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  چكيده
پردازد. مسئلةة اساسئي ا ئس اسئت  ئه       مقالة حاضر به موضوع برساخت اجتماعي ناتواني در جامعه مي

سئازد  ئه    شود. ا س مقالئه مرئرم مئي    ناتواني چگونه و با چه سازو اری در جامعه توليد و بازتوليد مي
اجتماعي برساخت ناتواني، تبعيضي است  ه در نهادها و ساختارهای اجتماعي جامعئه  تر س عوامل  مهم

سان معةوالن و جامعه را به مسائل جدی اجتمئاعي    ند و بد س به شكل پيچيده، مؤثر و محيةي عمل مي
بعيض و با استفاده از نتا ج پژوهشي در شهر تهران،چگونگي توليد و بازتوليد ت   سازد. ا س مقاله مبتال مي

 ند و نتيجئه   آموزان دچار آسيب بينا ي در نهاد آموزش و پرورش را بررسي مي به تبع آن ناتواني دانش
هئای محروميئت و نئابرابری     در معرض تبعئيض نهئادی  ئه بئا مكانيسئم       بينا آموزان  م گيرد: دانش مي

 ابند و نئاتواني   ست نميو پرورشي، به توفيقات مورد انتظار د آموزشي ند، به لحاظ  ها عمل مي فرصت
معةوليت طي  ك فرا ند اجتماعي  عني تبعيض نهادی/ساختاری، بئه نئاتواني      نند. درواقع را تجربه مي

  شود. سان ناتواني در جامعه برساخت مي شود و بد س مبدل مي

 واژگان كليد
7معةوليئت ، 6محروميئت  ،5، توليئد و بازتوليئد  4تبعيض نهادی/سئاختاری ، 9ساخت اجتماعي بر

.

نئابرابری  
3ناتواني،  8ها فرصت

 ،
 

                                                 
 شهاسي عضننو ئرلننت عدانني دانشنننام تشراة دانشنن    عدننو        دانشننرارمام   نویسننه م مسلو  .  1

 mohsenit@ut.ac.irامتااعي 
 k_jebeli@yahoo.com، دانشنام پرا  نورشهاسي  عضو ئرلت عداي  مام  استادیار  1. 

3. Social construction 
4. Institutionalstructural.discrimination 
5. Produced, and/or reproduced 
6. Deprivation 
7. Disability 
8. Inequality in opportunities 
9. Inability 
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  قدمهم
های بيولوژ كي،  ها نيز تفاوت بد هي و مسةم است. در ميان انسان ،تنوع و تفاوت در  ل هستي

خورد. متغيرها ي مانند رنگ، جئن،، سئس، نئژاد، زبئان،      مي .. به چشم.فيز ولوژ كي، ژنتيكي و
ا ئس  ناپذ رنئد.   و اجتنئا   نشئدني ها، انكار قابةيت..و البته تفاوت در  يفيات و .قوميت، مذهب،

هئای   هئا و قابةيئت    ه معروف به توانا ي دشو مي های انساني متمر ز مقاله بر آن وجه از تفاوت
حال محدودند. به ا س تعبير، هر انساني در زندگي خود  عيس ها توانا و در انسان ةفردی است. هم

ها   ند. تفاوت در ا س است  ه برخي محدود ت مي درصدی از معةوليت )محدود ت( را تجربه
های هئر فئرد    . از سوی د گر محدود تآ ند نمي شوند و برخي به چشم مي ها( د ده )معةوليت

 ابد.  عني معةوليئت در   مي های مختةف امكان درصدهای متفاوتي از فعةيت و ظهور را در زمان
هئای قةبئي، شئرا ط     مزمني نظير بيمئاری طول دوران زندگي از طر ق حوادث اتفاقي  ا شرا ط 

 1991 ،1دهد )آلبرشت و لوی مي شوند، رخ مي در طول زمان بدتر ر وی و افسردگي  ه عموماً
 ئه بسئيار پيئر شئوند، در معئرض       صئورتي  معةول نباشند، در ن،(. اگر افراد، اال2002 ،2ر تزر؛ 

بئار باشئند  ئا در منئاطق      تبيماری مسری قرار گيرند، تصادف  نند، مورد سوءاسئتفاده خشئون  
  (.1992، 3جنگي قرع عضو شوند، معةول خواهند شد )گورالنيك، فرا د و ساليو

 ةمعةوليت، فقئدان بخئش  ئا همئ    م.  تما ز قائل شو يتو معةول انيناتو ةاما با د بيس دو واژ
 ئه نئاتواني،    حئالي  . دراسئت   ا ارگانيسم عضئوی معيئو  در بئدن    سازو ارعضوی،  ا داشتس 

سبب سازمان اجتماعي معاصئر اسئت  ئه افئراد دارای      مساعد  ا محدود ت فعاليت به شرا ط نا
های مسئير اصئةي اجتمئاعي     ها را از فعاليت آورد و لذا آن نمي های بدني را به حسا  معةوليت

معةئول را  سئي بئدانيم  ئه از لحئاظ      (. پ،، 2000 ،5گودلي ؛1992، 4سازد )اوليور مي محروم
هئا ي( اسئت و    هئا و شئرا ط متفئاوتي )محئدود ت     رم جامعه، حائز و ژگيه نُجسمي، نسبت ب

ها،  دليل ا س تفاوت به ) ا فردی  ه برچسب ناتواني خورده است( معةولي است  ه ظاهراً ناتوان
ای را  ةه ا ئس اسئت  ئه آنچئه عئده     لاما مسئ . نيست قادر به زندگي مستقل و با رامت در جامعه

هئا، بةكئه ناشئي از آن     عبارتي، معةوليت آن های فيز كي،  ا به از تفاوتسازد نه ناشي  مي ناتوان
سازد؛ تئا جئا ي    مي ای است  ه تفاوت را در هيبت تبعيض متعيس تعر ف و برساخت اجتماعي

نفسه مولد، فزا نئده و ناشئر نئاتواني در جامعئه      اجتماعي )تبعيض( را في ةةلتوان ا س مس مي  ه
 شناسئي مسئائل اجتمئاعي    جامعه( نيز در ا س خصوص در  تا  2002) دانست. گری آلبرشت

                                                 
1 .Albrecht & Levy 
2. Ritzer 
3. Guralnik & Fried & Salive 
4. Oliver 
5. Goodley  
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جامعه در محيط  ةوسية شده به در افراد مستقر نيست بةكه در تبعيض تحميل ناتواني معتقد است
 ند، و در  نش متقابل بئيس   مي بودن محدود اجتماعي و فيز كي  ه توانا ي افراد را برای مستقل

 ها  ه در تقةيل انتظئارات نقشئي، تعصئبات، قئوانيس     معه به آنهای جا های فردی و پاسخ آسيب
  (.2002 ، ابد، قرار دارد )ر تزر مي آميز تجةي های تبعيض غيردوستانه و سياست

، نتر س پيامد تبعيض عةيه معةوال تبعيض، تبعات و پيامدها ي را به همراه دارد. اوليس و مهم
خئانواده، مدرسئه،   ئ  نمئا ي جامعئه    يد و بزرگأتهاست.   ردن  ا به استضعاف  شيدن آن ناتوان

هئای ا ئس افئراد و نابئاوری، اغمئاض،       درخصوص محئدود ت ئ  های شغةي و.. دانشگاه، محيط
هئای پئرورش و شئكوفا ي     های آنئان، فرصئت   ها و توانا ي گرفتس قابةيت بيني و حتي ناد ده  م

تواند توانا، مستقل،  مي انساني  ه ند و از  ك  مي ا شان را سةب و سر و  ةاستعدادهای بالقو
سازد. تحميل برچسئب نئاتواني بئه     مي  فا ت مفيد و قابل اتكا باشد؛ فردی وابسته، ناتوان و بي

دهئد و   مي الشعاع قرار نظر از استثنائات، عامةيت ا شان را تحت صرف ا س افراد از سوی جامعه، 
 نئد.   مئي  توليد 1ن تبعيض، ناتوانسا شود. بد س مي موجب پذ رش ا س برچسب از سوی ا شان

 ننئد احتمئال بيشئتری     مئي   ه سرح باال ي از تبعيض را درك  سانيدهد  مي نشانها  پژوهش
و  2دارند  ه افسئردگي، اضئررا  و سئا ر پيامئدهای بهداشئتي منفئي را تجربئه  ننئد ) سئةر         

كس است منجئر  مم 4شده (. عالوه بر ا س تبعيض ادراك2002، 3؛ پيجر و شفرد 1990 ،همكاران
پيامئدهای   سئبب آموزش و بازار  ار شود  ه ا ئس خئود    ةبه  اهش تالش و عمةكرد در عرص

 (.2002 ،1الوری ؛1991 ،2استيل ؛1991، 5شود )اگبو مي د گری منفي
اساسي ا س است  ه بدانيم در نهادهای اجتماعي )برای مثال نهاد آموزش و  ةةلدر ا نجا مس

االت اسئت  ؤصدد پاسخ به ا س سئ  ا س مقاله در شود. مي ت ساختهپرورش(، ناتواني به چه صور
ها و عمةكردهای خود، اشكالي از تبعيض را توليئد و    ه آ ا نهاد آموزش و پرورش در سياست

