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 مدرسهبازنمایی برساخت دانش آموزان از معنای : اسارتیا  رهایی
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 9/1/19 پذیرش:                                   9/9/19 دریافت:

 چکیده

ن در آسمان ها بال بگشایند و از زمی کندشان ایجاب میوجودیاقتضای  توان به پرنده هایی تشبیه نمود کهموزان را میدانش آ

 بستری مینه و زمانه،زگاهی اما  آشنا شوند. از و رمز زیستنبا قوانین هستی و ربتوانند  تاو به تورِ صیاد و دام خطر افتند دانه برچینند 

 رندپُتوانند پرواز را به خاطر بسدیگر نمیآنها  ، چنان کهدکشند میرا در بَدانش آموزان فس، و زمین ، قَد که آسمانکنمی فراهم

 را به سمت ارسمد تواندمی آموزشی نینقواوجود برخی ساختارها و  نیز کنونی تعلیم و تربیتدر . ندو با آیین زندگی آشنا گرد

 بانگ آزادی سر لحظاتی در مدرسه بتوانندفقط آموزان دانشچنان که  .دهدسوق  اسارت را به سمت های درسو کالس فسقَ

 و معنای مدرسه را از ورود پیدا کند دانش آموزانجهان زیستبه که  بودرو هدف پژوهش حاضر این اینرها باشند. از دهند و 

جهت  و بهره گرفته شد پژوهش رواییهدف از روش  این به یابیدست دریچۀ نگاه ایشان کاویده و مورد بازنمایی قرار دهد. برای

-انشد در صورتی که نشان داد پژوهش. نتایج استفاده گردید تحلیل مضموناز روش  آموزانی دانشهاروایتتحلیل تجزیه و 

 یدرس یمحتوا»، «یلیتحم یو مقررات آموزش ساختار»، «انهمستبد سیتدر سبک»تمل بر: مضمون مش پنجدر بستر مدرسه آموزان 

ه نمایند؛ را تجرب« کادر اجرایی مدرسهغیرحرفه ای  رفتار»و « یآموزش زاتیو نامناسب بودن تجهآموزشی امکانات  کمبود»، «مُرده

است که  ایایی، مدرسهمدرسه به مثابه تجربۀ رها نشان داد، هچنین، یافتههمدر خواهد آمد.  فضای اسارتگاه مدرسه به مثابه آن

 یکالبد و لوازم امکانات»، «زنده یدرسۀبرنام»، «بخشییرها سیتدر سبک»چهار مضمون شامل: آموزان بتوانند دانش در بستر آن

بستر  که آن است از حاکی نتایج این .نمایندادراک و تجربه  را «کادر اجرایی مدرسهمشفقانۀ نش و مَ نشکُ»و « مناسب و متناسب

 نری بنیادیبازنگنیازمند  ،های درسیو برنامه ، امکانات کالبدی و آموزشیمعلمیفرایند ، ، یعنی قوانین آموزشیمدارس ابتدایی

 دارد. را  دانش آموزانجهان زیستو  الزامات، اقتضائاتبر اساس 
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 مقدمه

و به طور همه برای  کالس های درس،و حضور درنیمکت ها و صندلی های مدرسه  یتجربۀ نشستن روو  دوران ابتدایی

امکان تجربۀ  افرادی که شانس وبرای مدرسه  آغازمحمل داستان ها و خاطرات تلخ و شیرین است. آموزان،  اخص برای دانش

. است همراهدوستان  برخی از اعضای خانواده و موقتی فاصله گرفتنبا خورد که با دورانی از زندگی گِره میناگزیر ، آن را دارند

و  ، هدفظممطابق با نبایست مید، امروز نکودکانی که تا دیروز فرصت تجربۀ شادترین و رهاترین رویدادهای زندگی را داشت

شناسانندۀ میتواند  نمایندۀ جامعه است و متعلقات آن ی که در سطح خردمکانشوند. مکانی به نام مدرسه حاضر ساختاری خاص، در 

ی است، هایشود و ادارۀ آن حول چه ارزشبه عبارت دیگر، برای این که بدانیم یک کشور چگونه اداره می. باشدجامعه  متعلقات

یشرفت پ مدرسه وکالس درس است کهچراکه  .بسپریمآموزان کافیست به مدارس آن سری بزنیم و گوش به داستان های دانش

های توانمندی دهد تا آدمیان انسانها و دانش و جان و جوهرۀ آن را سامان میکند و مهارتمعنا می را در یک کشور توسعه و

فی و ذهنی طکند و آدمی را از بعد حرکتی، عاای بسازند. مدرسه است که آموزش را به جان تبدیل مییافتهشوند و جامعۀ توسعه

 یآدم یرا توسعه بده یزندگ نیاگر او  است یکالس درس، زندگ نیا خود(. برای همین 19: 2911سازد )سرکارآرانی، توانا می

 نیدر ا زین عالوه، اوخواهد کرد. به دایه پعجامعه توس ج،یتدرو به ابدییدر متن آن توسعه م زیاست ن یزندگ نیپرداز اکه صحنه

و مدرسه با جامعه است که تعامل  مدرسهدرون کالس درس و مدرسه با  یهاتعامل تیفیخواهد شد. در واقع، ک ترفربه ندیفرا

 (. 141: 2919ناصری، سرکارآرانی، به نقل از ) دهدیتوسعه را شکل م یبرا یاجتماع

خص کردن مسائل اجتماعی در معتقد است مدارس باید به عنوان مکان هایی راهبردی برای تعیین و مش 2ژیرودر همین راستا 

هایی که دانش آموزان در آنها امکان فهم و تمرین حقوق و مسئولیت های یک شهروند فعال و نقاد را در نظر گرفته شوند، مکان

ستگی و دردی، همبشکل های مختلف یادگیری اجتماعی داشته باشند تا از این رهگذر، قابلیت های انسانی نظیر غم خواری، هم

های علمی را در افراد پرورش دهد، نه اینکه صرفاً فردگرایی افراطی، در آنها پرورش و توسعه یابد. مدارس باید ارزشاتحاد 

ابه بستری ل خود دور شده و به مثیرقابت و مصرف گرایی فکری را ترویج دهد. ژیرو می افزاید امروزه تعلیم و تربیت از نقش اص

ه است. در این مسیر نقش معلمان و مدارس این است که تالش کنند تا دانش آموزان را از نظام برای بازتولید نظام سلطه قرار گرفت

 (. 21: 2911سلطه رهایی بخشند )به نقل از فتحی واجارگاه، 

تا  شانیکودک لیاز اوا بوده، افراد یاست که حضور در آن اجبار یمدرسه یک سازمان بازداشتگاه باور داردنیز  1ایلیچ

 هیعل یقداما یجبارا ۀشوند. او معتقد است که مدرس یها نگهداربازداشتگاه نیا جمع گشته تا در اه ابانیبازار کار، از خورود به 

 یها یآزاد ۀنادرست و نابودکنند یامر ،کنند نییشان را تع یریادگی ۀویش ایتفکر افراد ۀ نحو یکه گروه نیفرد است، و ا یآزاد

. به فقرا به صاحبان قدرت است یوابستگ دنیعمق بخش یبرا یو پرورش به طور خاص نهادآموزش  چ،یلیا یبرا. است یفرد

 یارا آن چنان مدرسه یزندگ یکه آموزش مدرسه اچرا ،مینیو اساس برچ هیکند تا مدارس را از پا یم شنهادیپ یو ل،یدل نیهم

  (.44: 2912به نقل از محمدی و عبدالکریمی، ) شده است یو قالب یرسم یامر التشیتصورات و تخ یکرده که انسان مدرن حت

(، در خدمت نظام 2911)رهبریان،  کارکرد قفس به خود گرفته اند اغلب مدارسرسد به نظر میدر وضعیت فعلی بنابراین  

ست و به همین دلیل ا ،(2122د )فریره، نبخش(، و فرهنگ سکوت را تداوم و تکوین می2912ند )محمدی و عبدالکریمی، اسلطه 

 (. 2912باقری و همکاران، مدرسه مرده است )که  دارنداذعان می مانرکشو اندیشمندان تعلیم و تربیت از که برخی

ی جدی و تواند مسئله ابر همین اساس، در کنار تحلیل ها و آراء نظریه پردازان و اندیشمندان تعلیم و تربیت، این موضوع می

را چگونه محیطی  آنچه تحلیلی از مدرسه دارند و  ی ترین هدف و مخاطب مدرسه،به عنوان اصل مهم باشد که دانش آموزان

. این مهم که معنای مدرسه را از نظر دانش آموزان مورد بازنمایی قرار دهدکه این است پژوهش حاضر هدف رو، دانند. از اینمی

وران دتجارب . بنابراین از آنجا که اند ساختهیش برای خو آنچه تصویری از و  مدرسه را چگونه جایی می دانندآموزان دانش

 عاطفی-. لذا از این دوگانۀ شناختیاست عجین و غم ها و شادی هامدرسه اغلب با خاطرات تلخ و شیرین، روزهای خوب و بد 
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از ردد. گ ، مورد بازنمایی قرار گرفته و مصادیق آن ترسیماسارتبهره گرفته شده است تا معنای مدرسه در دو گسترۀ رهایی یا 

 رو پژوهش حاضر در پی پاسخ به این دو پرسش است:این

 درک و تجربه شود؟  اسارتشود تا مدرسه به مثابه چه کُنش ها، پدیده ها و اتفاقاتی باعث می از نظر دانش آموزان،-

 درک و تجربه شود؟ شود تا مدرسه به مثابه رهایی چه کُنش ها، پدیده ها و اتفاقاتی باعث میاز نظر دانش آموزان،  -

 

 روش پژوهش 

-پژوهش روایی مجموعهگرفته است. انجام  2پژوهش روایی طالعات کیفی است که با استفاده از روشپژوهش حاضر از نوع م

 گرانپژوهش(. این روش چارچوبی برای 1421، 4ول، کرس1442 ،9واومرت و 1است )وبسترفراد در مورد تجربیات ا ی داستانا

بنابراین،  .کشیده شودبه تصویر  هاکنندهمشارکتجهان زیست، و داستان های زندگی بررسی تجارب از طریقد تا کنفراهم می

گری که از این رویکرد بهره شود، در واقع پژوهشسرایی اطالق میپژوهش روایی به فرایند جمع آوری اطالعات از راه داستان

 در این پژوهش نیز سعی شده استبنابراین  (.14: 2991ورکی،)شعبانی کشدیا به تصویر می از تجربه رهایگیرد، روایتمی

 و گو وگر به گفتپژوهشدر راستای تحقق این هدف، درسه به تصویر کشیده شود. معنای مهای دانش آموزان از روایت

  .بنویسندو گویند برا معنای مدرسه دیدگاهشان نسبت به  تجارب و تا آنها با دانش آموزان پرداخته استمصاحبت 

آنها  شد خواسته آموزاناز دانش که محور فردی و گروهیهای شفاهی مباحثهپاسخ و پرسشباز هایپرسش از هایینمونه

یا در زنگ های مرتبط کالسی مورد نقد و بررسی قرار دهند، به این شرح  بنویسندانشاء  موضوعات در قالب یا را تکمیل نمایند،

دیر و میک ؟ باید وجود داشته باشد امکاناتیچه به نظر شما در یک مدرسه علم خوب، چگونه معلمی است؟ م شمااز نظر بود: 

-با دانشباید یک روش تدریس خوب، چگونه روشی است؟ یک معلم خوب  ؟باشددارای چه ویژگی هایی باید ناظم خوب 

 د؟ ترجیحتجربه کنیرا د در مدرسه چه چیزهایی ست داریشما دوخواهد؟ دهد و از آنها چه چیزهایی بآموزان چه کارهایی انجام 

کدام  ؟ن نسبت به تکالیف و مشق شب چیست؟ نظرتاو چه رفتارهایی داشته باشند ندبرخورد کن چگونهدهید معلم ها با شما می

احساس  سه بیشتردرس ها و معلم ها برایتان بیشتر منبع استرس و تنش بوده است و چرا؟ از کدام یک از بخش های درس و مدر

اقات و چه اتفکنید و چرا؟ به نظرتان کدام یک از قوانین مدرسه نیاز به اصالح و بازنگری دارد و چرا؟ در مدرسه خستگی می

  کند؟رفتارهایی شما را شاد یا غمگین می

الس ک شاء بنویسند و بهان را در قالب درخواست شد تا خاطرات تلخ و شیرین خویش از مدرسه دانش آموزاناز  افزون براین، 

اتفاقی در مدرسه برایشان روی داده که  در گذشته . این که ماندگارترین معلمان آنها چه کسانی بوده اند و چرا؟ آیاارائه دهند

له بنابراین در این مرح از کدام معلم ها و به چه دالیلی بوده است؟ شانبهترین خاطرات و در ذهنشان باقی مانده باشد؟  همیشه

 بگذرد و تحت روایت قرار گیرد.آموزان نظر و نگاه دانشماز تاحد ممکن همۀ زیر و بم ها و فراز و فرودهای مدرسه  عی شدس

د و به جای اینکه وسعت نشونمونه انتخاب می از افراد به عنوان روایی تعداد معدودی پژوهش روش دراز آنجا که  اما

هیچ حجم نمونۀ ثابتی در این روش وجود ندارد و تعداد نمونه بر چون  و کید استعمق اطالعات مورد تأ ،اطالعات مدنظر باشد

نمونۀ در این پژوهش نیز  (.22: 1442)وبستر و مرتووا،  تواند متفاوت باشداساس پدیده، گروه مورد مطالعه و منطق پژوهش می

کی یپایۀ ششم ابتدایی در استان اصفهان و در  که در گرفترا در بر میپسر آموز دانش 94یک کالس متشکل از  ،مورد مطالعه

، در این پژوهش 2912اسفند  21مهر تا  21این دانش آموزان از شهر فوالدشهر مشغول به تحصیل بودند. از مدارس ابتدایی 

ی، یها از مصاحبۀ غیرساختارمند، مصاحبۀ روابرای گردآوری داده، این سفر آموزشیچنان که در امتداد مشارکت داشتند. 

