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Background and Objectives: Nomadic life is fraught with complexities for the nomadic teachers 
who have experienced it themselves, and if the teachers who enter it do not have enough knowledge, 
they will not be able to provide useful services to the people who deserve the best. The aim of the 
present study is to investigate teachers' experiences and perceptions of educational challenges and 
limitations in nomadic primary schools. 
Methods: To understand the lived experience of teachers, descriptive phenomenological methods 
of qualitative research approaches have been used. Samples were selected from teachers who had 
served in tribal schools for more than three years. 15 teachers with the mentioned characteristics 
were found. Data were collected and then written through semi-structured interviews and targeted 
observations. The text analysis of the interviews was done manually using a clerical model. The 
reliability of the findings was obtained through repeated inquiries and review by reviewers-
participants and informants . 
Findings: Based on the research findings, the experiences of these teachers can be categorized into 
three sections: ecological challenges, motivational challenges and curriculum challenges. It included 
ecological challenges, early marriage, frequent absences, insistence on punishment, and restriction 
of primary education, bilingualism, and student labor. Motivational challenges include academic 
interest, school as a place to have fun, drop out of school, and limit learning to school. The challenges 
of the curriculum included descriptive assessment, a centralized curriculum, educational facilities, 
and time . 
Conclusion: The findings showed that the teachers studied experienced different limitations from 

teaching in nomadic schools and faced a number of challenges in the teaching process as a whole. 
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 یاست. اگر معلمان یدگیچیاند، سرشار از پکه خود آن را تجربه کرده یریمعلمان عشا یبرا یریعشا یزندگپیشینه و اهداف: 

 هانیبهتر ستهیکه شا یمردم یبرخوردار نباشند، قادر نخواهند بود برا یکاف یاز آگاه شوندیم یریکه وارد مدارس عشا

 هایآموزگاران، از چالش هایادراک و هاو فهم تجربه فیسودمند انجام دهند. هدف پژوهش حاضر توص یهستند، خدمات

  .باشدیم یریعشا ییآموزش در مدارس ابتدا
استفاده شد. تعداد  یفیتوص یشناس داریو  روش پد یفیپژوهش ک کردیآموزگاران، از رو ستهیدرک تجارب ز یبراروش ها: 

و مشاهده هدفمند  افتهیساختار  مهین هایمصاحبه قطری از هاداده. شد انتخاب کننده نفر از آموزگاران، به عنوان مشارکت 15

 افتههای یریانجام شد. اعتماد پذ یزیکال یو با استفاده از الگو یدست صورتها به متن مصاحبه لیو تحل هیشد. تجز یگردآور

  .آمد دست به خبرگان و کنندگان توسط مشارکت یو مطالعه مکرر و بازنگر وریبا استفاده از غوطه

و  یزشیانگ ،یبوم شناخت یتجارب مشارکت کنندگان را در سه مضمون اصل توانیپژوهش م های افتهی ادیبر بنیافته ها: 

 ه،یمکرر، اصرار بر تنب یها بتیشامل: ازدواج زود هنگام، غ یبوم شناخت هایکرد. چالش فیو توص یدسته بند یبرنامه درس

در بر دارنده،  یزشیانگ یکار بود. چالش ها یرویآموز به عنوان ن شو دان یدو زبانگ ،ییمحدود نمودن آموزش بر دوره ابتدا

 هایچالش ن،یباشد. همچن یبه مدرسه م یریادگی دیو تحد لیترک تحص ح،یمدرسه به مانند محل تفر ،یلیرغبت تحص

  .باشدیو زمان م یمتمرکز، امکانات آموزش یبرنامه درس ،یفیک یابیشامل ارزش یبرنامه درس

تجربه  یریدر مدارس عشا سیرا از تدر یمتفاوت یهاتینشان داد که آموزگاران مورد مطالعه، محدود جینتانتیجه گیری: 

  باشد. یامر م انیمتول ژهیتوجه و ازمندیآموزش روبرو هستند که ن ندیدر فرا ایدهیعد هایچالش با مجموع در و اند کرده
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 مقدمه 

های مختلف شنیده شود؛ یکی از این نظام تعلیم وتربیت جایگاهی است که باید درآن صداهای گروه همانا

تواند در انحصار ها جامعة عشایری است. آموزش و پرورش مداوم حقی است مسلم برای تمامی افراد و نمیگروه

ین حق مسلم گردد های جغرافیایی و فرهنگی نبایستی مانع دستیابی به اقرار گیرد، پس محدودیت

اند که در بافت اجتماعی و مند دانستهای زمینه(. بسیاری از صاحبنظران، تربیت را مقوله1389)فیوضات،

بخشد. تعلیم وتربیت نوین، انحصار طلبی و نخبه پروری فرهنگی جامعه شکل گرفته و نیز به طور متقابل اثر می

(. تعلیم و تربیت 1،2004برای همه فراگیران است )بلیکی های آموزشیپذیرد و خواهان برابری فرصترا نمی

های تعلیم شود که هدف عمده آن برابری فرصتای از این تعلیم و تربیت محسوب میچند فرهنگی نمونه

ه درسی چند (. در واقع برنام2،2005های مختلف فرهنگی است )بنکسوتربیتی برای نژادها، اقوام و گروه

های نظام آموزشی ای است که بر تنوع قومی و فرهنگی تاکید می کند و بر تمامی بخشفرهنگی ایده یا فلسفه

های خاص (. براین اساس، نظام تعلیم و تربیت بایستی متاثر از ویژگی3،2011گذارد )پرکینس و مبرتتاثیر می

اگیران خاص شکل ها و نیاز های فردر منطقه باشد و بر اساس شرایط محیطی و جغرافیایی، امکانات، کمبود

ریزی متمرکز حاکم بر نظام آموزشی کشور های موجود و وجود نظام برنامهعدم توجه به خرده فرهنگ. بگیرد

کند )یاریقلی و صیادی، بیش از پیش شکاف بین اهداف و حوزه نظر را با واقعیت و حوزه عمل نمایان می

1395.) 

خود را  خود، برای آموزش و پرورش هم راه و رسم هر کشوری با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم درون 

هایی  که در تها، باورها و سنهای درون هر کشور نیز با توجه به ارزشها و خرده فرهنگدارد. حتی قومیت

ا در کشور ما هزندگی دارند؛ باید تعلیم و تربیتی مختص خودشان را داشته باشند. از جمله این خرده فرهنگ

جامعه  طلبدای را میزندگی )کوچ نشینی( و آداب و رسوم خاص، آموزش و پرورش ویژه که به لحاظ شیوه

آید. برای درک چنین عشایر است. فهم پدیده تعلیم و تربیت در مدارس عشایری موضوع بکری به شمار می

مشکالت را  هاجریانی، باید در میان مردمان عشایری زندگی کرد و به زندگی آنها وارد شد و همانند خود آن

هایی از سرزمینی که عدالت آموزشی و آموزش درک کرد. در این وضعیت، این فهم حاصل می شود که در گوشه