معةول در نهئاد آمئوزش و پئرورش    آموزان  دانش اعمال تبعيض عةيه سازو ار ند؟  مي بازتوليد
  معةول در فرا ند تحصيةشان چيست؟آموزان  دانش چگونه است؟ پيامدهای تبعيض عةيه

  موضوع اهميتضرورت و 
 ةةل نند  ه با هر مقياسي  ه بسئنجيم، نئاتواني  ئك مسئ     مي استدالل ،(2002) ر تزر و آلبرشت

                                                 
1. The disabled 
2. Kessler 
3. Pager & Shepherd 
4. Perceived discrimination 
5. Ogbu 
6. Steele 
7. Loury 
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 برانگيز است ز را بحث را بر چيئزی متمر ئز   اجتماعي است. ناتواني در دنيا،  ك معضل بحث
گئذارد. نئاتواني     ند و بر جمعيت جهاني اثر مي مي را برساخت 1يای اجتماع ةهلسازد  ه مس مي

ها شئان، روابئط اجتمئاعي،     افئراد از طر ئق بئدن    ةشئمول اسئت  ئه بئه همئ      همئه  ة ك تجرب
شئود. مئردم نئاتواني را در خودشئان،      مئي  ها، اقتصاد سياسي مربئو   های دولت گذاری سياست

از آنجا  ئه، طبئق تعر ئف     (.1993 ،2كل استيس)فين  نند. مي اطرافيانشان و در  ل جامعه تجربه
هئای شئمار مهمئي از     ای است  ه با ارزش شده وضعيت اظهار»اجتماعي  ةةلشناختي، مس جامعه

، 3)روبينگئتس و وا نبئرگ   «وضعيت اقدام  ئرد  مردم مغا رت دارد و معتقدند با د برای تغيير آن
اجتمئاعي وضئعيتي ناخوشئا ند عةيئه      ةةلعنوان  ئك مسئ   توان گفت: تبعيض به مي پ، ،(2002
صئورت بئالقوه  ئا     مستقيم و به طور مستقيم  ا غير جامعه به مردماست )شمار ز ادی از  نمعةوال

بالفعل، درگير معةوليت هستند(  ه از سوی جامعه در قالب اعمال محدود ت  ا محروميئت در  
افئراد مبئتال بئه آن معتقدنئد      ه ا ثر  ؛ چنانشود انجام ميتخصيص منابع مادی و معنوی جامعه 

 ةةلتوان ناتواني را  ئك مسئ   مي با ا س استدالل  ه  برای اصالم ا س وضعيت با د اقدام  رد. پ،
 بئار و گرانئي را بئرای جامعئه بئه بئار       جدی اجتماعي بدانيم  ه تبعات و پيامدهای بسيار ز ان

اران و ذگئ  تواني، سياسئت آورد، پرداختس به موضوع چگونگي ساخت  ا توليد و بازتوليد نئا  مي
  ند. مي ناشي از آن  اری خساراتةه و  اهش لر زان اجتماعي را در تخفيف مس برنامه

  مروري بر ادبيات موضوع
 معلوليت

شئمار   تعار ف معةوليت بنا به دال ل ا ئدئولوژ ك، سياسئي، اقتصئادی، عةمئي و شخصئي بئي      
(OED)انگةيسئي آ سئفورد   ة. تعر ف لغتنامشوند مي شدت منازعه به

از معةوليئت، بحئث را    4 
   ند: مي روشس

 :معةوليت عبارت است از
موردی . 3 مبود پول . 2. )امروزه  متر(، 5عجز ،فقدان توانا ي برای انجام  اری؛ ناتواني .1 

دائمئي(  ئه حئواا  ئا      امروزه(، شرا ط ذهني  ا جسمي )معمئوالً  از فقدان توانا ي: )خصوصاً
 ئا   2قانون خةق ةوسية عجزی  ه به .4 ند.  مي و ژه توانا ي  ار را محدود هی شخص بها فعاليت

   .2شود: سةب صالحيت قانوني مي داده 1تشخيص

                                                 
1. Social problem  
2. Finkelstin 
3. Rubigton and Weinberg  
4. Oxford English Dictionary 
5. Incapacity 

6. Creat 
7. Recognize 
8. Disqualification 
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، معةوليت برای اشاره به ناتواني  ا عجز عضوی از فئرد، ارتبئا    OEDبا توجه به تعر ف 
رود. در ا ئس   مئي   ئار  هب قانونمعةوليت با پول، وضعيت ذهني  ا بدني،  ا عجز برساخته توسط 

مجموعه تعار ف، معةوليت به افراد معروف شده است،  ئك وضئعيت پزشئكي  ئا اجتمئاعي      
 و  توانا ي افراد بئرای انجئام  ئار    ها ي در بودن است، محدود ت مرتبط با انتظارات نقش و فقير

  جامعه و قوانينش است. ة سب درآمد، و برساخت
گو ند  ه معةوليت در افراد مستقر نيسئت بةكئه    مي چنيس تعار فيدر پاسخ به  فوراًن امنتقد

جامعه در محيط اجتماعي و فيز كي  ه توانا ي افئراد را بئرای    ةوسية هشده ب تحميل 1در تبعيض
ها  های جامعه به آن های فردی و پاسخ  ند، و در  نش متقابل بيس آسيب مي بودن محدود مستقل

 آميئز تجةئي   هئای تبعئيض   غيردوستانه و سياست عصبات، قوانيس ه در تقةيل انتظارات نقشي، ت
حول معةوليت، تنوع وسيعي از تجربيات، منئافع و     ابد، قرار دارد. پ، گفتمان جالب توجه مي

 ننئد   مئي  اریذگئ   ند  ه در تعر ف معةوليت سرما ه مي نفعاني را منعك، آن ذی مند نتا ج نيت
  (.2002،)آلبرشت

دی از  شورها در اطراف دنيا، سئازمان  داغ و آزمون ميداني در تعداد ز ا ةبعد از  ك مجادل
المةةئي از  ئار رد، معةوليئت و بهداشئت      بندی بئيس  بر طبقه 2 (WHO،2001بهداشت جهاني )

(ICF)3
بندی  طور وسيعي برای طبقه پردازی و تعر ف معةوليت به صحه گذارد. ا س نظام مفهوم 
عنوان  نش متقابل پو ا ي  ا س نظام،  ار رد و معةوليت شخص به  ار رفته است. در همعةوليت ب

(. پ، معةوليت WHO ،2001شود ) مي بيس شرا ط بهداشتي و عوامل شخصي و محيري درك
افراد دارای آسيب در  ار رد  ا ساختار بئدني، محئدود ت در    ةاصرالم چتری برای هر  ا هم

  شوند: مي  ل تعر فاصةي معةوليت به شرم ذاست. اجزای  ممنوعيت در مشار ت ها  ا فعاليت
 هستند.شناختي(   ار ردهای فيز ولوژ ك نظام بدن )شامل  ار ردهای روان .4 ار رد بدنيئ 

  ها هستند. ها، اعضا و اجزای آن اندام های آناتوميك بدن نظير بخش .5ساختارهای بدنيئ  
دادن  ا انحراف قابل توجه،   ار ردی و ساختاری بدن نظير از دستمسائل . 2ها آسيب ئ

 هستند.
   ك فرد است. ةوسية اجرای  ك وظيفه  ا عمل به. 1فعاليتئ 
  درگيری در موقعيت زندگي است. .2مشار تئ 

                                                 
1. Discrimination 
2. The World Health Assembly 
3. The International Classification of functioning, Disability and Health 
4. Body Function 
5. Body structures 
6. Impairments 
7. Actiity 
8. Participation 
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هئا   مشكالتي هستند  ه ممكس است  ك فرد در اجرای فعاليئت . 1های فعاليتي محدود تئ 
  داشته باشد.

مسائةي هستند  ه  ك فرد ممكس است در درگيری با موقعيئت   .2های مشار تي ممنوعيتئ 
  زندگي تجربه  ند.

