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1ر دوران شیوع کرونا بازتولید نابرابری آموزشی د

 

 4ناصر شیربگی ،3، کیوان بلندهمتان2نسیم عبداله زاده

 21/10/2011تاريخ پذيرش:   12/12/2011تاريخ دريافت: 

 چکیده 
پژوهش حاضر به دنبال روایت مدیران آموزشی مدارس متوسطه از بازتولید نابرابری آموزشی در 

 و هافرصت خود را در استفاده مساوی ازی گیری ویروس کرونا است. برابری آموزش شرایط همه

های دهد، امری که در وضعیت فعلی نظام آموزشی ایران یکی از چالشنشان میآموزشی  امکانات

آموزان را با  آید. شیوع ویروس کرونا مدیران آموزشی، معلمان، والدین و دانشاساسی بشمار می

صورت یکسان تأثیرگذار  ا و مسائل، برای همه بههای روبرو نموده است. اما این چالش مسائل عدیده

های موازات دسترسی به امکانات آموزشی، دسترسی به فضاهای آموزشی و سرمایه نبوده و به

ها متغیر است. این پژوهش، با توجه به نظریات بوردیو، الیچ و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده

 ٠٣و با استفاده از روش تحلیل روایت و مصاحبه عمیق با کلمن به بحث از نابرابری آموزشی پرداخته 

نفر از مدیران آموزشیِ مدارس متوسطه سطح شهر سنندج، به تحلیل و تبیین چگونگی بازتولید 

است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان از طبقاتی شدن  پرداختهنابرابری آموزشی در شهر سنندج 

ای ی هستهعنوان مقوله جامعه مورد مطالعه دارد.  این مقوله بهآموزش و بازتولید نابرابری آموزشی در 

عنوان ابزاری برای تحرک اجتماعی، تغییرات مثبت و  دسترسی همه  دهد، آموزشی که باید بهنشان می

ازپیش طبقاتی شده است. تمایز اجتماعی و فرهنگی، گرایش  ها تلقی شود، بیشبه امکانات و فرصت

ها و فقر خانوادهدولتی، عدم دسترسی همه به آموزش در شرایط کرونا و به مدارس پولی و غیر

ای هستند که دال بر طبقاتی شدن آموزش دارند. همچنین چهار مقولههای آموزشی ناشی از آن  آسیب

های تسلط فضای مجازی بر آموزش و عدم دهد در شرایط شیوع ویروس کرونا، چالشنتایج نشان می

رنگ شدن آموزش و کاهش کارکردهای آموزشی مدارس و فقر  وزان به آن، کمآم دسترسی همه دانش

 ی نابرابری آموزشی شده است.شهر و حاشیه سبب ایجاد زمینه های مناطق پایینخانواده

 طبقاتی شدن آموزش.تحلیل روایت، نابرابری آموزشی، ویروس کرونا، های کلیدی: واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایران: برساخت تجارب و بازتولید نابرابری در  این مقاله مستخرج از تز دکتری تحت عنوان کاالیی شدن آموزش 1

 متوسطه شهر سنندج؛ در دانشگاه کردستان می باشد.سطح  مدارسن مدیرا

؛ لوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستاندانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ع 2
 abdolahzadeh.nasim@gmail.com؛ )نویسنده مسئول(

 ، دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان ٠
k.bolandhematan@gmail.com   

  nshirbagi@gmail.com؛           تربیتی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان استاد گروه علوم4 
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 مقدمه و بیان مسئله

عنوان یک نهاد  توان آن را بهآموزش در تحرک اجتماعی و اقتصادی طبقات، میبا توجه به نقش 

تواند منجر به تغییر شود و این های مختلف مورد تحلیل قرار داد. آموزش میمهم در عرصه

توان گفت می(.  38: 1٠31کند )اپل، های اجتماعی افراد را دچار تغییر میمراتب نقش تغییرات به

های بیشتر، ها با کسب تخصص شود و آنی انسانی فقرا افزوده میوزش بر سرمایهاز طریق آمکه 

-گذاری میآموزش را نوعی سرمایه ،1ساخاروپولوسبخشند.  سطح معیشتی خود را بهبود می

تواند به توسعه گذاری در سرمایه انسانی می داند. به اعتقاد وی، آموزش مانند انواع دیگر سرمایه

های فقیر را افزایش  گذاری در سرمایه فیزیکی، درآمد گروه د و همانند سرمایهاقتصادی کمک کن

های آموزش را تحرک اجتماعی، تغییر بنابراین یکی از نقش (.1٠: 1٠3٠دهد )ساخاروپولوس،

توان نقش اساسی (. اما در مقابل، می4٣: 1٠31اند )اپل، طبقات و کاهش نابرابری قلمداد نموده

آموزش قائل شد. نقشی که پژوهش حاضر مبانی نظری و تجربی خود را بر آن دیگری نیز برای 

شود که آموزش باعث بازتولید نابرابری در سطح دارد. این مهم، چنین فرض میمفروض می

معتقد است نهادهای دموکراتیک جدید ازجمله مدرسه و دانشگاه  بوردیواجتماع نیز خواهد شد. 

اند از اند، نتوانسته شده وکراتیک کردن جامعه تدارک دیدهکه در جهت برابری شرایط و دم

های آموزشی برای همه بازتولید ساختار طبقاتی موجود چیزی بکاهند؛ زیرا امکانات و فرصت

اقشار جامعه برابر نیست و این یکی از دالیل مشهود بودن نوعی قشربندی اجتماعی دائمی، 

بنابراین در سطح  .(2٣13، 2ت )بریزیس و هیلیرتحرکی اجتماعی و بازتولید اجتماعی اس بی

توان با توجه به نقش و کارکردهای آموزش جهت کاهش نابرابری اندیشید. به این آموزش، می

 آموزشی برابریی برابری اجتماعی نیز قلمداد نمود. توان برابری در آموزش را دستمایهمعنا، می

 یا اجتماعی مالی، فشار هرگونه از دور تا است جامعه آحاد برای آموزشی برابر هایفرصت وجود

 هایفرصت تساوی .سازند آماده جامعه در جانبه همه و فعاالنه مشارکت برای را خود فرهنگی

 و اجتماعی هاینابرابری کاهش برای ایوسیله بلکه نیست هدف یک خود خودی به آموزشی

 و هافرصت در برابری از سیاسا مقیاس دو دسترسی و موفقیت در برابری. است اقتصادی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sakharapolus 

2 Brezis &  Hellier 
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 کند. ازمی منعکس را فرصت کیفی جنبه موفقیت به دستیابی در برابری. است آموزشی امکانات

(. 1٠٠: 2٣٣1، 1تامل) دهدمی نشان را فرصت برابری کمی جنبه در دسترسی، برابری دیگر سوی

امکان مساوی برای رشد منظور از برابری آموزشی این است که افرادی که استعداد یکسان دارند 

دارند که نه به لحاظ تبار خانوادگی،  و موفقیت در نظام آموزشی داشته باشند و نیز افراد حق 

های بلکه بر اساس استعداد تحصیلی خود، از پایگاه اجتماعی مناسب با درک و قابلیت

و رابری فرصت که از نابرابری یا ب (. هنگامی11: 1٠۳٣شان برخوردار گردند )مسعودی،  درونی

شود، منظور نابرابری فرصت بین دختران و پسران در برخورداری از صحبت میدسترسی 

های مذهبی یا نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی در بین آموزش، نابرابری بین اقلیت

ی این با این اوصاف، مفروضه .(43: 1٠۳4مناطق مختلف کشور است )گروه مشاوران یونسکو، 

ش همچنین بر این نکته استوار است که با شیوع ویروس کرونا، نابرابری آموزشی بازتولید پژوه

شده است. پژوهش حاضر درصدد است چگونگی این روند را با در نظر داشتن نظر مدیران 

عنوان یک چالش  آموزشی مدارس در قالب تحلیل روایت تشریح نماید. شیوع ویروس کرونا، به

های برخورد و موازات آن شیوه ای زیادی را تحت تأثیر قرار داده  و بههمطرح است که حوزه

هایی است که ترین حوزه مواجه را در هر حوزه شکل داده است. حوزه آموزش یکی از مهم

گیر، با تغییرات زیادی در ساختار و محتوا روبرو شده است. همگام با شیوع  این ویروس همه

و مراکز آموزشی چشمگیر بوده است و توانسته آموزش را با این تغییرات در ساختار مدارس 

-های بهداشتی بر رعایت فاصلهپروتکل 13گیری کووید  با اوجرویکرد جدیدی مواجه نماید. 

گذاری اجتماعی تأکید کردند و در این راستا در بسیاری از کشورها آموزش حضوری در 

وضعیت جدید ناشی از شیوع کرونا (. 1٠33غفوری فرد، ها تعطیل اعالم شد )مدارس و دانشگاه

که تا قبل از آن در بیشتر  ای بر سیستم آموزشی کشورها تحمیل کرده، درحالیسابقهشرایط بی

طور  های کالسیک و بهشدند و با استفاده از روش مواقع، معلمان در کالس خود حاضر می

( ولی در حال 2٣2٣، 2رانکونینگ و همکاپرداختند ) خاص روش سخنرانی به امر تدریس می

که ادامه تحصیل فقط با استفاده از ابزارهای  طوری اند، بهحاضر با وضعیتی جدید روبرو شده

-ارتباطی از راه دور ممکن است و معلمان مجبور هستند به تدریس آنالین رو بیاورند و سبک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tomul, E 

2 Konig et al 
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های . این امر، چالش(2٣2٣، 1هوبر و هلمهای تدریس خود را متناسب با این فضا تغییر بدهند )

ها، آموزان ایجاد نموده است. اما این چالش زیادی برای مدیران آموزشی، معلمان، والدین و دانش

موازات دسترسی به امکانات آموزشی، دسترسی  صورت یکسان تأثیرگذار نبوده و به برای همه به

ها متغیر بوده است. های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانوادهبه فضاهای آموزشی و سرمایه

شرایط و وضعیت آموزش در دوران کرونا دچار تغییرات ساختاری و محتوایی شده است و این 

تغییرات برای طبقات پیامدهای متفاوتی را به همراه دارد. بنابراین در این شرایط تغییرات منتج از 

وزشی مطرح نموده شیوع ویروس کرونا، بار دیگر مسئله برابری آموزشی را در سطح نظام آم

است. پژوهش حاضر سعی دارد این امر را در شهر سنندج مورد تحلیل قرار دهد. با توجه به فقر 

های آموزشی در این شهر ممکن است ها  و عدم دسترسی همه به امکانات و فرصتخانواده

های زیادی در بحث آموزش از جمله ترک تحصیل، عدم یادگیری صحیح دروس و غیره چالش

های آموزشی دارند، یش آید. از سویی دیگر برای کسانی که دسترسی به امکانات و فرصتپ

ها  ای برای بازتولید موقعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنوسیله ممکن است آموزش به

تبدیل شود. بنابراین این سؤال مطرح است که در وضعیت و شرایط شیوع ویروس کرونا 

شود برای پاسخ به این سؤال، تجربیات مدیران آموزشی ازتولید مینابرابری آموزشی چگونه ب

 گیرد. ی تحلیل این امر قرار میمایه عنوان کارگزاران آموزشی در مدارس دست به

 چهارچوب مفهومی

و پرورش در میان جامعه شناسان  ای نسبت به آموزش  به بعد، رویکردهای تازه 133٣از دهه 

امعه شناسان انگلیسی، آمریکایی و کشورهای دیگر، در واکنش به رایج شده است. از جمله، ج

وپرورش  های تضاد، با دیدی خرد نگر، آموزش نگر کارکردگرایی و نظریهرویکردهای کالن

ها هستند.  ترین آن های بازتولید از مهم آموزشگاهی را مورد توجه قراردادند که در این میان نظریه

ویژه تمایز پرداخته است. او ندانی است که به مسائل نابرابری و بهازجمله اندیشم 2یر بوردیوپی

های کند که ساختارها و کنشهای درون آن متمرکز میتوجه خود را به فضای اجتماعی و میدان

شناسی، جامعه را فضایی اجتماعی مرکب از  بوردیو در بُعد هستی»دهد. افراد را شکل می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Huber& Helm 

2  Bourdieu, p 
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ها های مرتبط با میدان ها )ساختارها( و افرادی دارای منشانای از مید پیوسته هم مجموعه به

های خود  های اجتماعی و طبق منشعنوان کنشگر در قالب قواعد حاکم بر میدان داند که به می

ها باهم در تعامل و رقابت قرار دارند. کنشگران با تعامالت و  در جهت دستیابی به انواع سرمایه

شوند. بنابراین فرد موجودی  غییر فضای اجتماعی مؤثر واقع میهای خود در تثبیت یا ت کنش

حال مجبور است. فرد در فضای اجتماعی و در قالب میدان اجتماعی به کسب  مُختار و درعین

های فردی اعم از روانی یا  آید و تحت تأثیر شرایط ساختاری و ویژگی منش نائل می

: 1٠۳۳)گرنفل،« های محیطی و فردی اوست کند، عمل او برآیند ویژگی ذهنیـشخصیتی عمل می

هایی درون این فضای اجتماعی را مدنظر دارد که هریک بوردیو در مباحث خود میدان(. 11

های ها میدان آموزش است که سرمایهی خاص خود هستند. یکی از میداندارای سرمایه

 توزیع نحوه تولیدباز به آموزشی نهادهایاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاصی را داراست. 