 گذرد؟عمومی برای همگان چندین دهه شعار برای مردم بوده است، واقعاَ چه می

جامعه باشد. نظام تواند زمینه ساز رشد تمام اقشار آموزش و پرورش با توزیع مناسب و متعادل امکانات می

های تربیتی جوامع دارد رسالت و جایگاه دهی به بنیانبدیلی که در شکلآموزش ابتدایی به دلیل نقش بی

توان تعالی جامعه و تحقق اهداف کالن آن را متاثر (. به نحوی که می2010، و همکاران 4واالیی دارد )کرنستون

عشایر یکی از عوامل اصلی تحول به سمت توسعه است. در  از کیفیت این نظام دانست. آموزش و پرورش برای

حقیقت آموزش نه تنها باعث پیشرفت اقتصادی عشایر شده است، بلکه در تقویت فرهنگی جوامع عشایر نیز 

(. شناخت 5،2014های جدید زندگی کمک کرده است )کابیتا کوماریها در رفع چالشدخیل بوده است و به آن

                                                           
1 . Bleakley 
2 . Banks 
3 . Perkins & Mebert 
4 . Cranston 
5 . Kabita Kumari 
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های آینده این ریزیشود که در برنامهایی مناطق عشایری در ابعاد گوناگون، باعث میتنگناهای مدارس ابتد

ای از زندگی آینده فرزندان خود داشته باشند و در ها تصویر زندهها و مشکالت برطرف شود و اقلیتکمبود

کودکان جامعه  تعلیم وتربیت آنان کمبودی را احساس نکنند و آموزش و پرورش نیز خدمات یکسانی به تمام

در این میان، های آموزشی جوامع مختلف وجود دارد. های فراوانی در بین نظامداشته باشد. تفاوت و گوناگونی

ها، اقوام و فرهنگها و عقاید متفاوت های آموزشی و فرهنگی، با واقعیت وجودی هویتمدارس به عنوان محیط

  روبرو هستند.

شهری برای دریافت آموزش با مشکالت اجتماعی و روانی مختلفی  جامعه عشایری در مقایسه با جامعه

، 1روبرو هستند. آموزش عشایر مانند آموزش عادی نیست و به اقدامات ویژه دولت نیاز دارد )ساویتری و هوناکری

های آموزشی عشایر با مناطق شهری و روستایی، پایین بودن نرخ بیسوادی، (. با توجه به فاصله شاخص2018

های های مهارتی، کم توجهی به امور فرهنگی و مذهبی آنان در جریان برنامهه مندی اندک آنان از آموزشبهر

های ویژه برای ارائه و ارتقاء خدمات آموزشی، فرهنگی و مذهبی و توسعه، ضرورت تدوین طرح ها و برنامه

روز و مقتضیات عصر حاضر، با محور ها و شرایط کاهش فاصله برخورداری آنان از این خدمات، متناسب با نیاز

 (.1395شود )مصوبه هیات وزیران، ها و نهادهای متولی ذیربط، بیش از پیش احساس میقرار دادن دستگاه

های مختلف هستند. در طول بسیاری از کشورها مانند ایران، به طور مستقیم، درگیر تنوع اقوام و فرهنگ

عشایر در مردمان  وستایی و عشایری در ایران  وجود داشته است.های شهری، رتاریخ، سه جامعه با ویژگی

کنند و در جستجوی آب و مراتع برای حیوانات خود از مکانی به مکان مناطق جغرافیایی مختلفی زندگی می

کنند. کوچندگی این جوامع، آموزش فرزندانشان را با خطر بزرگی مواجه کرده است. زیرا فرزندان دیگر کوچ می

  .(2،2019، به ناچار، در مدتی که قرار است در مدرسه باشند، به پرورش دام مشغواند )اسماعیل علیعشایر

ها دامپروری، ماهیگیری، شکار های اقتصادی آنان ضروری است. این فعالیتحرکت و کوچ عشایر برای فعالیت

ه بشریت قدیمی است و ویژگی (. زندگی عشایری به انداز2009و همکاران،  3شود )کراتلیو ... را شامل می

، 4ها واکنش در برابر شرایط خصمانه یا نامساعد طبیعت در امر معیشت آنهاست )بالجی الحسنمشترک آن

2011.) 

های ساالنه آمار آموزشی در رود و گزارشحق برخورداری از آموزش از جمله حقوق بشر به شمار می

اندکی در برخورداری از این حق اجتماعی است. یکی از مصادیق های مقیاس ملی و بین المللی نمایانگر پیشرفت

عدالت آموزشی برخورداری از حق تحصیل بدون توجه به زندگی در محیط شهری یا روستایی و عشایری است. 

جوامع عشایری به دلیل فقدان مداخالت دولت در مورد نیازهای آموزشی فرزندانشان از محرومیت بیشتری 

شود. ) اسماعیل اهای تحصیلی کودکان عشایر به دلیل شیوه زندگی متحرکشان محقق نمیبرخوردارند و روی

ها به حضور در عرصه جهانی، ( در آستانه عصر جدید و نیاز دولت2003) 5(. به اعتقاد توماسوسکی2019علی، 

متعهد به تامین ها باشد. بر این اساس دولتها الزامی میتوجه ویژه به آموزش به عنوان یک حق برای ملت

آموزش برای تک تک افراد جامعه خود هستند. هر چند نسبت جمعیت عشایر کمتر از جمعیت شهر و روستا 

                                                           
1 . Satyasavitri & Honakeri 
2 . Ismail Ali 
3 . Kratli 
4 . Alhassan, Bolaji 
5. Tomasevski  
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-اقتصادی بخشی از ساختار تاریخی -است لیکن جامعه عشایری در ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی

 سیاسی و فرهنگی و عضو فعال از پیکره جامعه ملی است.

های مختلف در آفریقا، ها نفر از جوامع عشایر به صورتدهد که میلیونالمللی نیز نشان میشواهد بین 

اند که یکی از فقیرترین و آسیب پذیرترین خاورمیانه، جنوب و غرب آسیای مرکزی به گذران زندگی مشغول

یان آسیای جنوبی (. در این م2013، 1شوند )شاگری و همکاراناقشار از نظر فرهنگی و اقتصادی محسوب می

 (.2011، 2باالترین جمعیت عشایری جهان را داراست )شارما

های ها و محدودیتبا بررسی در تحقیقات انجام شده پیشین در دسترس، پژوهشی که مستقیم به چالش

اره عشایر و عشایر در حوزه آموزش و فرهنگ پرداخته شود مالحظه نگردید. هر چند پژوهشگران مطالعاتی درب

توان به پژوهش یها مترین آناند که از مرتبطاند و به نتایج قابل توجهی نیز دست یافتهزش انجام دادهآمو

عشایر  های آموزشی دانش آموزان( اشاره کرد که در پژوهشی به فرصت1396حیدرزادگان و صندوقداران )

استان در  آموزشی مناطق عشایریاستان سیستان و بلوچستان پرداخته اند که نتایج تحقیق نشان داد نظام 

ع معلمان در های نرخ گذر تحصیلی، ضریب بهره برداری از فضای آموزشی، نرخ تراکم و نحوه توزیتمام شاخص

ن نابرابر آهای آموزشی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد و فرصت

 است. 

