و سازنده دستخوش تحول  برایعنوان یک ابزار  هاد آموزش و فلسفة آن را بهتغییرات که ن
ایجاد فرهنگ مصرفی در زندگی روزمره توسط  ۀمنظور توصیف نحو بندی، این مفهوم به طورکلی و در یک جمع آن است. به

 (.8111، 6اجتماعی را دربرگرفته است )گودنر یشود که تمام ابعاد هستی زندگ ده میای از فرایندهای زیرکانه و پنهانی استفا مجموعه
مبادله درنظر گرفته  صورت کاالیی قابل ها به این واقعیت اشاره دارد که همه یا بخش مهمی از خدمات و ارزش هشدن ب کاالیی

دهد که یک ارزش یا خدمت  شدن زمانی رخ می االییدرواقع ک .شوند ها خریداری می شوند؛ یعنی در برابر پرداخت هزینة آن می
 کاال مبادله شود. ةمثاب اجتماعی و فرهنگی به

اند. همچنان که  گرفته مبادله مورد توجه قرار کاالهایی قابل ةمثاب د که خدمات آموزشی بهکرتوان چنین استدالل  حال می بااین 
توان در هر سطح از آموزش، از آموزش ابتدایی تا آموزش عالی مشاهده  شدن آموزش را می کند کاالیی ( استدالل می8115) 5کانل

جمله شهر سنندج و در میان  تر و در مناطق مختلف ایران از صورت آشکار در مدارج علمی و مقاطع پایین کرد. امروز این وضعیت به
های تقویتی، مدارس غیرانتفاعی و  ، کالسجایی که برآیند آن با مفاهیمی مانند صنعت کنکور ؛شود مدارس سطح متوسطه دیده می

درآمد و اشتغال،  ۀاین وضعیت، موجبات بازتولید نابرابری را فراهم ساخته و نابرابری را از حوز ةتفسیر است. ادام معلم خصوصی قابل
میدان  ۀآموزش سوق داده است. به عبارتی، امر آموزش تحت سیطر ةسمت مسئل های اقتصادی به محل سکونت و دیگر شاخص

بنیادین این  ةحال، مفروض های یک زنجیر، نظام نابرابری را تحت تأثیر خود قرار داده است. بااین حلقه ةمثاب اقتصادی درآمده است و به
کند و در مناطق  ها و امکانات آموزشی، نابرابری را تشدید می پژوهش چنین است که این امر با توجه به عدم دسترسی به فرصت

پذیرند، مناطق حاشیة شهرها  شدن آموزش می این مناطق که بیشترین تأثیر را از کاالیی ةشناسایی است. از جمل قابل مختلف شهری
جمعیت این شهر را به خود اختصاص داده و دارای جمعیتی بالغ بر  60/1که دارد نشین  حاشیه ةناحی 85است. شهر سنندج بیش از 

ای از نظر فقر و نابسامانی و کمبود امکانات آموزشی، این مسئله باید بیشتر مورد  ناطق حاشیههزار نفر است. با توجه به وضعیت م 851
شدن تحت چه شرایطی در آموزش در مناطق  طرح است که کاالیی بررسی نظری و تجربی قرار گیرد. با این اوصاف، این سؤال قابل
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شود. مدیران و معلمان  چه زمینه و بافت اجتماعی سبب نابرابری میای شهر سنندج اتفاق افتاده است و این امر با توجه به  حاشیه
 دهند؟ آموزشی در این مناطق چه تفسیری از وضعیت موجود ارائه می

 چارچوب مفهومی
شرح و تفسیر بنیادهای نظری در  رمبتنی ب ،با توجه به موضوع این پژوهش اتخاذ رویکردی یکپارچه که بتواند اهداف را پوشش دهد 

، نابرابری آن تبع شدن علم و به آنچه مسئلة اصلی تحقیق روی آن بنا شده، کاالیی ،در این پژوهش .وحوش مفاهیم اصلی است حول
چگونگی پیوند این مفاهیم با میدان  ،شهر سنندج ةن مدارس متوسطامعلم و مدیران آموزشی ةآموزشی است که با درنظرداشتن تجرب

 یم.کن را ارائه میمورد مطالعه 
منطق کاالیی  ةو... از دیرباز به موضوع سلط 1یپوالن کارل لوکاچ، جورج مارکس، نظران و اندیشمندان زیادی از جمله کارل احبص

اند. غالباً این اندیشمندان نظرات خود را در تقابل با اقتصاددانان کالسیک نظیر  و مناسبات بازار بر سپهر اجتماعی جهان مدرن پرداخته
ها کلیت نظام اجتماعی را به  اند. منطقی که به گمان آن داری تاخته اردو و... سامان داده و به منطق حاکم در سرمایهآدام اسمیت، ریک

شدن ریشه در افکار کارل مارکس دارد  رساند. مفهوم کاالیی سان کاال در بازار به فروش می چیز را به کند و همه نفع اقتصاد مصادره می
استیالی  ،رود تا فرایندی را توصیف کند که از نظر مارکس کار می انگاری به و طلسم 8وارگی انگاری، شیء بت و در کنار مفاهیمی مانند

داری، اقتصاد بورژوازی،  شود. از دیدگاه مارکس، در دنیای سرمایه داری بر منابع ثروت و قدرت جامعه بدان شیوه ایجاد می نظام سرمایه
بخشد که گویی ارزشی مستقل از  ها می قدرتی جادویی به آن ،کند و با این کار د کاالها تعریف میطور ذاتی در خو ارزش کاالها را به

شود. او به  گوید کاال محصول کار است اما از نیازها، اهداف و هستی نیروی کار جدا می روابط اجتماعی و اقتصادی دارند. مارکس می
 کشاند. رویکرد انتقادی از کارل مارکس شروع شد و بعدها ادامه پیدا کرد. ولیداتش میای آن را به بستر روابط انسان با ت طرز موشکافانه

انگاری کاالی مارکس، مفهوم  بت ۀاش تحت تأثیر این جریان قرار گرفت و با بسط اید های فکری نیز در یکی از دوره جورج لوکاچ
مرکزی  ةگیرد که به باورش مسئل م مارکسیستی کاال درنظر میورودش به این مقوله را مفهو ةکند. وی نقط را مطرح می 5انگاری شیء

فقط قلمرو اقتصاد بلکه  (. لوکاچ برخالف مارکس نه572: 1595های آن است )ریتزر،  جنبه ةداری در هم سرمایه ةو ساختاری جامع
عقالنیت  ةز تفسیر وبر از مدرنیته و سلطباره وی با الهام ا گیرد. دراین داری را مصداق بارز شیءانگاری درنظر می سرمایه ةکلیت جامع

داری، خواه ارتباط  هر ارتباط اجتماعی در حاکمیت سرمایه ،پردازد. به باور لوکاچ داری می صوری به نقد مارکسیستی نظام سرمایه
سبات اجتماعی، ءانگاری عام منا شی .اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا فکری بر طبق مقتضیات عقالنیت ابزاری دگرگونی پذیرفته است

 (.555-558: 1595وارگی کاال خوانده است )کالینیکوس،  از پیامدهای آن چیزی است که مارکس آن را بت
در  یاست. پوالن یپوالن گر تاخته است، کارل اندیشمند دیگری که به اقتصاددانان کالسیک و طرفداران منطق بازار خودتنظیم

 5شدگی اقتصادهای نابازار و فک 6شدگی ، با طرح مفهوم حک0روزگار ما یاقتصاد و یاسیس یها خاستگاه :بزرگ یدگرگونکتاب 
جای آنکه اقتصاد تابع منطق سپهر اجتماعی، اخالقی و سیاسی  مدرن به ةد که در جامعکن مهم تأکید می ةاین مسئل بر اقتصاد بازار،

ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1. Polanyi, K. 