 به تر شده شناخته تعبیر به یا فضای اجتماعی ساختار بازتولید به آن طریق از و فرهنگی سرمایه

 است که آن بیانگر امر این(. 14: 1٠3٠بوردیو، ) کنندمی کمک اجتماعی طبقات ترکیب بازتولید

 توزیع بازتولید به و هستند حاکم طبقات یا هاگروه منافع از بازتابی آموزش میدان تربیتی هایکنش

تمایل  هستند، موردنظر اجتماعی فضای ساکن که طبقاتی یا هاگروه میان فرهنگی سرمایه نابرابر

-سرمایه(. بنابراین 1١4: 1٠3١)جنکینز، کنندمی بازتولید را اجتماعی ساختار ترتیب بدین و دارند

 ویژه به بازتولید راهبردهای دیگر که یابدمی افزایش هنگامی وپرورش آموزش در گذاری

 از نسبی صورت به اند،اقتصادی سرمایه مستقیم انتقال راه که جانشینی و وراثت راهبردهای

(. بنابراین نقش آموزش 11: 1٠3٠)بوردیو،  باشند برخوردار کمتری درآمدزایی و کارآمدی

 های فرصت که است نامع به آن اینعنوان میانجی موقعیت و تصاحب باید در نظر گرفته شود.  به

 شانس یک خانواده، هر فرزند که کند تأمین را مسئله این باید شغلی، پیشرفت و شآموز در برابر

( 13١4)« وارثان( و 133٣) بازتولید»بوردیو در  .باشد داشته اقتصادی موفقیت برای عادالنه

آموزانی را که  نشی فرهنگ طبقه فرادست بر میدان آموزشی، دا دهد که چگونه سلطه توضیح می

کند و ساختار و نظم  سرمایه فرهنگی ارثی را از آنانی که فاقد این سرمایه هستند جدا می

گونه  کند. وی منطق فرایند ادغام و طرد آموزشی را این اجتماعی از پیش موجود را بازتولید می

رمایه و کند که هر چه میان فرهنگ آموزشی )میدان( و فرهنگ محیط خاص فرد )س افشا می
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منش( فاصله کمتر باشد جذب و موفقیت در نهاد آموزشی باالتر و هرچه فاصله بیشتر باشد 

ی فرهنگی و فکری باالیی  ی سرمایه ی مسلط بر پایه امکان طردشدگی بیشتر است. فرزندان طبقه

گ طورکلی فرهن آزمون، معیارها و به اند، قادرند از پس های خود به ارث برده که از خانواده

شان را با تصاحب  آموزشی، برآمده و با دریافت عناوین و مدارک تحصیلی امتیازات موروثی

ها و مالحظات  (. تحلیل14-١2: 1٠۳3ها و مراتب اجتماعی باال بازتولید کنند )بوردیو،  موقعیت

گیرد که به وجوه مختلف  ای شکل می درباره اثرات نظام آموزشی در چارچوب اندیشۀ کلی

شود که خود پایه و اساس نهاد تحصیلی، رسمیت یافتگی و  شونت نمادین مربوط میاِعمال خ

 (. 1٠: 1٠۳1بازتولید نظم اجتماعی و مشروعیت بخشی به این نظم است ) شُویره و فونتن، 

1، ایوان ایلیچ133٣در اوایل دهه 
های انتقادی و انقالبی خود درباره  با طرح اندیشه 

ویژه در  ربیتی و دانشگاهی جنجال برانگیخت. نظریه تربیتی او ، بهوپرورش، در مجامع ت آموزش

افرادی، شیفته و افرادی، بیمناک  .توسعه، طرفداران و منتقدانی پیدا کرد کشورهای درحال

های او شدند، زیرا ایلیچ معتقد بود که مدارس با ساختار و عملکرد موجودشان، نقشی  اندیشه

، 2با مقاله مشهور مدرسه: گاو مقدس  ایوان ایلیچ .جتماعی ندارندهای ا جز نهادی کردن نابرابری

(،  1٠۳3کند و مدرسه زدایی از جامعه )مدرسه در آمریکای التین به چه کسی خدمت می

ایلیچ معتقد است که مدرسه برای ی آموزش  است. در این آثار در حوزه ی مطرح پردازنظریه

اند از: مواظبت اجباری، توزیع مردم به  که عبارت ایفای وظایف اصلی توسعه پیداکرده است

های مورد پسند اجتماعی.  های مسلط و کسب دانش و مهارت های شغلی، یادگیری ارزش نقش

به نظر او ، مدرسه، یک سازمان اجباری یا بازداشتگاهی است زیرا حضور در آن اجباری است و 

دوراز کوچه و خیابان، در آنجا  ار، بههای بین طفولیت و ورود به بازار کلکودکان در سا

تواند تمام  به نظر ایوان ایلیچ چهار مجرا یا محل مجزای تبادل یادگیری می .شوند نگهداری می

تر و  قطاران و فرد بزرگ منابع الزم برای یادگیری واقعی را در برگیرد: اشیاء، الگو و سرمشق، هم

خدمات ( 1نماید: را ذکر می ای نابع چهارگانهها م دسترسی به هر یک از آنکه برای  باتجربه

و  قطاران سازی همساالن و هم همگن( ٠، هاجایگاه مبادله مهارت( 2 مراجعه به وسایل آموزشی

چنین نظامی باید . به نظر او اهداف نظام آموزشی را باید چنین تعیین نمود:  ای مربیان حرفه( 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ivan Illich 

2 School: The Sacred Cow 
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ناسب فراهم آورده و در تمام مراحل زندگی منابع برای کسانی که قصد یادگیری دارند، فرصت م

های خود را  خواهند آگاهی این نظام باید به کسانی که می .آموزشی را در اختیار آنان قرار دهد

باالخره یک  .با دیگران در میان گذارند کمک کند تا کسانی را بیابند که درصدد یادگیری هستند

خواهند پیشنهادی به مردم ارائه  د تا کسانی که مینظام خوب باید همه وسایل را فراهم آور

(. آنچه 1٠۳3)الیچ،  بدهند فرصت بیابند که نظراتشان را بیان کنند و نظرات مخالف را نیز بشوند

ای برای وسیله عنوان یک امر جایگزین برای آموزش است که بتوان آن را به کند بهالیچ مطرح می

های منفعل عنوان سوژه آموزان نه بهداد. در این صورت دانشهای انتقادی پرورش ارتقای دیدگاه

 آفرینی خواهند کرد. های فعال و خالق نقشعنوان انسان بلکه به

کلمن پردازانی است که به نابرابری آموزشی پرداخته است. نیز یکی از نظریه جیمز کلمن

ی ن در نظر گرفتن سابقهها بدو( معتقد است که ایجاد امکان آموزش رایگان برای بچه1331)

های قومی مختلف، از ضروریات خانوادگی و نژادی و نیز جنس و طبقات اجتماعی و گروه

معتقد است نابرابری آموزشی پنج معنای رغم این او  . اما بههای آموزشی استبرابری فرصت

وسیله  ه بهنابرابری درون دادهای مدرسه ک -1؛ شود ها اشاره می مجزا دارد که در زیر به آن

آموز،  های مربوط به هر شاگرد، نسبت آموزگار به دانشای همچون هزینههای مدرسهویژگی

شود. گیری میها، امکانات آزمایشگاهی و میزان صالحیت آموزگار اندازهتعداد کتاب و کتابخانه

با  که آموزان در هنگامی نابرابری در نتایج مدرسه: در این وضعیت مدارس برای دانش -2

های  یابند فرصتها و منابع خانوادگی یکسان به سطوح مختلف موفقیت دست میتوانمندی

آموزان در مدارس یکسان حضور  سازند. البته این زمانی است که دانشنابرابری را فراهم می

آموزان  رود موفقیت تحصیلی دانشسومین تعبیر زمانی است که از مدارس انتظار می -٠یابند.  می

های نگرش چهارم به برابری فرصت -4آموزان مرفه افزایش دهند.  م را همچون دانشمحرو

منجر شد. تا قبل از این اعتقاد بر این بود که مدارس مجزا قادرند  1341آموزشی در سال 

عنوان مدارس مختص  همچون مدارس غیر مجزا به برابری آموزشی دست یابند. مدارس مجزا به

ها معادل شدند. از آن پس معنای برابری فرصتمحروم قلمداد می پوست آموزان سیاه دانش

ای که از یک  جو مدرسه: مدرسه -1آموزان گردید. دسترسی به مدارس غیر مجزا برای کلیه دانش

آموزان  جو تحصیلی قوی برخوردار باشد از تأثیری مثبت بر امیدها و سطح موفقیت دانش
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آموزان، میانگین  از وضعیت اقتصادی اجتماعی دانشبرخوردار است. جو مدرسه با استفاده 

شود )ربانی، گیری میآموزان اندازه های معلم و انتظارات از وی و فرهنگ دانشموفقیت، ویژگی

تواند سبب تفاوت در  ها و امکانات آموزشی متفاوت میبنابراین ازنظر کلمن، فرصت .(3: 1٠3١

ی اول کند که محیط آموزشی در وهلهخاطرنشان میآموزان شود. او  سطح آموزش و تمایز دانش

کند. او گرچه نظر ها تعیین می تمایز بخش است و موقعیت افراد را بر اساس جایگاه اجتماعی آن

تواند وجود داشته ها و امکانات میاو گویای این امر است که سطحی از نابرابری در فرصت

رایگان در سطوح پایین آموزشی الزم و  باشد، اما بر این باور است که آموزش عمومی و

 ضروری است. 

توان گفت نظریات برابری و نابرابری آموزشی در جایگاه بندی نظری میدر یک جمع

هایی  ریشهدارد که به طبقاتی افراد، دسترسی به امکانات آموزشی و در اختیار داشتن فرصت

های به مسائلی ازجمله سرمایهدهند. این نظریات در تبیین برابری حوزه آموزش شکل می

ی اساسی در اینجا تشریح ها توجه دارند. نکتهفرهنگی و اجتماعی، مدارس و جایگاه خانواده

 باشد.ی بازتولید نابرابری آموزشی است که با موارد ذکرشده قابل تبیین و تحلیل مینحوه

 پیشینه تحقیق

ه است که هر یک از دیدگاه خاص و از شد های زیادی در مورد نابرابری آموزشی انجامپژوهش

اند. اما اهم این نظریات ریشه در کار اندیشمندان یک نظرگاه به بحث نابرابری آموزشی پرداخته

ها عالوه بر در نظر داشتن جایگاه  ها دارد. آن ویژه نو مارکسیست پردازان مارکسیسم و بهو نظریه

های فرهنگی، دسترسی به امکانات و تمایز بخشی ها، به مسائلی ازجمله سرمایهطبقاتی خانواده

 اند.اند و همچنین نقش مدارس را هم برجسته نمودهدر حوزه آموزش پرداخته

های آموزشی  های نابرابریشناسایی عوامل و مؤلفه»در مقاله (، 1٠3۳رافتی و همکاران )

تحلیلی _ش توصیفیکه با رو« منظور ارائه الگوی مطلوب وپرورش شهر مشهد به مناطق آموزش

وجود یک الگوی رابطه معنادار و مستقیم بین اند که  یافته اند به  نتایجی دستانجام داده

ی خانوادگی، فرآیند مدرسه، برونداد و نتایج و  متغیرهای مستقلِ عوامل زمینه  هایشاخص

های  رین مؤلفهت دهد. همچنین مهم های آموزشی  نشان میدرونداد را، با متغیر وابسته نابرابری
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زمینه خانوادگی )ساختار خانواده ، حمایت و حساسیت تحصیلی والدین،  یعنی نابرابری آموزشی

آموزان از جو انضباطی،  ارزیابی منابع فرهنگی و سرمایه فرهنگی(، فرآیند مدرسه )ادراک دانش

سانی، اقتصادی ارتباط با کادر مدرسه(، درونداد )امکانات فیزیکی و کالبدی )فضا((، نیروی ان