 بتداییا مدارس درسی ریزی برنامه هاومشکالت آسیب ارزیابی" عنوان با( 1395) نتایج پژوهش باستان

 دارای عشایر سیدر های برنامه که نشان داد  " بومی ومردم معلمان نظر از بویراحمد و کهگیلویه استان عشایر

 کافی فرصت ننداد والدین، سوادی کم ها،بچه به توجهی کم: ها شاملاست که برخی از آن فراوانی های آسیب

 دانش ودنب دور فرهنگی، و اقلیمی شرایط به توجهی کم گروهی، بحث امکان عدم مسائل، حل برای هابچه به

 انشد برای دروس محتوای زیاد حجم آموزان، دانش برای دروس محتوای نبودن جذاب جامعه، از آموزان

 اسبمن آموزان، دانش هویت عدم درسی، های کتاب تجدید عدم تدریس، نامناسب کیفیت عشایری، آموزان

 عدم اشتی،بهد امکانات فقر سالم، آشامیدنی آب به نداشتن دسترسی آموزشی، امکانات بودن کالس،کم نبودن

 می باشد. و ... برق، نیروی به عشایری مدارس نبودن مجهز روز، تکنولوژی از استفاده

 از بازمانده کودکان جذب هایشیوه و موانع بررسی"(  در پژوهشی با عنوان 1396تورانی و عارف نژاد )

 موانع جغرافیایی، موانع فردی، موانع فرهنگی، موانع که دادند نشان "وعشایری روستایی مناطق در تحصیل

که هرکدام به نوبه خود در مدارس روستایی و عشایری به عنوان  جذب هایشیوه و سازمانی موانع اقتصادی،

( در پژوهشی موردی رابطه زمان کوچ عشایر و زمان 1394عبدلی )ن، همچنیکردند. موانع نقش آفرینی می

آموزش در مدارس عشایری را بررسی کرده است نتایج تحقیق ، به هم ریختن برنامه ریزی درسی اموزشی 

مدرسه، شتاب در آموزش مطالب درسی، و به انجام نرسیدن آموزش کتاب های دانش آموزان در پایان سال را 

بررسی و تحلیل اهداف تعلیم وتربیت عشایر »( در پژوهشی با عنوان 1397عباسی)و در نهایت،  نشان می دهد.

هدف سازمان  9با ترسیم شبکه مضامین به « با تکیه بر دیدگاههای تربیتی بهمن بیگی:تحلیل محتوای کیفی

، کاهش فاصله مضمون جزئی دست یافته است که بعد از سوادآموزی اهداف تقویت کیفیت علمی 94دهنده و 

                                                           
1. Shagari & etal 
2 . Sharma 
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طبقاتی ترویج زبان فارسی، تقویت و ترویج روحیه شهامت و شجاعت، تکریم جایگاه زن در جامعه عشایری، در 

  این نظام آموزشی از اولویت بیشتری برخوردارند و اهداف سیاسی و اعتقادی از اولویت کمتری برخوردارند.

های مناسب برای رفع شناسند و با طراحی فعالیتهای یادگیری دانش آموزان را میمعلمان محدودیت

کنند و خود یادگیرنده مادام العمر و یک پژوهشگر آموزشی و پرورشی هستند. معلمان عنصر ها اقدام میآن

بنابراین استفاده از تجارب معلمان در بررسی  آیند.اصلی هر گونه تحول در نظام آموزش و پرورش به شمار می 

آموزشی مدارس عشایری می تواند در ارتقای بهره وری در مدرسه که نیازمند مشارکت  ها و مشکالتچالش

هاست، تاثیر تمامی افراد جامعه به ویژه مسئوالن، کارکنان آموزشی، دانش آموزان و اولیای آن همه جانبه

آموزش در ای شفاف ، ضمن توصیف، تحلیل هدف این پژوهش این است تا همچون آیینه بسزایی داشته باشد.

های آموزش، پیامد ها و محدودیتمناطق عشایری و انعکاس ادراکات آموزگاران عشایری در خصوص چالش

های های آن را بر کیفیت تحصیلی و گذر تحصیلی این دانش آموزان بازنمایی کند. با آگاهی از حساسیت

بر شناسایی کمبود ها و مشکالت  موقعیتی و ماهیت شغلی معلمان ابتدایی در مناطق عشایر نشین سعی گردید

ها آموزشی تمرکز گردد تا از رهگذر شناخت این محدودیت ها به منظور ارتقاء وضعیت موجود و رفع چالش

 هایی پیشنهاد گردد. راهکار

های آموزش در مدارس دوره ابتدایی عشایری، با توجه به موضوع و مسئله پژوهش، مطالعه و واکاوی چالش

شود. در صورت عدم توجه به این شکاف، عدالت اجتماعی و بویژه  عدالت ژوهشی محسوب میپ خألبه نوعی 

ها بازتولید خواهد شد. از پیامدهای دیگر عدم توجه آموزشی به خوبی محقق نگردیده؛ و همچنان این نابرابری

تحصیلی و  ترک تحصیل  به این موضوع، رشد روز افزون تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل و در نتیجه افت

 باشند:با توجه به ماهیت نظری و فلسفی پژوهش، نگارندگان درصدد پاسخ به سوال کلی زیر میخواهد بود. 

 یست؟های آموزگاران چاز دریچه تجارب زیسته و ادراک، دوره ابتدایی عشایریآموزش در مدارس های چالش

 روش پژوهش

در بین آموزگاران 1397-98یدارشناسی توصیفی در سالتحصیلی روش پداین مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و 

های کمی، انعطاف و عمق پژوهشاز آنجا که ابتدایی عشایری آموزش و پرورش شهرستان چاراویماق انجام شد. 

ترین روش برای شناخت عمیق تجربه و معنای یک پدیده پیچیده؛ پدیدار شناسی الزم را ندارند، لذا مناسب

پژوهش پدیدار شناسی پژوهشی است که هدف آن توضیح صریح و شناسایی پدیده ها است، آن گونه . باشدمی

به عبارت دیگر پدیدارشناسی سعی بر آن دارد که به شناخت  که در موقعیتی خاص توسط افراد، ادراک شده اند.