2. fetishism 

3. reification 

4. The great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Times 

5. embeddedness 
6. disembeddedness 
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شدگی بر این امر داللت دارد که اقتصاد نه مستقل  . حکها را ضمیمه و تابع خود کرده است برعکس منطق اقتصاد، این ساحت ،باشد
بودن در روابط اجتماعی جای بگیرد، روابط اجتماعی  در عوض اینکه اقتصادی» .بلکه تابع مذهب، سیاست و مناسبات اجتماعی است

دهای ماقبل مدرن وجود داشته این ویژگی همواره در اقتصا ی،(. از نظر پوالن51: 1591)پوالنی، « در نظام اقتصادی جای گرفته است
منطق بازار است. سرانجام به  ةجای تابعیت اقتصاد از جامعه، این جامعه است که تابع و ملحق گر به اما در نظام بازار خودتنظیم ،است

یعنی ادارۀ  دهی جامعه دارد: این دقیقاً همین دلیل است که کنترل نظام اقتصادی از سوی بازار، پیامد چشمگیری برای کلیت سازمان
جای اینکه نظام اقتصادی در مناسبات اجتماعی حک شود، مناسبات اجتماعی در نظام اقتصادی حک  جامعه همچون ملحقه بازار. به

سازی کاالهای ناموهوم )نیروی کار، طبیعت و...( تحت لوای  (؛ بنابراین نقد جریان کاالیی98: 1597شود )به نقل از امیرپناهی،  می
نظم حاصل از  ۀسیطر ةنتیج کردن همه چیز در کاالیی ،آن ةواسط دارد که به گام مهمی در فهم فرایندی برمی ،بازارلیبرالیسم 

امر اجتماعی و مسائل  دنران حاشیه به ،در این میان، آنچه حائز اهمیت است .داری است سرمایه ةای حتمی در جامع لیبرالیسم بازار نتیجه
)پوالنی، « کند ما را با واقعیت جامعه مواجه می ،شهر بازار کنارگذاشتن آرمان»کند که  نی گوشزد میپوال .های اجتماعی است و آسیب

1591 :857.) 
پرورش  و شرایطی را پدید آورده است که به نظام آموزش ،شدن آموزش بندی نظری و تجربی حاکی از آن است که کاالیی جمع

ای مبتنی بر سود بر آن حاکم است. از دیگر سو، حوزۀ آموزش عمومی و  و منطق مبادله بازاری برای مبادلة کاالی نگریسته شود مانند
آنچه  .آیند که توانایی رقابت در بازار آموزش عالی را داشته باشند خاصه مدارس دولتی و غیردولتی درصدد پرورش مشتریانی برمی

ترین نمودهای آن، افزایش انواع مدارس  شود که ملموس یاد می« ورصنعت کنک»عنوان  بااز آن  رد،شدت رواج دا ما به ةامروزه در جامع
های خصوصی، معلمان خصوصی و... است که تماماً مبتنی بر منطق بازار است.  ها، کالس غیرانتفاعی، مؤسسات، آموزشگاه

همسوبودن ارتباط این دو مفهوم با  هشدن و بازتولید نابرابری مورد خوانش قرار گرفت، ب ها درمورد کاالیی آن یپردازانی که آرا نظریه
عنوان  از آن به ،دانند که طبقات برخوردار ها نظام آموزشی را بازتولیدکنندۀ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی می هم اشاره دارند. آن

 نند.ک های فرهنگی و آموزشی استفاده می ابزاری برای تصاحب سرمایه
 ،داری بر امر آموزش است که درنتیجة آن شود، تسلط مناسبات بازار و سرمایه آنچه از مبانی نظری و تجربی استنباط می

دهد.  شدن با تسلط امر اقتصادی بر آموزش، مناسبات اجتماعی را هم شکل می شدن آموزش محقق شده است. کاالیی کاالیی
ظریات مارکس، لوکاچ و پوالنی انعکاس داشته شدن، در ن ند. مفهوم کاالییهستمناسباتی که اساساً نمایانگر نابرابری و بازتولید آن 

ها این  طرح این است که آن اما نکتة قابل ،دهند داری نسبت می ها این امر را به مناسبات اجتماعی و اقتصادی سرمایه است و آن
 اند. ن پرداختهه آو در سطح انتزاعی و نظری باند  نکردهتحلیل  و مناسبات را در نظام آموزشی تجزیه

 تجربی ۀپیشین
همچنین بسیاری از  .شدن آموزش برگرفته از نظریات مارکسیستی و رویکرد چپ به این مسئله است کاالیی ةبیشتر مطالعات در زمین

بندی کلی  ند که در یک جمعهستهای نئولیبرالیستی  شدن آموزش با سیاست وحوش ارتباط کاالیی مطالعات در کشورهای مختلف حول
های موجود  به نقد سیاست ،بنیادین که آموزش به کاال تبدیل شده است ةها با درنظرداشتن این مفروض توان گفت اکثر آن می

 .اند کرده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه اند پرداخته
 تبدیل که آموزش به کاال ه استدیبه این نتیجه رس« شدن آموزش با تأکید بر مقطع ابتداییاالییک» ةنام ( در پایان1595اکبری )

 دهد. شده است و این امر را به نئولیبرالیسم پیوند می
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به تحلیلی انتقادی با روش تحلیل دربارۀ « پرورش( و صنعت آموزش )تحلیل انتقادی از آموزش»( در مقالة 1595کریمی )
توان آن را در زیر لوای  که میپرورش، از جمله فرهنگ، فرایند یادگیری، نظام تعلیم و تربیت پرداخت  و مرتبط با آموزش های همقول

دلیل چیرگی  ها و معایب هردو مقوله نامطلوبی وجود دارد که به بین کاستیکه  رسید نتیجه به این گفتمان موفقیت قرار داد. محقق
 شود. برده، از جانب متفکران رسمی و غیررسمی نادیده گرفته می گفتمان نام

ورزی در میدان مدرسه )مورد مطالعه:  نگاری انتقادی طرد اجتماعی و خشونت ردمم»( در پژوهش 1011زاده ) قادرزاده و رستمی
آموزان از طرد اجتماعی و  نگاری انتقادی به تجربیات دانش با روش مردم« دوم پسرانه شهر سنندج( ةآموزان مدارس متوسط دانش

با طرد  هدر مواجه آنان مدرسه قرابت ندارد و درنتیجه ةآموزان با نظام سلط که نظام معنایی دانش نشان داد . نتایجپرداختند خشونت
 دهند. ورزی را بروز می اجتماعی، انواع خشونت