آموزان، خود  )بودجه و عمرانی( و برونداد غیر شناختی )تعلق به مدرسه، رشد اعتقادی دانش

 ارائه الگوی مطلوب تأثیر دارند.پنداره تحصیلی، انگیزش نسبت به مدرسه(، بر 

های فرهنگی، اجتماعی،  بررسی نقش سرمایه»(، در مقاله 1٠33) مومبینیحسین زاده و 

اند که با روش پیمایش صورت گرفته است به این نتایج رسیده« نابرابری آموزشیاقتصادی بر 

سرمایه »، «سرمایه فرهنگی والدین»، «سرمایه فرهنگی فرزندان»میان متغیرهای مستقل که 

سرمایه اقتصادی »، «، سرمایه اقتصادی فرزندان«سرمایه اجتماعی والدین»، «اجتماعی فرزندان

دار و منفی وجود دارد.  رابطه معنا« آموزان نابرابری آموزشی دانش»سته با متغیر واب« والدین

دهد که از میان  گام نشان می به همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره با روش گام

متغیرهای مستقل، متغیرهای سرمایه فرهنگی فرزندان، سرمایه اجتماعی فرزندان، سرمایه 

واریانس متغیر وابسته نابرابری  (R2= 0/ 422دی والدین )اجتماعی والدین و سرمایه اقتصا

 .کنندآموزان را تبیین می آموزشی دانش

بررسی مؤثر بر نابرابری آموزشی در بین »در مقاله (، 1٠3٠آبادی و بنیاد )شاه زارع

رسند که شده است به این نتیجه می که با روش پیمایشی انجام «آموزان شهر کازرون دانش

آموزشی در شهر کازرون با متغیرهای نوع مدرسه، وضعیت تحصیلی شخص، ارزیابی  نابرابری

آموز از خودش، معدل ابتدایی، معدل راهنمایی و معدل دبیرستان، دفعات مردودی در  دانش

دوران مدرسه، تعداد افراد خانواده که دارای مدرک دانشگاهی هستند ارتباط معنادار دارد و 

 درصد از تغییرات متغیر را تبیین نماید. 21توانند  درمجموع میمتغیرهای مستقل تحقیق 

های نابرابری آموزشی بر  ی مؤلفه مقایسه» (، در پژوهشی با عنوان1٠32)نظری رودبالی  

، که در دو بخش «های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران مکتب انتقادی با مؤلفه اساس

شده است  وتربیت انجام-های شهر شیراز و متخصصان تعلیم اسنادی و مصاحبه با معلمان دبیرستان

ی نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران را شناسایی کرده و با با  علل و عوامل ایجادکننده

های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی مقایسه نموده است. نتایج حاکی از این است  مؤلفه

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=فاطمه نظری رودبالی&basicscope=5&item_id=634296
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-ی نابرابری در نظام آموزشی ایران و مکتب انتقادی هر دو از یک ریشه برمی که عوامل ایجادکننده

شوندگان نشاءت گرفته از جامعه بوده و در  خیزند. عوامل نابرابری آموزشی از دیدگاه مصاحبه

های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی عوامل نابرابری را شکل جامعه نیز نظام

 کند. دهند. نظام آموزشی نیز با ساختار متمرکز موجود خود عوامل نابرابری را ایجاد می می

« های جمعیتینابرابری آموزشی در ترکیه: مقایسه گروه»(، در مقاله 2٣13) 1پوالت و ترکیلمز 

افزایش . سطح سرمایه انسانی بهبودیافته و توزیع آن برابرتر شده استاند که ین نتایج رسیدهبه ا

مندی در نظر های جوان و زنان ممکن است عامل اصلی بهبود و بهرهسطح تحصیالت برای گروه

 .کندحال، عوامل معکوسی وجود دارند که بهبود مورد انتظار را تضعیف می بااین د.گرفته شو

 «جوصلحآموزان  دانش ویژه آموزشی: مورد هایینابرابر »عنوان  با تحقیقی در(، 2٣11) 2نش

 شناسیجامعه توسط تحصیلی پیشرفت و آرزوها بین علی رابطه یک که کندمطرح می

 مطالعات ویژه به معاصر مطالعات است. اما شده داده تشخیص حد زیادی تا وپرورش آموزش

 در مثال عنوان است. به ترپیچیده ارتباط این که دهدنشان می نژادی قومی هایاقلیت به مربوط

 تحصیلی پیشرفت در سطح باال،  رغم آرزوهای علی جوصلحآموزان  دانش پیشرفت نیوزلند

 .است ضعیف آموزان دانش

برابری و عملکرد مدرسه: تأثیر قانون »در رساله خود با عنوان ، (2٣1٣)٠ویگنولز و مسیج 

“NO Child “Left Behind  به بررسی تأثیر کیفیت « های تگزاس بر روی آزمون دانش و مهارت

های نان در آزمون دانش و مهارتآمعلم و پایگاه اجتماعی اقتصادی کودکان بر عملکرد تحصیلی 

از گزارش  "هاهای علمی بهترینسیستم شاخص "ها از طریق  پردازد در این تحقیق داده تگزاس می

وپرورش عواملی مانند پایگاه  ها در آموزششده است. برای بررسی نابرابری  فتهگر 2٣٣١_2٣٣1

آموز  گذاری مدرسه و نسبت معلم به دانش آموزان، حقوق معلمان، سرمایه اجتماعی اقتصادی دانش

آمده است که  دست  شده است. با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه این نتایج به  در نظر گرفته 

ترین تأثیر را بر عملکرد مدرسه دارد. دو متغیر دیگر  آموزان مهم تماعی اقتصادی دانشپایگاه اج

 داری بر عملکرد مدرسه دارد. آموز معلم نیز تأثیر معنا یعنی حقوق معلم و نسبت دانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Polat & Turkyilmaz  

2 Nash 

3 Veronica. A. Martinez 
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 . خالصه پیشینه پژوهش2جدول

 نام محقق
سال 
 تحقیق

 عنوان تحقیق
روش مورد 

 مطالعه
 نتايج

رافتی و 

 همکاران
1٠3۳ 

شناسایی عوامل و 

های  های نابرابریمؤلفه

آموزشی مناطق 

وپرورش شهر  آموزش

منظور ارائه  مشهد به

 الگوی مطلوب

 تحلیلی_توصیفی

وجود یک الگوی رابطه معناداری و 

متغیرهای   هایمستقیم بین شاخص

مستقل عوامل زمینه خانوادگی، فرآیند 

با   مدرسه، برونداد و نتایج، درونداد

 های آموزشیوابسته نابرابری متغیر

حسین 

 زاده و

 مومبینی

1٠33 

بررسی نقش 

های فرهنگی،  سرمایه

اجتماعی، اقتصادی بر 

 نابرابری آموزشی

 پیمایش

سرمایه فرهنگی »میان متغیرهای مستقل 

، «سرمایه فرهنگی والدین»، «فرزندان

سرمایه »، «سرمایه اجتماعی فرزندان»

صادی ، سرمایه اقت«اجتماعی والدین

با « سرمایه اقتصادی والدین»، «فرزندان

نابرابری آموزشی »متغیر وابسته 

رابطه معنادار و منفی « آموزان دانش

 وجود دارد.

-شاه زارع

آبادی و 

 بنیاد

1٠3٠ 

بررسی مؤثر بر نابرابری 

آموزشی در بین 

آموزان شهر  دانش

 کازرون

 پیمایش

نابرابری آموزشی با متغیرهای نوع مدرسه، 

ت تحصیلی شخص، ارزیابی وضعی

آموز از خودش، معدل ابتدایی،  دانش

معدل راهنمایی و معدل دبیرستان، دفعات 

مردودی در دوران مدرسه، تعداد افراد 

ک دانشگاهی خانواده که دارای مدر

 دار داردهستند ارتباط معنادار

نظری 

 رودبالی
1٠32 

های  ی مولفه مقایسه

نابرابری آموزشی بر 

تقادی اساس مکتب ان

های نابرابری  با مولفه

آموزشی در نظام 

 آموزشی ایران

اسنادی و 

 مصاحبه

ی نابرابری در نظام  عوامل ایجادکننده

آموزشی ایران و مکتب انتقادی هر دو از 

خیزند. عوامل نابرابری -یک ریشه برمی

شوندگان  آموزشی از دیدگاه مصاحبه

نشات گرفته از جامعه بود که در جامعه 

های فرهنگی، اجتماعی، -نیز نظام

آموزشی، سیاسی و اقتصادی عوامل 

 دادند نابرابری را شکل می
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 . خالصه پیشینه پژوهش2دولادامه ج

 نام محقق
سال 

 تحقیق
 عنوان تحقیق

روش مورد 

 مطالعه
 نتايج

 2٣11 نش

آموزشی:  هایینابرابر

 دانش ویژه مورد

 جوصلحآموزان

 آماری

رغم  لیع جوصلحآموزان  دانش پیشرفت

 تحصیلی پیشرفت ،شانباال آرزوهای

 است ضعیف آموزان دانش

ويگنولز 

 و مسیج
2٣1٣ 

برابری و عملکرد 

مدرسه: تاثیر قانون ، 

“NO Child Left 

“Behind   برروی

آزمون دانش و مهارت 

 های تگزاس

 -روش کمی

مدل رگرسیون 

 چندگانه

پایگاه اجتماعی اقتصادی دانش آموزان 

ا بر عملکرد مدرسه مهم ترین تاثیر ر

دارد. دو متغیر دیگر یعنی حقوق معلم و 

نسبت دانش آموز معلم تاثیر معناداری 

 بر عملکرد مدرسه دارد.

مطالعات زیادی در مورد نابرابری آموزشی و بازتولید آن در مطالعات داخلی و خارجی 

برابری آموزشی به انواع و گرفته است. اهم این مطالعات بر شرایطی تأکید دارند که در آن نا انجام

شود. پژوهش حاضر با در نظر داشتن نتایج این مطالعات، به اقسام مختلفی تولید و بازتولید می

این امر پرداخته است که در شرایط شیوع ویروس کرونا، نابرابری آموزشی چگونه بازتولید 

نوان مطلعین کلیدی در ع خواهد شد. این کار با استفاده از تحلیل روایت مدیران آموزشی )به

آموزان( از این شرایط  وپرورش، والدین و دانش گران بین نهاد آموزشی آموزش و واسطهحوزه

 شده است. انجام

 روش پژوهش

شناسی کیفی رویکرد و راهبرد: روش مورد استفاده در این تحقیق روش کیفی است. روش

سازد و ر حیات اجتماعی فراهم میابزارهای الزم را برای توجه به معنا، قدرت و تعامل د

(؛ 1: 1٠۳1بخشد )ذکایی، های مورد مطالعه در تحقیقات میقدرت عاملیت بیشتری به سوژه

تحقیق کیفی بر معنا در متن تمرکز دارد و بر همین اساس نیازمند »توان گفت که بنابراین، می

ها آوری و تفسیر دادهام جمعای است که نسبت به معنای زیربنائی در هنگآوری دادهابزار جمع
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(. بنابراین و با توجه به هدف و ماهیت پژوهش حاضر، 141: 1٠3١، 1)سیلورمن« حساس باشد

است. روش   ها استفاده  شده برای تحلیل داده 2های کیفی یعنی تحلیل روایتاز یکی از روش

مال افراد در متن ی اظهارات و اع های تحقیق کیفی است که از مطالعهتحلیل روایت از روش

-ای آغاز میتحلیل روایت با شکل خاصی از  نظم زنجیره»کند. موضوعی خاص شروع می

شود. عبارت منفردی که قصد تفسیر آن را دارید، پس از آنکه مشخص شد جزیی از روایت 

شوند تا بتوان ی مصاحبه روایی تهیه و گردآوری میها به وسیلهشود. روایتاست تحلیل می

(. تحلیل روایت، عدم ٠١۳: 1٠32)فلیک، « اس آنها فرایند زندگی افراد را بازسازی کردبراس

ها و  ها تاریخ سوژه تابد. چرا که روایت قطعیت، پیچیدگی و تضادها و دوگانگی را برنمی

ها آشکار کننده معایب و  ها و تجربه انسانی هستند. آن بیانگر غنا و فقر احساسات، اندیشه

کنند و حتی باعث دگرگونی  به خلق هویت و واقعیت اجتماعی کمک می مزایا هستند.