ژوهش آموزگاران، افرادی هستند که در این پ. از پدیده، از طریق پی بردن به درک افراد از آن پدیده، ارج نهد

توان ماهیت تجربه آنان را از اند؛ بنابراین از طریق پژوهش پدیدارشناسی میپژوهش در عمل را تجربه کرده

 های موجود در آموزش و پرورش عشایری درک کرد.چالش
کنند عالیت میجامعه پژوهشی عبارت از آموزگارانی است که در مناطق عشایری در شهرستان چاراویماق ف

کنندگان به پژوهش و همچنین سابقه بیش از سه سال تدریس در مدارس عشایری از معیارهای ورود مشارکت

مشارکت 15ها به حالت اشباع ادامه یافت و منجر به انتخاب گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن دادهبود. نمونه

 کننده شد. 
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ه صحبت بترین سواالت یعنی سواالت توصیفی  برای تشویق  سواالت جلسات مصاحبه با استفاده از ساده

تجربیات خود را  داد تا آزادانه افکار وشروع شد؛ سپس سواالت باز مطرح شد که این اختیار را به پاسخگو می

به هایی بر هایی که پرسیده شد عبارت بود از: چالش های موجود بیشتر از چه جنبیان کند. برخی از سوال

ق و خاطراتی های موفق، ناموفیا چه تجربهو  ؟رورش دانش آموزان عشایر منطقه تاثیر گذارهستندآموزش و پ

. مثل ها سواالت ژرفکاو و پیگیر مطرح شددر خالل صحبت ؟از حضور و تدریس در مدارس عشایری دارید

 "می توانید یک نمونه مثال بزنید." "بیشتر توضیح می دهید؟"

تا  40نیاز از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. زمان هر مصاحبه بین برای حصول اطالعات مورد 

ست کردن پیش فرض 60 صل تجربه و مطالعه بود، قبل از دقیقه به طول انجامید. با فهر های محققین که حا

ول برای حص   ها بر نتیجه پژوهش جلوگیری به عمل آمد. ها و نیز در جریان کار از تأثیر آنجمع آوری داده

های پژوهش از ارزیابی خبرگان و کیفی کاران متخص   ص، روش مطالعه اطمینان از قابلیت اعتمادپذیری داده

ها آسیبی ببینند استفاده ها، خالصه سازی و دسته بندی اطالعات بدون اینکه دادهمکرر، مقایسه مستمر داده

شت صاحبه، یاددا شده بر رویشد. به نحوی که پس از هر م شارکت کننده داده  های پیاده  کاغذ مجدداً به م

به صورت  هاو تحلیل داده های وی داشت، مشخص و اصالح گردد. تجزیهشد تا اگر احیاناً مغایرتی با گفتهمی

 انجام گردید.  1از الگوی کالیزیدستی و با استفاده 

 یافته ها

های شگردآوری شد. مضمون اول چالها و ادراکات آموزگاران مدارس عشایری در سه مضمون اصلی توصیف

بت های مکرر، ی باشد که مضامین فرعی ازداوج زود هنگام، دانش آموز به عنوان نیروی کار، غیی مبوم شناخت

 بر زیست بوم شود که عمدتاًاصرار بر تنبیه، محدود نمودن آموزش به دوره ابتدایی و دو زبانگی را شامل می

با تحصیل  شود. عوامل فرهنگی همچون مخالفتی اجتماعی عشایر مربوط میمردمان این مناطق و بافت فرهنگ

ا تشکیل دختران، ازدواج زودهنگام و اجباری، بی سوادی والدین، بی توجهی نسبت به تحصیل و مخالفت ب

مناطق  های مختلط و تدریس معلم مرد برای دختران و همچنین عواملی که از محیط جغرافیایی اینکالس

-عنوان چالش گیرند و من جمله دوزبانه بودن و سهیم بودن دانش آموزان در مشاغل خانوادگی را بهنشات می

اری مستخرج اند که شواهد گفتهای بوم شناختی قرار گرفتههایی می توان نام برد که در ذیل عنوان چالش

 ها در تایید این عوامل در جدول آورده شده است.یافته از داده

 هاهای فرعی و شواهد گفتاری مستخرج از دادههای اصلی، مضمونمضمون -1جدول 

                                                           
1 . Colaizzi 

 های بوم شناختیچالش

به مادر دانش  تجربه من نشان می دهد که در این منطقه بایستی از نظر آموزش خانواده بیشتر کار شود. وقتی"
ند بهش کفردا شوهر آموز گفتم فرزندت مشکل بینایی و  دو بینی دارد به من گفت خوب شد گفتی، فردا پس 

کر ازدواجش د؛ ولی مادر به فسرکوفت می زنند. قصد من این بود که  دانش آموز از لحاظ آموزشی لطمه نخور
 (.2)مشارکت کننده " بود.

ار شنیدم که ساله ازدواج کرد. از سایر اهالی روستاهای همجو 22دانش آموز دختر سوم ابتدایی من با مرد "
ات دامداری او را دلیل راضی به ازدواج دخترش شده است که داماد بیاید و کارها و امور پدر دانش آموز، به این

 (.1)مشارکت کننده" انجام دهد

 

 

 

 

 ازدواج زود هنگام
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های انگیزشی در با آن مواجه هستند در ذیل عنوان چالشدومین چالشی که آموزگاران مدارس عشایری 

پژوهش آورده شده است که مضامین فرعی رغبت تحصیلی، مدرسه به مانند محل تفریح، ترک تحصیل و 

 .(12.) مشارکت کننده"ختران را زود می فرستیم خانه بختاولیاء خودشان می گویند :در اینجا د"
 (.4و3ننده .)مشارکت ک »زود هنگام باشهآمار طالق، به نسبت جمعیت باالست و فکر می کنم دلیلش ازدواج » 
دانش آموزان کمک حال معیشت خانواده در نظر گرفته می شوند و بیشتر به شغل پدرانشان)دامپروری( توجه »

 (.2)مشارکت کننده  «می کنند تا به تحصیل و درس و مشق

کمتر از این بچه کار بکشید.  استعداد فوق العاده ای کنم که تو را خدا ها با والدین صحبت میخیلی وقت» 
 (.11)مشارکت کننده« ، اجازه بدهید  تا درسش  بخوانددارد
 (.4و 3)مشارکت کننده  «دانش آموز دختر و پسر نداریم همه باید کار کنند» 

دانش آموز به عنوان 

 نیروی کار

روز آنجا ماندگار 10به روستای همجوار، و بدون اجازه غیبت بی دلیل اینجا زیاد است؛ دانش آموز رفته مهمانی »
می شود و زمانی که از پدر دانش آموزان می پرسم چرا فرزندت به مدرسه نیامده؛ می گوید خودش خواست 

 (.7و 2)مشارکت کننده «که آنجا بماند و من هم مانع نشدم.

 «طریق خانواده به اینها فشار وارد می شود بعد عید از اول صبح مکرر می خواهند که از مدرسه خارج شوند؛ از»
 (.9)مشارکت کننده

 (.8و 3)مشارکت کننده «غیبت دانش آموزان باعث می شود دوباره درس را از نو بگویم» 
 (.1)مشارکت کننده «ماه است  که به مدرسه نمی آیند 2نفر از دانش آموزانم  االن  4»
 (.5)مشارکت کننده «مدرسه نمی آیددانش آموزی دارم که اگر پیگیر نباشم به »
 (.4و3صبح مدام می گوید که باید برم جلوی دام )مشارکت کننده 9نو آموز پیش دبستانی من از ساعت »

 

 

 

 های مکررغیبت

 

 «.خود والدین به من گفت: اگر بچه مرا  تنبیه نکنی آدم نمی شود»

آموزان  پرسیدند:  می خواهید در آینده چکاره شوید ؟ دانش راهبر و مسوالن  که از اداره آمده بودند؛ از دانش »
 (11مشارکت کننده)  «آموزم برگشت  گفت : می خواهم معلم شوم تا دانش آموزانم را  تنبیه کنم