با روش اسنادی و « چینتوسعه: با تمرکز بر  سازی آموزش و تأثیرات آن در کشورهای درحال کاالیی»( در پژوهش 8115) 1یانگ
توسعه  ها از سوی کشورهای درحال در کشورهای غربی و اتخاذ آن سیاست های نئولیبرالیستی حاکم شدن سیاست تحلیلی به نقد غالب

 پی ها که تنها درشدن این سیاستغالب  که است آن بیانگر نتایج پرداخته است.شدن آموزش در کشور چین  کاالییویژه به

  .کرده است ممحرو تحصیل حق از را کودکان از بسیاری و متزلزل را چین آموزش اساس و پایه اندسودجویی
انجام شده  SPSSکه با روش کمی و تحلیل « 5جو آموزان صلح های آموزشی: مورد ویژه دانش نابرابری» بررسی ( در8116) 8نش 

پرورش تا حد زیادی تشخیص داده شده  و شناسی آموزش علی بین آرزوها و پیشرفت تحصیلی توسط جامعه ای که رابطه کردعنوان 
تر است. محقق نتیجه  دهد این ارتباط پیچیده نژادی نشان می-های قومی ویژه مطالعات مربوط به اقلیت ر بهاما مطالعات معاص ،است

 آموزان ضعیف است.  شان، مانند پیشرفت تحصیلی دانشمهمرغم آرزوهای  جو علی آموزان صلح پیشرفت دانش ،که در نیوزلند گرفت
شدن آموزش بر رفتار دانشجویان  تأثیر کاالیی« پرورش در انگلستان و شدن آموزش کاالیی»( با عنوان 8117) 0پژوهش شکری

. محقق با استفاده از روش کمی و ارزیابی نظرات دانشجویان دربارۀ آموزش و اسناد موجود به را بررسی کرد عنوان مشتری به
مدت را به جای  های آموزشی کوتاه شدن آموزش، لذت د که کاالیییو به این نتیجه رس پرداخت شدن آموزش در انگلستان کاالیی
سازی آموزش باید  گیرد که کاالیی بنابراین نتیجه می ؛دهد مدت آموزشی، برای دانشجویان قرار می های ماندگار طوالنی ارزش

 متوقف شود.

 شناسی تحقیق روش
به توصیف یا  ،حقق از طریق آننگاری روشی کیفی است که م است. مردم 6نگاری انتقادی روش مورد استفاده در پژوهش حاضر مردم

انجام تحقیق میدانی هنگامی مناسب است که سؤاالت  .پردازد ها، رفتارها، عقاید و زبان مشترک یک گروه فرهنگی می تفسیر ارزش
انی نگاری به شکل سنتی روشی مید گروهی از مردم باشد که با یکدیگر در حال تعامل هستند. مردم تحقیق مستلزم فهم، درک و توصیف

شود و سعی دارد با هرچه  عنوان ابزار پژوهش وارد عرصه می و رویکردی برای نوشتن توصیف شده است. در این مطالعات، پژوهشگر به
بودن و  شود تا همواره بین محقق می سببها و افراد، دیدگاه درونی آن فرهنگ را استخراج کند. این موضوع  ترشدن به موقعیت نزدیک

ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1. Yang 

2. Nash 

 کنند. می زندگی نیوزیلند در که هستند مهاجری نژادهای و ها اقلیت از ها آندارند.  عضویت صلح های انجمن در نیوزیلند در که آموزانی . دانش5
4. Shukry 

5. Critical ethnographies 
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محقق (. 8115، 1کننده باشد )پالت تواند کمک ها، بازاندیشی می تعدیل این چالش منظور به .دن دوگانگی ایجاد شودبو عضوی از فرهنگ
دهد. اتنوگرافی انتقادی درواقع  های ارزشی، اعتقادی و فرهنگی را در گروهی از افراد یا جوامع مورد مطالعه قرار می در این راستا جنبه

 (.8111و همکاران،  8های اجتماعی است )استهاورینگ قدرت، پرستیژ، جایگاه و اقتدار افراد و گروه انجام همین کار با تمرکز بر
تحقیقی اتنوگرافی انتقادانه، راهنمای عملی و در  (1995) 5کاراسپیکنبرای روش انجام کار به پنج مرحله از تحقیق انتقادی که 

 و . تجزیه8؛ (محور های مونولوگ ها )داده داده ة. تدوین و ثبت اولی1»ه است: که به این شیوکنیم  می، رجوع کردارائه  نظری آموزشی
عنوان  . روابط ساختار به6. توصیف روابط ساختاری )تفسیر(؛ 0محور(؛  گو )دیالوگو های گفت . تولید داده5تحلیل ترمیمی مقدماتی؛ 

ها را  و سپس آنکردیم درنظرداشتن مفروضات اولیه و کلی شروع  (؛ بنابراین با05: 1995)کاراسپیکن، « ها )تبیین( توضیحات از یافته
 .کردیم. سپس به تفسیر و تبیین نظرات اقدام یمشوندگان در میان گذاشت با مصاحبه

نفر از مدیران آموزشی در سطح شهر سنندج و  56با  و ها اتخاذ شد عنوان راهبرد گردآوری داده یافته به ساخت راهبرد مصاحبة نیمه 
د و سپس با توجه به پاسخ شویژه مناطق حاشیه به عمل آمد. براساس سؤاالت و اهداف پژوهش، سؤاالت کلی مطرح  به

 51ها از  شد که با توجه به فرایند کار، زمان مصاحبه ها سؤاالت متناسب دیگری پرسیده می ها، از آن گیری آن ها و جهت شونده مصاحبه
 ؛ندبودتغییر و تعدیل  شوندگان قابل دهی مصاحبه ت با درنظرداشتن اطالعات، آگاهی و جهتو سؤاال بوددقیقه متغیر  91دقیقه تا 

برفی  بنابراین تمرکز پژوهشگر بیشتر بر مسیر مصاحبه، با توجه به اهداف و سؤاالت اصلی صورت گرفت. در این مرحله به روش گلوله
ها با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک یا مضمونی  حاصل از مصاحبه های ها( و تحلیل داده یم )اندوختن دادهرداطالعات را کسب ک

که  گرفتهایی قرار  پژوهشگران در قالب مفاهیم کلی در ارتباط با داده ةشناختی کاراسپیکن، مفروضات اولی انجام شد. براساس روش
نتایج این  شدند.بندی و تفسیر  نظر دسته ردبراساس موضوع و دامنة بحث موها  دادهسپس  .شوندگان در اختیار قرار دادند مصاحبه

اعتبار  بهره گرفته شد. ها از اعتبار تفسیری شود. برای اتخاذ اعتبار یافته صورت توضیحی ارائه می عنوان روابط ساختاری به تفسیر به
د مطالعه قرار داده، نسبت کنندگان به آنچه پژوهشگر مور تفسیری به تصویرکردن و بیان صحیح معانی اشاره دارد که توسط مشارکت

