
 

 به نام خدا

 ان نامه کارشناسی ارشدیپا چکیده

 بررسی کارکردهای مدارس خودگردان در تهران 

 نادر موسوی 

 کارکردهای بررسی نیز و توسعه تاسیس، اجتماعی  های زمینه بررسی  اثر این  موضوع

 مطمح  چیز هر از بیش آنچه تحقیق این در. باشد می  ایران  در افغان خودگردان مدارس

 و  ایران در  خودگردان مدارس توسعه و تاسیس اجتماعی های زمینه واکاوی بوده محقق نظر

. دهند می تشکیل را پژوهش اصلی سواالت که  است مدارس این کارکردهای به ویژه توجه

  و آموزش شناسی جامعه حوزه نظران صاحب برخی آراء بیان به نظری مباحث خصوص  در

 این بر مبتنی را تحقیق میدان به ورود برای نیاز مورد ای زمینه دانش و پرداخته، پرورش

 گیپیچید از که موضوع این به پرداختن شناسی روش با  رابطه در. است آمده فراهم آراء

  و  سازوکارها و مدارس کنشگران های انگیزه مطالعه است، برخوردار ییامحتو های

  روش  های تکنیک از  استفاده نیازمند مدارس این کارکردهای نیز و ایشان استراتژیهای 

 نظریه  تحقیق، روش با پژوهش این مطالعه مورد موضوع تناسب جهت لذا باشد؛ می  کیفی

 مورد  پدیده اجتماعی عرصه و ذهنی معانی ساحت  وارد بتوانیم بهتر تا برگزیدیم را مبنایی

 معلمین، از  تن 47 با تحقیق این در مجموع در. بپردازیم آن تحلیل به و شده  بررسی

  مصاحبۀ  تهران شهر در خودگردان مدارس با مرتبط والدین و فعاالن موسسین، مدیران،

  566 مجموع در مفاهیم کدگذاری و ها داده تفسیر مرحله در.  است آمده عمل به عمیق

  21 ذیل کدها این و گردید استخراج ها مصاحبه این شده پیاده متن از( خرد مفاهیم) باز کد

  21 تحلیل نمودن یکپارچه برای و  اول مرحله دو طی از پس. گرفتند قرار مختلف مقوله

 روایت  نهایت در که دادیم ارتباط یکدیگر به ای هسته مقوله  5 قالب در را محوری مقوله

 در که تحلیل این اصلی خط. نمودیم استخراج مقوالت این  از را افغان خودگردان مدارس



 باشد، می ایران  در خودگردان مدارس یعنی تحقیق مورد پدیده درباره توصیفی روایتی واقع

 اجتماعی های زمینه مقوله ابتدا در  ترتیب به مقوله پنج این. بود ای هسته  مقوله پنج شامل

 فرایند؛ شروع ای زمینه شرایط عنوان به ایران  در خودگردان مدارس توسعه و تاسیس

 به فعلی وضع در که ساختاری عوامل  عنوان به فرصتها  نیز و ها چالش مقوله دو سپس

 توسعه و تاسیس جا این در که متقابل کنش/کنش راهبردهای بر و دارند  تعلق پدیده ظهور

 فعالین راهبردی های کنش مقوله بعد مرحله در گذارند؛ تاثیر باشد می  خودگردان مدارس

 مقوله  سرانجام و خاص، شده مشاهده  شرایط با برخورد و اداره کنترل، برای و مدارس

 . جریان این پیامد مثابه به مدارس  کارکردهای

 

 

 کشور  مستقیم اشغال و( روسیه ) سابق شوروی و ایران سیاسی مسائل مهاجرت اول  دهه در

 به بیشتر توجه موجب داشت قرار ایران دولت اعتراض  مورد که شوروی توسط افغانستان

 نیروهای خروج با ولی. شد می برخورد ایرانی شهروندان همچون  مهاجرین با و بود مهاجرین