سئازند  ئه در آن مئردم     مئي  ای را محيط فيز كئي، اجتمئاعي و نگرشئي    .3عوامل محيريئ 
  .ها  ا موانع هستند  ننده  نند. ا س عوامل تسهيل مي ها شان را هدا ت  نند و زندگي مي زندگي

تعئار ف معةوليئت، تعيئيس     ةهسئتند  ئه بحئث حاضئر دربئار      ا س تعار ف، نقا  شروعي
 ابئد.   مئي   ند، از آنجا ادامئه  مي معةوليت و آنچه پاسخ اجتماعي را به مسائل اقتضا و برساخت

هئا،   بنئدی سئازمان بهداشئت جهئاني از آسئيب       عني طبقئه  ،ICFانتقادات وارد بر پيش فرض 
  .4معةوليت و معةوالن

(ICIDH,)5 ،  مبتني بر ا س اعتراض بود  هICID,  مدلي پزشكي استوار است  ئه  ةبر پا 
هئای   ای دهد و ا نكه حرفئه  مي قرار 2شناختي معةوليت را در افراد، در شرا ط )غيرعادی ( آسيب

 ئه بئرای پئرداختس بئه معةوليئت و مسئائل        ندتر س افراد صالحيتبا م،  پزشكي، تنها  ا دست
(. چنيس مفهئومي از  1992، 9و جت 2، فينستروم1اند )گير مي  افته اجتماعي مالزم آن صالحيت

اشئخاص   ةمعةوليت، بدون در نظر داشتس مالحظاتي نظير محئيط اجتمئاعي و فيز كئي، تجربئ    
زنئدگي بشئر، حقئوش بشئر و      ةهای اجتماعي دربار  ردن، تبعيض اجتماعي، ارزش معةول، توانا

 ةي و بهنجئار ناشئي از حر ئت در طئول دور    طبيعئ  ةبدون توجه به ا نكه معةوليت  ئك تجربئ  
برخي از ا ئس مسئائل بنيئاد س     10تالشي مهم برای درمان ICFزندگي است، پيدا شد. بازنگری 

ICIDH,، (.2002 ، ردن، مشار ت، اجتماع، و محيط است )آلبرشت از طر ق توجه به فراگير 
ردازی معةوليئت  پئ  رو كردهئای بئد ل مئدل پزشئكي را در مفهئوم      ( اجماال2001ً) 11فا فر

عنئوان   ای را هنگئام بررسئي معةوليئت بئه     های د گر، مالحظات جدی ا س مدل . ند مي خالصه
ةه، محل وقوع، راهبردهای لبر تعر ف مس ها مستقيماً گيرد. ز را آن مي اجتماعي درنظر ای ةهلمس

فا فر اشاره دارد  ئه حئداقل    گذارند. مي ثيرأهای اجتماعي، ت تر س سياست اهميت مداخالتي و با
 بد ل برای مدل پزشكي معةوليت وجود دارد:  9

                                                 
1. Activity Limitations 
2. Participation restrictions 
3. Environmental factors 
4. Handicaps 
5. International Classification of Impairments, Disability and Handicaps 
6. Pathological 
7. Grimby  
8. Finnstram 
9. Jette 

10. Remedy 
11. Pfeiffer 
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اسئت  ئه در آمر كئا مرئرم شئد. ا ئس        1برساختگرای اجتمئاعي  ةنخستيس مورد، نسخ. 1
های اجتماعي است  ه توسط  ای از انتظارات و نقش رو كرد استدالل  رد  ه معةوليت مجموعه

  شود. مي تعر ف 2ساز ةهلعنوان امری مس نهادهای عمده در جامعه برساخته و به
 ئه در بر تانيئا مرئرم شئد، مار سيسئت اسئت و        3مدل اجتمئاعي  ةرو كرد، نسخ ا س .2
نبئود   ةمعةوليئت نتيجئ   مدل اجتماعي، براساا يد بر تضاد طبقاتي دارد. أگيری و اغةب ت جهت

تصئميمات   ا سئت  ئه اغةئب    هئای سئالم و مرفئه    ای تعادل قدرت بيس افئراد معةئول و حرفئه   
ها هيچ ربرئي بئه     ه ا س موقعيت حالي گيرند در مي های اجتماعي موقعيت ةای را دربار جانبه  ك

بينئد  ئه در    مئي  ای ةهلتخصص پزشكي ا شان ندارد. همچنيس مدل اجتماعي، معةوليئت را مسئ  
    ه اغةب مولد وابستگي است. است محيط جای دارد و نتيجه تبعيضي

داند  ه  مي ناپذ ری  ا نقص و تجربيات شخصي را اجزای جدا يرو كرد  ه آسيب ا س  .3
  نظر گرفت. با د در تعر ف و پاسخ به معةوليت در

عنئوان گئروه    است  ه افئراد معةئول را بئه    4معةوليتِ اقةيت مظةوم ةچهارميس مدل، نسخ .4
ا برای  سب  ند  ه با د راهبردهای مشابهي ر مي درك 2و نژادی 5ها ي قومي اقةيتي مانند گروه

   ار برند. همندی از حقوش شهروندی  امل، ب حقوش بشر و بهره

 نئد  ئه افئراد     مئي  درك 1«لجنبش زنئدگي مسئتق  »حسب  پنجميس مدل، معةوليت را بر .5
هئا منئابع، و     ند  ه با د بئه آن  مي ول و باصالحيت تعر فلسازان مس عنوان تصميم معةول را به

  آن منابع را برای رفع نيازها شان تخصيص دهند.داد تا انتخا   نند چگونه  حق
به فهم معةوليئت در متئون تئار خي، بسئترهای      2مدرن ، رو كردی است پست هنسخ . ا س2
های بنيئاد س و   گيری معةوليت برای اثبات جهت 10های تمثال 9زدا ي و در برساخت فرهنگي ميان

  برند. مي  ار هبای  ه جوامع در برخورد با افراد معةول  مفروضات ناگفته

ما  ةدهد هم مي بيند  ه تشخيص مي شمول ای همه عنوان تجربه ، معةوليت را بههنسخ . ا س1
   ك زماني و  ا به  ك شكةي معةول خواهيم شد.

 نئد  ئه با ئد تكئر م شئود       مي عنوان تنوع بشری معرفي هشتميس نسخه، معةوليت را به .2
  شود. مي كر مهای مشترك نوع بشر ت طور  ه و ژگي همان

                                                 
1. Social constructionist 
2. Problematic 
3. Social model 
4. Oppressed minority 
5. Ethnic 
6. Raciall 
7. Indipendent living movement 
8. Postmodern approach  
9. Deconstruction 

10. Rrepresentations 
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 يئد دارد. نتيجئه ا ئس اسئت  ئه افئراد       أبر تبعيض مبتني بر پا گاه معةوليت ت هنسخ . ا س9
موانئع اجتمئاعي و فيز كئي پئيش روی ا شئان       دليئل   امل در جامعئه بئه   شدن معةول از درگير

افئراد  آ د  ه بسئياری از   مي شوند. ا س نسخه از پارادا م معةوليت از ا س واقعيت بر مي بازداشته
 نند  ه گو ي معةول نيستند. ناتواني تنهئا زمئاني    مي خود چنان عمل ةمعةول در زندگي روزمر

شئوند. ا ئس    مئي  رو هآميز ناشي از موانع مصنوعي روبئ  ها با رفتارهای تبعيض  ند  ه آن مي بروز
 دليئل وجئود موانئع حسئي،     های شهری  ا به به سازه نداشتس تواند ناشي از دسترسي مي تبعيض

بئا   طور  ئه  شود  عني همان نمي ن منصفانه برخوردنگرشي، اقتصادی و شناختي باشد. با معةوال
 ةشود. ا س درست است  ه ناتواني برسئاخت  نمي شود با آنان برخورد مي معةول برخورد افراد غير

های اجتماعي است، به  ك آسيب مربو  است، محمةئي بئرای    اجتماع است، مبتني بر مكانيسم
شناسئي اشئتباه اسئت،     ت، جهت زندگي مستقل نياز به خدماتي دارد، محصئول هسئتي  ستم اس

 ةانسان اسئت و بئه مفهئوم نرمئال متكئي اسئت، امئا در همئ         ةمبتني بر غفةت از پيوستار تجرب
بخشئد. ا ئس تبعئيض     مئي  دهد، معنئا  مي های باال، تبعيض مانند نخ تسبيحي به آنچه رخ گاه د د

  (.2005 ند )فا فر،  مي هم مربو ها را به  نسخه ةاست  ه هم

  تبعيض
اجتمئاعي، تئوجهي    ة نيم با د به ماهيئت ا ئس پد ئد    مي حال  ه تبعيض را مادر ناتواني معرفي

ش مستةزم فرا نئدهای اجتمئاعي   ا در معنای جامعه شناختي تبعيضشناختي داشته باشيم.  جامعه
عنوان  بةكه به ،های فردی مجزاشده  نشعنوان  شناسان تبعيض را نه به جامعه .پيچيده است بسيار

 اجتماعي فهم 1گروهي در پيامدهای های ميان  ك نظام پيچيده از روابط اجتماعي مولد نابرابری
و ژگي اساسي هر تعر فئي از تبعئيض، تمر ئز آن بئر رفتئار       .(2000، 2 نند )پتيگرو و تا ةر مي

ها ي  ه ممكس است بئا   و ا دئولوژیعقا د قالبي )باورها(  ،ها( است. تبعيض با تعصب )نگرش
(. 2002 ،و شئفرد  پيجئر  ؛2002 ،3ها ي عةيئه قربانيئان همئراه باشئند، فئرش دارد ) ئو ةيس       ز ان

 4«ندو»و  «د گئری »های اقةيت متفاوت  تبعيض، عبارت است از برخورد نابرابر با افراد  ا گروه
 ةئي   طور قوميت، فرهنگ  ا د س، و بهبندی معمول نظير نژاد،  مبنای برخي صفات دسته شده، بر
(. بئه نظئر   2009سازد ) مالي  مي ای  ه گروهي را نسبت به سا ر س متفاوت های انساني و ژگي

سازی، رجحئان، و   سازی، محدود لي نظير تما ز، محروماشكادر تواند  مي ( تبعيض2002) 5هالو