 ( 5)مشارکت کننده پدر و مادر  می گوید اگر بچه مرا نزنی آدم نمی شود»
 (.3)مشارکت کننده .مادر می گوید دانش آموز را  تا حد مرگ بزن

 

 

 اصرار بر تنبیه

والدین به آینده تحصیلی فرزندان خود  امیدوار نیستند و می گویند مگر آن یکی که تا راهنمایی خوانده چه »  
  (.4و3) مشارکت کننده کارشده؟

 «نداولیاء عالقه ای به ادامه تحصیل فرزندان خود نشان نمی دهند .می گویند در آینده به جایی نمی رس»
 (.2)مشارکت کننده 

و 3)مشارکت کننده  «.تا پنجم ابتدایی ادامه می دهند چون زمینه اش در خانوانده نیست. محیط بسته است»
4.) 
)  «سقف تحصیل تا ششم ابتدایی است. سابقه نداشته از این روستا کسی در مقطع راهنمایی درس بخواند»

 (.3مشارکت کننده 

 

 

محدود نمودن 

دوره آموزش به 

 ابتدایی

تدریس به زبان فارسی اصالً ممکن نیست. چون چند پایه تدریس می کنم و وقت ندارم؛ در بهترین شرایط »
 (12)مشارکت کننده  «من سوال را فارسی می پرسم و دانش آموز ترکی جواب می دهد

)مشارکت  «نمترکی تدریس می کنم چون به زبان فارسی متوجه نمی شود. مطالب را هم  ترجمه می ک.»
 (.4و3کننده

تلویزیون و رسانه که عامل مهم آموزش  و  انتقال لغات به دانش آموزان است، اینجا کمتر مورد استفاده قرار » 
 (.3و 14مشارکت کننده و)  «می گیرد

 (5مشارکت کننده)« از طریق تلویزیون یاد بگیرند از لحاظ غنای واژگانی ضعیف اند و وقت هم ندارند که»   
از بابت تدریس به زبان فارسی ، مشکالتی در تدریس دارم.  دانش آموز من  مفهوم و  معنی کلمات را متوجه »  

)مشارکت کننده  «.نمی شود و من باید آن را ترجمه کنم. مثالً شتر همان  دوه یا رود خانه همان چایالق است
15) 

  

 

 

 دو زبانگی
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تحدید یادگیری به مدرسه را شامل می گردد. مسئله ایجاد عالقه و انگیزه در امر یادگیری همیشه از اهمیت 

ست؛ لذا دانش آموزان عشایری نیز از این قائده مستثنی نیستند و شاید هم نیاز به توجه باالیی برخوردار بوده ا

بیشتری به نسبت دانش آموزان شهری و روستایی دارند. در مناطق عشایری عده کثیری از دانش آموزان برای 

سه می باشد و اکثریت آیند و آموزش غالباً محدود به مدرفرار از کار در خانه و یا برای تفریح به مدرسه می

شود دهند و بنا به دالیلی که از زبان آموزگاران توصیف میشود را انجام نمیدانش آموزان تکالیفی که داده می

 دهند.ای برای ادامه تحصیل و یادگیری از خود نشان نمیو در جدول ذیل آمده است انگیزه
 هاگفتاری مستخرج از دادههای فرعی و شواهد های اصلی، مضمونمضمون -2جدول 

باشد که از چهار مضمون اصلی ارزشیابی کیفی، برنامه سومین چالش مربوط به سازمان برنامه درسی می

ها های برنامه درسی از یک سو نبود زیر ساختمرکز، امکانات آموزشی و زمان تشکیل گردید. چالشدرسی مت

گیرد و از سوی دیگر اشاره به ناسازگاری برنامه درسی با و امکانات اولیه یک آموزش استاندارد را در بر می

 های انگیزشیچالش

خود دانش آموزان هم اقبالی به تحصیل نشان نمی دهند. چون می بینند برادر بزرگش که مدرسه اینجا » 
 (.6)مشارکت کننده« نمی رود حداقل ده رأس گوسفند دارد ولی او هیچ چیز ندارد

ها به تحصیل را می پرسم،  می بینم که به احساس آنکنم و  نگرش و وقتی با دانش آموزانم گفتگو  می»  
داری بهتر از درس خواندن  دانش آموز القا شده است که با درس خواندن به جایی نمی رسد؛ پس  گوسفند

 (.11مشارکت کننده )« است 
دانش آموز خودش می گفت: دیگر نمی خواهم در مدرسه باشم و من با  ابزارهای کمک آموزشی مثل »  

 «زش کار با ماشین حساب و سایر تشویق های دیگر او را راضی کردم حداقل تا پایان سال تحصیلی بماندآمو
 (. 8)مشارکت کننده

 رغبت تحصیلی

دانش آموزان من مدرسه را به مثابه محیط تفریح می بینند ؛ به خاطر اینکه  دانش آموزان من در خانه » 
 (.9و3ن  به مدرسه، برای فرار از مشغله خانه است )مشارکت کننده  ها  از آمدنکار می کنند،  بیشتر قصد آ

ه قصد فرار از سختی کار می آیند نفر برای درس خواندن نمی آیند. ب 10دانش آموز من، بیشتر از  17از » 
چون تعداد فرزندان در خانواده زیاد است و بواسطه شغل پدر کمبود محبت دارند به (. »4مشارکت کننده)

 (.4و  11)مشارکت کننده  «.جهت به من معلم وابسته می شوندهمین 

مدرسه به مانند محل 

 تفریح

بعضی اولیاء حتی اجازه نمی دهند فرزندشان درس خواندن در دوره  ابتدایی را تمام کند و می گویند پایه »
  (.4مشارکت کننده) «ششم یک چیز اضافه است

که اجازه بدهد فرزندش به مدرسه بیاید و ترک تحصیل برای وقتی با پدر دانش آموزم  صحبت می کردم »
 .(3)مشارکت کننده« فرزند او خوب نیست، گفت: درس بخواند که چی بشود؟

)مشارکت  «های عشایری به دالیل فرهنگی راضی به ادامه تحصیل دختران خود نیستندبرخی خانواده»
 (. 1کننده

زه نمی دهید دختر شما ادامه تحصیل بدهد در جواب گفته اند ام که چرا اجابارها با والدین صحبت کرده»
 (.4و3)مشارکت کننده «به خاطر بکارگیری معلمان مرد است. در میان مردم چیز بدی است

والدین دانش آموز عشایری به این دلیل از تحصیل دخترشان ممانعت می کنند  که جنس کالس مختلط » 
اورهای فرهنگی حاکم بر اینجا؛ اکثر دختران دانش آموز تا پنجم دختر و پسر است. این برمی گردد به ب

 (.2)مشارکت کننده« ششم درس می خوانند

 ترک تحصیل

 «. آموزش صرفاً در مدرسه انجام می شود و من با کالس چند پایه اذیت می شوم»

اینکه به گوسفندان دانش آموز تکالیف خانه را انجام نمی دهد چون کسی نیست که در خانه کمک کند یا » 
 ( . 4و3)مشارکت کننده «رسیدگی می کند

 (.1و 9و 6)مشارکت کننده  «خودم تک تک تکالیف را وارسی و با دانش آموزان حل می کنم»

تحدید یادگیری به 

 مدرسه
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شاغل در این مناطق را با  موقعیت و وضعیت معیشتی و زندگی خاص مردمان این مناطق دارد که آموزگاران

ها به طور مستقیم با وضعیت ادامه تحصیل و یادگیری ای مواجه ساخته است. این چالشهای عدیدهچالش

دانش آموزان در ارتباط است. شواهد گفتاری مشارکت کنندگان بر این مضامین تاکید دارد که در جدول زیر 

 آورده شده است.