کنندگان پژوهش، افکار، عواطف،  های مشارکت طور اخص این نوع اعتبار به میزان فهم و انعکاس صحیح دیدگاه داده شده است. به
هسته  ة، مقولها ه(. درنهایت از تفسیر این مقول829-822: 1997، 0ها در گزارش ناظر است )جانسون احساسات، تمایالت و تجارب آن

 دهنده به آن است. شود که مبین موضوع مورد پژوهش با توجه به شرایط و روابط ساختاری شکل حاصل می

 ها یافته
شوندگان  یافته از مصاحبه ساخت نیمه ةسؤاالت در قالب مصاحبکه  بود با توجه به اهداف و ماهیت کار تحقیق کیفی، سعی بر آن

شدن آموزش و نقش آن در نابرابری پرداختیم که  به چگونگی روند کاالیی ،آموزشیپرسیده شد که برمبنای نظرات آنان حول مسائل 
 نشین از دیدگاه مدیران و معلمان مورد توجه واقع شده است. وضعیت آموزشی در مناطق حاشیه ،در آن

  

ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1. Pellatt 

2. Eshauering  

3. Caraspican 

4. Johnson 
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 شوندگان . مشخصات مصاحبه1جدول 

 سهنوع مدخ سم  و سابقۀ مد ر   مدخک تحصیلی سن جنس شونده کد مصاحبه

 دولتی سال 5مدیر دبیرستان پسرانه/  کارشناسی ارشد 50 مرد 1

 غیردولتی سال 9مدیر دبیرستان پسرانه /  کارشناسی ارشد 55 مرد 8

 دولتی سال 18مدیر دبیرستان پسرانه /  کارشناسی 65 مرد 5

 حاشیه-دولتی سال 10مدیر دبیرستان پسرانه /  کارشناسی 68 مرد 0

 دولتی سال 5مدیر دبیرستان دخترانه /  ارشد کارشناسی 56 زن 6

 دولتی سال 5مدیر دبیرستان پسرانه /  کارشناسی 59 مرد 5

 غیردولتی سال 6مدیر دبیرستان پسرانه/  کارشناسی 01 مرد 7

 دولتی سال 6مدیر دبیرستان دخترانه /  کارشناسی 08 زن 2

 غیردولتی وابسته به دانشگاه الس 5مدیر دبیرستان دخترانه /  کارشناسی ارشد 61 زن 9

 دولتی سال 5مدیر دبیرستان دخترانه /  کارشناسی 52 زن 11

 غیردولتی سال 8مدیر دبیرستان پسرانه /  کارشناسی ارشد 05 مرد 11

 دولتی شاهد هوشمند سال 6مدیر دبیرستان دخترانه /  کارشناسی ارشد 61 زن 18

 نمونه دولتی سال 5ان پسرانه / مدیر دبیرست کارشناسی ارشد 07 مرد 15

 دولتی سال 5مدیر دبیرستان دخترانه /  کارشناسی ارشد 09 زن 10

 تیزهوشان سال 5مدیر دبیرستان پسرانه /  کارشناسی ارشد 61 مرد 16

 دولتی سال 5مدیر دبیرستان پسرانه /  دکتری 68 مرد 15

 لتیدو سال 0مدیر دبیرستان پسرانه /  کارشناسی 68 مرد 17

 نمونه دولتی سال 5مدیر دبیرستان دخترانه /  کارشناسی 61 زن 12

 دبیرستان دولتی هوشمند سال 5مدیر دبیرستان پسرانه /  کارشناسی 07 مرد 19

 دولتی استعدادهای درخشان سال 6مدیر دبیرستان دخترانه /  کارشناسی 68 زن 81

... ... ... ... ... ... 

 روزی دولتی شبانه سال 81ر دبیرستان دخترانه / مدی کارشناسی 61 زن 89

 دولتی حاشیه سال 85مدیر دبیرستان دخترانه /  کاردانی 07 زن 51

 دولتی سال 16مدیر دبیرستانِ پسرانه /  کارشناسی ارشد 02 مرد 51

 حاشیه-دولتی سال 5معلم دبیرستان پسرانه /  کارشناسی ارشد 55 مرد 58

 حاشیه-دولتی سال 2لم دبیرستان پسرانه / مع کارشناسی 50 مرد 55

 حاشیه-دولتی سال 2معلم دبیرستان دخترانه /  کارشناسی 01 زن 50

 حاشیه-دولتی سال 18معلم دبیرستان پسرانه /  کارشناسی ارشد 57 مرد 56

 .بندی شد هیم کلی دستهبا توجه به ماهیت، هدف و روش پژوهش، ذهنیت نویسندگان درمورد میدان مورد مطالعه در قالب مفا 
های  . بر همین اساس، دادهگرفتیافته قرار  ساخت نیمه ةها با استفاده از راهبرد مصاحب دستمایة انجام مصاحبه ها هاساس، این مقول براین

همان تولید  ها به بخش سوم کار که بندی آن و دسته شدند ها در قاب مفاهیم نوشته و تحلیل محور استخراج شدند. این داده مونولوگ
ها  ترین مصاحبه ثانویه برای تفسیر بود، منجر شد. روند کار تفسیر با درنظرداشتن چارچوب نظری پژوهش به برگزیدن مهم های همقول

ها  ها، ارجاعاتی به متن مصاحبه ها ادامه پیدا کرد. برای استدالل نظری و تجربی و همچنین برای اعتباربخشی به یافته و تحلیل آن
 ةیم و به ارائکندهنده را نقد  شود تا روابط ساختاری و شکل گیری به تبیین پرداخته می شود و درنهایت در قسمت نتیجه می انجام

 راهکار بپردازیم.
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 ها مصاحبه از شده استخراج ثانو ۀ و اولیه ها  مقوله و مفاهیم. 2 جدول

 ها  داده

 محوخ مونولوگ

 و مفاهیم)

 اولیۀ کلی مفروضات

 (یژوهشگران

 (مفاهیم) محوخ د الوگ ها  داده
 ثانو ه ها  مقوله

 (تفسیر)

 ها  مقوله

 هسته

 (تبیین)

تمایز اجتماعی و 
 فرهنگی

کردن  های فشرده آموزشی، خرج ها، توجه به خرید لوح های ثروتمند به آموزش بچه توجه خانواده
ی دیگر، ترک تحصیل آموزان به اینترنت و عدم دسترسی برخ برای آموزش، دسترسی برخی از دانش

توجهی والدین فقیر نسبت به آموزش،  کردن والدین طبقات باال، بی آموزان، کمک برخی از دانش
های غیرانتفاعی، افزایش  بضاعت، گرایش به مدرسه های فقیر و بی کردن خانواده عدم هزینه

معلم ای با آموزش خصوصی، گرفتن  مؤسسات آموزشی در سطح شهر، جانشینی آموزش مدرسه
برنامه، اختصاص هزینه به کاالهای فرهنگی و  های فوق های تقویتی، کالس خصوصی، کالس

ها، گرایش به مراکز خصوصی، ترغیب به رفتن  شدن میان بچه ها و فرق قائل آموزشی، تمایز خانواده
گرایی و ارجحیت مدرک بر سواد، نوعی تمایز و ایجاد شکاف بین  مدرکهای کنکور،  به کالس