ر دبه طور پیوسته های فوق های به دست آمده از روش. بنابراین، دادهشداستفاده های میدانی یادداشت و های روزانهیادداشت
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 ،ور از مضمونمنظ. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت با استفاده از روش تحلیل مضمون در نهایت وقالب متن و یادداشت پیاده شد 

 سؤاالت با رابطه در خاصی تجربۀ و درک نشان دهندۀ گرنظر پژوهش به که هستند متن ایز درمتم و تکراری هایویژگی

 به حداکثر و مشاهدات سازماندهی و توصیف به حداقل که است الگوهایی ،تر، مضمون یا کداست. به عبارت دقیق تحقیق

مستتر در تا مضامین این فرایند محقق درصدد بود  در(. 2914جعفری و همکاران، پردازد )عابدیمی پدیده از هایی جنبه تفسیر

ی به یابو برای دستها پیدا شد ها و متنبرای انجام این کار نیز همۀ یادداشت آمده را مورد شناسایی قرار دهد. های به دستداده

ی در یهای معناب داللتو متعاقبًا کدها برحسگردید  ، نخست مفاهیم و عبارات اولیه کدگذاریدانش آموزانمعانی مورد نظر 

  .مضامین فراگیر سازمان یافت

، 9یعنی وسعت (2119) 1تاولو  2یبلیچها، از چهار معیار مورد نظر لبرای اعتبار بخشیدن به یافتهدر این پژوهش ، همچنین

ا هدر کاوش روایتدارد که اشاره به جامعیت و مقدار شواهدی  ،وسعت. ه استگرفته شدبهره  9و امساک 1رو، درک پیش4انسجام

یر های متنوع تفسدهد. انسجام عبارت است از روشمورد استفاده قرار گرفته و خواننده آنها را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می

)چگونگی تناسب  2دو نوع انسجام شامل: انسجام درونی تاولیبلیچ و لها. دار از روایتبرای ارائۀ یک تصویر کامل و معنی

ار معی اند.( را از هم تفکیک کردهد)چگونگی مقایسۀ پژوهش های قبلی و موجو 9( و انسجام بیرونیروایت هاف های مختلبخش

و تجزیه و تحلیل روایت ها. برای مثال این سؤال  بازنماییعبارت است از حس نوآوری و اصالت در  ،روپیشدرکیعنی  ،سوم

عبارت  اَمساکو  به کسب یک بینش در زندگی شخصی سوق دهد یا خیر؟ تواند خواننده راشود که آیا این پژوهش میطرح می

 های ایستگیاین ویژگی به ش ،ترها بر مبنای تعداد کمی از مفاهیم مناسب و مقتضی. به عبارت دقیقتحلیل ۀاست از توانایی ارائ

 کند.اشاره می روایت ها ۀشفاهی یا کتبی در ارائ ادبیِ

 

 یافته ها

رک د اسارتبه مثابه مدرسه  تاشود چه ُکنش ها، پدیده ها و اتفاقاتی باعث میدانش آموزان،  از نظر: اولسؤال 

 ؟ شودو تجربه 

در صورتی که در مدرسه پنج مضمون  ،مشارکت کننده ها های روایتبر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نظرات و 

و ی آموزشامکانات  کمبود»، «مُرده یدرس یمحتوا»، «یلیتحم یو مقررات آموزش ساختار»، «انهمستبد سیتدر سبک»شامل: 

مدرسه به »گاه ، آندرآید دانش آموزان به تجربۀ «کادر اجرایی مدرسهغیرحرفه ای  رفتار»و « یآموزش زاتینامناسب بودن تجه

 ، ادراک و تجربه خواهد شد. «فضای اسارتمثابه 

 

 چه معنایی دارد؟ اسارت مدرسه به مثابه

در نظر اهل  اغلب دهد که سیمای درس و مدرسه، نه تنها برای دانش آموزان، کهریخ تعلیم و تربیت ایران نشان میبر تا ملتآ

درس  در برابر علم و بوده است. چنان که هرازگاهی گویندگان و شاعران قفس، چون، نظر و اندیشه نیز خشک و خسته کننده

های بیهوده و بگو مگوهای ه به عنوان محل و مظهر قیل و قالاره از مدرسکجی و پرخاشگری پرداخته اند و همورسمی به دَهن

امام محمد غزالی که سالها از مدرسان بلندآوازۀ نظامیۀ بغداد بوده، پس از عمری  ،برای نمونه بی حاصل و دلگیر یاد کرده اند.

 گوید: تحصیل و تدریس می

 ،م کردیمنمازی به سر خُم کردیم/ با خاک خرابات تیمما جامه

                                                           
1 Lieblich 
2 Tuval 
7 Width 
4 Coherence 
5 Insightfulness 
6 Parsimony 
3 internal coherence 
8 external coherence 
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 شاید که در این میکده ها دریابیم/ آن عمر که در مدرسه ها گم کردیم.

کار مدرسه دارد که درنگ و صرف عمر در اذعان می و داردبر اساس مشاهدات و تجربیاتش با مدرسه سر جنگ  یا حافظ

 راه به جایی نخواهد برد و چنین می سراید:

 د نیز خدمت معشوق و مِی کنم.از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت/ یک چن

 :داشته استنقد خویش از درس و مدرسه را چنین بیان  ،همچنین شیخ بهایی

 ی از او کیفیتی حاصل نه حال.قال/ نِ ر قیل استر به سَعلم رسمی سَ

 انقاه و مدرسه. کاندر این ویرانۀ پر وسوسه/ دل گرفت از خ

ی چون صادق چوبک، محمد مسعود، جالل آل احمد، صمد بهرنگی و نویسندگان و داستان نویسان بزرگ ،افزون بر این

دعلی اند، برای نمونه محم توصیف کرده اسارت به مثابه که دلخوشی از مدرسه نداشته و آن را وجود دارند نیز بزرگانی دیگر

به مکتب نهادم، که قدم  گوید: همان روز اولمی "سرو ته یک کرباس"در کتاب در ضمن خاطرات کودکی اش زاده جمال

 (. 14تا  2 ، ص2911رهبریان، مانند مرغی بودم که به قفس افتاده باشد )

ه مثابه ب امروز، تجربه ای را پر اهمیت میکند که از دوران گذشته تا مسئلهتامل در اشعار و تجارب فوق، طرح این  بنابراین

درآید. ، چون قفس انو متعلم انمدرسه در نظر معلمتا درس و  کرده استمکاتب و مدارس را به هم وصل  همواره ،ریسمان

ی که قفسکنند؟ شود که دانش آموزان، مدرسۀ خویش را چون قفس تلقی میپرسش این است که به طور اخص چه می لیکن

 کشاند.گیرد و هوای زندگی را به تکرار میآزادی و پرواز را از آنها می

وقتی از مدرسه پایم را می گذارم بیرون، یک حس » ... گوید: میحاضر  ی پژوهشیکی از مشارکت کننده هابرای نمونه 

خواهم یکی را بزنم و فشار دهم. مدرسه یک فضای بسته است و هر کس هر کاری دهد و میآزادی و سرزندگی به من دست می

ه آید و هماز مدرسه خوشش نمی چ دانش آموزیکه هی مکنند. من مطمئنگیرند و از کارنامه اش کم میکرد دوربین ها او را می

 «. ند و در خانه بمانندیک بهانه اند که به مدرسه نیایال باز مدرسه فراری هستند و دن

خوشحال میمن  ،خوردهر روز زنگ آخر که زنگ می: »نظرش نسبت به مدرسه را چنین بیان داشته استدیگر  دانش آموز

شوم. روم و از مدرسه دور میت تمام از مدرسه خارج شده و پیش سرویسم میروم و با سرعشوم و به سرعت از کالس بیرون می

 «.کندمکان است و من را خوشحال می ... زنگ آخر در واقعیت برای من به معنای آزادی از یک

 وقتی خبر تعطیل شدن»... اش از تعطیلی مدارس را چنین بیان داشته است: دیگر دلیل خوش حالیهمچنین، دانش آموز 

 21 من تا ساعتما درس نداریم  و شنبه تا چهارشنه یا پنج شنبه و جمعه که تعطیل استاز رسد، مثالً مدرسه به گوش من می

شوم و کاری جز خواب و مان تعطیلی از شر زندان خالص میزدر چون کنم. توانم بخوابم. من مدرسه را به زندان تشبیه میمی

 «. که در زندان کردم را تالفی کنم گذارنم که تمام کارهاییا طوری خوش میتفریح ندارم. خالصه من در این روزه

وزان آمتواند کالس درس را قفس کند. چنان که یکی از دانشاین سکه، شخص معلم است. معلمی که می اما روی دیگر

م. چون یآید حس بسیار خوبی داروقتی معلم به مدرسه نمی  »...تجربۀ غیبت معلم را چنین با شور و حرارت روایت نموده است: 

توانیم سر کالس حرف بزنیم، بازی کنیم، و باهم خوش بگذرانیم. وقتی که ده یا پانزده دقیقه از توانیم هر کاری بکنیم، میمی

م در لپرسند. اگر بگویند معرود و از مدیر یا ناظم این موضوع را میگذرد و معلم نمی آید یکی از بچه ها به دفتر میکالس می

اند بیاید خیلی توم. ولی اگر بگویند معلم امروز نمیده را از زمانی که معلم نیست ببریکنیم بیشترین استفاراه است، سعی می

خواهد کشم، وهر کاری که دلمان میزنیم، نقاشی میرویم سراغ بازی، همگی راحت حرف میشویم و سریع میخوشحال می

می آیند  نمامعلم های کالس های دیگر به کالس زیاد ادامه ندارد. چون از زنگ دوم به بعد دهیم. ولی این حس خوبانجام می

شود. ولی باز هم خوشحال هستیم، چون دهند. آن موقع حس خوب ما تبدیل به حس بد میو بعضی وقت ها هم به ما درس می

 «.تکلیفی نداریم و در خانه راحتیمهیچ 
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 هتجربۀ مدرسه به مثابهای مصداقدیگر این است که  اما پرسشاست. دانش آموزان ندگی ی از زهای رشروایت های فوق، بُ

 ؟ چیست اسارت

هایی مصداق(، 2به شرح جدول )مضمون پایه،  91که  داد نشانتحلیل تجارب و روایت های دانش آموزان در این بخش 

یز و م در گسترۀ این مضامین، طبق نتایج ارائه شده،. واند مدرسه را به شکل قفس درآوردتاست که از نظر دانش آموزان می