                                                 
1. Outcomes 
2. Pettigrew & Taylor  
3. Quillian 
4. Inferiorrized 
5. Hollo 
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يئد بئر نقئش قئدرت در تعر ئف       أبا ت(، 40:  2002) 1تامسونجداسازی، اعمال و تظاهر  ابد. 
ها مبتني بر  ئك   افراد  ا گروه 3 ا ناعادالنه 2برخورد نابرابر» ند:  مي چنيس تعر ف راتبعيض، آن 

 نئد  ئه    مئي   ه عةيه منئافع آن  سئاني عمئل    5آميز ؛ رفتار تعصب 4شده تفاوت واقعي  ا ادراك
هئای   )نظيئر زنئان، اقةيئت    2فاقئد قئدرت   های نسبتاً ها ي به گروه سبب داشتس و ژگي به معموالً

تعةئق   1 ةي( در درون سئاختار اجتمئاعي   طور  ارگر به ةقومي، افراد پير  ا معةول و اعضای طبق
 . «دارداجتماعي و نيز رفتار فردی  ا گروهي  2ساختاست  ه تبعيض امری  ،دارند. بنابرا س
و ارادی و  9طئور مسئتقيم   بههای اجتماعي قابل مشاهده  های  نش تنها در صورت تبعيض نه

و  های محيئل، پنهئان   عنوان  نش ، بةكه بهخورد مي به چشمو محدود به غرا ز فردی  10مند نيت
در برس نهادهای اجتمئاعي، بئه برخئي     ،12طور غيرمستقيم  ه به 11مند نيت ارادی و غير گاهي غير

(. 1992 و 1994 ،13)پيئنك،  ، نيز وجود دارد ند مي های مردم در  ك جامعه صدمه وارد گروه
محرز، هنجارها، قواعئد و قئوانيني    ةتوانند مبتني بر امور روزمر مي آميز اغةب های تبعيض  نش

را  نظران، تبعيض صاحب (. 2009 ،طور طبيعي در جامعه، مورد نزاع نيستند ) مالي باشند  ه به
  .دهند مي قرار 12و ساختاری 15، نهادی14فردیة در سه شكل تحةيل و در سه مقول

 ا  ك گئروه   ها ي اشاره دارد  ه توسط افرادی از  ك گروه قومي و تبعيض فردی به  نش
منئد،   طئور ارادی و نيئت   شود. افراد مذ ور به مي ا ثر ت( اعمال ة ةي، جامع طور جنسيتي )و به

 ةئي،   طئور  را بر اعضای گروه قومي  ئا جنسئيتي د گئر )و بئه     «سازی د گری»اثرات مخر  و 
تواننئد   مئي  اقةيت( دارند. با وجود ا س، فقط اعضای گروه مسئةط  ئا غالئب نيسئتند  ئه      ةجامع
طئور   ، همئان «شده پست»های  اعضای گروه .اعمال  نند «د گران»آميز را عةيه  های تبعيض  نش

 ئه   های اقةيت را مورد تبعيض قرار دهند. چرا توانند اعضای گروه خودشان  ا سا ر گروه مي  ه
جئدا و دور   «د گئران » ئه خودشئان را از    مندنئد نيازدارند وابق قومي  ا اقةيتي س ي  هاشخاص

                                                 
1. Thompson  
2. Unequal 
3. Unfair 
4. Actual or perceived difference 
5. Prejudicial behavior 
6. Powerless 
7. Social structure 
8. Formation 
9. Direct 

10. Intentional 
11. Unintentional 
12. Indirect 
13. Pincus 
14. Individual 
15. Institutional 
16. Structural 
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ا ثر ئت، تقو ئت  ننئد  ئا فقئط       ةسازند و تعصبات محرز را برای دستيابي به منافعي از جامعئ 
؛ 1992 ،1بيئئوا)دو  در جامعئئه باشئئند «د گئئران » ةثير ا ئئس تعصئئبات محئئرز دربئئارأتئئ تحئئت
  (.2009، مالي

های نهادی محرز، امور روزمره، هنجارها و  ار ردهئا و نيئز    سياست دليل تبعيض نهادی به
 نند. ا س افراد در  ك نهئاد،   مي دهد  ه نهادها را  نترل مي آن افراد دارای قدرت و نفوذی رخ

ارادی  ئا   منئد و  ئا غيئر    تواند ارادی  ئا نيئت   مي تبعيض نهادی .شوند مي ناميده 2«ها بان دروازه»
طئور ارادی   ای باشد  ه به ها و عمةكردهای نهادی سياست تواند مبتني بر مي باشد ومند  نيت غير

 ، مئالي  ؛1994 ،شده برجئای گئذارد )پيئنك،    های پست اثرات منفي و تما زبخشي را بر گروه
2009 .) 

هئای  ئك    تبعيض ساختاری، زماني مررم است  ه حدوداً نظم نهادی، ترتيبات، و سئازمان 
هئای   های دارای سوابق و و ژگي ر غيرمستقيم و غيرارادی عةيه افراد  ا گروهطو جامعه، اغةب به
دارند. تبعيض ساختاری، اشكال غيرمستقيم برخئورد   مي روا ا ثر ت، تبعيض ةمتفاوت از جامع

 ةسازد و آن را تبد ل به بخشي از زندگي بهنجار روزان مي را بهنجار و مشروع «د گران»منفي با 
ها ي مبتني است  ئه   های محرز، الگوهای رفتاری، و رو ه آن، بر ا دئولوژی  ند. مي  ك جامعه

ها را از دسترسئي داشئتس بئه     هدفش تبعيض عةيه هيچ گروهي نيست اما در عمل، برخي گروه
 (.1995 ،3؛ باومس 1994 ،سازند. )پينك، مي ها، محروم شغل و سا ر فرصت

 ئردن دو شئكل از تبعئيض را     نهئادی، جئدا  تبعيض ساختاری و  بيس ةروابط درهم تنيداما 
( هئيچ تمئا ز   4،2000به ا س دليل، برخي دانشمندان )برای مثال، وا ننت سازد. مي ناممكس تقر باً

شوند. بئه نظئر ا شئان، افتئراش نظئری بئيس        نمي ای بيس تبعيض ساختاری و نهادی قائل اساسي
ادی را بئرای تبعئيض   شئناختي ز ئ   تبعيض نهادی و سئاختاری روشئس نيسئت و مسئائل روش    

گيرند  ه ا ئس دو اصئرالم    مي  ند؛ پ،، تصميم مي شده در جامعه ا جاد سيستماتيك و روزمره
، اصرالم تبعيض نهادی  ه در بنابرا س را تر يب  نند و هيچ افتراقي را بيس آن دو قائل نشوند.

 يئز شئامل  هئای سئاختاری تبعئيض را ن    ( اسئتفاده شئده، جنبئه   2009 ،) مالي ها پژوهشبرخي 
 شود. مي

ها و امكانات اجتماعي، در ميان افراد جامعئه، در برئس نهادهئای     ها، فرصت توز ع موقعيت
شئوند  ئه بئه     مئي  رو تشئكيل  ا ئس  نهادهئا از (. 2009 ) مئالي،  شود انجام ميمختةف اجتماعي 

 ه خود از ساختارهای رسمي )قئوانيس، قواعئد و    حالي های متقابل انساني ساختار دهند در  نش

                                                 
1. Du Bios 
2. Gatekeepers 
3. Bauman 
4. Winant 
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ها (، ساختارهای غيررسمي )هنجارهئای رفتئاری، امئور روزمئره و عرفئي (،  ئدهای        سياست
شوند نهادها، قواعئد بئازی    مي  نش متقابل انساني ساخته ةدهند های شكل رفتاری و محدود ت

ياسئي، اجتمئاعي  ئا اقتصئادی،     انسئاني، خئواه س   ةها در مبادل در  ك جامعه هستند و به پاداش
ای از قواعئد و هنجارهئای    عنوان مةقمئه  (. همچنيس نهادها به1990 ،1بخشند )نورث مي ساخت
هئا،   شئونده و تضئميس اسئتمرار آن    هئای تكئرار   دهي فعاليت گروهي جهت سازمان شده استفاده

رمنئد و  هئای شئناختي، هنجا   بئا جنبئه   شئناختي نهئاد اساسئاً    انئد. تعر ئف جامعئه    تعر ف شده
سئاختارها و   ،. همچنئيس نهادهئا  اسئت  ثرؤهای افئراد مئ   ای مربو  است  ه بر  نش شده روتيس

و  دهنئد  مئي ای هستند  ه به رفتار اجتمئاعي معنئا     ننده، هنجارمند و شناختي های تنظيم فعاليت
  (.1995 ،2آفر نند )اسكات مي ثبات

آميئز باشئند. تبعئيض     ، تبعئيض متفئاوت هئای   ها و گروه اقةيتتوانند آشكارا عةيه  مي نهادها
، 3 ابئد )و و يور ئا   مئي  هئا تجسئد   نهادی اغةب در امور روزمره و  ار ردهای رسئمي سئازمان  

را از دسئتيابي بئه   های اقةيئت و متفئاوت     افراد و گروهتوانند  مي به ا س معني  ه نهادها (.1995
ی در  شئورهای مختةئف   بسئيار  های پژوهش. خدمات  افي محروم سازندهای برابر و  فرصت

ها در نهادهای مختةف اجتماعي اعم از بازار  ار، اعتبار،  تبعيض عةيه اقةيت ةةلدنيا، به تبييس مس
نيز، در تبعيض در نهادهای آموزشي و پرورشي اند.  های گروهي و غيره پرداخته مصرف، رسانه

هئای   رابری فرصئت سئازی و نئاب   های محروم جوامع مختةف به صور متفاوت از طر ق مكانيسم
  (.2009آموزشي و پرورشي، مشاهده شده است ) مالي، 

  شناسي روش
تعيئيس روش  ، هئای هئر پئژوهش     يد  ا ترد د در فرضئيه أو ت پژوهشاالت هر ؤبه س در پاسخ
ي، هئای  م ئ   از روش اهميتي است. ا نكه ا س پژوهش به چه روشئي )  ، ر س بنياد س و باپژوهش

   يفي ( به اجرا درآ د، به عوامل ذ ل بستگي دارد: ي وهای  م  روشهای  يفي  ا تةفيق  روش

 های  عوامل وابسته به پژوهشگر )رو كرد و بينش پژوهشگر، عالئق و گرا شات و دغدغه

 پژوهشگر، امكانات و زمان در اختيار پژوهشگر و... (.