شوند که ساختارهای ایجاد معنا هستند )طلوعی و  ها بررسی می شوند و به این دلیل روایت می

 از دسته آن با روش، در مقام روایت گویند،می ٠ داینس و پینگر طورکه(. همان1٠۳3پناه،  خالق

اند )کرسول، مطرح کرده»4 شده نقل و زیسته هایداستان»در  که شودمی آغاز افراد تجارب

های مختلف تحلیل روایت دو شیوه تحلیل مضمونی و تحلیل  (. در میان شیوه34: 1٠31

ساختاری بیشترین کاربرد را دارند. در پژوهش حاضر از روش تحلیل روایت مضمونی 

هایی شوندگان به مضمونمصاحبهها و تجربیات گفتهبه این صورت که  ه استاستفاده شد

تواند لمداد شده و پژوهشگر میها قهای آنی کل گفتهدهندهها نشاندرآمده و آن مضمون

 های مشابه و یا متفاوت تحلیل نماید.ها را با ارزیابی دیگر مضمون آن

میدان پژوهش: میدان این پژوهش مدیران دبیرستان های دخترانه و پسرانه دولتی و 

اند لذا نمونه گیری به  لتی شهر سنندج است که دارای تجربه نابرابری های آموزشی بودهغیردو

صورت هدفمند و با حداکثر تنوع انجام شد و اشباع نظری مالک اتمام نمونه گیری در نظر 

نفر از مدیران دبیرستان ها در پژوهش مشارکت کردند که  ٠٣گرفته شده است. در نهایت 

 ول زیر آمده است. مشخصات آن ها در جد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 SILVERMAN 

2 Narrative analysis 

3 Pinnegar & Daynes  
4 Life course stages 
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 . مشخصات مصاحبه شوندگان1جدول

کد مصاحبه 

 شونده
 سن جنس

مدرک 

 تحصیلی
 نوع مدرسه سمت و سابقه مديريت

 کارشناسی ارشد ٠4 مرد 1
 ٠مدیر دبیرستان پسرانه/ 

 سال
 دولتی

 کارشناسی ارشد ٠١ مرد 2
 3مدیر دبیرستان پسرانه / 

 سال
 غیردولتی

 کارشناسی 1١ مرد ٠
 12بیرستان پسرانه / مدیر د

 سال
 دولتی

 کارشناسی 12 مرد 4
 14مدیر دبیرستان پسرانه / 

 سال
 دولتی

 کارشناسی ارشد ٠1 زن 1
 ٠مدیر دبیرستان دخترانه / 

 سال
 دولتی

 کارشناسی ٠3 مرد ١
 ١مدیر دبیرستان پسرانه / 

 سال
 دولتی

 کارشناسی 41 مرد 3
 1مدیر دبیرستان پسرانه  / 

 سال
 غیردولتی

 کارشناسی 42 زن ۳
 1مدیر دبیرستان دخترانه / 

 سال
 دولتی

 کارشناسی ارشد 11 زن 3
 ٠مدیر دبیرستان دخترانه / 

 سال

غیردولتی وابسته به 

 دانشگاه

 کارشناسی ٠۳ زن 1٣
 ١مدیر دبیرستان دخترانه / 

 سال
 دولتی

 کارشناسی ارشد 4٠ مرد 11
مدیر دبیرستان پسرانه / 

 سال2
 غیردولتی

 کارشناسی ارشد 1٣ نز 12
 1مدیر دبیرستان دخترانه /

 سال
 دولتی شاهد هوشمند

 نمونه دولتی سال١مدیر دبیرستان پسرانه/ کارشناسی ارشد 43 مرد 1٠

 کارشناسی ارشد 43 زن 14
مدیر دبیرستان 

 سال١دخترانه/
 دولتی

 تیزهوشان سال٠مدیر دبیرستان پسرانه/ کارشناسی ارشد 11 مرد 11
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 . مشخصات مصاحبه شوندگان1ولدادامه ج

کد مصاحبه 

 شونده
 سن جنس

مدرک 

 تحصیلی
 نوع مدرسه سمت و سابقه مديريت

 دولتی سال١مدیر دبیرستان پسرانه/ دکتری 12 مرد 1١

 دولتی سال4مدیر دبیرستان پسرانه/ کارشناسی 12 مرد 13

 کارشناسی 1٣ زن 1۳
 ١مدیر دبیرستان دخترانه/

 سال
 نمونه دولتی

 کارشناسی 43 ردم 13
 ٠مدیر دبیرستان پسرانه/

 سال

دبیرستان دولتی 

 هوشمند

 کارشناسی 12 زن 2٣
 1مدیر دبیرستان دخترانه/

 سال

دولتی استعدادهای 

 درخشان

 کارشناسی ارشد 4١ زن 21
 ٠مدیر دبیرستان دخترانه/

 سال
 غیردولتی

 دکتری ٠3 مرد 22
 ٠مدیر دبیرستان پسرانه/

 سال
 غیردولتی

 کارشناسی 1٣ زن 2٠
 1مدیر دبیرستان دخترانه/

 سال
 غیردولتی

 لیسانس 41 مرد 24
مدیر دبیرستان 

 سال1٣پسرانه/
 دولتی

 کارشناسی ارشد 11 مرد 21
 13مدیر دبیرستان پسرانه/

 سال
 دولتی

 کارشناسی 1٣ زن 2١
مدیر دبیرستان 

 سال4دخترانه/
 غیردولتی سما

 کارشناسی 14 زن 23
 23نه/مدیر دبیرستان دخترا

 سال
 دولتی روستایی

 کارشناسی ارشد 11 مرد 2۳
مدیر دبیرستان 

 سال11پسرانه/
 دولتی روستایی

 کارشناسی 11 زن 23
مدیر دبیرستان 

 سال2٣دخترانه/
 دولتی شبانه روزی

 کاردانی 43 زن ٠٣
 2٠مدیر دبیرستان دخترانه/

 سال
 دولتی روستایی
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های شفاهی  قیق از طریق مصاحبه و تعاملهای این نوع تحروش گرداوری داده ها: داده

کنندگان در آن است. این نوع تحقیق،  گردآوری شده و متمرکز بر معانی و تفسیرهای مشارکت

ها و رفتارها در بستر متنی و  تحقیقی است که اطالعات خود را با ارجاع به عقاید، ارزش

هش روش مصاحبه نیمه ساخت ها در این پژو آورد. ابزار گردآوری داده دست می اجتماعی به

شود عقاید و افکارشان را با  شونده اجازه داده می یافته به مصاحبه است. در مصاحبه نیمه ساخت

شونده  کننده و مصاحبه کلمات مخصوص به خود بیان کنند. که تغییرات آزاد بیشتری بین مصاحبه

سؤاالت و اهداف پژوهش،  ترتیب، بر اساس این (. به11٣-1٣3: 1٠۳4)استرابرگ، « صورت گیرد

ها  شونده گردید و سپس با توجه به پاسخ مصاحبه سؤاالت کلی برای مدیران آموزشی مطرح می

شد. تا محقق بر مبنای موضوع از لحاظ  ها، سؤاالت متناسب دیگری پرسیده می گیری آن و جهت

شده یا  داده   سخنظری به اشباع برسد. به این معنی که وقتی محقق به این نتیجه برسد که پا

ای به هم شباهت دارد که منجر به تکراری شدن  اندازه شده با افراد مطلع به   های انجاممصاحبه

آوری اطالعات و  ها وجود ندارد، جمع های جدید در آن ها شده است و داده ها یا مصاحبه پاسخ

مرحله از گردآوری کشد، به این  انجام مصاحبه را کافی دانسته و از انجام مصاحبه دست می

تا  ١٣ها در مدت زمان (. هریک از مصاحبه3٣: 1٠32گویند )محمدپور،  ها اشباع نظری میداده

 دقیقه انجام شده است. 3٣

اعتبارسنجی داده ها: برای بررسی اعتبار و روایی پژوهش حاضر از اعتبار نظری و روایی 

یزان تناسب تبیین نظری حاصل از مطالعه ی م تفسیری استفاده شده است. اعتبار نظری بیان کننده

ها است های گردآوری شده و از این رو معتبر و قابل دفاع بودن آن دادهپژوهشی، با داده

مشارکت   که  (. همچنین از روایـی تفسیری برای بازنمایی دقیق مفهومی 231: 1332، 1)ماکسول

تفسیری بـه   ، روایی تر. بطور مشخصکننده به موضوع مورد مطالعه داده است استفاده شده است

ای کـه نـگرش، افـکار، احساسات، نیات و تـجربیات مـشارکت کننده بطور دقیق توسط  درجـه

شود، ارتباط دارد. مهمترین استراتژی برای کسب روایی تفسیری،  درک و گزارش می  محقق

مکرر به مشارکت کنندگان و  ها با ارجاعاتیافته، بازخورد مشارکت کننده است. در این پژوهش

ها با سایر مطالعات انجام شده در رابطه همچنین نتایج یافتهبازخورد نظرات آنها پیش رفته است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Maxwell 
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های حاصل از نظر تئوری مورد مداقه قرار گرفته و بارها با موضوع مقایسه شده است. داده

 بازبینی شدند. 

ایی اولین گام تحلیل )تحلیل صوری متن(  ی روها: در تحلیل مصاحبهتجزیه و تحلیل داده

-پاالیش»های غیرروایی حذف شد و سپس تقطیع متن روایی است بدین معنی که تمامی عبارت

به منظور تحلیل صوری آن صورت گرفت در مرحله بعدی توصیف ساختاری محتویات « شده

ن  تشریح چهارچوب ی سوم که هدف از آی مرحلهانجام گرفت. انتزاعی کردن تحلیل به منزله

تجربیات زندگی فرد مطابق با توالی تاریخی از ابتدا تا به امروز است. و تنها پس از بازسازی 

شود. در کل در این الگوهای فرایندی است که اجزاء غیرروایی مصاحبه به تحلیل افزوده می

 شود. می( از مراحل زیر جهت انجام تحقیق استفاده 2٣٣١) براون و کالرکروش طبق روش 

های پیاده شده را چندین  ها: پژوهشگر به این منظور متن مصاحبه آشنایی با متن مصاحبه .1

 کند. بار مرور می

های مختلف متن  منظور ایجاد کدهای اولیه، بخش ایجاد کدهای اولیه: پژوهشگر به .2

را  دار کردن، متمایز کرده و با تمرکز بر کل متن، کدهای اولیه ها را به روش خط مصاحبه

 کند. استخراج می

ها( اولیه، کدهای اولیه را  های )تم ها: پژوهشگر برای ایجاد مضمون جست و جو برای تم .٠

ها(ی  ها )زیر مضمون ها را در ساب تم آوری کرده و آنهای فرضی اولیه جمع در طبقه

 نماید. بندی می لیه دستهوا

دست آمده را  ها(ی به مونها )مض ها: پژوهشگر در این مرحله یکبار دیگر تم مرور تم .4

ها(ی شکل گرفته  ها )زیر مضمون مرور کرده و تعلق هر کدام از کدها را به ساب تم

رسد کدی به  دهد. در این مرحله در صورتی که به نظر می اولیه مورد بررسی قرار می

یک زیر مضمون دیگر تعلق دارد. جا به جا شده و تغییر نام زیر مضمون و ادغام زیر 

 گیرد. های مشابه مدنظر قرار می مضمون

ها  دست آمده: پژوهشگر در این مرحله، نام تم ها( به )مضمون یها تعریف هرکدام از تم .1

کند و داستان  ها را تعریف می ها(ی به دست آمده را مرور کرده و هر کدام از تم )مضمون
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مفهوم، زیر تم دهد. سپس نامی را که به هر  کلی را که روایت شده مورد بررسی قرار می

 آورد. ها(ی اصلی داده شده، به شکل نهایی درمی ها )مضمون )مضمون( و تم

ها( و  ها )زیرمضمون تمها( و ساب ها )مضمون تهیه گزارش: در این مرحله گزارشگر تم .١

 دهد. ها را در یک جدول قرار می کنندهدست آمده از مصاحبه شرکت مفاهیم به

 ها يافته

ها در یک بافت معنایی و به صورت محوری هدف و روش پژوهش، مصاحبهبا توجه به ماهیت، 

ی مقوله( و مقوله ٠مقوله( و مقوالت ثانویه ) 3مفهوم(، مقوالت اولیه ) 2٣٣مفاهیم )قالب در 

بر همین اساس مقوالت ثانویه که از مقوالت اولیه و شدند. مقوله( دسته بندی  1ای )هسته

ای پژوهش حاضر ی هستهگیرند تا مقولهعنوان مبنای تحلیل قرار میاند به مفاهیم استخراج شده

ها، را توضیح دهند. بنابراین برای استدالل نظری و تجربی و همچنین برای اعتباربخشی به یافته