فراوانی،  19فراوانی، تکالیف درسی زیاد و پی در پی با  94فراوانی، سرویس های بهداشتی بد و کثیف با  12صندلی های بد با 

ودن زنگ های ورزش فراوانی و کم ب 19فراوانی، خشونت های کالمی و بداخالقی با  11عصبانیت و فریاد زدن معلم درکالس با 

 هکه در ادامه مضامین سازمان دهندۀ این مصادیق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت بودندفراوانی، دارای بیشترین ارجاع  94با 

 .است

 
 روایت های دانش آموزانشبکۀ مضامین مستخرج از  .2 جدول

 مضمون

 فراگیر
 فراوانی مضامین پایه مضامین سازمان دهنده

مثا
ه 

ه ب
رس

د
م

ۀ 
رب

ج
ه ت

ب
ت

ار
اس

 

 محتوای درسی مُرده

 2 مطالب و مفاهیم قدیمی

 24 زندگیاتفاقات بی ارتباط با  درس های

 22 مرتبط با سن بچه ها درس ها و مطالب غیر

 19 ها کتابجذابیت نداشتن برخی 

 14 بی فایده بودن یادگیری برخی موضوعات 

 11 زاننادیده گرفتن عالقه و نیازهای دانش آمو

 امکاناتکمبود 

نامناسب بودن و  آموزشی

 آموزشی تجهیزات

 12 میز و صندلی های بد

 22 کمبود آویز لباس و جا لباسی

 22 نداشتن اینترنت در کالس

 11 ها و نرم افزارهای مناسبنداشتن فیلم

 11 در و دیوارهای فرسوده

 11 آبخوری های نامناسب

 94 تی بد و کثیفسرویس های بهداش

در کارفتار غیرحرفه ای 

 اجرایی مدرسه

 21 تنبیه بدنی و کتک زدن معاون و مدیر

 21 محروم شدن از ورزش از طرف معاون یا مدیر

 22 ها برخی از معاون عصبی بودن

 21 احترام نگذاشتن مدیر و ناظم به بچه ها

 24 گیر دادن الکی معاون به بچه ها

 24 غیرعادالنۀ مدیر با دانش آموزانرفتار 

 انهمستبدسبک تدریس 

 11 زیاد امتحان گرفتن

 14 لزوم حفظ کردن مطالب

 21 جریمه شدن و از روی درس نوشتن

 24 روخوانی زیاد از روی درس ها

 1 توجه زیاد به دانش آموزان بسیار ضعیف یا خیلی قوی

 9 یکنواخت بودن تدریس

 22 اشتن بین بچه هافرق گذ

 24 ساکت و بی سر و صدا نشستن سر کالس

 21 انجام کارهای تحمیلی و اجباری
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 19 تکالیف درسی زیاد و پی در پی

 11 رکالسعصبانیت و فریاد زدن معلم د

 11 تنبیه بدنی و کتک زدن 

 19 خشونت های کالمی و بداخالقی 

ساختار و مقررات 

 لیتحمیآموزشی 

 19 کوتاه بودن زنگ های تفریح

 11 طوالنی بودن صف صبحگاهی

 94 کم بودن زنگ های ورزش

 11 مدرسه لزوم زود بلند شدن از خواب برای رفتن به

 2 شیفتی بودن مدرسه

اجازه نداشتن برای خوردن تغذیه، و نوشیدن آب سر 

 کالس

24 

 22 از دانش آموزان دوره ای پول گرفتن

 29 هاها و مراسماجباری بودن شرکت در برخی دوره

 

 مُرده یدرس یمحتوا

رنامۀدرسی، تواند در چینش عناصر ببخشی خود را میپویایی و جریان هستینامۀدرسی، قلب تعلیم و تربیت است. چنان که بر

های تدریس، توا، فعالیت های یادگیری، روشمح منطق، اهداف،گوید، یا می 2یعنی: هدف، محتوا، اجرا و ارزشیابی چنان که تایلر

بنابراین چنانچه . نمایان سازدکند، بندی میطبقه 1ن و ارزشیابی، چنان که اَکربندی فراگیراگروهمواد و منابع یادگیری، زمان، فضا، 

، فزااری را، مُرده و حُزن آفرین یادگیآموزان جریان سیال و لذتاز سازگاری و تناسب الزم برخوردار نباشند، دانش این عناصر

 تجربه خواهند کرد. 

 میمطالب و مفاه» ل بر:ممشت های دانش آموزان حاصل گردید در قالب مفاهیمدر این بعد مواردی که از تحلیل روایت

-انشد یازهایگرفتن عالقه و ن دهیناد»، «موضوعات یبرخ یریادگیبودن  دهیفا یب»، «هاکتاب ینداشتن برخ تیجذاب»، «یمیقد

 کل داد.را ش« محتوای درسی مُرده»تر به نام بود که اجزاء یک مضمون کلی« یارتباط با اتفاقات زندگ یب یها درس»، و «آموزان

ال های سد، چون یا مطالب آن به درد بچهاین درس ها هیچ فایده ای برای ما ندار»گوید: یکی از دانش آموزان می برای مثال 

ن مجبور خورد، و فقط برای نمره گرفتی که مجبور هستیم حفظ کنیم و یاد بگیریم، جایی به دردمان نمیخورد، یا چیزهایقبل می

من دوست دارم زبان انگلیسی »گوید: بر نیازها و عالیق خویش تاکید دارد و می نیز  دانش آموز دیگر«. هستیم آنها را بلد باشیم

سازی در آن باشد. من االن برای یادگیری موسیقی به آموزشگاه میروم، در یاد بگیرم، یا درس هایی که مجسمه سازی یا آهنگ 

 «. حالی که خیلی بهتر بود در مدرسه هم این چیزها وجود داشته باشد

مدرسه بخش مهمی از زندگی دانش آموزان است و اگر با زندگی واقعی با توجه به روایت های فوق، باید اذعان داشت که 

معتقد  9اشد، نتیجه ای غیر از ناکارآمدی برای آموزش و پرورش و جامعه نخواهد داشت. چنان که دیوییآنها ارتباط نداشته ب

توان آموزشگاه را از کند جدا دانست، به همین دلیل نمیتوان کودک را از محیطی که در آن زندگی میطور که نمیاست همان

ده شدن برای زندگی. هر جا که امکان دارد باید محتوای درسی خود زندگی جدا کرد. چراکه تربیت خود زندگی است، نه آما

توان از طریق با مسائل فوری در ارتباط باشد که کودک با آن مواجه می شود و جامعه نیز عالقه مند به حل آنها است. بنابراین می

ظری را ودک به جای آنکه مطالب نفعالیت ها و فرصت های یادگیری بین مدرسه و زندگی ارتباط برقرار کرد. در این فرایند ک

                                                           
1 Tyler 
2 Akker 
7 Dewey 
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ر تاکید و آموزد. دیویی در کنابه امید کاربرد احتمالی آن در آیندۀ دور فرا گیرد، از طریق تجربه مستقیم و در زندگی واقعی می

شی، اتوجه به دروس نظری مانند تاریخ و جغرافیا، بر محتوای درسی فعالیت محور، چون باغبانی، آشپزی، خیاطی، بافندگی، نق

 زندب را به زندگی واقعی پیوند برنامۀدرسی، مدرسه زنده نگه داشتننیز تاکید دارد تا ضمن  هساختن وسایل از فلزات و غیر

 (.2912)ماهروزاده و عباسی، 

 

 یآموزش زاتیو نامناسب بودن تجه آموزشی امکانات کمبود

ه، افتد. بلکه کلیۀ فضاهای آموزشی مدرس ن اتفاقای درس و از جانب معلمایادگیری پدیده ای نیست که فقط در کالس ه

د. در و دیوارهای مدرسه، تصاویر منقوش، سقف کالس، درخت ها و گلدان ها، رایانه ها، نو هر بخش از آن نقش معلم را دار

در اشند. داشته برا  توانند نقش آموزگارکنند و میمیزها و صندلی ها و همۀ این ابزارها و امکانات برای فراگیران پیام منتقل می

 یکیزیف التیدهد که تسه ینشان منیز گوناگون  قاتیتحقمدرسه جریان دارد.  پیکرحقیقت، یادگیری مانند خونی است که در 

 رارتح راحت بودن کالس درس، درجه. برای مثال کار معلمان دارد یدانش آموزان و اثربخش عملکرد بر یاساس یریمدرسه تأث

 یوب ممحس یکیزیمهم ف اریاز عوامل بس ،کالس کیدانش آموز  تعداددا، نو بودن ساختمان و کم بودن ، نبود سر و صبمناس

 ، از مهمترین مشکالت مدارس ایران است. این در حالی است که کمبود امکانات و تجهیزات و فضاهای نامناسب آموزشیشوند

  .(2999زمانی و نصراصفهانی، )

ی وزشآم زاتیو نامناسب بودن تجه یکمبود امکانات آموزشمشکل به دانش آموزان  زپژوهش حاضر نیدر بر همین اساس 

ین است که همیشه آبخوری هایش شلوغ است. ... مشکل مدرسۀ ما ا»گوید: برای مثال یکی از دانش آموزان می. داشته اندتایید 

ین دانش آموز دیگر نیز ضمن موافقت با ا«. دداردستشویی هایش بهداشتی نیست و اطراف مدرسه نیز خیلی وقت ها زباله وجود 

، برخی از آنها پیچ و مهره ندارند، قدیمی است ننیمکت های کالس مامشکل اصلی ما این است که همۀ میز و » گوید: نظر می

و  ه استتدهند، یا این که رنگ های خوبی ندارند، یا روی میزها پر از نوشو همیشه سر کالس صدا می پایه هایشان شکسته است

ه را چنین مدرسفضای دانش آموز دیگر نیز «. گیریمکمردرد میزود ما وقتی روی آنها می نشینیم، حس خوبی نداریم یا این که 

دیوارهای مدرسه نقاشی های خوبی ندارند، در کالس نیز امکاناتی مثل اینترنت و بازیهای آموزشی و » ... توصیف کرده است

 .«شود که ما در کالس زود خسته شویم و حوصلۀ درس نداشته باشیمرد، و همۀ این ها باعث میفیلم های آموزشی وجود ندا

من اگر جای مدیر بودم همه ی تخته »گوید: یکی از دانش آموزان را چنان بر سر درد آورده است که میفوق، مشکالت  

 «. ساختمو یک آزمایشگاه بزرگ در مدرسه می خریدمکردم، برای هر دانش آموز یک تبلت میها، میزها و کمدها را نو می

وی کند، و از سبنابراین مجموع روایت های فوق، از یک سو نامناسب بودن فضا و امکانات آموزشی مدرسه را تصویر می

گذارد. این در حالی است که در کشورهای رایند یادگیری آنها صحه میدیگر بر تاثیر امکانات آموزشی بر روح و روان و ف

 دنشوراحی میطدر ژاپن مدارس بسیار بزرگ گردد. برای مثال توسعه یافته، تاکید و توجه ویژه ای بر فضای آموزشی مدارس می

 . عالوه بر آن امکانات کمک آموزشی نیز به این نشاط و شادابی کمک نموده و مدرسههای بازی وسیعی دارندزمینمدارس و 

آمریکا، کانادا، استرالیا و مدارس بسیاری از در همچنین (. 141: 2991سرکارآرانی، )سازد را برای دانش آموزان جذاب می

وجود دارند  یسبز و بزرگ یها فضاها و یدرخت کارمیز کامپیوتر، شبکه های رایانه ای، صندلی با چیدمان دایره ای،  ،انگلستان

ها، کتاب ها،  ماکت ، مدل ها،انواع مواد: شامل شیکمک آموز امکانات، همچنین رندیگ یکه مورد استفاده عموم مردم قرار م

ود شکه در قفسه های مستقر در کالس چیده شده اند. در فضای این مدارس سعی می یو کارگاه یشگاهیآزما لیمجالت و وسا

 (. 91: 2999)زمانی و نصراصفهانی،  همه نوع وسایل بازی وجود داشته باشد

 

 هرفتار غیرحرفه ای کادر اجرایی مدرس

کالبدی  امکانات تر، در کنار معلمان، دانش آموزان،د. به عبارت دقیقکنرا تعریف میاست که مدرسه  ابعادشمدرسه با تمام 

-فرایند یاددهی بسزایی دروجود دارد، که نقش نیز مدرسه و سازمانی و برنامه های درسی، بعد دیگری به نام کادر اجرایی 