 م ي و ای صوری و عيني،  ) ا نكه موضوع جنبه شده عوامل وابسته به موضوع بررسي 

 آماری دارد،  ا از طبيعت و ماهيتي  يفي، ذهني و عميق برخوردار است و...(.

                                                 
1. North  
2. Scott  
3. Wieviorka 
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 شناختي و  جامعهشناختي،  روانهای  و ژگي  )شده  و عوامل وابسته به جامعة مرالعه

   ، پرا ندگي جامعة مرالعهشده ،  م يت جامعة بررسيشده شناختي افراد مرالعه جمعيت

 و...(. شده 

رغم تحد د آن به نهاد آموزش و پرورش(، در فرا ندی  به ، )شده موضوع مرالعه  ه آنجا ي از
سو پا در قةمرو ساختارها و نهادهای اجتماعي دارد و از سئوی د گئر بئه     دهد  ه از  ك مي رخ

هئای    شئد، و نيئز بئا ارزش    مئي  ها و باورهای فردی و اجتماعي سر احساسات و نگرش ةحوز
رخورد دارد، از پيچيدگي و عمق خاصي برخوردار اسئت. طبيعئي   فرهنگي و اخالش اجتماعي ب

در  ،هئای عةمئي مناسئب    هئا و تكنيئك   است، در بررسي چنيس موضوعي، با د بئا اتخئاذ روش  
هئا و   هئا، ظرافئت   های آال نئده، حساسئيت   ها و مداخةه  ردن محرك محيري طبيعي، بدون وارد

  های مورد توجه قرار گيرد. نگری ژرف
 براسئاا اختصاصئاً بينئا ي( اسئت.     دارای آسيب بئدني ) آموزان  دانش ما ةشد مرالعه ةجامع

 143آمئوز دختئر و    دانئش  109، تعداد 1322ئ  1321آمده، در سال  عمل های مقدماتي به بررسي
شهر  ةمنرق 22دارای آسيب بينا ي در مدارا مختةف آموز  دانش 252 آموز پسر، مجموعاً دانش

پسئر در مقرئع    22دختر و  44آموز،  دانش 102از ا س تعداد،  تهران مشغول به تحصيل هستند.
در مقرئع راهنمئا ي و دبيرسئتان مشئغول بئه       پسئر  21دختر و  25آموز،  دانش 142ي، و  ابتدا

. آسئيب  دارنئد هئای خاصئي    ها و حساسيت لحاظ فردی و ژگي بهآموزان  دانش . ا ساند تحصيل
 ئار   های آموزشئي و پرورشئي ا شئان، از سئوی د گئر،      سو، و محروميت ، از  كها جسمي آن

سئازد. همچنئيس، پرا نئدگي     مي تر و دشوارتر آوری اطالعات را حساا برقراری ارتبا  و جمع
هئا   شئماری آن  تهران ) ه عمةيات بورو راتيك، همه ةگان 22در مدارا مناطق آموزان  دانش ا س

در نيئل   را پئژوهش سازد(، ا ئس   مي د تری ناممكس ةان  ك رسالرا در چارچو  امكانات و زم
  دهد. مي های عةمي مناسب و عمةي سوش به اهداف خود، به سمت استفاده از روش و تكنيك

انجئام  ثر در تعيئيس روش پئژوهش، بئا روش  يفئي     ؤحاضر، با توجه به عوامل مئ  پژوهش
  .شود مي

آموزان  دانش موردی است. در ا س پژوهش، آموزش و پرورش ةراهبرد ا س پژوهش، مرالع
آموزان  دانش آموزش و پرورش تحت بررسي و مرالعه قرار گرفته اا. ،«مورد»عنوان  بينا، به  م
بينئا و عوامئل مسئتقيم      ئم آمئوزان   دانش عنوان محور ا س پژوهش از زوا ای مختةف، بينا، به  م

  .مد ران، بررسي شده است ران رابط، وآموزشي و پرورشي، شامل دبيران، دبي
بينای مشغول به تحصئيل در    مآموزان  دانش آوری اطالعات به سراغ مواردی از برای جمع

ای  يفئئي و  و از نظئئر و زبئئان ا شئئان بئئا شئئيوه يمرفتئئ مئئدارا مقرئئع دبيرسئئتان شئئهر تهئئران
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آمئوزان   انتخا  دانش. يم افتمورد اصةي تحت مرالعه دست  ای به اطالعاتي پيرامون مداخةه غير
 ئه برقئراری ارتبئا  و     انجئام شئد  ، از آن جهئت  شئده   عنوان موارد مرالعئه  دبيرستان بهمقرع 
آمئوزان   دانش است. از سوی د گر ا س ي، ميسرتر ابتداآموزان  دانش ها، به نسبت گو با آنو گفت

در طول سنوات تحصيةيشئان   شانتوان از تجارب مي چند سالي از تحصيةشان گذشته است و لذا
پئذ ری و تما ئل بئه همكئاری      بينا با توجه به دسترا  مآموزان  دانش مند شد. انتخا  ا س بهره

 آمئده از طر ئق ا ئس    دسئت  . اطالعئات بئه  انجئام شئد  متناسب و معرئوف بئه هئدف پئژوهش     
رشي ا ئس  خوذ از عوامل مستقيم آموزشي و پروأبا مرالعه و دستيابي به اطالعات مآموزان  دانش
  شد. مدارا ا شان، تكميل و معتبرن ال ولآموزان،  عني دبيران و مس دانش

شئهر تهئران، در پئنج زون شئمال،     متوسئرة  بينئای مئدارا     مآموزان  دانش ا س موارد، از
شوند. به لحئاظ   مي طور برابر گز ده  جنو ، شرش، غر  و مر ز و از دو جن، پسر و دختر، به

بيني نيست و بستگي به ا س دارد  ه  طور دقيق قابل پيش تحت مرالعه، به ي، تعداد ا س موارد م 
ها  ئك مئورد    زون ةچه زماني اطالعات به اشباء برسد. به ا س صورت  ه ما در هر دور، در هم

. هئا ادامئه داد ئم    ی را در تمئام زون دور ةو ا ئس مرالعئ  ترتيب مرالعه  رد م  و پسر را بهدختر 
 پئژوهش االت ؤای بئرای سئ    ننئده  های قانع  ابد  ه پاسخ مي ماني ادامهآوری اطالعات تا ز جمع

جد ئئدی بئئه اطالعئئات  ةدسئئت آ ئئد و اطالعئئات جد ئئد تكئئراری شئئوند و مرةئئب و نكتئئ هبئئ
در ا س پئژوهش مئا پئ، از اتمئام     شوند.  ها اشباع عبارت د گر، داده د. بهشده نيفزا ن آوری جمع

تواننئد   ندا و سؤاالت ما مي نيازهای ما را تأميس ساخته ها دور سوم به ا س نتيجه رسيد م  ه داده
  های مناسبي دست  ابند. به پاسخ
عميق و مشاهده و تحةيئل برخئي اسئناد مئرتبط و در     ة ها و اطالعات از طر ق مصاحب داده

آمد. ا س  صورت متوني منظم در كتو  بهشده و م و اطالعات ضبط ها داده سترا انجام گرفت.د
و بعئد، بئه    بنئدی شئد   ی و سپ، مقوله)برای احراز پا ا ي(،  دگذار پژوهشگر دومتون توسط 

 حةيل محتوا، تحةيل و تفسير شد.روش ت

  نتبعيض نهادي/ساختاري در آموزش و پرورش معلوال
سفانه، به دال ئل  أبينا، مت  مآموزان  دانش  ه آموزش و پرورش دهد نشان مي، پژوهشنتا ج ا س 

هئای بسئياری    های نهادی و ساختاری، حامل تبعيض و نابرابری استيمعروف به اختالالت و  
آموزان، توسط مئد ران،   است. تبعيض و نابرابری در ابعاد مختةف آموزش و پرورش ا س دانش