های  های پزشکی و مهندسی رفتن خانواده سمت رشته شهری، به های باالشهری و پایین وادهخان
 آموزان به ورود به دانشگاه ثروتمند، ترغیب دانش

 تمایز به میانجی آموزش
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گرایش به مدارس 
 غیردولتی

ای، گرایش به مدارس پولی،  شدن آموزش مدرسه رنگ کم عدم دسترسی همه به آموزش خصوصی،
کردن برای وسایل فرهنگی  هزینه برای مدارس غیرانتفاعی، رفتن به کالس زبان انگلیسی، هزینه

کاالهای فرهنگی و  ةهای فقیر در خرید و هزین های ثروتمند، عدم توان مالی خانواده در خانواده
 وریهای کنک آموزشی، عدم توان خرید کتاب

 سازی خصوصی به تمایل
 شمال مناطق در آموزش

 شهر

کمبود امکانات و فرصت 
 آموزشی

های درس، نبود  ، کمبود مدرسه و کالسهای حمایتی دولت در قالب آموزش رایگان عدم سیاست
آموزان به اینترنت و نبود امکانات آموزش  آزمایشگاه، کمبود کامپیوتر، عدم دسترسی برخی از دانش

نامناسب از گوشی و کامپیوتر، عدم دسترسی برخی از  ۀمبود امکانات آموزشی، استفادک مجازی
آموزان، یادگیری ضعیف، نبود مشارکت، نبود کار جمعی و گروهی، مشکالت ارتباط اینترنتی،  دانش

های یادگیری  آموزشی تصویری، آموزش نامنسجم، آموزش غیراصولی، تقلب در امتحانات، روش
انگاشتن نقش معلمان، تسلط  به آموزش مدرسه، نادیده یتوجه بینامناسب از اینترنت،  ۀغلط، استفاد

نامناسب از فضای مجازی،  ۀهای مجازی، استفاد ها و شبکه فضای مجازی، گرایش به کانال
ای، عدم  زیاد از گوشی، جایگیری آموزش رسانه ۀها در استفاد ها و ذهن بچه دیدن چشم آسیب

تلویزیونی، استفاده، خطرات  ةدروس، آموزش مجازی دروس پایه، استفاده از شبک ةهماهنگی در ارائ
اعتنایی به آموزش معلمان و افزایش کارشناسان  ای در حاشیه، بی فضای مجازی، آموزش مدرسه

 ای و نداشتن دید پرورشی به آموزش سلبریتی، آموزش مقطعی، ایجاد فضای رسانه

 به دسترسی کاهش
 ایه فرصت و امکانات

 مناطق در آموزشی
 حاشیه

زیاد آموزشی و  ةهزین
عدم توان مالی 

 ها خانواده

نبودن آموزش در برخی  ها، دراولویت ، کمبود درآمد خانوادهنگرش ضعیف به تحصیالت فرزندان
زیاد زندگی، ترک تحصیل  ةنشینی زیاد در شهر، درآمد ناکافی، هزین ها، وجود حاشیه خانواده
های فقیر،  افزایش کودکان کار، نبود کارایی درس و تحصیل در زندگی خانواده آموزان فقیر، دانش
زیاد خرید وسایل مدرسه، ناتوانی در خرید موبایل و تبلت، عدم دسترسی به اینترنت،  ةهزین
توجهی مدارس به آموزش مجازی در مناطق حاشیه و فقیر شهری، فقر فرهنگی و فقر اقتصادی  کم

ها، فرسودگی  تحصیل، ورود به بازار کار در حاشیه ۀشدن انگیز ، کمیاد تحصیلز ةهزین، ها خانواده
 تحصیل ةادام برایکافی  ۀآموزان، نبود توان روانی و انگیز تحصیلی دانش

 در فقر محرومیت تلة
 نشین حاشیه مناطق

 

 های پژوهش : یافتهمنبع
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توان تمایزبخشی را در آن دید،  گفت عرصه و میدانی که می توان های پژوهش می با توجه به یافته تما ز به میانجی آموز : 

بنابراین  ؛کند ها و کردارهایی است که تمایز میان طبقات را تولید و بازتولید می کنش فعالیت میدان آموزشی است. این میدان، برهم
ها بدان اشاره شد، تمایز بخشی طبقات  بهشود. آنچه در مصاح تمایزبخشی قلمداد می برایابزاری مهم  ةمثاب آموزش در این وضعیت به

های  ها، در گرایش طبقات باال و مرفه به مدارس خاص، کالس وسیلة آموزش بود. این امر به نظر آن واسطه و به باالی جامعه به
 دهد که تقویتی، مدارس غیرانتفاعی و استخدام معلم خصوصی و خرید محصوالت آموزشی و فرهنگی و... خود را نشان می

  :گوید باره می برخوردار هستند. یکی از مدیران آموزشی دراین بهره یا کم آموزان مناطق حاشیه از این امکانات بی دانش

 رو ها اون همین واسه و کنن کسب رو بهتری جایگاه آموزش طریق از هاشون بچه خوان می شهر باال طبقات های خانواده من نظر به»
 جدا بقیه از هم تحصیل توانایی و مدرسه و آموزش نظر از کنن می سعی و کنن می هزینه شون هواس برن، می متمایزی مدارس به

 68 ،0 شوندۀ مصاحبه) «بشن اونا مثل که نیست مقدور پس. زیاده حاشیه و فقیرنشین مناطق برای ها این هزینة چون خب. باشن
 (.پسرانه دبیرستان مدیر ساله،

شود. این امر نشان از کارکردهای  زش کارکرد تمایزبخشی در فضای اجتماعی را هم سبب میدهد نهاد آمو ها نشان می مصاحبه 
دیگر، آموزش واسطة  عبارت زند. به دست می پنهانی دارد که عالوه بر تأکید نقش آموزش بر برابری و عدالت به نقض آن هم

های اجتماعی مستلزم وجود  ش مانند سایر میدانمعتقد است که ایفای کارکرد تخصصی میدان آموز بوردیوشود.  نابرابری می
بر این باور است که میدان آموزش عالوه بر کارکرد تخصصی، دارای کارکرد  بوردیوالبته  .های عام و خاص میدان است ویژگی

ماعی آن، یعنی کارکرد تکنیکی آموزش، کارکرد اجت»کارکرد تکنیکی آن پنهان شده است.  ةست که این کارکرد در سایهاجتماعی نیز 
شد باور  کند.... بنابراین نهاد آموزش که می اند را روپوش می تخصیص حق ریاست به کسانی که بنا به موقعیت دارای کارایی اجتماعی

ه واقع، در پی آن است ک به .ریزی کند ساالری را پی تواند نوعی شایسته دادن استعدادهای فردی بر امتیازات ارثی می داشت که با ترجیح
های مخفی میان استعداد تحصیلی و میراث فرهنگی، یک اشرافیت دولتی واقعی را تدارک کند که اقتدار و مشروعیت  از طریق اتصال