کادر اجرایی یک مدرسه، همۀ عوامل اجرایی مدرسه، توان گفت میند. کآموزان ایفا مییادگیری و جهت دهی به نگرش دانش 
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گیرد، افرادی مانند: مدیر، ناظم، معاون ها، مسئوالن آزمایشگاه و کارگاه، نگهبان، آبدارچی، مسئول غیر از معلمان را دربرمی

حاضر، مطابق با روایت های دانش آموزان، مدیر، معاون  با این وصف در پژوهشمربی بهداشت و دیگر نیروهای انسانی.  نظافت،

 . داشته اند و ناظم نقش تعیین کننده تری در تعریف مدرسه

معاون و  و کتک زدن یبدن هیتنب»حاصل گردید شامل:  های دانش آموزانکه از تحلیل روایت مضامینیدر این بعد چنان که 

 رفتار»، «معاون به بچه ها یدادن الک ریگ»، «و ناظم به بچه ها رینگذاشتن مد ماحترا»، «از معاون ها یبودن برخ یعصب»، «ریمد

به نام  مضمون فراگیربود که اجزاء یک « ریمد ایشدن از ورزش از طرف معاون  محروم »و « با دانش آموزان ریمد ۀرعادالنیغ

من اگر جای مدیر بودم  »...گوید میآموزان شیکی از دان برای نمونهرا شکل داد. « رفتار غیرحرفه ای کادر اجرایی مدرسه»

سعی  مهربان بودم و کردم ویک جور برخورد می با همهمن ر به بچه های کوچکتر زور بگویند. گذاشتم بچه های بزرگتنمی

و ناظم  نما به شرطی مدرسۀ خود را دوست خواهیم داشت که معاو »...گوید: می دانش آموز دیگر«. کردم کسی را تنبیه نکنممی

ی در دلش لیلدبندم هر بچه ای به یک که متاسفانه نیستند و من شرط می و مدیر به ما گیر الکی ندهند و برای ما احترام قائل باشند

ها ی وقتلمعاون ما خی» معترف است کهدانش آموز دیگر نیز بر نوع رفتار مدیر و معاون تاکید دارد و «. چیزی به آنها می گوید

 ک نمرهزند، و یکتک میگاهی شد و کآییم حرف بزنیم یا از خودمان دفاع کنیم، بر سرمان داد میوقتی ما می عصبی است و

کند و اگر کاری کرده باشیم ما را از زنگ ورزش محروم مدیر هم خیلی وقت ها ما را تنبیه میکند. باط مان کم میاز انض هم

 «. کندمی

ار و برخورد کادر اجرایی مدرسه توجه دارد و این که رفتارهای کادر اجرایی چگونه مجموع روایت های فوق، بر تاثیر رفت

دهد ( نشان می2999) نتایج پژوهش زمانی و نصراصفهانیتواند معنا و تعریف مدرسه را تحت شعاع قرار دهد. در همین راستا می

به و  دهستن و بچه ها قائل انخودش انیم یادیفاصله زنظم و انضباط،  جادیا یبرا مدارس مدیران ران،یمتأسفانه در مدارس اکه 

کادر  ،آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان ی مثلیهاکشوراین در حالی است که در. دهندیاصطالح معروف به بچه ها رو نم

سش ب مسائل و پرتوانند بدون تنش و اضطراتا جایی که دانش آموزان می، هستندراحت  اریدانش آموزان بس اجرایی مدارس با

 هایشان را با آنها مطرح کنند و رابطه ای صمیمی و عاطفی با آنها داشته باشند. 

 

 مستبدانه سیتدر سبک

هر معلمی خود را به مجموعه ای از کنش ها، روش ها، بینش ها و نگرش هایی مقید و ملتزم کالس های درس،  مدارس ودر 

 ا،هگیریمشتمل بر جهت شود. بنابراین، سبک های تدریس،س آن معلم شناخته میداند که مجموعۀ آنها به عنوان سبک تدریمی

طابق دگیری خویش را میا-فرایند یاددهی تاگیرد، بکار میکه یک معلم اغلب آنها را در کالسش هایی است ترجیحات و روش

دریس را اجزاء و متعلقات جهان تاسطۀ آن معلم به ویک پنجره ای است که  سبک تدریس به مثابه زاویۀ دید وبرد. با آن پیش ب

این  معلمی که هر کدام از معتقدندآنها ( به چهار سبک تدریس اشاره نموده اند. 2111) 1و تومباری 2بورچبیند. برای مثال، می

یزان استفاده از محبت ی بر ممبتن آنها بندد بایستی انتظار پیامدهای انضباطی متفاوتی داشته باشد. تقسیم بندیسبک ها را به کار می

به نقل از ) شوند( و مستبدانه را شامل می1و  2 نوعهای تدریس مقتدرانه، سهل انگارانه )سبکو کنترل در کالس است که 

تواند معنا و مفهوم خاصی از درس و مدرسه را در جان و روان بنابراین سبک های تدریس معلمان می (.219: 2914مصرآبادی، 

بود که  مورد 29 های دانش آموزان حاصل گردید شاملکه از تحلیل روایت مضامینیهد. چنان که در این بعد فراگیران شکل د

 را شکل داد. « سبک تدریس مستبدانه»به نام  مضمون فراگیراجزاء یک 

وان تمی احساس خود از عدم حضور معلم در کالس را چنین روایت کرده است، احساسی کهآموزان یکی از دانش برای مثال

داریم و م که مشق و درس نیکنکند، احساس راحتی میوقتی معلم غیبت می»...  از آن به فهم سبک تدریس معلم رهنمون گشت

 کمی توانیم در کالس بازی کنیم. یا شاید هم به ورزش برویم و فوتبال بازی کنیم یا فیلم ببینیم. با هم نقاشی بکشیم و به هم جُ

                                                           
1 Borich 
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ن خیلی از که م تکلیف و تمرین درسی داریمدهیم و بیشتر که معلم هست به ندرت این کارها را انجام می روزهایی بگوییم. اما

یریم گخوانیم و راحت هستیم. خالصه نتیجه میید ما این درس را نمیصله سر بر است. اما اگر معلم نیادرس بدم می آید و حو

یم به ما در مدرسه مجبور »گوید دانش آموز دیگر می «.بدهیم و شاد هستیم توانیم انجامکه اگر معلم نیایید ما خیلی کارها می

ویم یا شجایمان بنشینیم. خیلی وقت ها مجبور به خواندن درس ها میسر و صدا سر  یساکت و بحرف های معلم گوش بدهیم و 

حتی  شد،کسرمان داد می شود ونی میمجبوریم تکالیف درسی زیادی بنویسیم. چون اگر غیر از این کارها را بکنیم معلم عصبا

 «. ی معلم ها است که من از مدرسه بدم می آیدبداخالقزند. برای همین می کتک گاهی

 دانهبه مثابه سبک تدریس مستب توان آن راروایت های فوق، برش هایی از الگوهای رفتاری معلمان است. الگوهایی که می

. در شود یه مسرد و کنترل کننده شناخت یبه عنوان معلمدریس مستبدانه التزام دارد به سبک ت که یمعلم در حقیقتکرد.  تعریف

کند  یم ادانتقو مدام از آنها  شماردیم ریکالس متعلق به معلم است. او دانش آموزان را حق یصحبت ها بیشتر هاگونه کالس نیا

شن است. خ یکار طیمح کی هیشبدار و فیتکل یانمعلم نیآنها دارد. کالس چن یمختلف رفتار یدر کنترل جنبه ها یو سع

الس ها در ک تیانجام فعال یدانش آموزان برا زشیو انگ رندیگیمیق قرار تشو دکمتر مور ییهاکالس نیدانش آموزان در چن

 تربیت و میتعل یمیقد دگاهیدر توافق با د شتریب یسبک کالس دار نیشود. چنیم جادیا هیتنب دید وته قیاز طر یمعلمان نیچن

 دیتاکن توسط معلماحفظ نظم در کالس  یمدرسه برا نیقوان دیو اعمال شد تیبر تقواین سبک تدریس  عالوه براین در است.

 (. 219: 2914مصرآبادی، ) کندیرفتار مقابل انعطاف و مستبدانه ریحفظ نظم و انضباط در کالس غ یمعلم برا، زیرا دگرد یم

 

 یلیتحم یو مقررات آموزش ساختار

وانین است. ساختار و ق ویژه ای از سطوح خرد تا کالن در احاطۀ ساختار و قوانین هر کشور چارچوب و اجزاء تعلیم و تربیت

 دنوشصریح و آشکار، چنان که در اسنادباالدستی، برنامه های درسی مکتوب، دستورالعمل ها و بخش نامه ها، تنظیم و تعریف می

هایت تعریف یادگیری و در ن-نقش ویژه ای در فرایند یاددهیبه مثابه قانون، اند، اما  نانوشتهکه  نهانو پ یبرنامه های درسی ضمنتا 

ها در طول روز، هفته و سال تحصیلی، مدت آغاز و پایان کالسزمان قوانین و ساختارهایی مثل برای مثال، . دارندمعنای مدرسه 

ها  السک ، ترکیب جنسیتیها ی مرتبط با لباسگ و دیگر ویژگیهازنگ های تفریح، پوشش مدرسه از لحاظ شکل، جنس، رن

ه از جملهر کالس، مسائل بهداشتی مثل اندازۀ موی سر و کوتاهی ناخن ها، ، نسبت دانش آموز به معلم در در نواحی و مناطق

ه ان در هر مدرسمعلمخاص  نینعمومی، باید به قوا در کنار این مواردهر مدرسه است. عالوه براین،  آموزشی مهمترین ساختارهای

 زمرتبط با هر دانش آموحتی قوانینی که هر معلم برای مدیریت کالس خویش و  مجموعۀ در هر کالس نیز اشاره نمود. یعنی و

 بنابراین مجموع قوانین فوق، ضمن تاثیر ویژه بر فرایند یادگیری، در معنا و مفهوم مدرسه نیزتنظیم و تعریف کند.  ممکن است

 .استین آفرنقش 

م این کردمن اگر جای مدیر بودم اولین کاری که می»گوید: برای مثال یکی از دانش آموزان در مورد زنگ های تفریح می

دقیقه استراحت.  41دقیقه درس و  21کردم. یعنی دقیقه درس، جای این دوتا را عوض می 41دقیقه استراحت و  21بود که به جای 

دن آموز دیگر به شیفتی بوشدان. «نگ های تفریح شاد و خوشحال هستند، و زمان آن خیلی کم استچون که دانش آموزان در ز

با دقیقه  9و  41هفته هایی که مدرسه ما شیفت صبح است من ساعت » گوید مدرسه، و زمان شروع کالس ها تاکید دارد و می

 هب خستگی و خواب آلودگی با اول زنگ روم.می مدرسه به حالی بی با و شوم می شوم. آمادهبیدار می از خواب خستگی کامل

ه ب من را به زور کنم می احساس آیم می مدرسه به وقتی ها صبح من کل در فهمم.نمی هیچی هم اکثراً و دهممی گوش درس

وز دیگر نیز با این دانش آم«. مدرسه برایم مهم است دانممی هرچند شود،کم میبه مدرسه  ام اینجا آورده اند، برای همین عالقه

شوم احساس خیلی خیلی بدی دارم. چون ساعت من وقتی هر روز برای مدرسه از خواب بیدار می»گوید مورد موافق است و می

هفت ربع کم باید بیدار شوم وبه مدرسه بیاییم. من از صبح زود بیدار شدن متنفر هستم. چون که باید خیلی زود بیدار شوم. اصالً 

دانش آموز دیگر نیز به جنبه های دیگری از ساختارهای آموزشی مدرسه اشاره «. کندشوم. مادرم مرا بیدار میار نمیخودم هم بید

واهیم خچیزها ما مجبور هستیم پول بدهیم. در حالی که آنها را دوست نداریم یا نمیاز در مدرسه برای خیلی » گویدنموده و می
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از  یبرخی از کالس ها و برنامه ها مثل کالس تقویتی ریاضی شرکت کنیم یا به برخ ما مجبور هستیم درحتی داشته باشیم. 