هئا و    يئد شئد. ا ئس  اسئتي    أ يئد و ت أبينئا درك، ت   ئم آموزان  دانش دبيران، دبيران رابط و خود
خواسئته  ئا ناخواسئته، تبعئيض را بئا       و پئرورش،  اشكاالت نهئادی و سئاختاری در آمئوزش   

 ننئد.   مئي  ها در سرح نهادی آن توليد و بازتوليئد  سازی و نابرابری فرصت های محروم مكانيسم
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ناد ئده  آمئوزان،   دانئش   ه گو ي در آمئوزش و پئرورش، ا ئس    دهد نشان ميبررسي ا س مسائل 
  اند. گرفته و به حاشيه رانده شده

صورت  امالً جئدی   تربيتي و پرورشي به های آموزشي، در تمامي بخش بينا آموزان  م دانش
 های نهادی و سئاختاری را، در ارتبئا  بئا خئود، درك و تجربئه      ها و نارسا ي و مخربي،  استي

نام و پذ رش در مدرسه تا حال  ه مشغول بئه تحصئيل هسئتند و     ثبتة  نند. ا شان از لحظ مي
شدت از موجود ت آموزشي و پرورشي فعةي ا شئان   است و به  ه در راه ئ آ ندهة البته تا هميش

برند. عئدم   مي از مشكالت و مسائل ناشي از ا س ساختار آموزشي و پرورشي رنج ئ پذ رد مي اثر
بينئا ي، محروميئت از تئدر ، دبيئران،      دليل  م نام ا شان به تما ل و گاهاً امتناع مدارا در ثبت

 ليئت اوليئای مدرسئه نسئبت بئه      ولدم احسئاا مسئ  منصئفانه، عئ   تحمل شرا ط سئخت و غيئر  
ن و دبيئران در  واللاز سوی مسئ آموزان  دانش بينا، تحميل انتظارات برابر با سا ر  مآموزان  دانش

از سئوی  آمئوزان   دانئش  های فئردی، بئا سئا ر    متناسب با تفاوت خدمات برابرنكردن  عيس ارائه
به امكانات و مواد آموزشي متناسب  ئا امكانئات و وسئا ل جئا گز س،      داشتسن ا شان، دسترسي

آمئوزان   دانئش   افي و نئاقص بئه   بخشي بينا ي نامناسب، نا امكانات  مك آموزشي و توان ةارائ
دبيئران و معةمئان رابئط در     داشتسن بينا از سوی مد ر ت استثنا ي آموزش و پرورش،  ارا ي  م

 بينئا و ا جئاد تصئور غةئط و توقئع نابجئا از        ئم آمئوزان   نئش دا رفع نيازهای و ژه و مشكالت
تفئاهم و   بينا در مدارا، محروميت از ورزش و بازی، ارتباطات آلوده بئه سئوء    مآموزان  دانش

د گر، برگزاری امتحان در شرا ري  ه با مقتضئيات  آموزان  س دانششناختنعمةكردهای ناشي از 
هئا همئه    هي به نيازهای خاص ا شان در امتحانات، ا ستوج تناسبي ندارد، و بيآموزان  دانش ا س

ممكس است در مدرسه بئا آنهئا   بينا  آموز  م دانش ها ي از مشكالت و مسائةي بود  ه  ك بخش
توان همه ا ئس مشئكالت را در دو مفهئوم خالصئه      مي مواجه شود. با  مي دقت و نكته سنجي

 .  «های نابرابر محروميت و فرصت» رد: 
سئتادی،  ة و مسائل جدی، از باالتر س سروم آموزش و پرورش،  عنئي حئوز  ا س اشكاالت 

شوند و به طر ق اولي، تا سروم اجرا ي و صف آن،  عني مدارا و عوامئل مسئتقيم    مي شروع
  ابند.   مي آموزشي و پرورشي تسری

 گذاري مسائل مربوط به سياست  

عوامل آموزشي و پرورشي با آموزش هة ها ي برای چگونگي مواج نامه خأل دستورالعمل  ا شيوه
در مدارا  ه  خاص، طور بينا، به  مآموزان  دانش  ةي، و طور استثنا ي، بهآموزان  دانش و پرورش

، گو ئای نقئا  ضئعف و اشئكاالتي در     شداز سوی عوامل مستقيم آموزشي و پرورشي مررم 
. ا س نقئا  ضئعف و   است ستادی آموزش و پرورش ةهای حوز ر زی ها و برنامه گذاری سياست
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آموزش و پرورش ة ها و فةسف تواند ر شه در سرح معنوی سازماني،  عني سياست مي اشكاالت،
عنئوان   مسةط بر سازمان، و فرهنگ و تخصئص، و مبئاني عةمئي و نظئری نيئروی انسئاني بئه       

بينا  م آموزان  دانش معني غفةت از حال، ا س  استي مهم، به هر  ارشناسان سازمان داشته باشد. به
هئای نئابرابر را    طبع، تبعيض، محروميئت و فرصئت   بههاست  ه  و آموزش و پرورش خاص آن

   ند. مي توليد

 دهي مسائل مربوط به سازمان  

های عوامل مسئتقيم آموزشئي و پرورشئي، اعئم از دبيئران و       هماهنگي، تناسب و ا مال نقشنا
هئا و   ه موجئب پد ئداری شئكاف   دبيران رابط، در راستای تحقق اهداف آموزشي و پرورشي،  

عوامئل مسئتقيم آموزشئي و     نداشئتس  شود، و نيز، دسترسئي  مي ها خألها ي در انجام وظا ف آن
خصئوص آمئوزش و    پرورشي، اعم از مد ران، دبيران و دبيران رابط به شرم وظئا ف خئود در  

نظمي  و بي بينا،  ه انجام وظا ف و ارزشيابي عمةكرد ا شان را دچار اشكال پرورش  ود ان  م
دهي عوامل آموزشي  از نابساماني در سازمان نشانسازد،  مي ليتي ولمس تفاوتي و بي تبع آن بي و به

تر س قرباني آن است، محروميت،  بينا  ه مهم  مآموز  دانش و پرورشي است. در چنيس شرا ري،
   ند. مي آميز را در امور آموزشي و پرورشي خود درك های نابرابر و تبعيض فرصت

 ريزي و تربيت نيروي انساني مسائل مربوط به برنامه  

ای  گونئه  بئه بينئا،   آموزان  م دانش نيروهای متخصص و ماهر در آموزش و پرورش كردنن تربيت
آمئوزش و   ةاز عهئد آمئوزان   دانئش  ا سة های فردی و نيازهای و ژ  ه بتوانند متناسب با تفاوت

هئای   دی است  ئه بئه تبعئيض و نئابرابری در فرصئت     پرورش ا شان برآ ند، باز از عمده موار
  زند. مي آموزشي و پرورشي ا س  ود ان دامس

  مسائل مربوط به بودجه و امكانات  

بينا و نيازهای خاص آموزشي و پرورشي ا شان در توز ع بودجه و   مآموزان  دانش نشدن لحاظ
ا ط آموزشئي و پرورشئي را   جمةه مواردی است  ئه شئر   آموزی، نيز از دانشة امكانات در سران

هئا و   توجهي هم مانند سا ر مئوارد، از ال ئه   سازد. ا س بي مي آميز تبعيضبينا  آموز  م دانش برای
تئر و   گئذرد و در سئروم عينئي    مئي  مراتب سازماني آموزش و پئرورش  سروم مختةف سةسةه

  نما اند. مي اجرا ي آن،  عني مدارا و عوامل مستقيم آموزشي و پرورشي، خود را
مظاهر و تجةيات مسائل و اشئكاالت نهئادی و سئاختاری فئوش، در مئدارا و در  يفيئت       

خئوبي قابئل مشئاهده     هئا، بئه   در هيلت نابرابری فرصتبينا،  آموزان  م دانش آموزش و پرورش
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در صورتي  ه به لحاظ آموزشي و پرورشي اتكای صرف به مدرسئه  بينا  آموزان  م دانش است.
نتوانند از طر ق خانواده  ا طرقي غيئر از آمئوزش و پئرورش بئه تسئهيالت  ئا        داشته باشند و

  ابند، مشكالت و مسائل بسئياری را در مدرسئه، هئر روز، تجربئه      های برابرساز دست فرصت
هئای تربيئت بئدني و     محروميت از تدر ، دبيران، محروميت از برنامئه ة  نند. درك و تجرب مي

( و  مئك آموزشئي   ...مواد آموزشئي )نظيئر  تئب درسئي و     پرورشي، محروميت از امكانات و
هئای فئردی ا شئان، و نيئز، محروميئت از       ها و تفاوت ها با محدود ت آن داشتسن دليل تناسب به

هئای آموزشئي و    هئای برابرسئاز، از مصئاد ق تبعئيض و نئابرابری فرصئت       دستيابي به فرصت
بي عوامل مستقيم آموزشئي  تخصص و مهارت نسنداشتس است. همچنيس،  پرورشي در مدارا

 دادننئ  تخصيصبينا،  آموزان  م دانش در آموزش و پرورش ،اعم از مد ران و دبيران ،و پرورشي
   ه تجهيزات وئنداشتس ب  رسيئدست،  زمان و مكان مناسب و متناسب با آموزش و پرورش ا شان