ها بر بازتولید موقعیت و  های حاصل از مصاحبه (. در این زمینه داده69: 1529)بوردیو، « وسیله عنوان تحصیلی تضمین شده است آن به
حاکی از  ،ها بیان شد نشین در زمینة آموزشی اشاره دارند. آنچه در مصاحبه رغم آن روند سقوطی جایگاه حاشیه و بهجایگاه طبقات باال 

 گرایش شدیدی به آموزش در مدارج باال را دارند.  دیگران،بازتولید موقعیت خود و تمایز خود از  برایاین امر است که طبقات باال 

 حفظ و تثبیت خودشونو جایگاه خوان می و کنن می تصاحبش کنن، می زندگی باالشهر در که هایی هخانواد که ابزاریه و کاال آموزش»
 61 ،18 شوندۀ مصاحبه) «این برای کنن می هزینه هم خیلی و بشن مهندس و دکتر هاشون بچه دارن دوست اکثرشون مثالً کنن؛
 (.دخترانه دبیرستان مدیر ساله،

توزیع  ۀکند. نهادهای آموزشی به بازتولید نحو لید این امتیازات و حفظ وضعیت موجود کمک میبنابراین میدان آموزش به بازتو 
تر به بازتولید ترکیب طبقات اجتماعی کمک  شده فرهنگی و از طریق آن به بازتولید ساختار فضای اجتماعی یا به تعبیر شناخته ةسرمای

 (.60: 1595کنند )جنکینز،  می

شدت  های مهم زندگی اجتماعی که امروزه به یکی از حوزهموز  دخ مناطق شمال شهر : ساز  آ تما ل به خصوصی 

زبان، در بسیاری از مناطق اروپا، آمریکای التین و  آموزش است. در بیشتر کشورهای انگلیسی ۀشدن قرار دارد، حوز تحت تأثیر کاالیی
 ة(. رابط5: 8115آموزش شده است )یانگ،  ۀرونده وارد حوز یشبازار آزاد به شکلی گسترده و پ ةهمچنین آسیای جنوب شرقی، فلسف
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ست ا ها ها و تحقیقات آن فرم ۀها با یکدیگر و همچنین شیو ارتباط گفتمان ۀشدن به معیار اصلی انتخاب و نحو بازاری در حال تبدیل
 (.1995، 1)برنشتاین

-های اداری عنوان جایگزینی کارآمد و مؤثر برای رژیم های جدید مبتنی بر رقابت و سود به روش ،در گفتمان سیاسی معاصر 
کرد، درنظر گرفته  دهی می قبلی مبتنی بر سنجش و برنامه که فضای آموزش عمومی پنجاه تا صدسال گذشته را سازمان 8ای حرفه

گذشته مبتنی بر تأمین  ای حرفه-های اداری که رژیم درحالی ؛شود صورت آرمانی و رمانتیک جلوه داده می به 5شوند. امر خصوصی می
ها حاکی از خزش مدیریت دولتی جدید همراه با سیاست  نشانه ة(. هم8116، 0گیرند )بال روز مورد تقبیح قرار می رفاه عمومی روزبه

پذیری، استانداردسازی و رقابت داخلی را در نهادهای بخش دولتی  مسئولیت 1921 ةاقتصادی نئولیبرالی است که با شروع در ده
حل مشکالت و  عنوان راه ای به طور فزاینده سازی به شود که خصوصی بنابراین چنین استدالل می ؛(8188، 6فی کرده بود )هولدنمعر

رشدی را گذرانده  های تعدیل ساختاری روند روبه واسطة برنامه (. در ایران این امر به8116های آموزش عمومی دیده شود )بال،  نارسایی
شوندگان با درنظرداشتن تغییرات حاصل در عرصة اقتصادی کشور، بر افزایش گرایش دولت و  (. مصاحبه1595، است )اباذری و ذاکری

 : آموزش خصوصی و مدارس خاص و غیردولتی تأکید دارند رها از سوی دیگر ب نهادهای آموزشی از سویی و همچنین خانواده

 انتفاعی و غیردولتی مدارس به زیاد گرایش شاهد سال چند این در ،شه می که هایی گیری جهت و تبلیغات دلیل به بینیم می ما»
 باال تحصیلی مدرک و رتبه نظر از نحوی هر به رو آموزان دانش که اینه سعیشون و شن می اداره خصوصی مدارس این. هستیم

 ،11 شوندۀ مصاحبه) «فروشن می بهشون رو آموزش که ن کرده بدل مشتری به رو ها اون و نیست مهم مدارس این در کیفیت... ببرن
 (.پسرانه دبیرستان مدیر ساله، 05

ده کرآوردنشان  دست ها را مجاب یا ترغیب به به ده است که خانوادهکرهایی را هم ایجاد  رو، نهادها و منابع و فرصت وضعیت پیش
بنیان  های دانش وکار و ایده کارآفرینانه، کسب های ایده مانند های نئولیبرالی مواجه هستند، است. این امر در کشورهایی که با سیاست

هایشان  ها هم گرایش زیادی به تحصیل بچه ها حاکی از آن است که خانواده (. مصاحبه8188، 5خود را نشان داده است )مانکی و دالور
انتفاعی و معلم های تقویتی، مدارس غیر در مدارس خصوصی، غیرانتفاعی و خاص دارند. مفاهیمی مانند صنعت کنکور، کالس

درآمد و  ۀاین وضعیت، نابرابری را از حوز ةآموزش دولتی اتفاق افتاده است. ادام ةخصوصی، حاکی از تغییراتی است که در عرص
آموزش سوق داده است. این امر برای مناطق حاشیه کمتر  ةسمت مسئل های اقتصادی به اشتغال، محل سکونت و دیگر شاخص

عدم دسترسی و  ۀشوندگان دربار ه است. یکی از مصاحبهساختط آموزش را در این مناطق با چالش جدی مواجه پذیر بوده و شرای امکان
  :گوید ناتوانی در گرایش طبقات پایین و حاشیه به مدارس غیردولتی و خصوصی می

... کمه خیلی اونم داره، وجود دولتی مدارس فقط حاشیه مناطق در اما شده، زیاد مدارس از نوع این برای گرایش االن من نظر به»
 زیاد پول اونم که داره وجود ننله در انگلیسی زبان تدریس آموزشگاه دونه یه فقط یا داره وجود مدرسه دبیرستان سطح تا یعنی
 مدارس در دارن تمایل اکثراً و هست فراهم براشون امکان این باالشهر مناطق در که درحالی ندارن؛ توانشو مردم و گیرن می

 (.پسرانه دبیرستان مدیر ساله، 57 ،56 شوندۀ مصاحبه) «کنن نام ثبت رو فرزندانشون غیرانتفاعی

ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1. Bernstein 

2. bureau-professional regimes 

3. private 

4. Ball 
5. Holden 

6. Manky, O. & Dolores, J. 
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 مناطق شد، اشاره بدان مقدمه در که همچنان: حاشیه مناطق دخ آموزشی ها  :رص  و امکانات به دسترسی کاهش

ها  شهر و در مناطقی که دسترسی آن ةن مناطق در حاشیاند. ای داشته را ای سابقه بی رشد متمادی دورۀ چند طول در سنندج شهر حاشیة
ریزی  اند. به دالیلی از جمله عدم مدیریت صحیح شهری، نبود برنامه به خدمات و امکانات عمومی و شهر کمتر بوده شکل گرفته