 «. اردوهای اجباری علمی برویم که این ها برای من اصالً قابل تحمل نیست

تواند معنا و مفهوم مدرسه را در ذهن و دهد که ساختارها و قوانین هر مدرسه چگونه مینشان می مجموع روایت های فوق

دانش آموزان نهادینه و درونی نماید. بر همین اساس اگر در تنظیم مقرارت هر مدرسه و به تبع آن هر کالس، به شرایط و وجود 

 آموزان؛ نیز توجه گردد، شاید آنها به معنا و مفهوم بهتر و مثبت تری از درس و مدرسه اشاره نمایند. روحیات دانش

 

به مثابه رهایی درک مدرسه شود تا ا، پدیده ها و اتفاقاتی باعث مینش هچه کُاز نظر دانش آموزان، سؤال دوم: 

 ؟ شودو تجربه 

 چهار مضمونمدرسه در در صورتی که  ،مشارکت کننده هاهای  روایتنظرات و بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل 

شفقانۀ منش و مَ نشکُ»و « و متناسب مناسب یو لوازم کالبد امکانات»، «زنده یدرسۀبرنام»، «بخش ییرها سیتدر سبک»شامل: 

، ادراک و تجربه خواهد شد که در ادامه ابعاد «مدرسه به مثابه رهایی»گاه ، آندرآید دانش آموزانبه تجربۀ  «کادر اجرایی مدرسه

 . ه استو وجوه هر یک از این مضامین مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 

 چه معنایی دارد؟ مدرسه به مَثابه رهایی

تعاریف و ترین عامیانهدر عین حال ترین و متداولاین جمله شاید یکی از ساده ترین،  «.رسه خانۀ دوم بچه ها استمد»

 رود دانش آموزان تا حد ممکن چیزهایی که در خانه و پیرامونانتظار می تعریفطبق این توصیفات مرتبط با مفهوم مدرسه است. 

-ضوعات، داستانهم مووالدینی و -هم روابط مراقبتی ،چنان که این تجربهنیز تجربه کنند. در مدرسه را بتوانند  کنندتجربه می آن

ند کدر حقیقت تنها در این صورت است که این تعریف عینیت پیدا میشامل گردد.  دگی و رخدادهای حادث در جامعه راهای زن

 . «مدرسه خانۀ دوم بچه ها است»توان گفت: و می

طور که نمیهمان گویدمیدیویی چنان اهمیت دارد که وخانه با کالس های درس و مدرسه آن پیوند رخدادهای زندگی

توان آموزشگاه را از خود زندگی جدا نمینیز کند جدا دانست، به همین دلیل توان کودک را از محیطی که در آن زندگی می

 خودۀ به مثابه محیطی برای تجرب مدرسه دیویی معتقد استکرد. چراکه تربیت خود زندگی است، نه آماده شدن برای زندگی. 

( آزادی 2ز: ها عبارتند ا این ویژگیکه مهمترین ها تحقق یابند، ، به شرطی که در بستر آن برخی ویژگیاستو رهایی  زندگی

از طریق تجربه در برابر یادگیری ( یادگیری 9( فعالیت آزادانه در برابر انضباط خارجی، 1بیان و رشد فردی در برابر تحمیل و فشار، 

( بهره بردای از 1ها و فنون به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف حیاتی و ضروری، ( کسب مهارت4از طرق معلم و کتاب، 

وای ( آشنایی با دنیای در حال تغییر، در برابر اهداف و محت9های فعلی زندگی در برابر آمادگی برای آیندۀ نسبتاً دور، و فرصت

 (.212-294، صص 2912ثابت و از پیش تعیین شده )ماهروزاده و عباسی، 

 است دلیل همین به است؛ درونی میلی آزادی، به باور دارد میل نیز به تجربۀ رهایی در مدرسه تاکید نموده است. او 2روسو

 اندام آموزد می که یا هنگامی کند؛ دراز را خود پاهای و هادست و کند حرکت خود به خود خواهدمی تولد بدو از نوزاد که

خواهد به کودکان اجازه داده شود تا می کند. روسو اش هست، لمسنزدیکی در که را چیزی هر دارد میل دهد حرکت را خود

 مفهوم گرفتن نظر در بدون حقیقی آنها لذت زندگی و بودن را درک نمایند و از آن برخوردار شوند. به زعم روسو آموزش

 از را خود دانش آموز که است این روسو نظریۀ اصل ترینمهم برای همین داشته باشد. وجود تواندنمی انگیزه، و یلم اساسی

 او برای که است اهمیتی گواه خود این و اندیشند؛بی او جای به دیگران ندهدکه اجازه و سازد دیگران آزاد اندیشۀ وابستگی به

 هستند هابازی این و آزادی این حقیقت ببرد. در بهره خود سن مختص آزادی از دارد حق است. کودک قائل آزادی مفهوم

 (. 141، ص2911)دانایی و صدرزاده اردبیلی،  سازندمی آماده اش آینده زندگی برای را که کودک

                                                           
1 Rousseau 
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ست. او وده ادانش آموزان توجه نمتجربۀ رهایی  ی برایاندیشمندانی است که به مدرسه به مثابه بستر جمله نیز از 2فریره

د باشد و یش موجوها از په جای آن که پاسخب، آگاهی انتقادی محور است. یعنی ییی بخشرها مبتنی بر آموزش درمعتقد است 

، ند از انسانمپردازند تا با ادراک تاریخدستان و فراروایت ها ترسیم نمایند، افراد با یکدیگر به گفت و گو میحقیقت ها را فرا

ین است بگرا است که نسبت به کمال بشری خوشبخش، آموزشی آرمانروآموزش رهاییا تولید نمایند. از اینحقیقت و دانش ر

کوشد. در این آموزش موضوعی مشخص، واسطه ای میان یاددهنده و یادگیرنده به عنوان دو فرد و برای تامین خوشبختی بشر می

یان شود. برای مثال در این جرط و گفت و گو میان این دو عنصر آغاز میگیرد و فرایند نیل به معرفت در جریان ارتباقرار می

ود تا شدهد و بدین ترتیب او به عنوان آموزش دهندۀ شاگرد فنا میمعرفت خویش را افزایش می دانش آموزان،معلم با مشارکت 

 موزش رهایی بخش بر محورهایی چون: گفت(. بنابراین، آ2999دوباره به عنوان فراگیرنده، از شاگرد زاده شود )شعبانی ورکی، 

آزادی،  مرینت مثابه به یادگیرنده، آموزش و یاددهنده افقی، انطباق آموزش جهان، الگوی با سازی، تعامل شنود، فهمیدن، انسان و

 .(2914 ،همکاران و آخوندیحاجی) استوار است عمل و نظر واقعیت و تلفیق از زدایی افسانه آگاه، موجودی انسان به عنوان

و هست، که  هبنابراین مدرسه به مثابه بستر تجربۀ رهایی، نه تنها همواره مورد توجه و تاکید نظریه پردازان علوم تربیتی بود

 ،انآموزد. برای مثال یکی از دانشمدرسه را محیطی برای تمرین و مشق رهایی و آزادی در نظر داشته ان خود دانش آموزان نیز

روز  آن آمد در برف می در مدرسه یک روز زمستانی»... کند مدرسه اش را چنین روایت میاز دوران  ۀ خویشخاطربهترین 

 گروه و کردندمی درست برفی کردند، آدممی بازی برف هم با تفریح های زنگ بچه ها در و دادند نمی درس ها بچه معلم ها به

ه بچه های آن روز هم .معلمان با آنها بازی کند که خواستند می ها بچه حتی روز آن کنند. بازی یکدیگر با تا دادندمی تشکیل

 «. از مدرسه است ۀ منروز بهترین خاطر . آنمدرسه شاد بودند

 علم است. میکدیگر و به اتفاق لذت بردن از بازی های دوران کودکی و شادی کنار  بسترطبق این روایت، مدرسۀ ایده آل، 

خانه و مدرسه تاکید نموده است و باور دارد که مدرسه نه پیوند تجارب  لزوم ی و شادی ودانش آموز دیگر نیز به نقش باز

که اراده ای ملی برای اصالح و تغییر ساختارهایش مورد نیاز  اسارتیاست.  اسارتتنها برای آنها، که برای معلمان نیز به مثابه 

بازی در زنگ  ،کند زنگ ورزشر مدرسه ما را خوشحال میتنها چیزی که د»د گویاست. این دانش آموز در تعریف مدرسه می

کنار  در م، چوناول خود هستی ۀم که در خانیزمانی که مدرسه تعطیل می شود ما خوشحال .برگزاری جشن هاست وهای تفریح 

دهد، یعالی به انسان محس  بودن خود دوستان کنار شود. البته دراسترس به ما وارد نمیاز هر امتحانی دور هستیم و م وخانواده ای

لمان و مدیران نیز از معتقدم که مع شدت به من البته کنیم. بازی نت برویم یا فوتبالگیم به خود دوستان با باشد مخصوصاً اگرقرار

این تمام  مبه دنبال فرصتی برای نیامدن به مدرسه هستند. به نظر آموزان دانش مانند ما نیز آنها مدرسه آمدن خوشحال نیستند و

ان هم خودمخوشحالی  برای باشد خودمان بندم که اگر دستگردد. شرط میها به خود ماایرانی ها بازمیخوشحالی ها و ناراحتی

 «. که شده به مدرسه نمی آمدیم

ت بچه ها مدرسه خود را دوس»گوید: دانش آموز دیگر نیز بر فضای ظاهری مدرسه و تکالیف درسی تاکید نموده است و می

شاد و خوشحال آموزان را ۀ دانشروحی تاند داشت به شرطی که در درجه ی اول ساختمان مدرسه زیبا نقاشی شده باشد خواه

خود  ول و دوشکسنگین را روی  هایو این کیفمدرسه انجام دهند در  را تکالیف بچه هاباشد که طوری همچنین مدرسه  کند.

در همان یف تکالدر همان مدرسه بماند و  . بلکه کیف و کتابوباره به مدرسه ببردکشند و هی هر روز آن را به خانه بیاورند و دن

 «. گیردمدرسه انجام 

شاهد  توانیمتوان اذعان داشت که تنها و تنها با تجربۀ رهایی در مدرسه است که میمی با توجه به این نظرات و تجارب،

ه کنم تا از مدرسزنگ آخر لحظه شماری میهمیشه من »زی نگوید: آمودانشند باشیم، چنان که دیگر روایت آزادی به جای بَ

و  مرومیبه سرعت به خانه  خوردتا زنگ می مهم این است که ،کنمچه کتابی سر می آخر را بامهم نیست زنگ  ،خارج شوم

 «. دارم بازی کنم در خانه با وسایل بازی کهتوانم می

 یست؟ چرهایی در مدرسه های تجربۀ این است که مصداققابل تامل پرسش ق، آراء و روایت های فو با تکیه بربنابراین 

                                                           
1 Freire 



 ... بازنمایی برساخت دانش آموزان: اسارتیا  رهایی ___________________________________________________________

 
 

هایی ، مصداق(1به شرح جدول )مضمون پایه،  11و روایت های دانش آموزان نشان داد که  نظراتدر این بخش تحلیل 

ستفاده از ا گسترۀ این مضامین، در طبق یافته ها،درآورد.  تجربۀ رهایی تواند مدرسه را به شکلآموزان میاست که از نظر دانش

ها و نظرات فراوانی، توجه به ایده 12فراوانی، تدریس مشارکتی و فعالیت محور با  19طنز و شوخی کردن با دانش آموزان با 

 ورزش، امکان های زنگ شدن و گویه های، بیشترفراوانی،  19فراوانی، اجازۀ بازی کردن سر کالس با  12دانش آموزان با 

 مناسب های ارگاهک و کالس، آزمایشگاه در تاپ لپ و تبلت کامپیوتر، دیتاشو، هوشمند، تابلوی کارتون، وجود و فیلم یتماشا

تمیز  و بمناس های آبخوری و آب شیرهای و بهداشتی هایسرویس کردن، بازی برای مناسب و بزرگ حیاط داشتن پیشرفته، و

که در ادامه مضامین سازمان دهندۀ دارای بیشترین ارجاع بودندفراوانی،  94م با نو و مناسب، هر کدا هایمیز و صندلی و داشتن

 این مصادیق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 
 شبکۀ مضامین مستخرج از روایت های دانش آموزان.1 جدول