 ها انجام شده است. ارجاعاتی به متن مصاحبه

 ها: مفاهیم و مقوالت اولیه و ثانويه استخراج شده از مصاحبه3جدول 

 مفاهیم
مقوالت 

 اولیه
 مقوالت ثانويه

مقوله 

 ایهسته

بی اعتنایی به مدرسه، نبود برنامه منسجم، نبود راهبردی مناسب، 

عدم توجه کافی دانش آموزان به مدرسه، بی توجهی به برنامه های 

مدرسه، عدم انجام تکالیف، کم رنگ شدن دغدغه والدین به 

ش آموزان با آموزش، هاشون، کاهش درگیر بودن دانآموزش بچه

نبود هماهنگی بین مدارس و والدین، ترس از ابتال به کرونا، کاهش 

آموزان، نبود دروس کارکردهای مدرسه، کاهش حس یادگیری دانش

ورزشی، کم رنگ شدن آموزش دروس مهارتی، عدم شکل گیری 

روابط معلم و دانش آموز به صورت مداوم و منسجم، ضعف  

، ضعف یادگیری، کم رنگ شدن مباحث ارزیابی دانش آموزان

 پرورشی، بی توجهی به مسائل اخالقی دانش آموزان،

بی توجهی 

دانش 

آموزان فقیر 

 به آموزش

کم رنگ شدن 

آموزش  و کاهش 

کارکردهای 

 آموزشی مدارس

 

شی
وز

 آم
ی

ابر
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ط

 

    بی تفاوتی والدین نسبت به آموزش

    ی نهاد مدرسهتغییر کارکردها
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 ها: مفاهیم و مقوالت اولیه و ثانويه استخراج شده از مصاحبه3دول ادامه ج

 مفاهیم
مقوالت 

 اولیه
 مقوالت ثانويه

مقوله 

 ایهسته

های فشرده آموزشی، خرج کردن برای آموزش، توجه به خرید لوح

دسترسی برخی از دانش آموزان به اینترنت و عدم دسترسی برخی 

علم خصوصی گرفتن، ترک تحصیل برخی از دانش آموزان، دیگر، م

هاشون، بی توجهی والدین کمک کردن والدین طبقات باال به بچه

-های فقیر و بیفقیر نسبت به آموزش، عدم خرج کردن خانواده

های غیرانتفاعی، افزایش موسسات بضاعت، گرایش به مدرسه

آموزش  ای باآموزشی در سطح شهر، جانشینی آموزس مدرسه

های های تقویتی، کالسخصوصی، گرفتن معلم خصوصی، کالس

فوق برنامه، اختصاص هزینه به کاالهای فرهنگی و آموزشی، تمایز 

ها، گرایش به مراکز خصوصی، ها و فرق قائل شدن میان بچهخانواده

 ترغیب به رفتن به کالسهای کنکور،

تمایز 

اجتماعی و 

 فرهنگی

طبقاتی شدن 

ش و گرایآموزش 

به آموزش 

 خصوصی

 

    تمایل به نهادهای آموزشی غیردولتی

    عدم دسترسی همه به آموزش خصوصی

کمبود امکانات آموزشی، استفاده نامناسب از گوشی و کامپیوتر، 

عدم دسترسی برخی از دانش آموزان، یادگیری ضعیف، نبود 

مشارکت، نبود کار جمعی و گروهی، مشکالت ارتباط اینترنتی، 

وزشی تصویری، آموزش نامنسجم، آموزش غیر اصولی، تقلب آم

های یادگیری غلط، استفاده نامناسب از در امتحانات، روش

اینترنت، عدم توجه به آموزش مدرسه، نادیده انگاشتن نقش 

های ها و شبکهمعلمان، تسلط فضای مجازی، گرایش به کانال

ها ن چشممجازی، استفاده نامناسب از فضای مجازی، آسیب دید

-ها در استفاده زیاد از گوشی، جایگیری آموزش رسانهو ذهن بچه

ای، عدم هماهنگی در ارائه دروس، آموزش مجازی دروس پایه، 

استفاده از شبکه تلویزیونی، استفاده نادرست از فضای مجازی، 

ای در حاشیه، بی اعتنایی خطرات فضای مجازی، آموزش مدرسه

کارشناسان سلبریتی، آموزش مقطعی،  به آموزش معلمان و افزایش

 ای و نداشتن دید پرورشی نسبت به آموزشایجاد فضای رسانه

فضای 

مجازی و 

مخاطرات 

 آن

تسلط آموزش 

و عدم مجازی 

دسترسی همه 

 آموزاندانش
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 ها: مفاهیم و مقوالت اولیه و ثانويه استخراج شده از مصاحبه3دول ادامه ج

 مفاهیم
مقوالت 

 اولیه
 ثانويه مقوالت

مقوله 

 ایهسته

عدم دسترسی برخی از دانش آموزان  به اینترنت و نبود امکانات 

 آموزش مجازی
   

    ایکم رنگ شدن آموزش مدرسه

ها، در اولویت نبودن آموزش در برخی کمبود درآمد خانواده

ها، وجود حاشیه شهر زیاد، درآمد ناکافی، هزینه زیاد خانواده

دانش آموزان فقیر، افزایش کودکان کار، زندگی، ترک تحصیل 

های فقیر، هزینه نبود کارایی درس و تحصیل در زندگی خانواده

زیاد خرید وسایل مدرسه، ناتوانی در خرید موبایل و تبلت، 

عدم دسترسی به اینترنت، کم توجهی مدارس به آموزش مجازی 

در مناطق حاشیه و فقیر شهری، فقر فرهنگی و فقر اقتصادی 

 هانوادهخا

ترک 

تحصیل 

دانش 

 آموزان

ها و فقر خانواده

آسیبهای آموزشی 

 ناشی از آن

 

    هزینه زیاد تحصیل

    فقر مضاعف خانواده ها

 2311پژوهش،  هایيافته :مأخذ

ی توالی زمانی از ایجاد تغییراتی است که در زمان ویروس ها حاکی از یک دورهروایت

اند. این اینکه در زمان ویروس کرونا به طور آشکار نمایان شدهکرونا به وقوع پیوسته است یا 

شدن آموزش و گرایش به تغییرات از کاهش محسوس کارکردهای آموزشی مدارس تا طبقاتی

ها حاکی از گسست از یک مقطع به شود. به عبارت دیگر، روایتمدارس خصوصی را شامل می

 گیرد. کالن را دربرمیمقطعی دیگر دارد که از مسائل جزیی تا مسائل 

 کم رنگ شدن آموزش و کاهش کارکردهای آموزشی مدارس 

گیری ویروس کرونا اتفاق افتاده است، تغییراتی است یکی از مهمترین مسائلی که در زمان همه

توان در ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد. که در حوزه آموزش  رخ داده است. این تاثیر را می

رنگ شدن آموزش است. این امر به دالیل دهد، کمابعاد را تحت پوشش قرار می یاما آنچه همه

آموزان، به دلیل تعطیلی زیادی اتفاق افتاده است. با توجه به نقش مدارس در آموزش دانش
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ها حاکی از آن است که شود. روایت مدارس بحث کم رنگ شدن آموزش دوچندان  می

روایت مدیران و معلمان مدارس گویای آن ته است. های آموزشی مدارس کاهش یاف کارکرد

ای شکل گرفته است که اولین حلقه آن کم رنگ شدن است که در شرایط شیوع کرونا، زنجیره

 آموزش و کاهش کارکردهای آموزشی مدارس است. 

ها، خطر ابتال آموزان در کالساجماع نظری برآن بوده است که به دلیل گرد هم آمدن دانش

س کرونا بیشتر است و بهتر آن است که آموزش به صورت مجازی و غیر حضوری به ویرو

رنگ باشد. اما منطق این نظرگاه، به رغم استدالالت پزشکی و علمی در شرایط موجود به کم

شوندگان به شدن آموزش و کاهش کارکردهای آموزشی مدارس منجر شده است. مصاحبه

ی اصلی والدین، مدارس و خود موزش به عنوان دغدغهمواردی اشاره دارند که به سبب آنها آ

 اند. آموزان به حاشیه رانده شده و آنها با چالش در این زمینه مواجه شدهدانش

آموزان ایجاد نشه، ای در آموزش دانشمون برآن است که وقفهما االن واقعا تمام سعی

ارزیابی درستی از عملکرد توان ها نامنسجم است و درعین حال نمیمتاسفانه این آموزش

اند و متاسفانه آموزان کم توجه شدهدست آورد. دانشآموزان و حتی معلمان بهآموزشی دانش

 ها کاهش پیدا کرده است....)ی کمتری دارن و به تدریج این دغدغهبرخی والدین دغدغه

 ساله؛ مدیر دبیرستان دخترانه(. ٠1، 1)مصاحبه شونده کد 

های آموزشی آن است که مدارس به عنوان مهمترین بخش آموزشی نقش ها حاکی ازروایت

اند. این امر در شرایطی  خود را کمتر ایفا نموده و کارکردهای اولیه قبل از کرونا  کاهش یافته

ها و راهبردهای ها،  استراتژیتوان گفت برنامهاتفاق افتاده است که به نظر مدیران آموزشی  می

باشند. به تبع، نقش ازمان آموزش و پرورش  مبهم، نامنسجم و مقطعی میاتخاذ شده  توسط س

مدارس در این میان با چالش روبرو گشته است. به عبارت دیگر، مدارس و مدیران آموزشی 

ی روند ای برای ادامهی از پیش تعریف شدهاند که هیچ برنامهآنها، در وضعیتی قرار گرفته

توانند تصمیمات ثابتی دلیل نامعلوم بودن شرایط کرونایی نمی آموزش در مدارس  نداشته و به

هایی از جمله را اتخاذ نمایند به موازات این امر و بر اساس استدالل مدیران، مدارس با چالش

آموزان، عدم آموزش حضوری، عدم نظارت بر یادگیری و عدم ارزیابی درست معلمان و دانش

اموزان و غیره مواجه هستند. بنابراین ی به وضعیت دانشموارد پرورشی و تربیتی، عدم رسیدگ
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رنگ شده ای کمکارکردهای مدارس کاهش یافته است و به موازات این امر آموزش مدرسه

 کند؛ است. یکی از مدیران آموزشی در این باره چنین اظهار نظر می

اند... ما قبال بر هها و کارکردهای خود را از دست دادبه نظر من مدارس االن خیلی از نقش

زدیم و از آموزان نظارت داشتیم. باهاشون سروکله میخیلی از چیزها و کارهای دانش

ها حتی ارائه نمیشه و مشکالتشون آگاهی داشتیم اما االن اینجوری نیست.... خیلی از درس

 ..شن .ها یادگیریشون ضعیف شده است. اونا واقعا در این شرایط متضرر میخیلی از بچه

 ساله؛ مدیر دبیرستان دخترانه(.  ٠۳، 1٣)مصاحبه شونده کد 

را  عوامل دسته سه توانمی کنیم، آموزشی هایمحیط به محدود را آموزشی بحث نابرابری اگر

 مانند شود،می آموزشی محیط وارد آموزان دانش طرف از که هاییویژگی _1 دانست؛ دخیل آن در

 از که امکاناتی و منابع موقعیت، _2 آموزان دانش اجتماعی موقعیت و فرهنگی اقتصادی، زمینه

 محیط درسی، برنامه منابع اولیه، مدرس، مانند شود،می دیده تدارک آموزشی نظام مسئوالن طرف

 آید،می وجود به عوامل این همه متقابل برخورد نتیجه در که نامحسوس هایویژگی _3آموزشی

 و یکدیگر )گلمکانی با آموزاندانش برخورد نوع و آموزان دانش با معلمان برخورد مانند نوع

افتد. به کند که در آن نابرابری اتفاق می(. این عوامل جو و فضایی را ایجاد می1٠32همکاران،

ها است. ها، آنچه در این نابرابری بیشترین تاثیر را دارد، جایگاه خانوادههای مصاحبهاستناد یافته

گیرند ی فرهنگی و اقتصادی در جایگاه برتری قرار میهای با سرمایهدهبه این صورت که خانوا

دانند که در آن باید جایگاه خود و فرزندانشان را حفظ کنند. منطقی که در و آموزش را راهی می

آورند و ها به مدارس خصوصی و غیر انتفاعی روی شود خانوادهپس این دیدگاه است سبب می

های مناطق فقیر و حاشیه شهر از امتیازات خود دست بزنند. اما خانواده به بازتولید موقعیت و

 گوید؛ شوندگان در این باره میهای آموزشی محروم هستند. یکی از مصاحبهامکانات و فرصت

های زیادی االن وضعیت به این شیوه است که کسانی که جایگاه باالیی در جامعه دارند هزینه

ای امکان دارد. اینجا کنن اما خب این واقعا فقط برای عدهن میهاشورا برای آموزش بچه

ها توان مالی زیادی ندارن و توی این کرونا توی مضیقه هستند... مناطق خیلی از خانواده

ها در معرض آسیبهای جدی هستند و ممکن است ترک تحصیل کنند و یا حاشیه بیشتر بچه

 ه؛ مدیر دبیرستان پسرانه(.سال 12، 4کار کنند... )مصاحبه شونده کد 



 

 

 

 

 

 010 بازتولید نابرابری آموزشی در دوران شیوع کرونا  

 

 

آموزان در مناطق حاشیه حاکی از عدم دسترسی ی وضعیت دسترسی دانشها دربارهروایت

ی ای از مقولهکافی و الزم آنها به آموزش مجازی است. این امر منجر به ایجاد زنجیره و حلقه

 گردد. هسته دیگری شده است که در آن فرایند نابرابری آموزشی بیشتر نمایان می

 آموزانو عدم دسترسی همه دانش تسلط آموزش مجازی

با شیوع ویروس کرونا، آموزش مجازی به عنوان یکی از راهکارهایی ارئه شده است که در 

-اموزان مدنظر قرار گرفته است. این شیوه از آموزش، گرچه در سالی تحصیل دانشجهت ادامه

یوع ویروس کرونا استفاده از آن برای آموزش های اخیر هم رواج داشته است اما در دوران ش

در کشور ما با اعالم رسمی تعطیلی مدارس، معلمان بر اساس رسالتی که  شدت گرفته است.