تری نسبت به سایر مناطق رویه و غیرقانونی و... این مناطق از امکانات کم صورت بی منسجم و اصولی و خریدوفروش زمین و خانه به
به این صورت که  ؛های آموزشی هم صادق است (. این امر به نسبت امکانات و دسترسی1598دوست و همکاران،  برخوردارند )ایران

مدارس و مؤسسات آموزشی و... در مرکز شهر و مراکز باال شهر متمرکز شده و مناطق حاشیه دارای کمترین دسترسی و امکانات 
ابراین در فضای شهری شاهد عدم توازن و برابری در بحث امکانات آموزشی هستیم. این امر، عدالت آموزشی را با چالش بن ؛ندهست

 ،ها و امکانات ه است. عدالت آموزشی عبارت است از یک فرایند که به دنبال توزیع یا بازتوزیع منابع، فرصتساختجدی مواجه 
های افراد با استفاده از کشف  های آموزشی، تقویت توانایی های تربیتی و ناعدالتی ها و عوامل محدودیت کشیدن ریشه چالش به

، 1استعدادهای خود برای رسیدن به خودمختاری، تالش برای جلب رضایت افراد از طریق توزیع امکانات آموزشی است )روسیتر
  :کنند گویند و این امر را نابرابری آموزشی تلقی می های آموزشی می شوندگان از کمبود امکانات و فرصت باره مصاحبه (. دراین8111

تا دبستان و متوسطه داره و یک دبیرستان... حتی امکانات ورزشی و تفریحی و فرهنگی هم نداریم...  االن همین نایسر دو»
ختران به همین خاطر درسشون برن مدارس داخل شهر... خیلی از د ةمونه، مجبورن که برای ادام آموزانی که جا براشون نمی دانش

مدیر  ،ساله 50، 55 ۀشوند )مصاحبه« ها هم نیست متأسفانه کنند. دسترسی به آزمایشگاه، کالس کامپیوتر و... این ترک تحصیل می
 دبیرستان پسرانه(.

احت مرکز آموزشی با مس 9( نایسر دارای 1596براساس آمار واحد ممیزی شهرداری سنندج، بازنگری طرح تفصیلی در سال ) 
 ةمدرس 5دبستان دخترانه و پسرانه،  6درصد است که از آن تعداد  19/1 ةو سران 1/ 56مترمربع، با درصد کاربری  61/11775

و  11/1مترمربع، با درصد کاربری  5091/ 02مرکز فرهنگی و مذهبی با مساحت  5. همچنین دارای هستنددبیرستان  1راهنمایی و 
آموزان  و بیشتر دانش نیسته با توجه به افزایش جمعیت در آن، این امکانات جوابگوی نیاز ساکنان سرانة هر نفر است ک 19/1درصد 

اند،  ویژه برای دخترانی که در مقطع دبیرستان به تحصیل مشغول کنند. این کمبود امکانات به از امکانات خارج از ناحیه استفاده می
عنوان یکی از  ن مدنی از ترک تحصیل بیشتر دختران در این مقطع تحصیلی بهها و والدینشان شده است. فعاال آن یرضایتناموجب 

بودن  آموز فقط چهار مدرسه دبستان دارند و این مورد بحرانی هزار دانش 0برند. همچنین در مقطع ابتدایی  مسائل حاد نایسر نام می
متناسب  ةآموزشی و فرهنگی از عدم تخصیص بودجاست. مسئوالن و مدیران مدارس و مراکز  ساختهتر  وضعیت آموزش را نمایان

ویژه زنان شده است، شرایط رشد  سوادشدن ساکنان به کم موجبگویند که جدای از آنکه  پرورش این نقاط می و برای امر آموزش
ت موجود و تعداد توان گفت هیچ تناسبی بین جمعی ها می باالی انحرافات اجتماعی را سبب شده است. با استناد به آمارها و مصاحبه

ویژه با واحدهای تفریحی، ورزشی، فرهنگی و درمانی و بهداشتی وجود ندارد و این امر موجب کیفیت پایین سطح  بناهای مسکونی به
 زندگی در این ناحیه شده است.

ان، ترین مناطق شهری هستند که ساکنان آن مناطق حاشیة شهر جزء ضعیف نشین: محرومی  :قر دخ مناطق حاشیه ۀتل

و از نرخ سواد و  وندها از نظر فرهنگی هم دچار آسیب ش اغلب دچار فقر اقتصادی هستند. این امر همچنین سبب شده است که آن
ها در این مناطق، براساس وضعیتی که دارند در امور  تحصیالت، فرهنگ شهروندی و... به نسبت پایینی برخوردار باشند. خانواده

ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1. Rossiter, S. 
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شود. وضعیت نابسامان شهری  وضوح دیده می شهر سنندج این امر به ةمشاغل کاذب فعالیت دارند. در حاشی سود و غالباً بهره و کم کم
ها  ای برای بازتولید وضعیت فقر مضاعف آن توان آن را مقدمه در مباحث دیگر از جمله فرهنگ و اقتصاد بیشتر نمود داشته و می

آموزان از جمله دختران،  بال خود مسائل آموزشی از جمله ترک تحصیل دانشای است که به دن ترین مسئله بنابراین مهم ؛دانست
شوندگان  (. یکی از مصاحبه1011زهی،  بر و بلوچ کشد )حسین انگیزگی و عدم یادگیری مداوم و... را پیش می افسردگی تحصیلی، بی

  :گوید یآموزان چنین م ها و تأثیر آن بر وضعیت تحصیلی دانش فقر مضاعف خانواده ۀدربار

رن دنبال کار و چون پول  ها زود می کنن... بچه خونن و ترک تحصیل می به نظر من اینجا به دالیل اقتصادی است که درس نمی»
ارن بخونن ذ بنابراین تا سال سوم دبیرستان بیشتر نمی ،کار بکنن ةوارد عرص وها ر ناوها هم ناچارن که  د و خانوادهآ آنی گیرشون می

 مدیر دبیرستان دخترانه(. ،ساله 01، 50 ۀشوند )مصاحبه «شه سخت می یا خوندنشون
 ةواسط ها در مناطق حاشیه با آن مواجه هستند. این امر به اما مسئلة مهم دیگر، مربوط به ضعف و فقر فرهنگی است که خانواده 

سواد  ها در این مناطق بی ها، اکثر خانواده صاحبهشود. از سوی دیگر، به استناد م نبود امکانات آموزشی و فرهنگی کافی بیشتر مطرح می
شوندگان  به مسائل آموزشی و فرهنگی فرزندانشان را فراهم آورده است. یکی از مصاحبه یتوجه بیسواد هستند. همین امر زمینة  یا کم
  :گوید باره می دراین

ن  از روستا به اینجا مهاجرت کرده اکثراً ن و یل اینکه فقیر بودهدل ها به .... نرخ سواد پایینه و خانوادههفقر فرهنگی هآنچه اینجا مطرح»
تبع اونا هم دچار همین ضعف  شن و به این بستر بزرگ می توها هم  بچه ن... ها داشته گرایش کمتری به سوادآموزی و کسب مهارت