  آن تا که قانونی محدودیتهای تدریج به عراق، و ایران جنگ اتمام و 1368 سال در روس

 پدیده  که بود زمان این در. شد بیشتر مهاجرین بر  شد نمی لحاظ جدی صورت به زمان

 مدارس پدیده و ایران به افغانستان از انسانی نیروهای قاچاق همچون  جدیدی های

 اتباع  حضور برای که مقرراتی و قوانین طبق زیرا  گرفت خود  به جدیدتری شکل خودگردان

 و تحصیل برای هایی محدودیت شد نمی اجرا جدی صورت به زمان آن تا اما داشت  وجود

 در فقط تحصیل  حق مهاجرین فرزندان  که ترتیب این به بود شده لحاظ مهاجرین تردد

  برای  همینطور و بود شده صادر آنان سرپرست اقامتی مدرک که داشتند را شهرهایی همان

 .بود الزم اقامتی مدرک داشتن مدرسه در نام ثبت و تحصیل ادامه



  مدرک  دارای  که کسانی دسته یک: اند دسته دو ایران در حاضر افغانی اتباع کلی طور به

 ایران در حضور قانونی مجوز دارای که کسانی دوم گروه و هستند ایران در مجاز  اقامتی

 قاچاق صورت  به یا به اخیر دسته. کنند می زندگی ایران در قانونی غیر شکل به و نیستند،

  ایران در حضورشان روادید، مهلت اتمام با یا و شده ایران اسالمی جمهوری مرزهای وارد

 کشاورزی، سازی، ساختمان قبیل از کارهایی به افراد این. شود می محسوب قانونی غیر

  ازدواج  بعضاً شده، مشغول... و فروشی دست ها، مرغداری و ها گاوداری کفاشی، خیاطی،

 روی هر به. اند داده انتقال ایران به را خود خانواده یا و اند شده فرزند صاحب و اند نموده

 تحصیل  به عالقمند افغانها از ای عده که است، شده باعث ایران در طوالنی  حضور

 آموزشی فرهنگی، اجتماعی، شرایط با وفاق یعنی طریق، این از شاید تا. شوند فرزندانشان 

 شد گفته که همانطور. آورند دست به جامعه در را هایی موقعیت و مشاغل بتوانند ایران

 زمینه  در و  رود می شمار  به افغانی مهاجران متصدی  ایران، اسالمی جمهوری دولت

  اتباع  از دسته  آن برای تنها را تحصیل شرایط و دارد را خود خاص  آموزشی شرایط آموزش

  هرساله  که  داشت دور نظر از نباید و هستند اقامتی مجوز دارای که آورد می فراهم  افغانی

 حال در) هستند تحصیل به مشغول دولتی مدارس در افغانی آموز دانش  هزار صد از بیش

 که اند تحصیل به مشغول  ایران مدارس در عراقی و افغانی  آموزدانش هزار 145 حاضر

  بازگشت برای افغانی کودکان تحصیل  محرومیت از. »هستند افغانی آنان نفر هزار 130

  برابر  امکاناتی از و« 1386 فروردین 18 شنبه مورخ ملی،  اعتماد روزنامه. نکنیم استفاده

 تحصیل از قانونی، غیر افغانی مهاجران میان این در. برخوردارند ایران آموزان دانش سایر

 افغانی خودگردان مدارس نام به  ساختاری گیری شکل سبب مساله این. مانند می باز

 های کرده تحصیل را مدارس این. است شده اعالم قانونی غیر آنها فعالیت که  گردیده،

  .کنند می مدیریت ایرانی های کرده   تحصیل اوقات گاهی و ایران در حاضر افغانی



  هنجارهای  و ها ارزش برخالف تنها نه مذکور مدارس که است آن میان این در مهم مسئله

  تدریس  کتب. جریانند در اصول این جهت در دقیقاً بلکه کنند، نمی حرکت ایران  جامعه

  این های برنامه فوق و ایران پرورش و آموزش وزارت مصوب کتب مدارس، این در شده

. باشد می ایران در حاکم فرهنگ با  متناسب شده،  گردآوری شواهد استناد به نیز  مدارس

 در . کند پذیری  جامعه ایران، جامعه با متناسب را افغانی آموز دانش تواند می موارد این

 به خود فرهنگ اشاعه حتی و انتقال جهت زیادی  مقادیر ساالنه کشورها از برخی حالیکه

 در را( فرهنگ انتقال) فرایند این هیاهو از دور به مدارس این کنند، می هزینه جوامع، سایر

 .دهند می انجام ایران  جامعه