داشته و همواره در تالش بوده اند تا ارتباط شان با دانش آموزان و اولیای آنان قطع نشده، به 

شبکه های اجتماعی، آموزش دانش  صورت خودجوش به تولید محتوا پرداخته و با ارائه در

(. اما بعد از مدتی وزارت آموزش و 1٠33 و همکاران،آموزان خود را ادامه دادند )محمدی 

پرورش، شبکه آموزش تلویزیون را به عنوان جایگزینی برای مدرسه معرفی کرده و بعد از ادامه 

آموزشی کشور بر آن شدند دار شدن ویروس کرونا و تعطیلی ادامه دار مدارس، متولیان سیستم 

تا با ایجاد یک شبکه اجتماعی در فضای مجازی، فرصتی ایجاد کنند که از طریق آن دانش 

آموزان بتوانند دروس را از طریق برخط )آنالین( توسط معلمان دریافت کنند و به این ترتیب، 

زش در ایران شود متولد شد و آموبرنامه آموزش دانش آموزی که به اختصار شاد خوانده می

های جدید (. عالوه بر این شیوه1٠33وارد فضایی جدید گشت )میرانی سرگزی و همکاران، 

های اجتماعی است. ای و شبکهتدریس و آموزش گسترش یافتند که تأکید آنها بر فضای رسانه

های دیگر که قبال نیز وجود داشتند مانند عضویت در مراکز و موسسات در کنار آنها شیوه

های جبرانی و تقویتی بیشتر شدند. این روند در وزشی و استخدام معلم خصوصی و کالسآم

شهر سنندج به روایت مدیران در چند سال اخیر رواج زیادی داشته است و این امر در زمان 

-تری به خود گرفته است. به روایت مدیران آموزشی دسترسی همه دانشکرونا سیر صعودی

-های با توان مالی و فرهنگی میامکانات مقدور نیست و بیشتر خانواده آموزان به این فضاها و

  گوید؛های آنها بپردازند. یکی از مدیران در این باره چنین میتوانند به تأمین هزینه



 

 

 

 

 

 0011، بهار و تابستان 0، شماره 01بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   011 

  

 

ش به نظر من  در سطح شهر مدارس غیر انتفاعی و مدارس خاص زیاد شده و گرای

است. این مدارس بیشتر روی تست و کنکور و  ها به این مدارس افزایش پیدا کرده خانواده

امتحانات تمرکز دارن و فقط میخوان دانش آموزان قبول شن. خب در این وضعیت هم 

تونن قبول شن که منابع رو در اختیار دارن، اونا از تحصیل بازنمی مونن و هر کسانی می

ها رو تامین نههاشون هزیوقت هم بخوان می تونن برن  معلم خصوصی بگیرن و خانواده

ای امکان داره.. اکثرا مناطق شهر به ویژه مناطق حاشیه و فقیرنشین کنن اما این برای عدهمی

)مصاحبه  ها رو ندارن.ها هم توان تامین هزینهاز این امکانات برخوردار نیستند و خانواده

 ساله؛ مدیر دبیرستان پسرانه(. ٠3، ١شونده کد 

ها کمتر در تعطیلی مدارس در پی شیوع ویروس کرونا، آموزشبا توجه به شرایط تعلیق و 

ها حاکی از آن است که دسترسی به اختیار مدیران و معلمان مدارس قرار داشته است. روایت

این امر به عنوان اینترنت و فضای مجازی در مناطق مختلف شهر سنندج متفاوت بوده است. 

ها و امکانات اد بستری برای کاهش دسترسیای دیگر از نابرابری آموزشی باعث ایجحلقه

با توجه به وجود مناطق حاشیه نشین و مناطق دور  آموزشی در مناطق حاشیه شهر شده است. 

آموزان های آموزشی و فضای مجازی برای همه دانشافتاده از شهر میزان دسترسی به برنامه

زش در مناطق حاشیه شهر منسجم و های مدیران آموزشی، آمومقدور نبوده است. به استناد گفته

مداوم نبوده است و این امر به دلیل ضعف دسترسی به اینترنت، نداشتن موبایل و تبلت، کمبود 

رو های پیششوندگان در باره چالشامکانات آموزشی و غیره اتفاق افتاده است. یکی از مصاحبه

 گوید؛ در این مناطق چنین می

آموزان دسترسی که هزینه اینترنت زیاده و حتی خیلی از دانش االن مشکلی که ما داریم اینه

ها در این مناطق فقیرن و توان مالی زیادی کاملی به اینترنت و فضای مجازی ندارن. خانواده

بینی هاشون بخرن... ولی خود در مناطق دیگه میندارن تا گوشی چند میلیونی برای بچه

شونه و اینترنت نامحدود هم دارن... فکر کنید چند آموزان چند تا گوشی دستبعضی از دانش

آموزی درس نخونه، همه چیزایی هم یادگرفته از یادش میره... االن واقعا یکی از هفته دانش

آموزان به اینترنت و گوشی هوشمند دسترسی ندارن و از معضالت ما اینه که همه دانش

 له؛ مدیر دبیرستان پسرانه(.سا 12، 4مونن )مصاحبه شونده کد درس و کالس عقب می

های یادگیری از آن طریق، ضعف روحیه کاهش نظارت مدیران، آموزش مجازی و چالش

اعتنایی به تحصیل کارگروهی و نبود فشار و اجبار برای انجام تکالیف، بی توجهی والدین و بی
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ها و و چالش های تدریس حفظ کردن مطالب بدون درک آنآموزان، غالب شدن الگودانش

ها و مسایل اخالقی مربوط به استفاده از فضای مجازی و غیره سبب گردیده است، خانواده

هایی کارهایی برای حل این مسائل باشند. اما همین راهکار با چالشمدیران و معلمان به فکر راه

روبروست و دسترسی همه را محدود کرده است. روایت یکی از مدیران آموزشی در مورد 

 ای استفاده از فضای مجازی چینین است؛هچالش

ها رو ادامه بدیم. تمام تالش ایم آموزش به بچهبا شیوع ویروس کرونا ما همیشه سعی کرده

های ای ایجاد نشه اما متاسفانه بعضی مواقع اینترنت قطع میشه. زیرساختما این بوده که وقفه

هاشون فقط داشتند. اند و بعضیها موبایل یا تبلت نداشتهاینترنت مدرسه ضعیفه...بچه

گفتند آسیبزا از موبایل استفاده کنند چون می هاشونبچهها هم مخالف این بودند که خانواده

های مجازی به اشتراک اما واقعا نمی دونیم ها را در گروهاست. اکثر ما فایل ضبط شده درس

 دیر دبیرستان دخترانه(.ساله؛ م ٠1، 1خونند یا نه ... )مصاحبه شونده کد ها میبچه

آید، حاکی از روند تغییراتی است که در حوزه آنها برمی ها و تحلیلآنچه از مصاحبه 

مند شده است. آموزش اتفاق افتاده است. این روند از تغییرات با شیوع ویروس کرونا مسئله

، استفاده از های آموزشیگرایش به مدارس غیر انتفاعی، معلم خصوصی، استفاده زیاد از لوح

افزارهای آموزشی نشان از این تغییرات است. اما آنچه در این های تلویزیونی و نرمشبکه

آموزان به این موارد است. ها بارها مورد تأکید قرار گرفت، عدم دسترسی همه دانشمصاحبه

ین امر، اهمین امر، به بازتولید نابرابری آموزشی در مناطق مختلف شهر سنندج منجر شده است. 

ی علل نابرابری آموزشی در شرایط کرونا است ای دیگر از زنجیرهوجود آمدن حلقهحاکی از به

 های آموزشی شده است. که خود سبب آسیب

 های آموزشی ناشی از آن ها و آسیبفقر خانواده

ی جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار داده است، آموزش به در شرایطی که ویروس کرونا همه

نوان کنش جمعی هم تحت این شرایط قرار گرفته است. روند آموزش از مجازی شدن آموزش ع

های تدریس و آموزش به موازات همه گیری ویروس گرفته تا تعطیلی مدارس و تغییر شیوه

ها، این امر تأثیرات های نظری و دادهکرونا تحوالتی را به خود دیده است. با توجه به یافته

آموزان مناطق فقیر و حاشیه داشته است. این تأثیرات با شرایط فقر وزش دانشزیادی را بر آم
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های فقیر و حاشیه به ها در این مناطق عجین است. به این دلیل که خانوادهاقتصادی خانواده

های آموزشی دارند، از بسیاری از امکانات و سبب اینکه دسترسی کمتری به امکانات و فرصت

های مدیران استفاده از تبلت و شوند. با استناد به گفتهشی محروم میهای جدید آموزفرصت

موبایل در آموزش به امری اجباری تبدیل شده است اما بسیاری از دانش آموزان به ویژه دختران 

های عدم دسترسی به امکانات آموزشی برای این بهره هستند. آنها از آسیباز این امکانات بی

 گویند؛ آموزان چنین میدانش

با شیوع ویروس کرونا مجبور شدیم که مدارس رو تعطیل کنیم. بعد از مدتی استفاده از 

ها نتونستن موبایل، لب تاپ یا اینترنت و فضای مجازی واقعا الزم شد. بسیاری از بچه

کامپیوتر بخرن و همین مساله االنم هست. همین باعث شد که برخی از دانش آموزان بی 

اصطالح شل بگیرن و بی توجه بشن... حتی چندین مورد هم داشتیم که ترک  انگیزه بشن، به

 ساله؛ مدیر دبیرستان دخترانه(. 43، 14)مصاحبه شونده کد  تحصیل کردند...