 مضمون

 فراگیر 
 فراوانی مضامین پایه مضامین سازمان دهنده

ی
های

 ر
بۀ

جر
ه ت

ثاب
ه م

ه ب
رس

د
م

 
سبک تدریس رهایی 

 بخش

 14 توجه به احساسات و نیازهای دانش آموزان

 19 صداقت و راست گویی

 19 استفاده از طنز و شوخی کردن با دانش آموزان

 12 تدریس مشارکتی و فعالیت محور

 14 توجه به تفاوت های فردی

 94 تکلیف ندادن یا به اندازه تکلیف دادن

 11 با دانش آموزانرفتار محترمانه 

 29 فرصت انجام کارهای گروهی در کالس

 21 آزادی در انجام کارهای مورد عالقه

های غیردرسی، مانند کتاب داستان در خواندن کتاب

 کالس

21 

فرصت حرف زدن با هم کالسی ها و داشتن سرگرمی 

 سر کالس

12 

 94 وخوش اخالق بودن معلم مهربانی

 12 ها و نظرات دانش آموزانیدهتوجه به ا

 11 خوب توضیح دادن درس ها

 19 سر کالس کردن بازیاجازۀ 

 برنامۀدرسی زنده

 22 امکان به کارگرفتن مطالب درسی در زندگی

 94 بیشتر شدن زنگ های ورزش

 94 امکان تماشای فیلم و کارتون

 11 امکان پخش موسیقی و آهنگ

 11 هنر و نقاشیبیشتر شدن زنگ 

 29 در کالس دستیهای کار درست کردن

 2 امکان رفتن به شهر بازی

 29 اردو و گردش در طبیعت برنامۀ داشتن
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مثل والیبال، بسکتبال، هفت فرصت انواع بازی ها 

 سنگ و غیره در مدرسه

14 

 11 داشتن تحرک و جست و خیز سر کالس

 19 ت ورزشیامکان برگزاری انواع مسابقا

 14 برگزاری انواع جشن های مناسبتی در مدرسه

امکانات و لوازم 

 کالبدی مناسب و متناسب

وجود تابلوی هوشمند، دیتاشو، کامپیوتر، تبلت و لپ 

 تاپ در کالس

94 

 24 آزمایشگاه و کارگاه های مناسب و پیشرفته

 94 داشتن حیاط بزرگ و مناسب برای بازی کردن 

های بهداشتی و شیرهای آب و آبخوری ویسسر 

 های مناسب و تمیز

94 

 94 مناسب نو و های صندلی میز و داشتن

 21 دیوارهای رنگی در کالس و مدرسه

 21 داشتن کمد برای وسایل شخصی

 22 امکانات گرمایشی و سرمایشی مناسب

 24 داشتن بوفه و انواع خوراکی 

 21 مدرسهوجود فضای سبز در 

 29 داشتن زمین چمن و بزرگ

 1 وجود پارکینگ برای ماشین های معلمان و مدیر

 12 سالن و سرامیک های رنگی

 29 داشتن جعبۀ کمک های اولیه

 19 تمیز و پاکیزه بودن کالس و مدرسه

 19 توجه به مسائل بهداشتی بچه ها در مدرسه

 1 وجود محیطی برای استراحت

 22 داشتن معلم ورزش در مدرسه

کُنش و منش مشفقانۀ 

 کادر اجرایی مدرسه

 11 رفتار محترمانۀ ناظم و مدیر

 24 ها از سوی مدیر و معاونرعایت حق و حقوق بچه

 11 داشتن مدیر و ناظم خوب و مهربان

 29 به نیازها وانتظارات دانش آموزان مدیر پاسخ

 24 در قول و عمل تیمیداشتن صداقت و صم

 1 آموزاندانش قتازه و خال یاز فکرها مدیر تیحما

 21 به دانش آموزان خوب دادن پاداشکردن و  قیتشو

 

 بخش ییرها سیتدر سبک

 نیا سانینوویدانش آموزان است و معلمان طراحان و سنار یریادگی یآموزش صحنه پرداز( 2919به زعم سرکارآرانی )

تواند  ینم یکس تدریس فضایدر از نظر سرکارآرانی  .تیگو با موقعوگفت یعنیهم  یریادگی یپردازنهصح .صحنه هستند

 هاین در حالی است ک، امر مهم را داشته باشد نیبه ا لیو تما یهمراهآمادگی  آموزدانش نکهیدهد مگر ا ادی یگریبه درا  یزیچ

ه اند، این که بچ لیها هم به دلو بچه معلمان است اریفقط در اخت واکسن ۀمثل قطر هست یزیچ کیم یکنیگمان م شهیهمما 

فهمند و یه ها مو بچ ستین طورنیکه ا یدر صورت. میکن قیتجربه ها را به آنها تزریا  ه هادانست دیو ما با ستین ی شانحال یزیچ

کالس درس معلم هست، محتوا هست، در صحن  برای همین (.211: 2919ناصری، سرکارآرانی، به نقل از ) شود یم شانیحال



 ... بازنمایی برساخت دانش آموزان: اسارتیا  رهایی ___________________________________________________________

 
 

آموز هم هست. اما چیز دیگری هم باید باشد تا این صحنه برای یادگیری پردازش شود و آن ماده و متریالی است که از دانش

ن شود. نتیجۀ ایآموز و معلم ارتباط برقرار میآید و با وجود آن بین محتوای موضوعی درس و دانشها میزندگی روزمرۀ بچه

بنابراین یادگیری اصیل دارای  (.124: 2919ناصری، سرکارآرانی، به نقل از « )آهان»آمیزد که ها درمیامل گاهی با صدای بچهتع

 نشیند. اما مسئله این است که این تجربه با التزام به سبککام میلذت درونی است، چنان آبِ خنک که بر جان و وجود فرد تشنه

 است.  تدریس رهایی بخش قابل تحقق

رهایی بخش، فرایندی است که در بستر آن آزادی، گفت و گو، استدالل و تفکر آموزش در همین راستا فریره باور دارد 

 دانش انتقادی افزایش آگاهی وتربیت، تعلیم (. چراکه هدف2999)شعبانی ورکی،  وجود دارد انتقادی پیرامون موضوعات بدیع

 این که شوند جهان در تاثیرگذار و فعال به افرادی تبدیل انفعال، گرفتن پیش در جای به که آنها ای گونه به است. آموزان

 یادگیری توسط شده ساخته معانی مستمراً آموزاندانش که شکلی به و آموزش دموکراتیک شکل به تفکر آموزش توسط هدف

تدریس رهایی بخش، این فرایند ابراین در بن (.2911غفاری و کرامتی، است ) تحقق قابل دهند، نقادی قرار مورد را خود های

شف برای ک گری آن هم تسهیلگری است. های معلم حول مهارت های تسهیلنشدانش آموزان هستند که نقش فعالی دارند و کُ

از طریق راهبردهای مشارکتی و فعالیت محور که متناسب با دانش آموزان،  تک تکنیازها و عالیق حقایق، بر مبنای و فهم 

  تضائات سنی دانش آموزان دورۀ ابتدایی باشد.اق

باشد. به همۀ  و خوش رفتار وخوش اخالق مهربانمعلم خوب معلمی است که »گویدیکی از دانش آموزان میبرای مثال 

ب باید . معلم خوو حرف بزنند دانش آموزان توجه کند. زیاد تکلیف و مشق ندهد و بگذارد بچه ها سر کالس با هم بازی کنند

مدرسۀ آزاد و خوب »دیگر معتقد است  دانش آموز«. دهد سر قولش باشد و به دانش آموزها احترام بگذاردهر وقت قول می

ند. ها یاد بگیردهد تا بچهبلب درسی را خوب توضیح مدرسه ای است که در آن معلم به موی بچه ها گیر ندهد و در عوض مطا

دانش آموز دیگر نیز معلم «. ... در نظر بگیرددن عالقه های آنها را در درس دا ند وک یشوخ آموزان دانشمعلم بهتر است با 

 کند. بلکهمعلم خوب چیزهایی که خودش دوست دارد را برای دانش آموزان اجبار نمی... »خوب را چنین تعریف کرده است 

 «. دهد سر کالس راحت تر باشندگذارد و اجازه میآنها را آزاد می

 

 ندهز یدرسۀبرنام

نان که شده باشد. چو تنظیم چیده  عالیق و نیازهای فراگیرانبر مبنای برنامۀدرسی زنده، برنامه ای است که تار و پود آن 

و دورهمی های خودمانی را درون ی بازی آموزان بتوانند تجربۀ پویایی، شادی و نشاط حاکم در محیط هایی مثل پارک هادانش

درسی زنده به مثابه فضایی است که به رخدادهای بیرون از کالس درس و در حقیقت، برنامۀنیز تجربه کنند. کالس های درس 

آب تازه ای هر لحظه ای است که جوشش آن، این حالت کالس درس به مثابه چشمهدهد. در فراتر از کتاب های درسی راه می

وم، ارتباط پیوسته با جهان بیرون از کالس درس، بنابراین جاری بودن، تازگی، رشد متداکند. جاری میدر وجود دانش آموزان 

 ویژگی های یک برنامۀدرسی زنده است.  از مهمترین برخی عمل محور بودن و آموزش مهارت های زندگی،

سیستم  رداما مسئله این است که این ویژگی ها، با راهبردهای یادگیری و کتاب های درسی مرسوم، قابل تحقق نیست. زیرا 

 یریادگیآموزش و ی هاندیفرا ۀاز توان و هاضم شتریب یاجهیهم نت شود و بعضاً یداده م تیاهم جهیبه نت شتریب رانیا تتعلیم و تربی

وقت کالس درس، به انتقال  شتریب محور است، چنان که "ذهن"اغلب برنامه های درسی ایران،  عالوه براین .شودیطلب م

 شتریت برقاب کالس ها؛در افزون براین،  .شودیصرف م حیپاسخ صح افتنی یبرا معلم یهاییو راهنما یدرس یهااطالعات کتاب

شود؛ یم دیاز دانش تأک یمشخص یهابر انتقال بستهی است و لیتحص یهاآموزان بر اساس آزموندانش یبندگروهو  کندیجلوه م

و  یوهصورت گرآموزان بهدانش ۀتجرب قیاز طر یریادگی یهاگسترش فرصتبه در ژاپن،  برای مثال این در حالی است که

و  "ذهن"، "قلب"، تعادلی نسبی میان پرورش دورۀ ابتداییکم در کوشند دستها میژاپنیشود. میتوجه  شتریب، یمشارکت

 دورزنمیهای اجتماعی، زندگی و روابط انسانی و پرورش اخالق اجتماعی بسیار تأکید وجود آورند و بر مهارتبه "دست"



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

(. برای همین، بخش اعظم برنامۀ درسی مدارس ژاپن به دروسی همچون هنر، موسیقی، کاردستی، ورزش، 9: 2991کارانی، )سر

های علمی (، بهداشت، آموزش ترافیک، آداب معاشرت، گردش11ج: 2992)سرکارانی،  های فرهنگی و هنریبرپایی جشنواره

 (. 291-211: 2991همتاست )سرکارآرانی، جهان بی های زندگی اختصاص یافته و در این خصوص درو مهارت

بنابراین محور برنامه های درسی زنده، توجه به اقتضائات وجودی و روانشناختی دانش آموزان در کنار پیوند بین مدرسه و 

ها به مثابه کند، و این که فقدان آنبرای مثال یکی از دانش آموزان به نقش بازی و آزادی در مدرسه اشاره میجامعه است. 