 هاهای فرعی و شواهد گفتاری مستخرج از دادههای اصلی، مضمونمضمون -3جدول 

 

 گیرینتیجهبحث و 

توصیفی به بررسی تجربیات گردید تا با استفاده از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی در این پژوهش سعی

این پرداخته شود و نشان داده شود که های آموزش در مدارس ابتدایی عشایر زیسته آموزگاران از چالش

 کنند. را چگونه درک و ارزیابی می های موجودمشارکت کنندگان چالش

 های برنامه درسیچالش

ها چیه که نوشتی ؟من من بازخوردهای توصیفی را که می نویسم؛ بارها شده والدین می گویند این» 
 (.4و 3چطور بفهم که چند گرفته؟ اگر نمره بدهی می فهمم که بچه من  چقدر زرنگه ؟)مشارکت کننده 

غلط داشت به او هم 3خود دانش آموز می گوید: خانم من یک غلط داشتم؛ خیلی خوب دادی؛ فالنی » 
 (.11و 9)مشارکت کننده  خیلی خوب دادی.و این باعث می شود انگیزه دانش آموز پایین بیاید

 (.10)مشارکت کننده ؟ 18و 17والدین می پرسند خانم خیلی خوب یعنی چه ؟  »  

 ارزشیابی کیفی

دانش آموز من قطار ندیده و برایش مجسم نیست. من مجبورم با ایجاد  تصور ذهنی،  این طور بفهمانم »
)مشارکت کننده  «کانکس مدرسه  خودمان را تصور کنید که روی آهن حرکت می کند 10ها، که بچه

1.) 

برای آنها  قابل  بعضی موضوعات را دانش آموزآن  من اولین بار است که در کتاب می بینند و اصالً» 
 (.4و3)مشارکت «. درک نیست

در تدریس برخی مفاهیم و محتوا ها به مشکل بر می خورم .برخی تصاویر و محتوای کتاب های درسی » 
)مشارکت  «.برای دانش آموز عشایری ملموس نیست و من .مجبورم به صورت نمادین مطالب را تفهیم کنم

 ( 15کننده

 برنامه درسی متمرکز

 (.7)مشارکت کننده مکانات مدارس شهری در حد صفر است امکانات اموزشی ما در مقابل ا

کانکسی که در آن هستیم خیلی درب و داغون است حتی از امکانات ضروری مانند آب خوردن و سرویس 

 ( 1)مشارکت کننده  بهداشتی محرومیم

 (4)مشارکت  دو سال است که به دنبال یک وایت برد هستم

 تان برخی وقت ها شده است که از شدت سرما و کار نکردن بخاری درس تعطیل شده استدر زمس

 (1)مشارکت کننده 

 امکانات آموزشی

در فصل) از اول بهار( کار تمام فکر و ذکر دانش آموز و اولیاء این است که زودتر مدرسه جمع و جور » 
 (5)مشارکت کننده  شود تا به کارشان برسند

مشارکت ) «و موقع برگشتن به قشالق،  جمع کردن دانش آموزان حسابی وقت می گیرد در اوایل مهر» 
 (.2کننده

از اواسط اردیبهشت به ییالق و سهند می روند وتا اواخر شهریور انجا ماندگار می شوند .مشکل این است »
از صفر شروع  که در این مدت دانش آموز هیچ فعالیت و مطالعه ای ندارد و در سال تحصیلی جدید کالً

 (.5 مشارکت کننده) «می کنیم.

 فروردین آمده بودند و بشدت پیگیر تعطیلی مدرسه و فراغت فرزندانشان بودند 13والدین بعد از »
 (.6و 5و 1مشارکت کننده)

 زمان
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درسرزمین ایران از گذشته های دور سه شیوه معیشت )کوچندگی عشایر، روستا نشینی، شهر نشینی( 

توان آغاز کوچندگی را در ایران معلوم کرد ولی به عقیده اکثر دانشمندان ایران وجود داشته است. گرچه نمی

(. 1390پژوه این شیوه، تاریخی به درازای تاریخ زندگی انسان در این سرزمین دارد)بخشنده نصرت و میراج،

ای قرار گرفتن در مسیر صحیح زندگی است. تحقق هدف ها برهای ضروری انسانتعلیم وتربیت یکی از نیاز

و پرورش ایجاد فضای آزاد برای  از جمله وظایف آموزش آفرینش انسان تنها در پرتو تعلیم و تربیت میسر است

از یادگیری، کمک به توسعه پایدار، دموکراسی، برابری در فرصتهای آموزشی، صلح و عدالت آموزشی است. 

( یکی از اهداف مهم برنامه درسی کمک به همه دانش آموزان در دستیابی به دانش، 2009) 1دیدگاه گرین

 های مورد نیاز برای انجام وظایف اثر بخش در یک جامعه با تفاوت های فرهنگی است.نگرش و مهارت

های فرعی شناختی بود؛ که مضمونهای بوماولین مضمون اصلی بدست آمده در پژوهش حاضر، چالش

، محدود نمودن آموزش "اصرار بر تنبیه" ،"غیبت مکرر"،"دانش آموز به عنوان نیروی کار "، "زدواج زودهنگاما"

قابل توجهی که آموزش در مدارس عشایری را تحت تاثیر قرار  چالش در ذیل آن قرار گرفتند. "به دورة ابتدایی

های دختران دانش آموز است. با استناد به یافته دهد، نگاه سنتی به فرزندان دختر و البته ازدواج زود هنگاممی

پژوهش در این بخش، ازداواج زود هنگام دانش آموزان دختر عشایری، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در تحصیل 

شود و هم آمار طالق را دانش آموزان دختر در زیست بوم عشایری است؛ که هم مانع از ادامه تحصیل آنان می

کند. ها تحمیل میآموزان و خانواده برده است. این مسئله صدمات جبران ناپذیری را بر دانشدر این مناطق باال

 بر کمیت و کیفیت آموزش دانش آموزان دختر عوامل متعددی ( نشان داد که2014) 2نتایج مطالعه یونیسف

 دستیابی از قبل یا ندارند مدرسه در حضور برای فرصتی هیچ آموزان دختردانش تاثیرگذار است و بسیاری از

 آگاهی فقدان فقر، مانند اساسی موانع با نشینحاشیه جوامع از بسیاری کنند.می را ترک مدرسه کامل، سواد به

را  جنسیتی نابرابری که روبرو هستند زودهنگام ازدواج و اجتماعی هنجارهای و تحصیل از اهمیت والدین