انتظار  شه شه اینجا، نمی نشینان می حاشیهدلیل اینکه امکانات کمه و توجه خیلی کمی هم به مسائل فرهنگی  شن... متأسفانه به می
 مدیر دبیرستان پسرانه(. ،ساله 50، 55 ۀشوند )مصاحبه «ه چیز باارزش تلقی بشهیداشت که آموزش هم  واین

 گیری بحث و نتیجه
و سازنده دستخوش  ایجاد تغییرات مهم برایعنوان یک ابزار  یکی از تغییرات مهم در چند سال اخیر که نهاد آموزش و فلسفة آن را به

ها  شدن بر این واقعیت اشاره دارد که همه یا بخش مهمی از خدمات و ارزش آن است. کاالیی «شدن کاالیی»است،  کردهتحول 
شدن زمانی  شوند. درواقع کاالیی ها، خریداری می شوند؛ یعنی در برابر پرداخت هزینة آن مبادله درنظر گرفته می صورت کاالیی قابل به

کاال مبادله شود. این امر، در فضای شهر زمانی نمود عینی دارد که  ةمثاب دهد که یک ارزش یا خدمت اجتماعی و فرهنگی به رخ می
شدن آموزش در این وضعیت برای مناطق  دست دهد. نتایج کاالیی تبع نتایج متفاوتی به نابرابری در مناطق مختلف آن دیده شود که به

 نیست. و طبقات اجتماعی شهری یکسان
های  محور با داده های مونولوگ دهد که داده ن و مدیران آموزشی در شهر سنندج نشان میاهای معلم نتایج تفسیر و تبیین دیدگاه

محور حاکی از چهار  های دیالوگ تفسیر مفاهیم حاصل از داده شد.محور همخوانی داشت و تأیید  های دیالوگ آمده از مصاحبه دست به
سازی آموزش در مناطق باالی شهر، کاهش دسترسی به امکانات و  ایز به میانجی آموزش، تمایل به خصوصیمقوله ثانویة تم

آن را  ةویژه مناطق حاشی نشین است که شهر سنندج و به محرومیت فقر در مناطق حاشیه ةهای آموزشی در مناطق حاشیه و تل فرصت
عنوان ابزاری مهم برای تمایزبخشی  دهد آموزش به ثانویه نشان می های هلاست. تحلیل مقو ساختهبا چالش نابرابری آموزشی مواجه 

نشین شده است. گرایش طبقات باال و مرفه به مدارس  های مناطق دیگر از جمله مناطق حاشیه های باال شهر از سایر خانواده خانواده
ت آموزشی و فرهنگی و... نشان از این تمایز استخدام معلم خصوصی، خرید محصوال ،های تقویتی، مدارس غیرانتفاعی خاص، کالس

 ةواسط دهد که به برخوردار هستند. همین امر در شرایطی رخ می بهره یا کم آموزان مناطق حاشیه از این امکانات بی است که دانش
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خصوصی و های مناطق باال شهر به مدارس  آموزش، گرایش خانواده ةسازی عرص موازات آن خصوصی شدن آموزش و به کاالیی
های آموزشی در  دلیل ضعف زیرساخت غیردولتی افزایش یافته است. مدارس دولتی با امکانات کم در مناطق حاشیه وجود دارند که به

 ةها در این تغییرات و تحوالت عرص این مناطق، با طرد نهادی از جانب نهاد آموزش و پرورش هم مواجه هستند. به عبارتی دیگر، آن
های مدارس غیردولتی دچار  های آموزشی و ناتوانی در تأمین هزینه توجهی نهاد آموزش و پرورش، ضعف زیرساخت کم دلیل آموزش، به

سازی آموزش  توان گفت کاالیی (، می1595(، اکبری )8115( و یانگ )8117های شکری ) راستا با یافته بنابراین هم ؛اند محرومیت شده
نشین  آموزان مناطق حاشیه شدن آموزش بر دانش وهش، تأثیر منفی و پیامدهای مخرب کاالییباید متوقف شود. یکی از نتایج این پژ
شدن  ها با درنظرداشتن فرایندها، روندها و پیامدهای کاالیی راستا است. این پژوهش ( هم8116شهر سنندج است که با پژوهش نش )

زمینة آموزش برابر برای  ساختن طریق، ایفای نقش دولت در فراهم و از این اند آموزش، به انتقاد از وضعیت موجود آموزشی پرداخته
ها  حاصل از مصاحبه های هدانند. پژوهش حاضر درنهایت با درنظرگرفتن مباحث و تحلیل مقول همه را از الزامات در نظام آموزشی می

های آموزشی  رسی به امکانات و فرصتسازی آموزش در مناطق باالی شهر، کاهش دست تمایز به میانجی آموزش، تمایل به خصوصی)
گیرد که وضعیت موجود آموزشی در میدان مورد مطالعه، حاکی  نتیجه می (نشین محرومیت فقر در مناطق حاشیه ةدر مناطق حاشیه و تل

 ویژه در مناطق حاشیه است. از عدم دسترسی همه به آموزش و تشدید نابرابری ناشی از آن به
هایی را در سه سطح کالن  آمده از پژوهش، الزامات و سیاست دست های نظری و تجربی به ا توجه به دادهتوان ب با این اوصاف، می

ها(، مورد اشاره قرار داد تا بتوان پیامدهای  ای، سطح میانه )استانی و شهری( و سطح خرد )مدارس و خانواده کشوری و منطقه
 برایها، راهبردها و اقداماتی  سنندج را کاهش داد. الزم است سیاست ویژه شهر شهرها به ةشدن آموزش بر مناطق حاشی کاالیی

اقشار و  ةگرفتن عدالت و برابری آموزشی برای هم ویژه عدالت آموزشی انجام گیرد. در سطح کلی، با مفروض باالبردن سطح عدالت به
نسبت « تبعیض مثبت»انسانی متخصص و ایجاد  نیروی ةهای آموزشی، توسع ها، توسعة زیرساخت ها، به ایجاد امکانات و فرصت گروه

پذیر است. در  نقش دولت و کاستن از نقش بازار و بخش خصوصی امکان ةبه مناطق حاشیة شهری اتخاذ شود. این امر مهم با توسع
نه در سطح ویژه مدارس دخترا مدارس به ةتوان به توسع های آموزشی می سطح متوسط و میانه با توجه به کمبود امکانات و فرصت

ها و... دست  روزکردن مدارس و فناوری آن ههای آموزشی و ب شهر و ایجاد کارگاه ةدبیرستان، توجه به امکانات آموزشی مناطق حاشی
ها در مدارس و  ها از وضعیت و روند آموزشی، مداخالت بیشتر آن سازی خانواده توان به آگاه ها و مدارس( می زد. در سطح خرد )خانواده

که تا حدودی به جبران کمبودهای  کردهای فوق آموزشی و تقویت دروس پایه و... اشاره  آموزان، اجرای برنامه تحصیلی دانشامور 
 آموزشی بینجامد.
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