 یباز میخواه یمکه هر چقدر  میتوانب مدرسۀ خوب مدرسه ای است که»گوید محدودیت و زندانی شدن در کالس است. او می

 دیدر مدرسه با یول ی.تیمحدود چیبدون ه میدلمان بخواهد انجام ده یهر کار هو خالص مینیبب لمیو ف میکن کاربا لپ تاپ  ،میکن

باشد  لیمدرسه تعط یوقت .وجود داردمن و امثال من  هیبر عل یفراوان یهاتیمحدود ندهیم وتند را انجام را که ممنوع هس ییکارها

م و ا هبه مدرسه نداشت یوبخ موقع، هیچ کجا چنین حس چیکه ه میتوانم بگو یو مم ریگ یقرار م جانیو ه یمن در اوج شاد

چنین در آن زیاد باشد. هم ورزش یزنگ هارسه ای است که مدرسۀ خوب مد» دانش آموز دیگر معتقد است  .نخواهم داشت

فیلم و کارتون پخش بشود و هر هفته دانش آموزان به  آهنگ و ی هم زیاد باشد. سر کالس برای دانش آموزانهنر و نقاشزنگ 

 . «و دیگر مسابقات وجود داشته باشد بروند و مسابقات سیب خوری یشهر بازاردو و 

 

 مناسب و متناسب یلبدو لوازم کا امکانات

فضای مدرسه و کالس درس باید بتواند با شناخت غایت ها و اهداف آرمانی برنامه درسی تناسب داشته باشد. این تناسب نیز 

در تمامی مؤلفه های فیزیکی مدرسه مهم است. برای مثال آبخوری ها از حیث تعداد و ارتفاع، نمازخانه و جایگاه جغرافیایی 

ابخانه و سالن مطالعه و سرویس های بهداشتی، سرانۀ فضای باز و زیربنا، نورگیری طبیعی کالس ها و سالن درون مدرسه، کت

ها (. چرا که این مؤلفه224:2911گل و گیاه )مهرام و انصاری پور، مطالعه، رنگ بندی در و دیوار  و ارتباط مدرسه با طبیعت و 

اکثر ( 2999) زمانی و نصراصفهانیپژوهش مطابق با نتایج  نمونه. برای ری داردبر روح و روان و بینش دانش آموزان تاثیر بسیا

این ر دبه این مسئله توجه بسیاری داشته اند، به طوری که  ،کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان مدارس موجود در

و  عتیدر مدرسه از طب انآموز دانش. است وجنب و جوش کودکان در نظر گرفته شده یباز یبرا عیباز و وس یفضاهاکشورها، 

 یه مزنده نگ آنهارا در  یشور زنده بودن و نشاط دوران کودک اطراف، طیمح یطراوت و سرسبز ند.ستیجدا ن رامونشیجامعه پ

قابل تم ۀاستفاد آموزش و یجامعه برا یآموزش یکند. استفاده از فضاها یم ریجذاب و دلپذ آنها یبرا رای آموزش طیدارد و مح

از کف  یقسمت ایهمه همچنین در این مدارس،  هاست.کشور نیخاص ا یها یژگیاز و گرید یکیمدرسه،  یجامعه از فضاها

ی هاتیاز فعال یو بعض نندینش یموکت دور هم م یآموزان رواز دروس، دانش یبرخی برا. شده است دهیکالس با موکت پوش

زرگ ب یلیها خدارد.کالس قرار آوردن کفش دانش آموزان رونیب یبرا یمحل یزن در کالس یدهند. در جلو یرا انجام م یکالس

و دفترچه  کتاب یو حت یآموزش لیمواد، وسا ۀهم که،است  نیا دیگر قابل توجه ۀنکت. است لیمستط -ها به شکل مربع زیو م

کتاب  یادیند مقدار زمجبور وزکه بچه ها هر ر رانیخالف مدارس ا رشود، ب یم یآموزان در کالس درس نگهدار دانش یها

 یبرخ در. شودیم هیته یمدرسه به طور مجان قیسال از طر یبچه ها در ابتدا ازین ،هاکشوراین در . اورندیو دفتر به مدرسه ببرند و ب

الس در کین همچنکنند.  یم یمدرسه نگهدار در سال انیو تا پا یداریخر نیرا والد ازیمورد ن لیسال وسا یها، در ابتدا التیاز ا

 دشو یم یش آموز در آن قفسه نگهدارهر دان لیشده است که وسا گرفتههر دانش آموز در نظر یبرا ییدرس، قفسه ها یها

 (. 92-99: صص 2999)زمانی و نصراصفهانی، 

شد. چنان ا، تجهیزات و لوازم موجود در مدارس، نقش بسیار مهمی میتواند در تعریف معنای مدرسه داشته بامکاناتبنابراین 

بود که اجزاء یک مضمون  مضمون پایه 29که از نظرات مشارکت کننده ها استخراج شد، مشتمل بر  مضامینیکه در این حوزه، 

ب مدرسۀ مطلورا شکل داد. برای مثال یکی از دانش آموزان « مناسب و متناسب یو لوازم کالبد امکانات»به نام  سازمان دهنده

نگ ر بایمدرسه ز طیخود را دوست خواهند داشت که محۀ مدرس یبچه ها به شرط»نموده است  خویش را چنین توصیفمدنظر 

ا به مدرسه هبچه شتریب .ما آسان تر کند یرا برا یریادگتا یباشد  مدرنامکانات  یو دارا شده و پر از گل و درخت باشد یزیآم

 اشتهبهتری دامکانات  ما اگر .مدرسه وجود دارددرون  بهی نسبت ترسرگرم کننده یهازیاز مدرسه چ رونیبچون عالقه ندارند 



 ... بازنمایی برساخت دانش آموزان: اسارتیا  رهایی ___________________________________________________________

 
 

«. شودیم شتریعالقه ما به مدرسه بمیان درس ها داشته باشیم، آن وقت  یسرگرم یسر کیو  یمداشته باش تریشاد باشیم و محیط

 گو حیاط بزرمن چکه زمین مدرسۀ خوب مدرسه ای است » است نیز مدرسۀ خوب واجد چنین تعریفی دانش آموز دیگر از نظر 

و کارگاه  گاهشیآزمادر مدرسه باید مزاحم بازی بچه ها نشود.  ریو مد معلم یهانیماشداشته باشد، حتی پارکینگ داشته باشد تا 

های علوم را انجام داد. مدرسه باید یک پارک بزرگ پر از وسیله داشته باشد تا وجود داشته باشد تا بشود آزمایش شرفتهیپ یها

دهند و بازی زان آنجا بازی کنند. در مدرسۀ خوب معلم ورزش وجود دارد، چون معلم ها داوری را خوب انجام نمیدانش آمو

ب داشته و امکانات بهداشتی و سالمتی مناس هیاول یکمک ها ۀجعبشود، حتی مدرسه باید بلد نیستند و همیشه بین بچه ها دعوا می

 وبخ به نظر من مدرسه: »ارائه داده استوز دیگر نیز چنین تعریفی از مدرسۀ خوب دانش آم«. باشد تا دانش آموزان شاد باشند

کامپیوتر خوب داشته باشد ی خوب، تابلو، نیمکت خوب میزو، شویی خوبمثل دست: امکانات خیلی خوبای است که مدرسه 

آب اشد و ب دست شویی هایش تمیز ساخته شده باشد و ایمنمدرسه خوب باید تمیز باشد و  .و در حیاط امکانات داشته باشد

 «.دهد و کارگاه کامپیوتر داشته باشدنمزه بد خوری هایش 

 

 کادر اجرایی مدرسه ۀو منش مشفقان کُنش

د ، هر چنرا می یابندکادر اجرایی مدرسه اغلب بیرون از کالس های درس امکان تعامل و ارتباط نزدیک با دانش آموزان 

کالس تاثیر مستقیم دارد. برای مثال، مراسم صبحگاهی اغلب با همراهی مدیر یا معاون مدرسه  تصمیمات آنها بر رخداهای درون

شود، در زنگ های تفریح معلم ها بیشتر اوقات در دفتر مدرسه حضور دارند، و این کادر اجرایی مدرسه است که ناظر اجرا می

گیرد، اما این مدرسه، هر چند با همکاری معلم ها انجام میوضع قوانین آموزشی و مراقب رفتارهای دانش آموزان است. همچنین 

قوانین اغلب تابعی از تصمیمات کادر اجرایی مدرسه است، مواردی چون، مسائل انظباطی دانش آموزان، شرکت در انواع اردوها، 

رایی مدرسه صمیمات کادر اجبرگزاری انواع مسابقات، مسائل ایمنی و بهداشتی مدارس و غیره. بنابراین نوع برخورد و کیفیت ت

 در برخورد با این مسائل، میتواند بر نگرش و رفتار دانش آموزان و برداشت آنها از معنای مدرسه تاثیر بسیاری داشته باشد. 

، «و معاون ریمد سوی از هاحق و حقوق بچه تیرعا»، «ریناظم و مد ۀرفتار محترمان»مضمون مشتمل بر:  2چنان که در این بعد، 

 در قول و تیمیصداقت و صم داشتن»، « به نیازها وانتظارات دانش آموزان ریمد پاسخ»، «و ناظم خوب و مهربان ریمد اشتند»

بود که اجزاء یک « پاداش به دانش آموزان خوب ۀارائو  قیتشو»و « آموزانتازه و خالق دانش یاز فکرها ریمد تیحما»، «عمل

 را شکل داد. « مدرسه ییکادر اجرا ۀفقانکُنش و منش مش»مضمون فراگیر به نام 

وید: گکادر اجرایی پیوند داده است. او می زنجیرۀ رفتاری این چنین بهبرای مثال یکی از دانش آموزان معنای مدرسه را 

 دهد سر قولش باشد. آنهاو هر وقت که قول می ،و خوش اخالق داشته باشد مهربان مدرسۀ خوب جایی است که مدیر و معاون»

گوید نیز می دانش آموز دیگر«. های دانش آموزان توجه کننداستعدادباید بیشتر به فکر دانش آموزان باشند و در مدرسه به نیازها و 

معاون و ناظم مدرسه باید پیگر حق و حقوق بچه ها باشد، نه این که فقط از والدین یا بچه ها پول بگیرد و هر روز به آنها دستور »

یک مدیر خوب باید دانش آموزان خوب و  د سرکالس، یا در زنگ های تفریح دنبال هم نکنید یا بازی نکنید.دهد زودتر بروی

  «.برخورد جدی بکند بچه هایی که دعوایی هستند دهد و بابدرس خوان را سر صف تشویق کند وجایزه 

 

 نتیجه گیری

دوران ورود این توان مجدد به ت این خاطرات میآغشته به خاطرات و داستان های زندگی است و با روای تحصیلدوران 

 برای همین دوران دانش آموزی و به ویژه مقطع ابتداییکرد. شکلی دیگر تجربه و فهم  را به متعلقات آننمود و در زمانی دیگر 

به شناخت  توانتنها میتحلیل و تامل بر آنها نه با همراه است. داستان هایی که مدرسه با داستان ها و خاطرات تلخ و شیرین  نیز

در قرار داد.  و فهم کاوشدوره ای از زندگی یک نسل را موردتاریخ و  توان، که میداستان رسیدو رخدادهای راوی و عناصر 

وند و به واسطۀ شوجود دارند که مانند ریسمانی به یکدیگر وصل می فراگیرانعناصر و مضامین مشترکی در داستان های  ،حقیقت

افزون براین، از آنجا که انسان ها، جهان و رخدادهای پیرامون متغیر یا پدیده دست یافت.  ان، به تعریف و ترسیم یکتوآنها می
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 ،زندگی رویدادها و تجارببرای انتقال معانی خویش و گفت و گو در مورد  کنند ورا به صورت داستانی درک میخویش 

و وقایع ا هتوان به شناخت پدیدهمیهمین داستان ها  توان نتیجه گرفت که به مددمیشوند، لذا ها میدامان داستانناگزیر دست به 

 در احاطۀ داستان ها و خاطرات هستند.  های آموزشی کهدست یافت، به ویژه پدیده

 به جهان دانش آموزان ورود پیدا کند و معنای مدرسه را از دریچۀ نگاه ایشاناز این رو هدف پژوهش حاضر این بود که 

سان مشارکت کننده های پژوهش که دانش آموزان پایۀ ششم ابتدایی بودند، به توصیف بدین بررسی و مورد بازنمایی قرار دهد.