 دهد.افزایش می

کار استفاده آموزان به عنوان نیروینشان داد که در مناطق عشایری، از دانشمضمون فرعی دیگر نیز 

ها به گردد. محدودیت مهم ثبت نام و حضور دانش آموزان عشایری در مدارس، تحرک پی در پی خانوادهمی

شود هاست؛ که در این وضعیت به کار کودکان تکیة زیادی میمنظور پیدا کردن محل مناسب چرای دام

تواند به این دلیل های آموزشی با شیوه زندگی عشایری سازگاری کمی دارد و این می( برنامه2018، 3لنیران)او

باشد که دامداران عشایر به فرزندان خود به دلیل شرایط شغلی وابسته هستند که منجر به عدم تناسب بین 

 (. 1520و همکاران، 4شود )گودا سیستم تولید آنها و طراحی رسمی آموزش می

آموزان است که در آموزش مدارس عشایری تاثیر مضمون فرعی دیگر غیبت مکرر و بعضاً غیر موجه دانش

آموزان دوباره تدریس نمایند که با توجه به مدت زمان گذارد و معلمان مجبورند دروس را برای این دانشمی

کند. نتایج بدست آمده در عامل بر میکم آموزش و چند پایه بودن مدارس مشکالت معلمان عشایری را چند برا

( همسو می باشد. نتایج پژوهش وی نشان داد، باتوجه به سبک 1394غیبت های مکرر با پژوهش عبدلی )

                                                           
1. Green 
2. UNICEF 
3. Olaniran 
4. Quda, James 
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زندگی و معیشت عشایر، زمان کوچ عامل اصلی غیبت دانش آموزان در چهار زمان متفاوت است که از این قرار 

ئیزه، غیبت از مدرسه هنگام کوچ پائیزه، غیبت از مدرسه در هنگام می باشد: غیبت از مدرسه قبل از کوچ پا

آموزان عشایر همکاری های زیاد دانشکوچ بهاره و غیبت از مدرسه بعد از کوچ بهاره. یکی دیگر از دالیل غیبت

استنباط ها چنین باشد. از تحلیل دادهدرکار خانواده و البته کاهل بودن اولیا نسبت به آموزش فرزندانشان می

آموزان عشایری اصرار زیادی بر استفاده آموزگاران از تنبیه دارند. منطبق با پژوهش شود که اولیای دانشمی

است.  عشایری اصلی معلم دغدغه بدنی، تنبیه نشان داد (1391نتایج پژوهش حاضر، عطاران و عبدلی )

( معتقد است ساخت گفتار طبقات محروم ساده و گستره واژگانی آن به لحاظ تعداد محدود 1986) 1برنشتاین

است. به عالوه زبانی که طبقات محروم در ارتباط با کودکانشان به کار می گیرند، زبانی تحکمی و غیر اقناعی 

 است.از این لحاظ مناطق عشایری از این قائده مستثنی نیستند. 

آموزان به  باشد. این بسندگی اولیا و دانشموزش به دورة ابتدایی مضمون فرعی بعدی میمحدود نمودن آ

یلی در میان تحصیالت دوره ابتدایی، مانع دیگر آموزش در مدارس عشایری است؛ چرا که امیدی به آینده تحص

ه در زندگی است ککنند آن هم به این دلیل شود. اولیا فقط به خواندن و نوشتن اکتفا میعشایر دیده نمی

نگی تحصیلی زباروزمره خود شاید به دردشان بخورد. از عوامل مهم دیگر در مدارس عشایری، می توان به دو

اقتصادی و  آموزان عشایری تاثیر گذاشته است از آنجا که شرایط اجتماعی،اشاره داشت که بر آموزش دانش

ائه گردد و لذا صورت ملموس برای دانش آموزان ارد بهتوانشود، آموزش نمیفرهنگی مناطق در نظر گرفته نمی

ادری در این منظام تعلیم و تربیت به مساله آموزش به زبان  .گرددآموز نیز به افت تحصیلی دچار میدانش

وزان این مناطق کم توجه بوده است،که در مقطع ابتدایی مشکالتی را برای آموزگاران و همچنین دانش آم

در مناطق  توان استنباط کرد که یکی از علل اصلی افت تحصیلیه است. لذا اینگونه میمناطق بوجود آورد

هش حاضر در پژو هایعشایری چالش آموزش به زبانی، غیر از زبان مادری است. نتایج نشان می دهد که یافته

تر پایین منتشر گردید و نشان دهنده 2010که در سال  "نظارت جهانی آموزش برای همه"کل همسو با گزارش

تعدد، م(. عوامل بوم شناختی 2013از حد انتظار بودن آموزش در مناطق عشایر نشین می باشد )شریفی، 

توان حداکثر هایی در آموزش با کیفیت و موثر برای مدارس عشایری را موجب می شود. برای اینکه بمحدودیت

 نی دریافت.ها را به روشر اختیار دانش آموزان گوناگون قرار داد، باید فرهنگ آنآموزش با کیفیت را د

-باشد؛ که به نوبه خود از مضمونهای انگیزشی میدومین مضمون اصلی مستخرج از پژوهش حاضر، چالش

 "تحدید یادگیری به مدرسه"، "ترک تحصیل "، "مدرسه به مانند محل تفریح "، "رغبت تحصیلی"های فرعی 

 را خاصی رفتار زمان معین، در مردم چرا کندمی بیان که است نظری یک مفهوم تشکیل یافته است. انگیزش

است.  آموزشی نظام در موفقیت کننده و تعیین مهم عوامل از جمله تحصیلی دهند. انگیزش می بروز خود از

عالقه و رغبت برای ادامه تحصیل،  ها می توان ادراک کرد فقداندر مدارس مناطق عشایری آنگونه که از یافته

آموزان به وضوح مشاهده می شود که شواهد گفتاری مشارکت دانش هم از طرف اولیاء و هم از طرف خود

ذیل مضمون فرعی رغبت تحصیلی مهر تاییدی بر این مطلب است. همچنین  2کنندگان در جدول شماره 

دهد که هدف حضور اکثر دانش ه وضوح نشان میهای مضمون فرعی مدرسه به مانند محل تفریح، بگویه

آموزان عشایری در مدارس، صرفاً گذران وقت و فرار از کارهای روزمره دامداری است. استمرار این وضعیت  

                                                           
1. Bernstein 
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موجب می شود که دانش آموزان نسبت به انجام تکالیف و امورات تحصیلی خود  اهمال کاری داشته و تمرکز 

 گردد.پیامد این موضوع به افت تحصیلی دانش آموزان مدارس این مناطق منجر میالزم را نداشته باشند؛ که 

آموزان دختر مدارس عشایری  مضمون فرعی سوم ترک تحصیل است که در بیشتر موارد گریبانگیر دانش

به  های عشایریباشد. این مهم نیاز به توجه ویژه ای از جانب متصدیان آموزش و پرورش دارد.اکثر خانوادهمی

نیستند و برخی  روزی و دوری از کانون خانوادهدالیل فرهنگی راضی به ادامه تحصیل دختران در مراکز شبانه

های شغلی به فرزندان که آنها را ناگزیر به واگذاری بخشی از مسئولیتهای مالی نیز به دلیل نیازها و دغدغه

( در 1397با نتایج پژوهش حاضر، هواسی زاد )کرده است، تمایلی به تحصیل فرزندان خود ندارند. همسو 

های  پژوهش خود ترک تحصیل دانش آموزان عشایری، بعد از دوره ابتدایی را یکی از ویژگی بخشی از یافته

 های آموزش در مدارس عشایری برشمرده است. 