 است و آموزشی های محیط ترین از مهم یکی به شدن تبدیل شرف در مجازی آموزش امروزه

(.  2٣٣۳، 1کرده است )مویسی ایجاد آموزش یبرا را زیادی بسیار هایاطالعات، فرصت آوری فن

ها، نیاز به ایجاد ها، برای همه به یک اندازه نیست. دسترسی به این فرصتاما این فرصت

ی عمومی و در دسترس قرار دهد. بسترهایی دارد که آموزش مجازی را به صورت یک شیوه

ی نابرابری توانسته زمینه های مصاحبه این امر نه تنها محقق نشده است بلکهبراساس داده

 آموزشی را هم فراهم نماید؛

ای را بگیرد. همه به یک به نظر من این آموزش مجازی نمی تواند جای آموزش مدرسه

تونن امکانات آموزشی هایی هستند که به دلیل اینکه نمیاندازه به آن دسترسی ندارن. خانواده

ای فرستن... به نظر من آموزش مدرسهکار میهاشون تهیه کنند اونا رو به بازار برای بچه

)دولتی( برای همه تقریبا یکسان بود اما االن آموزش پولی شده است و همه هم که پول 

 ساله؛ مدیر دبیرستان پسرانه(. ٠4، 1ندارن...)مصاحبه شونده کد 

أثر ای دوسویه باشد که هر دو وجه در آن متتواند رابطهرابطه آموزش و فقر خانواده می

تواند باعث افزایش درآمد فرد و خانوار شود شوند. نظر غالب این است که آموزش می می

همچنین بر رفتار، شیوة تصمیم گیری و استفاده از فرصت های پیش روی آن ها تأثیرگذار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Moisil I 
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شود که افراد در مواجهه با شرایط سخت اقتصادی با باشد. هر دو کارکرد فوق موجب می می

(. 2٣٣3، 1یح و به اتکای دانش و مهارت کسب شده از فقر دوری کنند )ذالنگاگیری صحتصمیم

هایی است که در شرایط مجازی شدن تحصیل ها در شرایط کنونی یکی از چالشفقر خانواده

آید نه تنها باعث دوری ها برمیهای مصاحبهکند. این امر همچنان که از یافتهبیشتر خودنمایی می

لکه سبب شده است فقر تشدید و نابرابری بازتولید گردد. به این صورت که از فقر نشده است ب

های فقیر و حاشیه های آموزشی در این وضعیت برای خانوادهدسترسی به امکانات و فرصت

کمتر امکان دارد و آنها گرایش دارند که درآمد خود را کمتر صرف آموزش کنند. یکی از 

 وید؛ گشوندگان در این باره میمصاحبه

-ها به مدرسه و خرید موبایل و اینها برای خانوادهاالن خرید وسایل آموزشی و فرستادن بچه

شون وارد بازار کار بشه بهتره و معموال از همان ها در اولویت نیست. تصورشون اینه که بچه

دوران ابتدایی اونا رو می فرستن سراغ کاری... اما چیزی که هست آسیبهایی است که این 

آرن، به مسائل  غیراخالقی و به کارهایی آورد. اونا به اعتیاد روی میحیط برای آنها پیش میم

 ساله؛ مدیر دبیرستان پسرانه(. 12، 4مثل دستفروشی و... )مصاحبه شونده کد 

آموزان به دهد، ترک تحصیل دانشها نشان میهای مصاحبهدر این شرایط همچنان که داده

شود که آموزش های مهم آموزشی است. این امر سبب روندی میشدلیل فقر یکی از چال

مختص به طبقاتی خاص از جامعه بشود که توان برخورداری از آن را دارند. با توجه به وضعیت 

های فقیر و حاشیه نبوده و به این سبب های آموزشی هم در اولویت خانوادهاقتصادی، هزینه

شود. بازار کار بدون مهارت و بدون سرمایه آنها را به سمت گرایش آنها به بازار کار بیشتر می

ی اقتصادی دست دهد. از سویی دیگر به دلیل آنکه سرمایه های کاذب و موقت سوق میشغل

ها به امکانات و ی میزان و نوع دسترسی خانوادهباال را در میدان آموزشی دارد، تعیین کننده

است. این امر، سبب شده است آموزش به عنوان  های آموزشی به ویژه آموزش مجازیفرصت

امری عمومی و گاهاً )دولتی و رایگان( به آموزش طبقاتی و خصوصی تبدیل شود. طبقاتی شدن 

اساسی در  ساختار و   آموزش و بازتولید نابرابری در شرایطی که ویروس کرونا باعث تغییرات

شود. لذا آنچه از هم قلمداد میای ممحتوای آموزش و پرورش شده است به عنوان مسئله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بخش، ضروری و تأثیرگذار برای طبقات پایین و حاشیه شهر آموزش به عنوان یک امر تحرک

رود به وقوع نپیوسته است و متعاقبتاً باعث شده است که به ابزاری برای تثبیت سنندج انتظار می

ی توضیحی ابراین زنجیرهبنو بازتولید جایگاه و سرمایه طبقات باالی جامعه تبدیل شود. 

ی طبقاتی به شود که آموزش صبغهوضعیت نابرابری آموزشی در شرایط کرونا آنجا کامل می

ی نهایی خود بگیرد و بتواند تمایز ایجاد کند. با توجه به اهمیت این امر، آن را به عنوان زنجیره

 شود، تفسیر خواهیم کرد.ی اصلی ختم میکه به مقوله

 و گرايش به آموزش خصوصی  موزشطبقاتی شدن آ

شوندگان آموزش نه تنها به تحرک اجتماعی فقرا نینجامیده است بلکه باعث به روایت مصاحبه

بازتولید نابرابری در شهر سنندج شده است. این نابرابری در میدان آموزش با توجه به تصاحب 

سرمایه « بوردیو»ز نظر های فرهنگی و اجتماعی برخی از طبقات صورت گرفته است. اسرمایه

مندی از هر گونه خاستگاه و سرچشمه در عرصه اجتماعی است که در توانایی فرد برای بهره

شود. به زعم وی سرمایه اساساً به گردد، مؤثر واقع میمنافع خاصی که در این صحنه حاصل می

ین نمادین کمیاب( ها و عناوسه صورت اقتصادی )دارایی، مالی و مادی(، فرهنگی )کاال، مهارت

شود. از نظر گیرد( دیده میو اجتماعی )منافعی که به صرف عضویت در گروه به خود تعلق می

های مادی یا مالی، عنصر مهمی در تربیت اجتماعی تواند به عنوان مالکیت ثروتوی، سرمایه می

ویره و اولیویه، و در روابط اجتماعی بخاطر تقابل بالقوه فقرا و ثروتمندان به شمار آید )شُ

که در میدان آموزش بیشتر  ی فرهنگیویژه سرمایهها به(. بنابراین، تصاحب سرمایه1٠۳1

 انجامد. گر است به بازتولید نابرابری می نمایان

ی فرهنگی در هایی که از نظر سرمایهبه نظر من در این شرایط ]شرایط شیوع کرونا[ خانواده

نند فرزندانشان را در بهترین شرایط قرار دهند. آنها سعی کجایگاه بهتری هستند سعی می

کنند که براشون معلم خصوصی بگیرند و براشون نرم افزار و لوح آموزشی تهیه کنند و می

ها از فرایند های فقیر این قضیه سخته و اینجوری بچهبراشون وقت بزارن اما واسه خانواده

 ساله؛ مدیر دبیرستان دخترانه(. 42، ۳کد )مصاحبه شونده  افتند...یادگیری عقب می

ی آموزش اتفاق شدن آموزش به عنوان یک فرایند در عرصهها، خصوصیبا توجه به روایت

رنگ شده است. به مراتب، در های مدارس دولتی کمها، معیارها و خصیصهافتاده است. ارزش



 

 

 

 

 

 017 بازتولید نابرابری آموزشی در دوران شیوع کرونا  

 

 

نوان جایگزینی کارآمد و های جدید مبتنی بر رقابت و سود به ع گفتمان سیاسی معاصر روش

قبلی مبتنی بر سنجش و برنامه که فضای آموزش عمومی  1ای حرفه –های اداری موثر برای رژیم

"امر خصوصی"شوند.  کرد، در نظر گرفته می پنجاه تا صد سال گذشته را سازماندهی می
به  2

ای گذشته  فهحر _های اداری که رژیمشود، در حالی صورت آرمانی و رمانتیک جلوه داده می

(. در بیشتر 2٣٣1، ٠گیرند )بال مبتنی بر تأمین رفاه عمومی روز به روز مورد تقبیح قرار می

کشورهای انگلیسی زبان، در بسیاری از مناطق اروپا، در آمریکای التین و آسیای جنوب شرقی، 

در حال های آموزشی شده است. ارتباط بازار فلسفه بازار آزاد به شکلی گسترده وارد حوزه

ها ، ارتباط آنها با یکدیگر، اشکال و گیری برای انتخاب گفتمانتبدیل شدن به معیار اصلی جهت

سازی به خصوصی شود که(. بنابراین چنین استدالل می133١)برنشتاین،  تحقیقات آنها است

شود )بال، های آموزش عمومی دیده ای به عنوان راه حل مشکالت و نارساییطور فزاینده

توان با روی آوردن به مدارس خصوصی و غیرانتفاعی و مدارس دولتی خاص را می (.2٣٣1

معلم  "و  "مدارس غیرانتفاعی "، "های تقویتیکالس "، "صنعت کنکور "مفاهیمی مانند 

، مورد بحث قرار داد. آنچه مهم است این نکته است که ادامه این وضعیت، زمینه  "خصوصی

فراهم ساخته و نابرابری را از حوزه درآمد و اشتغال، محل سکونت و دیگر بازتولید نابرابری را 

های اقتصادی، به سمت مسئله آموزش سوق داده است. به عبارتی، امر آموزش تحت شاخص

های یک زنجیر، نظام نابرابری را تحت تأثیر مثابه حلقه سیطره میدان اقتصادی درآمده است و به

گونه مدارس غیردولتی و نیز مدارس سنندج هم به تبع رشد قارچ خود قرار داده است. در شهر

دولتی خاص که شهریه دریافت می کنند و به نظر محصول تمایز آموزشی در جامعه مصرفی از 

یکسو و تبلیغات گسترده از سوی دیگر هستند همانند الگوی کشوری رو به تزاید است. بدین 

غیردولتی هستند. این وضعیت برای مقطع متوسطه در مدرسه  ٠٣٣مدرسه،  33٣معنا که از میان 

مدرسه غیردولتی است )به نقل از سایت آموزش  ١1مدرسه دولتی در مقابل  2٣2، 1٠3۳سال 

(، که وجه بارز اینگونه مدارس، پولی بودن آن و تالش برای 1٠3۳پرورش استان کردستان: 

رسانی مدارس دیگر، سطح خدمات افزایش نابرابری آموزشی در همه ابعاد آن است. از سویی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غیردولتی و مدارس دولتی خاص  به نسبت مدارس دولتی عادی سبب افزایش گرایش معلمان، 

آموزان به این مدارس شده است. این امر توأمان با موج زیاد آموزان و دانشاولیای دانش

خصوصی و پاره  های تقویتی و فوق برنامه و همچنین افزایش معلمانتبلیغات، افزایش کالس

آموزان توان شرکت در این مدارس را دارا هستند. همین باشد که صرفاً گروهی از دانشوقت می

شرایط سبب گردیده است آموزش به عنوان یک کاال برای ایجاد نابرابری مدنظر قرارگیرد. 

 شوندگان دال بر این ادعاست؛ روایت یکی از مصاحبه

ای است که هر روز در ود مدارس و موسسات آموزشیبه نظر بنده آنچه امروز هست وج

ای توان مالی دارن که به این مدارس بروند و از این طریق در شوند. عدهسطح شهر زیاد می

خوان نوعی از آموزش رو ارائه تر شوند. این مدارس کارشون مشخصه و میتحصیل موفق

ی این مدارس خیلی باالس و فقط هزینهبدن که مرتبط با کنکور و قبولی در امتحاناته.... االن 

تونن به فرزندانشون رو به این مدارس بفرستند... خب قاعدتا در هایی که پولدارن میخانواده

ست که آموزش باعث نابرابری هم ها هستند که دکتر و مهندس میشن و اینجوریآینده همین

 .ساله؛ مدیر دبیرستان پسرانه( 12، 13میشه)مصاحبه شونده کد 

معتقد است، منبع و منشأ نابرابری در جامعه بیشتر از ماهیتی فرهنگی برخوردار است  بوردیو

(. در تبیین این دیدگاه او بر کار کرد 1٠١: 1٠۳1تا اقتصادی و اجتماعی )شارع پور و دیگران، 

نظام آموزشی و تعلیمات مدرسه ای و میزان هم خوانی فرهنگ حاکم بر آن با زمینه های 

های شود تا تمایزات و نابرابریورزد که موجب میی کودکان در خانواده تأکید میفرهنگ

اجتماعی حفظ و تداوم یابد؛ زیرا آنها معتقدند که فاصله بین فرهنگ مدرسه و خاستگاه 

اجتماعی اقتصادی کودک، عامل مهمی در تعیین موفقیت کودک در نظام آموزشی محسوب می 

ها و موقعیت های اجتماعی محروم تر بر آمده انی که از خانواده(. کودک133۳، 1شود )ماچریس

های فردی و فرهنگی همخوان با فرهنگ مدرسه است، همانند فرزندان اند که فاقد مهارت

با توجه  .(2٣13، 2طبقات متوسط و باال، قادر به طی کردن مدارج علمی نیستند )بریزیس و هیلیر

غیردولتی در شهر سنندج بیشتر در مناطقی قرار داردند که  شوندگان مدارسهای مصاحبهبه گفته

نشین هستند. آنها بر این امر تاکید دارند که مدارس غیردولتی و نیز مدارس دولتی مناطق مرفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Macris 

2 Brezis &  Hellier 
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پردازند که بیشتر کاربردی و برای ورود به مقاطع تحصیلی عالی است. هایی میخاص به آموزش

 گوید؛ره میشوندگان در این بایکی از مصاحبه

شون مدارس غیر دولتی و مدارسی مانند وابسته به دانشگاه، تیزهوشان و از این قبیل  سعی

ها رو هر طور که شده وارد دانشگاه بکنند و اونهای را برای اخذ مدرک اینه که این بچه

شن اما شون براین اساس طراحی و تدریس میها و آموزشها همهخوب آماده کنند. مهارت

خونن. دانش آموزان این طق پایین شهر و حاشیه شهر همون دروس معمولی رو میمنا

های فرهنگی و معموال مرفه شهر هستند که معلم خصووصی مدارس بیشتر از خانواده

 4١، 21)مصاحبه شونده کد  دن...گیرن و بهشون زبان انگلیسی و .. رو یاد میبراشون می

 ساله؛ مدیر دبیرستان دخترانه(.