و تفسیر همۀ اجزاء دوران تحصیل خویش پرداختند. دورانی که زیر سقف کالس های درس و درون حیاط مدرسه تجربه کرده 

حقیقی  معنای بلکه، نیست د،نویسنمیگویند یا آنچه متخصصان می معلمانآنچه الزاماً سه، چراکه معنای مدر. مانده بودو به یادشان 

در  تاشوند با آن بزرگ می و سپارندمی یاد به ،کنندشوند، تجربه میآموزان با آن مواجه میدانشکه  ی استچیز آن مدرسه

  .کنندیت رواآوردند و بیبه زبان  آنها رازمان و مکانی دیگر 

، «انهمستبد سیتدر سبک»اگر دانش آموزان در فرایند تحصیل پنج مضمون مشتمل بر: های پژوهش نشان داد، سان یافتهدینب

و « یآموزش زاتیو نامناسب بودن تجهآموزشی امکانات  کمبود»، «مُرده یدرس یمحتوا»، «یلیتحم یو مقررات آموزش ساختار»

 موزانقفسی که دانش آگیرد. گاه مدرسه معنای قفس به خود میتجربه نمایند، آن را« غیرحرفه ای کادر اجرایی مدرسه رفتار»

 دارد که مدرسه آن محیط آرمانی کهاین یافته پرده از این واقعیت برمی. پروراننددر سر میهر لحظه آرزوی رهایی از آن را 

ته شده است، پرداخه در اسنادباالدستی به تعریف آن اجتماعی ک نهادآن  الزاماً کنند، یاکارگزاران آموزشی توصیف می برخی از

 . تحصیل به تجربۀ دانش آموزان درآمده است همین رویدادهایی است که در دوران بستر نیست. بلکه مدرسه

خوان و همسو است. هم آموزان از مدرسهدانش ۀتجربه زیستدر مورد  (2919با نتایج پژوهش بینش و همکاران ) این یافته

مدارس امروزی را غیرصمیمی، خشک و با یک نگاه حاکم و محکوم که  ،که مطابق با نتایج این پژوهش، دانش آموزانچنان 

با هم »ییبنابراین در چنین فضا د.ه بودنکردی مکانیکی آموزش می دهد، معرف اًرفرا به صورتی ص محتوای زیاد و غیرکاربردی

غالب مدارس امروزی محلی برای دور  (2919به زعم بینش و همکارانش )ود. شفراموشی سپرده می ۀبه ورط «زیستن»و « زیستن

امروزی چیزی بیش از یک زندان تصنعی برای  ۀدر حقیقت مدرس ،خارج از کالس درس است نگه داشتن شاگرد از واقعیت های

تعریف  موفقیت یا شکست ساسچون عنصری آماری و بر ای یک شیء یا همر نیست، فرد خود را فقط به منزلهو جسم فراگی ذهن

بنابراین بدیهی (. 91: 2919)بینش و همکاران،  است کند، که بیگانگی و تنفر از مدرسه و کالس محصول این چنین فضاییمی

است که شیوه های رایج امروزی از قبیل به صف نمودن اجباری دانش آموزان، از جلو نظام دادن، فرمان به راست راست و متحد 

ن دانش آموزان از طریق لباس فرم و موهای یکسان، اجازه خواستن برای بیرون رفتن از کالس، سکوت تحمیلی و الشکل کرد

صحبت نکردن با دانش آموزان مجاور، به کج راهه ای برای تربیت تبدیل شده است که تنها پیامدش، متابعت و آماده شدن برای 

مسئلۀ باور دارد ( 2919مرادی ) (. از این رو221:2911رام و انصاری پور، زندگی در جامعه ای استبدادی و دیکتاتوری است )مه

میلیون زندانی دارد، چگونه مدیریت کنیم؟ زندان در زندان یا آزادی  24مهم و خطیر این است که این زندان بزرگ را که حدود 

آن فضای  یافته اند که از رهگذر دسترخشانی یافته به تجربه های انسانی داری از کشورهای توسعهبسی وی می افزایددر زندان؟ 

رت تواند برای ما نیز درس آموز و عبآموزشی و تربیتی مدرسه دلپذیر و سازنده شده است و استفاده از تجارب این کشورها می

ه مراتب باالتر ب تیفیارزش ک تیو ترب میکه در امر تعل میبه خاطر داشته باشبر این اساس، باید (. 912: 2919انگیز باشد )مرادی، 

نامطلوب  و ادیز تیاز کم بهترکم و مطلوب،  تیفیک ،تر از داشتن مدرسه عاطل استانزی یاست. نداشتن مدرسه، ب تیازکم

 زندان کودکان ست،یمدرسه ن زند،یکه به تعصب دامن م یمدرسه ا دهد،یو کارنامه م کندیکه کار نم یمدرسه ازیرا است. 

 (. 92: 2912)بهمن بیگی،  کوچک و خردسال را آزاد سازد انیو زندان زدیر چه بهتر که فروو  است

رسش ، این پژوهش به طرح پاسارتعبور از تجربۀ مدرسه به مثابه  برایبنابراین با توجه به ضرورت و اهمیت مواجهۀ علمی 

ر مضمون چها دوران تحصیلدر  آموزانشداناگر نشان داد  سه به مثابه تجربۀ رهایی پرداخت که یافته هامدرواکاوی دوم، یعنی 

شفقانۀ منش و مَ نشکُ»و « مناسب و متناسب یو لوازم کالبد امکانات»، «زنده یدرسۀبرنام»، «بخش ییرها سیتدر سبک»شامل: 

 و ای از جنس تعلقاترهاییادراک و تجربه خواهد شد.  گاه مدرسه به مثابه رهاییرا تجربۀ نمایند، آن« کادر اجرایی مدرسه

اران و متولیان گذسیاستاین یافته نیازهای بنیادین دوران کودکی که آغشته به شادی، بازی های گروهی و احساس امنیت است. 
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مدارس و نوع طراحی کالس های درس و فضاهای های درسی، تدوین برنامهکند تا در آموزشی را به این مهم رهنمون می

 .و به اقتضائات وجودی آنها توجه کنند نداولویت قرار دهو نیازهای دانش آموزان را در انگیزه ها  تعامالت خویش با فراگیران،

آموزان و والدین مصاحبه با دانش مبتنی برنیز آنها سو بود. پژوهش ( هم2999) این یافته با نتایج پژوهش زمانی و نصراصفهانی

تایج این نمقایسۀ یافته ها با مدارس ایران بود.  ،و در الیۀ پنهانو بررسی اسناد کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان 

 یکالس ها متناسب با روش ها یو الگو بوده اند بهره مناسب یآموزش یهااز فضااین کشورها اکثر مدارس پژوهش نشان داد 

-هم و یمل حس همدلکه شش عانشان داد یفرهنگ یمربوط به جو و فضا یها افتهی. همچنین بودشده  یطراح سیتدر دیجد

همۀ این  که استبوده و نشاط بر مدرسه حاکم  یشادو جو زه،یاحترام، جو اعتماد، عالقه و انگ ،یشناس تیتعهد و مسئول ،یدرد

و روابط والدینی حاکم در مدارس تحت مطالعه  ، برنامه های درسیو متناسب صول مجموعۀ امکانات آموزشی مناسبعوامل مح

ننده کبود، همان مواردی بود که مشارکت مجموعۀ مولفه هایی که در مدارس این کشورها به آن اشاره شدهبوده است. بنابراین 

های پژوهش حاضر بر آن تاکید و توجه داشتند. چنان که در صورت وجود این شرایط، مدرسه برای آنها به مثابه رهایی درمی 

 آمد. 

، آلایده رسۀمد ،نشان داد نظرات و تجارب دانش آموزانمطابق با نیز  (2919افزون براین نتایج پژوهش بینش و همکاران )

وسعۀ ت محتوای برنامۀدرسی مرتبط با زندگی واقعی، یادگیری زندگی اجتماعی، هایی چون:مدرسه ای است که مبتنی بر ویژگی

 توجه به صدای درون دانش آموزان،رقابت صحیح، ایجاد فضای شاد، احترام به نظرات دانش آموزان، برقراری رابطۀ مهرورزانه، 

مانندی محیط ه، همانندی محیط مدرسه و خانواده، ایجاد فضای گفتمان، نیاز به شناخت بیشتر از دانش آموز، داشتن نگاه والدینی

حقق کمک در جهت ت، مسؤولیت پذیری در مدرسه، توسعه محیط رشد یابنده، تغییر فضای فیزیکی مدرسه، مدرسه و جامعه

 سخت کاهش و توسعه فضایی مبتنی بر نقد، فضای مبتنی بر کار گروهی، تغییر شیوه های تدریس، اربردی کردن محتواکد، خو

مدرسۀ رها، مدرسه ای است که به دنبال محدود کردن نیست، بلکه به (. در حقیقت، 91: 2919گیری باشد )بینش و همکاران، 

ت، بلکه به دنبال رها کردن است، به دنبال سیر کردن نیست، به دنبال تشنگی اسدنبال آزاد کردن است، به دنبال رام کردن نیست، 

)مهرام قاد است در مقابل به دنبال انت به دنبال حفظ کردن نیست، به دنبال خلق کردن است، در پی پذیرش بی قید و شرط نیست و

در  ما نیست بنادارد ( اذعان می2919نان که کریمی )چ .نداردتربیت نیز تعریفی غیراز این  که البته(. 221:2911و انصاری پور، 

 ریاکاری و ییدروغگو به تبدیل آنها راستگویی و صداقت که نکنیم کاری بناست بیاموزیم، گوییراست کودکان به مدارس

 تضعیف آنها داجوییخ فطرت و دین حس که نکنیم کاری بناست بلکه کنیم، دهی دین یا کنیم دینی را کودکان ما نیست بنا. شود

 بنا. شود زدگی اشباع و تفاوتیبی به تبدیل آنها کنجکاوی که نکنیم کاری بناست کنیم، کنجکاو را کودکان ما نیست بنا. شود

 . برود بین زا خودآورده های ویژگی این که نکنیم کاری بناست بدهیم، صمیمیت و مهرورزی و محبت درس کودکان به ما نیست

بستر تحقق تجارب فوق را فراهم آورد، به مثابه مدرسه ای است که در آن دانش آموزان هر لحظه مدرسه ای که بنابراین 

های فوق گواهی بر این ادعا است که فاصلۀ بسیاری بین مدارس آرمانی و مجموع یافتهکنند. توانند تجربه رهایی و آزادی را می

ن وجود دارد. برای همی ،دوستی، مهرورزی، صلح و عشق را مشق کنندآموزان بتوانند در بستر آن آزادی، واقعی، چنان که دانش

 به یک بازبینی بنیادین نیاز دارد.  امروزی مدارساغلب رسد سازمان و ساختار به نظر می

 د:گردهای فوق پیشنهاداتی پژوهشی برای همکاران و عالقه مندان به شرح زیر ارائه میدر نهایت با توجه به یافته

تحت همین روش با گروه معلمان انجام گیرد تا مشخص شود آیا وجه تمایزی بین نگاه معلمان و نگاه دانش پژوهشی  -

 وجود دارد یا خیر. آموزان نسبت به معنای مدرسه

انی آرمپژوهشی تحت همین روش با کادر اجرایی مدرسه انجام گیرد، تا مشخص شود از نظر آنها مدرسۀ واقعی و مدرسۀ  -

 ژگی هایی است.دارای چه وی

پژوهشی تحت همین روش با والدین انجام گیرد تا مشخص شود، اهداف و مقاصد آنها از سپردن فرزندان خویش به مدرسه  -

 از مدارس دارند.چیست، و آنها چه انتظاراتی 
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ال هاست ا سپژوهشی تحت همین روش با کودکانی که هنوز به سن مدرسه نرسیده اند و افرادی که تحصیالت مدرسه ای ر -

 سپری کرده اند انجام گیرد، تا مشخص شود این دو گروه از فاصلۀ دور چه نگاه و برداشتی نسبت به مدرسه دارند. 
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 منابع

 ؛انعی رادق نیمقصود ، ام ؛فراستخواه ،نعمت اهلل  ؛یفاضل ،حسن  ؛یریعشا، محسن ؛یرنان وا،یش ،یآبادت دول ،خسرو  یباقر

انتشارات تهران:  ،رانیدر آموزش و پرورش ا یانتقاد یمرگ مدرسه: گفتارها (.2912ی )مرتض نظری و جعفر ؛یمحمد، محمد

 .مشق شب

ی دانش آموزان از  تجربه زیسته (.2919)محمدحسین  یارمحمدیانو علیرضا ، یوسفی، نرگس، کشتی آرای، مرتضی، بینش

 .92-94. (2) 4.  نامه ی درسیهش های برۀ پژومجل. مدرسه: راهنمای عمل برنامه درسی

 . شیراز: انتشارات همارا.طالی شهامت(. 2912) محمد ،بهمن بیگی

. عناصر اصلی برنامه درسی در نظریه آموزش و (2914) محمدرضا ؛محمدرضا، سرمدی ،زهرا، امام جمعه ،حاجی آخوندی

 .241-222 ،(14) 1. مطالعات برنامه درسی فصلنامه. پرورش پائولو فریره
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