 
 

 
 ا شئان، ة و پرورشي و ژ بخشي بينا ي الزم برای رفع نيازهای آموزشي توان و امكانات آموزشي

های آموزشي و پرورشي، مشكالت  سازی فرصت سازی و برابر عدم امكان مناسب ، ةي طور و به
آمئوزان   دانئش  و مسائةي را برای عوامل مستقيم آموزشي و پرورشي در امر آموزش و پئرورش 

بيئران،  به وجود آورده است. اما ا ئس مشئكالت و مسئائل، بئه اذعئان خئود مئد ران و د       بينا   م
نتيجه، موجب محروميت  های آموزشي و پرورشي انعكاا  افته و در صورت نابرابری فرصت به

  شود. مي از آموزش و پرورشي در حد سا ر دانش آموزانآموزان  دانش ا س

  پيامدهاي تبعيض نهادي/ساختاري در آموزش و پرورش
تئر س   تبئد ل بئه  كئي از مهئم    در آموزش و پرورش،  ها تبعيض، محروميت و نابرابری فرصت

در  .های اقةيئت اسئت   متعةق به گروهآموزان  دانش آموزشي در ميانتوفيقات دال ل ميزان پا يس 

 خصوص تبعيض در  و ژه در انگةستان، فرانسه و آلمان، در آمده به عمل های به تمامي پژوهش

            بئئودن ميئئزان  عنئئوان عئئامةي مهئئم در پئئا يس نهئئاد آمئئوزش و پئئرورش، تبعئئيض نهئئادی را بئئه 

                  هئئای اقةيئئت   آمئئوزان متعةئئق بئئه گئئروه   توفيقئئات آموزشئئي و پرورشئئي در ميئئان دانئئش   

 ،3در نگئتس و  نئدال   ؛2000 ،2ر و مور سئس ؛ اوسئة 2000، 1فيتزجرالد، فينچ و نئوو اند ) شناخته

                                                 
1. Fitzgerald & Finch & Nove 
2. Osler & Morrison 
3. Derrington & Kendall 
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، نقئل در  2004، 3جئام و  2000، 2ا ت، و ك، و ميكال ةنئد ر ؛2000 ،1پای، لي و بابرا ؛2004

های قومي و نژادی  آموزان اقةيت خصوص دانش ها عمدتاً در (. گرچه ا س پژوهش 2009 مالي، 

   ند. های ما در ا س زمينه حما ت مي نوعي از  افته مهاجر انجام شده است، به

تئر س پيامئد محروميئت و     معةوم شئد؛ مهئم   در شهر تهران نيز، پژوهشيهای  از تحةيل داده 

توفيقئات  »عدم دستيابي بئه  بينا،  آموزان  م دانش های آموزشي و پرورشي برای برابری فرصتنا

در چنئيس شئرا ري   بينئا   آموزان  م دانش عبارت د گر است. به «آموزشي و پرورشي مورد انتظار

آمئوزی خئود،  سئب توفيئق  ننئد.       در انجام تكاليف و وظا ف مورد انتظار دانش «توانند نمي»

 ةتحصيةي، افتادن  ا تجد د  ك  ا چنئد درا از  ئك پا ئ    ةمردودی و تكرار پا  ترك تحصيل،

بودن معدل  ل  ك پا ه، و نيز، ناتواني فزا نده در امور آموزشي و پرورشي، از  تحصيةي و پا يس

 بينای محروم تجربه  مآموزان  دانش مصاد ق عدم توفيقات آموزشي مورد انتظار است  ه توسط

  شوند. مي

بئر  بينئا،   آموزان  ئم  دانش پيامدهای ناشي از تبعيض نهادی/ساختاری در آموزش و پرورش

تاثير گذارده و نوعي تفكر قئالبي و  آموزان  دانش روی نگرش و عمةكرد مد ران، دبيران و سا ر

 ای  ئه ا ئس   گونئه  در ا شئان ا جئاد  ئرده اسئت؛ بئه     بينئا   آمئوزان  ئم   دانش سو افته را راجع به

بينند. مد ران و دبيران  مي را مالزم با ناتواني و ضعف در امور آموزشي و پرورشي آموزان دانش

 هئا بئر ا ئس باورنئد  ئه      ورزنئد. آن  تا آنجا  ه بتواننئد، امتنئاع مئي   آموزان  دانش از پذ رش ا س

توانند درا بخواننئد و هئم مئانع و مئزاحم سئا ر       نمي هم خودبينا   م استثنا ي وآموزان  دانش

  نئار بينئا   آمئوزان  ئم   دانئش  نيئز، در مئواردی، خئود را از   آموزان  دانش شوند. مي نآموزا دانش

نئد.  ا نئاتوان و تنبئل  بينئا،   آمئوزان  ئم   دانش ثير ا س باور است  هأت ها تحت گيرند و روابط آن مي

به توفيقات آموزشي مورد انتظار  ا به عبارت د گر، ناتواني در تحصيل،  يافتسن  ه دست حالي در

واقئع تبعئيض     نئد. در  مئي  آن را تجربئه بينا  آموز  م دانش ای است  ه ت شرا ط تحميةيبرساخ

را بئا معضئل   بينئا   آمئوزان  ئم   دانش ها، نهادی/ساختاری، به شكل محروميت و نابرابری فرصت

انئد بئه طرقئي د گئر، غيئر از       آموزاني  ئه توانسئته   حال، دانش عيس سازد. در مي رو به ناتواني رو

توفيقئات  نداشئتس  و  های برابئری دسئت  ابنئد، معضئل نئاتواني      رش، به فرصتآموزش و پرو

  آموزشي و پرورشي را تجربه نكردند.

                                                 
1.Pye & Lee & Bhabra 
2.Wright & Weekes & McGlaughlin 
3. Judge 
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ة  ابئد. از مقا سئ   مئي   يد بيشئتری أتبينا،  آموزان  م دانش دو دسته ازة واقعيت فوش با مقا س

آمئوزش و  دليئل اتكئای صئرف بئه      آموزاني  ه بئه  اول ) عني دانشة بينای دست  مآموزان  دانش

 هئای برابرسئاز ندارنئد(، بئا     پرورش در امور تحصيةي خود، دسترسي به تسئهيالت و فرصئت  

هئای   صئت توانند به تسئهيالت و فر  مي آموزاني  ه دوم ) عني دانش ةبينای دست  مآموزان  دانش

برابرساز از طر ق خانواده و  ا طرقي غير از آموزش و پرورش، دست  ابنئد(، آسئيب و پيامئد    

دهد. ا ئس   مي ها در آموزش و پرورش، بيش از پيش خود را نشان ت و نابرابری فرصتمحرومي

ها و همچنيس  های فردی و محدود ت هستند و از لحاظ تفاوتبينا  آموزان،  م دانش دو دسته از

 ةواسر آموزشي و پرورشي، وضعيت مشابهي دارند. با ا س تفاوت  ه گروه دوم بهة نيازهای و ژ

سئاز   هئای برابئر   اند بئه فرصئت   ..( توانسته.ز آموزش و پرورش )مانند خانواده وعوامةي خارج ا

 تئر بئه سئا ر    دست  ابند. لذا از لحاظ آموزشي و پرورشي خئود را در شئرا ري نسئبتاً نزد ئك    

دليئل غفةئت از    گرچه از آمئوزش و پئرورش بئه   آموزان  دانش  نند. ا س مي تجربهآموزان  دانش

دليئل دسئتيابي بئه تسئهيالت و      مندند، اما بئه  آموزشي و پرورشي گةه های ر زی ا شان در برنامه

های برابرساز آموزشي و پرورشي )البته خارج از سيستم متعارف آمئوزش و پئرورش(،    فرصت

 شوند و توفيقات مورد انتظار آموزشي و پرورشي خئود را بئه دسئت    نمي ای دچار آسيب جدی

دليل آنكئه نئه از طر ئق     نخست، بهة بينای دست  مآموزان  دانش آورند. ا س در حالي است  ه مي

 هئای برابرسئاز دسئت    نظام مدرسه و آموزش و پرورش و نه از هيچ طر ق د گری بئه فرصئت  

ها، چنان  های جدی و پيامدهای ناشي از محروميت و نابرابری فرصت  ازند، متحمل آسيب نمي

 هستند.  ه ذ ر شد،
استثنا ي )دارای آموزان  دانش گفت: در نهاد آموزش و پرورش، توان مي خالصه طور پ،، به

توفيق نيستند، بةكه در مواجهه با تبعئيض   آسيب بينا ي( لزوماً، در امر تحصيل خود، ناتوان و بي
توانند به توفيقات آموزشي  نمي ها است  ه نهادی/ساختاری،  عني محروميت و نابرابری فرصت

بينا ي، مستقيماً منجئر بئه    ای مانند  م عبارت د گر، آسيب جسمانيمورد انتظار، دست  ابند. به 
 ك عامئل جئدی و   ة واسر شود؛ بةكه آسيب جسماني به نمي عدم توفيقات آموزشي و پرورشي