هایی که در نهایت به طبقاتی شدن آموزش و بازتولید توجه به خط پیوستاری از زنجیره با

ها حاکی از سیر تغییرات و تاثیراتی دارد توان گفت که روایتانجامد مینابرابری آموزشی می

تر نمایان هستند. با توجه به شیوع ویروس  تر و محسوسکه از در شرایط شیوع کرونا ملموس

ای، گرایش به مدارس غیر دولتی و آموزش أثیرات آن بر مدارس و آموزش مدرسهکرونا و ت

های ویژه برای خانوادهخصوصی بیش از حد خود را به عنوان بدیلی برای وضعیت موجود به

دهد. و این امر در نهایت طبقاتی شدن و گرایش به آموزش خصوصی را طبقات باال نشان می

 دهد.طبیعی جلوه می

 یریگنتیجه

هایی های زیادی را دربر گرفت. یکی از حوزهبا شیوع ویروس کرونا تغییرات و تحوالت، حوزه

که تأثیرات زیادی از این  شرایط گرفت، آموزش بود. یکی از مهمترین تغییرات، بازتولید 

ی بنیادین این پژوهش نابرابری در شرایط شیوع این ویروس بوده است که به عنوان مفروضه

ی دسترسی به امکانات و بر همین اساس، دو مقولهداقه نظری و تجربی قرار گرفت. مورد م

های آموزشی را از دیدگاه مدیران آموزشی به عنوان متولیان و کارگزاران مدارس در فرصت

شرایط شیوع ویروس کرونا و تعلیق و تعطیلی مدارس و مجازی شدن آموزش مورد بحث و 

ی تحلیل چگونگی بازتولید یگر؛ روایت مدیران آموزشی دستمایهنظر قرار دادیم. به عبارت د

آنچه به عنوان مسائل مهم و قابل  نابرابری آموزشی در شرایط شیوع ویروس کرونا قرار گرفت.
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تأمل مطرح شدند، تأثیرات شیوع کرونا بر آموزش چه در سطح جزئی )مدارس( و چه سطوح 

توان گفت به عنوان آمده میبه تغییرات پیش کالن )طبقاتی شدن آموزش( است که با توجه

توان گفت ای مهم خود را نشان داده است. براساس آنچه از نظریات نابرابری آموزشی میمسئله

ها، ی اجتماعی و فرهنگی خانوادههای از جمله سرمایهاین است که نابرابری دارای میانجی

را بر نابرابری آموزشی خواهند گذاشت.  ها است که هریک تأثیراتیمدارس و امکانات و فرصت

وجود آمده از شیوع ویروس کرونا به عنوان کار اصلی پژوهش پیوند این مسائل با  تغییرات به

جود آمده مورد تفسیر و تحلیل واقع حاضر مدنظر قرار گرفت و در قالب پیوستاری از شرایط به

ی آموزشی برآموزش و بازتولید نابرانتایج حاصل از این پژوهش حاکی از طبقاتی شدن شدند. 

دهد که آموزشی که باید ای نشان میی هستهباشد. این مقوله به عنوان مقولهدر شهر سنندج می

باعث دسترسی همه به امکانات و -به عنوان یک ابزار تحرک اجتماعی و تغییرات مثبت 

ی برای بازتولید نابرابری اها شود، طبقاتی شده است. به عبارت دیگر آموزش به میانجیفرصت

تبدیل شده است. تمایز اجتماعی و فرهنگی، گرایش به مدارس غیر دولتی، عدم دسترسی همه 

ای هستند که بر طبقاتی شدن آموزش داللت دارند. به آموزش در شرایط کرونا سه مقوله

ایزبخشی از اند با تمی فرهنگی و اقتصادی در این شرایط سعی داشتههای با سرمایهخانواده

هایی چون گرایش به مدارس غیردولتی، گرفتن معلم طریق دسترسی به امکانات و فرصت

ی خرید کاالهای فرهنگی و آموزشی، رفتن به خصوصی، تقویت آموزش فرزندانشان به وسیله

های آموزشی را جبران کنند که خود باعث بازتولید نابرابری  های جبرانی و غیره کاستیکالس

ی تشدید هایی را هم سبب شده است که زمینهشده است. اما ویروس کرونا چالشآموزشی 

توجهی دانش آموزان فقیر به آموزش، کم رنگ شدن نابرابری آموزشی را فراهم آورده است. بی

-ها و آسیبو همچنین فقر خانواده غه والدین نسبت به آموزش، کاهش کارکردهای مدرسه دغد

ای هستند که وضعیت آموزشی را در شرایط کرونا نشان چهار مقوله های آموزشی ناشی از آن

رنگ شده و همین امر دهند. این مقوالت گویای آن است که آموزش و توجه به آن کممی

ی تسلط فضای مجازی بر مدارس را با چالش مواجه نموده است. چالشی که خود را در مقوله

دهد. در شرایط کرونا، به ن امکانات نشان میآموزان به ایآموزش و عدم دسترسی همه دانش

آموزان و معلمان و مدیران ای کم رنگ شده و دانشدلیل مجازی شدن آموزش، آموزش مدرسه
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ها ای که در مصاحبهمجبور به استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای آموزش شدند اما نکته

این فضا و امکانات آن است. همین امر آموزان به شود عدم دسترسی همه دانش می  بیشتر دیده

سبب شده است نابرابری آموزشی تشدید شود و به سبب آن، کسانی که به این امکانات و 

ای و ها دسترسی دارند به بازتولید این نابرابری هم دست بزنند. به موازات آن عامل زمینهفرصت

-ای مهم بههای آن به عنوان مسئلهها، سبب شده است که آموزش و هزینهبسیار مهم فقر خانواده

-ویژه برای مناطق شهری حاشیه شهر سنندج تبدیل شود. به سبب درآمد ناکافی، باالرفتن هزینه

های آموزش و فقر مضاعف فرهنگی و اقتصادی، آموزش در اولویت آنها نبوده و آموزش به 

موزان و والدین و مدیران آهای بسیار جدی را برای دانشحاشیه رانده شده است. این امر آسیب

توان ترک تحصیل، ازدواج دختران در سنین پایین، ورود فراهم نموده است که از آن جمله می

انگیزه شدن نسبت به زودهنگام به بازار کار به ویژه دستفروشی، افزایش کودکان کار و بی

جهه را در سطح شهر تحصیل و غیره را نام برد. بنابراین در وضعیت کنونی شرایط کرونا دو موا

سنندج  نسبت به آموزش داریم که مواجهه طبقات باالی جامعه و مواجهه طبقات پایین و 

حاشیه جامعه است. همچنان که تشریح شد طبقات باالی جامعه با گرایش به مدارس غیردولتی، 

استخدام معلم خصوصی، سرمایه گذاری در آموزش و خرید کاالهای فرهنگی و آموزشی باعث 

های طبقات ی دیگر؛ خانوادهاند. در مواجهه تشدید  بازتولید نابرابری در حوزه آموزش شده

های آموزش، مجازی شدن آموزش پایین و حاشیه نشین قرار دارند که با توجه به باالبودن هزینه

گیرد. به عبارت و درآمد ناکافی و فقر فرهنگی و اقتصادی، آموزش در اولویت آنها قرار نمی

ها های آموزشی در شرایط کرونا برای این خانوادهگر، کاهش دسترسی به امکانات و فرصتدی

ها از نابرابری آموزشی در بنابراین، روایتدهد. به عنوان شرایط اصلی نابرابری خود را نشان می

شرایط شیوع کرونا حاکی از یک سری تغییرات است که نابرابری آموزشی را تشدید  و به 

جدی بدل نموده است. تغییراتی که از سطح مدارس تا طبقاتی شدن آموزش را شامل  ایمسئله

شده و نابرابری حکایت دارد که در شرایط گیری کلی و نهایی از آموزش طبقاتیشود. نتیجهمی

 و تشدید شده است. کرونا بیشتر نمایان
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، ترجمه نازنین میرزا بیگی، غییر دهد؟تواند جامعه را تآیا آموزش می(. 1٠31اپل، مایکل دبلیو ) -

 تهران: انتشارات آگاه.

مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه (. 1٠34اشتراوس، انسلم و جولیت کوربین ) -

 ، تهران: نشر نی.ای زمینه

 . تهران، نشر گیسا.مدرسه زدایی از جامعه، ترجمه داور شیخاوندی(. 1٠۳3ایلیچ، ایوان ) -

ها،  ، ترجمه مرتضی مردینظریه کنش دالیل عملی و انتخاب عقالنی(. 1٠۳3یر ) بوردیو، پی -

 انتشارات نقش و نگار.

 ، ترجمه لیال جوافشانی و حسن چاوشیان، نشر نی.یر بوردیو پی(. 1٠3١جنکینز، ریچارد ) -

های فرهنگی،  بررسی نقش سرمایه(، 1٠33، محمدعلی )مومبینی حسین زاده، علی حسین و -

، (21) ١، علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهوازی مجله، اقتصادی بر نابرابری آموزشیاجتماعی، 

 .21٠-2٠2 ؛2

های های نابرابری (. شناسایی عوامل و مؤلفه1٠3۳) رضا و شهرکی پور، حسن و ناظم، فتاح رأفتی، -

طالعات دو فصلنامه م، منظور ارائه الگوی مطلوب وپرورش شهر مشهد به آموزشی مناطق آموزش

 . ۳٣_13(، 11) ۳، ریزی آموزشیبرنامه

، دانشگاه های اجتماعی در فرایند تدریستحلیلی بر نابرابری(. 1٠۳١ربانی، رسول و همکاران ) -

 اصفهان.

آموزان شهر  (. بررسی مؤثر بر نابرابری آموزشی در بین دانش1٠3٠آبادی، اکبر و بنیاد، لیال )شاه زارع -

 .٠3 -١۳  (،1٠) 4، ناختی جوانانش مطالعات جامعه، کازرون

های آموزش و توسعه. تحلیلی از گزینش(. 1٠3٠ساخارپولوس، جرج ومورین، وودهال ) -

؛ مترجمان: پریدخت وحیدی و حمید سهرابی؛ چاپ دوم، تهران: سازمان گذاری سرمایه

 وبودجه. برنامه

 ه مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.، ترجمواژگان بوردیو(. 1٠۳1ین و فونتن، اولیویه )شُویره، کریستی -

شناسی و تحلیل روایت، مجله خوانش  شماره (. روایت1٠۳3طلوعی، وحید و خالق پناه، کمال ) -

 .41-11، صص 12

رونق آموزش الکترونیکی در ایران: پتانسیلی که با ویروس کرونا شکوفا  .(1٠33غفوری فرد ، م ) -

 .٠4-٠٠( ، 4) 2٣، مجله آموزش پزشکی ایران ،شد
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 ، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.درآمدی بر تحقیق کیفی(. 1٠۳3فلیک، اووه ) -

 فرد، تهران: انتشارات صفار.ی حسن داناییترجمه پژوهش کیفی،(.  1٠31کرسول، جان ) -

 ، ترجمه محمدمهدی لبیبی، تهران، نشر افکار.مفاهیم کلیدی بوردیو(. 1٠۳۳گرنفل، مایکل ) -

. ترجمه فریده مشایخ چاپ شانزدهم، ریزی آموزشیفرایند برنامه. (1٠۳4گروه مشاوران یونسکو ) -

 .انتشارات مدرسه :تهران

شناختی ادراک عدالت  (. تبیین جامعه1٠32گلمکانی، پروین و هروان، حسین و نوغانی، محسن ) -

 و ارائه شده در؛ کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهدنامه  آموزشی در بین دانشجویان، پایان

 .همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه توسعه ششم

 شناسان.  ، تهران: نشر جامعهروش تحقیق کیفی ضد روش(. 1٠32محمد پور، احمد ) -

محمدی ، م. ، کشاورزی ، ف. ، ناصری جهرمی ، ر. ، ناصری جهرمی ، ر. ، حسام پور ، ز. ، میر  -

آموزان دبستانی از  والدین دانشوتحلیل تجربیات  ( تجزیه1٠33غفاری ، ف. ، ابراهیمی ش. )

تحقیقات های اجتماعی در هنگام شیوع ویروس کرونا.  های یادگیری الکترونیکی با شبکهچالش
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