  رسد. مي پيچيده،  عني تبعيض نهادی/ساختاری به عدم توفيقات آموزشي و پرورشي
  دهد: ا نما ش ميطور شماتيك فرا ند برساخت ناتواني ر مدل ز ر به
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  بحث و برداشت
ا ي و اسئتثن آمئوزان   دانئش  به توفيقات آموزشي و پرورشي، ذاتئي  يافتسن دست ه د د م،  چنان

ساخت، توليد و بازتوليد تبعيض در نهاد آمئوزش و پئرورش اسئت.    ناپذ ر نيست بةكه  اجتنا 
 ه نئاتواني را محصئول    طوری اجتماعي نيز، قابل رؤ ت است. به ا س حقيقت، در سا ر نهادهای

  دانند. مي تبعيض اجتماعي و به عبارت د گر، جامعه
حاضئر، چنئان بئه توفيقئات      پئژوهش دوم، در  ةبينئای دسئت    ئم آموزان  دانش طور  ه همان

ندارند، بسئياری  آموزان  دانش  افتند  ه گو ي هيچ تفاوتي با سا ر مي آموزشي و پرورشي دست
 نند  ه گو ي معةول نيستند. ناتواني تنهئا   مي وزمره خود چنان عملاز افراد معةول در زندگي ر

رو شوند. ا ئس   هآميز ناشي از موانع مصنوعي روب ها با رفتارهای تبعيض  ند  ه آن مي زماني بروز
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دليئل وجئود موانئع حسئي،      های شهری  ا به به سازه نداشتس تواند ناشي از دسترسي مي تبعيض
بئا   طور  ئه  شود  عني همان نمي ن منصفانه برخوردباشد. با معةوالنگرشي، اقتصادی و شناختي 

شود. از هر د دگاهي  ه به معةوليئت نگئاه    نمي شود با آنان برخورد مي معةول برخورد افراد غير
  (.2002آلبرشت،  ؛2001توانيم ببينيم )فا فر،  مي در برساخت ناتواني، تبعيض اجتماعي را  نيم،

های اجتماعي اسئت،   اجتماع است، مبتني بر مكانيسمة اني برساختا س درست است  ه ناتو
به  ك آسيب مربو  است، محمةي برای ستم است، جهت زندگي مستقل نياز به خدماتي دارد، 

انسان اسئت و بئه مفهئوم    ة شناسي اشتباه است، مبتني بر غفةت از پيوستار تجرب محصول هستي
دهئد،   مئي  باال، تبعيض مانند نخ تسبيحي به آنچه رخ های گاه د دة نرمال متكي است، اما در هم

خصوص معةوليت  ها و رو كردهای نظری را در نسخهة بخشد. ا س تبعيض است  ه هم مي معنا
(. به ا س معني  ه در پارادا م معةوليت، برای تبييس برساخت 2005 ند )فا فر،  مي به هم مربو 

 پيوند افراد دارای آسيب جسئماني بئه نئاتواني   ة اجتماعي ناتواني،  ه تبعيض اجتماعي را واسر
شناسي  ها و رو كردهای مختةف معةوليت جامعه نظران نسخه توان به تمامي صاحب مي داند، مي

  ن( ارجاع داد.معةوال
و ئژه محروميئت و نئابرابری     (، بئه 2002)هئالو،   ن، در تمام اشئكال آن تبعيض عةيه معةوال

ای اجتمئاعي مختةئف، از خئانواده و آمئوزش و پئرورش      ها در برس جامعه و در نهاده فرصت
ها در  ر زی ها و برنامه گذاری  ند. سياست مي های شهری، عمل گرفته، تا بازار  ار و حتي محيط

طئور   اند  ئه بئه   ای شكل گرفته گونه نهادهای مختةف اجتماعي در  ك فرا ند تار خي مستمر به
ن سازند. پيامد مهم ا س تبعيض برای معةوال مي الن اعمنهادی/ساختاری، تبعيض را عةيه معةوال

سئازی افئراد دارای     ئه در نهئاد آمئوزش و پئرورش د ئد م، نئاتوان       و البته  ل جامعه، چنئان 
 نئد،   مئي  نقش مهمي  ه تبعئيض در فهئم آن ا فئا   ة واسر های جسماني است. ناتواني به آسيب

كي. سياسئت )شئامل   شود و نئه  ئك موضئوع سئالمتي و پزشئ      مي موضوعي سياسي محسو 
هئا بئه    سازد. قئوانيس و سياسئت   مي ها، افراد را ناتوان ( با تجو ز برخي رفتارها و فعاليت قوانيس

 نئد  ئه ا ئس     مئي  معةول توليد ثری، انتظارات رفتاری معيني را در ذهس افراد غيرؤبسيار مة شيو
ا ئس انتظئارات در    یالقا ها با . قوانيس و سياستدشو مي انتظارات بر افراد دارای معةوليت حمل

واقعيئت   شوند  ه الزاماً مي منجر 1«هخود ساخت»نوعي ناتواني  معةول، به مورد افراد معةول و غير
  (.1922، 2ندارد )لياچوو تز

عنئوان   توان گفت، معةوليت ذاتاً با ناتواني مالزم نيست؛ بةكه معةوليت به مي عبارت د گر به
 با  ك واقعيت اجتماعي  عني تبعيض، تبد ل به ناتواني  ك واقعيت ز ستي در معرض و تعامل

                                                 
1. Self-inflicted  
2. Liachowitz  
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ای اجتمئاعي اسئت  ئه توسئط      توانيم نتيجه بگير م  ه ناتواني پد ده مي شود. به ا س ترتيب مي
  شود. مي نهادهای اجتماعي و از طر ق مكانيسم تبعيض نهادی/ساختاری برساخت

  

 

 

 

 

  پيشنهادات
اجتمئاعي جئدی، با ئد مئورد توجئه      ة ةلعنوان  ئك مسئ   از آنچه گذشت در افتيم  ه ناتواني به

های مناسب و  ارامئد   ر زان اجتماعي قرار گيرد تا با مداخالت و درمان و برنامه ارانذگ سياست
ةه بپردازند. ا س مقاله در حد و جا گاه خود اميئدوار اسئت   لتخفيف و حل مسدر جهت  نترل، 

ن عةمي فرهنگي و اجتماعي جامعه را به حساسيت موضوع جةب  ئرده باشئد   والل ه توجه مس
ا شئان  ة های منتج از ا س مقاله مئورد دقئت و اسئتفاد    و توصيه هاو نيز اميدوار است  ه پيشنهاد

  .شودواقع 
هئای مئالي، عةمئي و زمئاني مناسئب بئرای انجئام         تخصئيص سئرما ه  عرف توجئه و  . 1

جوانب و ابعئاد مختةئف موضئوع    ة شناختي  اربردی  ارامد در هم تر جامعه های وسيع پژوهش
  منظور حل مسائل اجتماعي منبعث از آن. معةوليت و ناتواني به

ر نهادهئای  توانئد د  مئي  از آنجا ي  ه ناتواني مولود تبعيض اجتمئاعي اسئت و تبعئيض   . 2
آميئز بئه    هئا و عمةكردهئا و سئاختارهای تبعئيض     اجتماعي توليد و بازتوليد شود، رفع سياست

هئای تخصئيص منئابع و     هئا و رو ئه   اشكال مختةئف، از طر ئق بئازنگری و اصئالم سياسئت     
ای  ئه منربئق بئا حقئوش تمئامي آحئاد جامعئه و         گونه به های اجتماعي )به معنای عام( فرصت

  ها باشد، ضروری است. های فردی آن متناسب با تفاوت

ثير و جر ان آن در تمئامي  أبودن ت دليل بنيادی و دائمي توجه به نهاد آموزش و پرورش به. 3
های مختةف جامعه، و رفع تبعيضات نهادی و ساختاری از ا س نهاد مهم، در  طول عمر و بخش

 
 
 
 
 
 
 X 

واقعيت ز ستي، 
 معةوليت

 اجتماعي،واقعيت 
 ساختاریتبعيض نهادي/

 ناتواني

 اجتماعي  نهادهاي 
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 يفيئت زنئدگي اجتمئاعي،    ن و نيز  ئل جامعئه و ارتقئای سئرح و     سازی معةوال جهت توانمند
  شود. مي يم رفع تبعيض و ناتواني پيشنهادظعنوان نخستيس گام حر ت ع به

هئا و   از آنجا ي  ه مكانيسم تبعيض را )در  ك برش مقرعئي( جر ئاني صئادره از ال ئه    . 4
 ابئد و در   مئي  تئر عينيئت و تجةئي    سروم پا يس سروم باال ي آموزش و پرورش د د م  ه در

شروع حر ت رفع تبعيض و ناتواني را از سئروم  ة شود، ا س مقاله، نقر مي ظاهرهيلت ناتواني 
   ند. مي ستادی آموزش و پرورش توصيه

 هئا، سئازماندهي و مئد ر ت،    ، بازنگری در سياستپژوهشها و نتا ج ا س  اساا  افته بر. 5
 تمئامي ای  ئه   گونئه  ر زی نيئروی انسئاني و تخصئيص بودجئه و امكانئات بئه       تربيت و برنامه

هئا   های فئردی شئود و رفئع محروميئت و برابرسئازی فرصئت       را با لحاظ و ژگيآموزان  دانش
  شود. مي های فردی، توصيه متناسب با تفاوت
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