 و خانه میان تعامل و باشد. همکاریآخرین مضمون فرعی در این بخش، تحدید یادگیری به مدرسه می

دهد که های پژوهش نشان میعوامل در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. یافته ترینیکی از مهم مدرسه،

در مدارس عشایری، رابطه خانه و مدرسه به دلیل کم سوادی والدین، بی اعتنایی والدین به مقوله آموزش و 

آموزان عشایر زمان محدودی برای  همچنین  مقتضیات معیشتی و شغلی  آنان در حد مطلوبی نیست.دانش

انجام تکالیف درسی دارند؛ درخالل روز باید به والدین خود در نگهداری دام کمک کنند و بعد از غروب هم به 

آیند. و دلیل خستگی ناشی از کار زیاد و بعضا فقدان تسهیالتی مانند برق از عهده انجام تکالیف خود بر نمی

آموزان یادگیری را محدود به مدرسه و کالس درس می نمایند. در کل دانشاین نیز عامل دیگری است که 

ای برای ادامه تحصیل از خود نشان نتایج پژوهش در این مضمون اصلی نشان داد که دانش آموزان انگیزه

ا دهند و حتی ترک تحصیل می نمایند و البته اولیاء نیز رغبتی به ادامه تحصیل کودکان خود ندارند؛ زیرنمی

آموزان خود را با همساالنی که امیدی به موفقیت تحصیلی فرزندان خود ندارند. از منظر  دیگر زمانی که دانش

کنند این انگاره به ذهن آنان متبادر می شود که  آنهایی که ترک تحصیل ترک تحصیل نموده اند مقایسه می

اساسی در افت تحصیلی و حتی ترک تحصیل تر هستند. این ذهنیت خود عامل اند از نظر اقتصادی موفقکرده

 دانش آموزان عشایری می باشد.

ز مضامین باشد؛ که اهای برنامه درسی میآخرین مضمون اصلی ظهور یافته از پژوهش حاضر، چالش

تشکیل شده است. چالش برنامه  "زمان"، "امکانات آموزشی"، "برنامه درسی متمرکز"، "ارزشیابی کیفی"فرعی

گونه مناطق با چالشی است که معلمان عشایری با آن درگیر هستند و امر آموزش را در ایندرسی سومین 

هایی مواجه ساخته است. با نگاهی به شواهد گفتاری مضمون فرعی ارزشیابی کیفی می توان استنباط سختی

ست. یکی از کرد که ارزشیابی توصیفی در مدارس مناطق عشایری، بدون توجه به پیوست فرهنگی اجرا شده ا

های اصلی آموزگاران عشایری در امر آموزش، ارزشیابی توصیفی می باشد که این مسئله، منحصر به دغدغه

مدارس مناطق عشایری نیست و در دیگر مدارس شهری نیز با آن مواجه هستیم و معلمان با آن درگیر هستند. 

کند. در آموزش ابتدایی کشور را تایید می تحلیل شواهد و مستندات وجود مشکالت در نظام ازرشیابی توصیفی

( در پژوهشی نشان دادند که معلمان آسیب های متعدد و متفاوتی را از اثرات اجرای 1393صالحی و همکاران)

دهی و یادگیری روبرو های مضاعفی در فرایند یاداند و در مجموع با چالشارزشیابی توصیفی تجربه کرده

 .هستند
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املی که دست آمده در این بخش برنامه درسی متمرکز و زمان می باشد از دیگر عومضامین فرعی دیگر ب

باشد. ق میبه وضعیت شغلی و معیشتی عشایر نیز مربوط می شود چالش زمان کوچ و زمان آموزش در این مناط

ن عشایر موزاآانجام کوچ سالیانه عشایر در طول سال تحصیلی تاثیرات زیادی بر کار مدرسه و یادگیری دانش 

دارس گذارد. درحال حاضر به علت متمرکز بودن سیستم آموزشی کشور ایران، سال تحصیلی مبر جای می

ی یابد. این در معشایر همانند سایر مدارس کشور از روز اول مهر آغاز شده و در پایان خرداد سال بعد پایان 

عد از بشتن دانش آموزان در مدرسه حالی است که جمع کردن دانش آموزان در اول مهر و همچنین نگه دا

راساس وضعیت بهای فراوانی را به همراه دارد. نظام آموزشی کشور صرفا سیزدهم فروردین برای معلمان سختی

ایر ندارد. آموزان عشدانش آموزان یکجانشین طراحی شده و هیچ گونه انعطافی در برابر شرایط زندگی دانش

ن آموزش مدارس عشایر تابع وضعیت معیشت خانواده آنان است و مسئوالاین درحالی است که نحوه زندگی و 

باشند. از نظر  و پرورش در برنامه ریزی های آموزشی باید به پیوند آموزش و اقتصاد عشایر توجه کافی داشته

اولنیران، )مردمان عشایری برنامه درسی آموزش رسمی، به نیازهای اجتماعی و اقتصادی آنان توجهی ندارد 

 فرهنگی و اقلیمی شرایط به توجه ( در پژوهش خود اذعان کرده اند که  عدم1391(. عطاران و عبدلی )2018

است.  نموده ایجاد اختالل عشایری معلمان تدریس در درسی، هایبرنامه هنگام تدوین در عشایر آموزان دانش

 درسی هایبرنامه معرض در گرفتن قرار از پس عشایری آموزان دانش تحصیلی افت موجب همچنین امر این

 (.1395باستان، (شود می متمرکز

ها امکانات آموزشی آخرین مضمون فرعی است که مورد تبیین قرار می گیرد. در یک جامعه افکار و ایده

کشور ما به و فرهنگ های متفاوتی وجود دارند که همه حق مطرح شدن و استفاده از امکانات جامعه را دارند 

های مختلف است، یکی از وظایف برنامه درسی ملی، فراهم کردن مستقیم درگیر تنوع اقوام و فرهنگطور 

ها حاکی از این است که آموزان در فرهنگ های مختلف است. ولی یافتهبسترهای مناسب برای آموزش دانش

نات و زیر ساخت این مهم در مدارس عشایری به طور مناسب محقق نگردیده است. مدارس عشایری از امکا

های آموزشی خیلی کمی نسبت به مدارس شهرهای بزرگ برخوردارند؛ که شواهد گفتاری مربوطه در جدول 

 1گیری صحه می گذارند. معلمان مشارکت کننده در پژوهش آرودهو، واورو و گیتنجبر این نتیجه 3شماره 

مدارس  دوره ابتدایی  درسی برنامه مؤثر اجرای بر ناکافی آموزشی و فیزیکی منابع که ( اذعان کردند2014)

 ناکافی شدت و امکانات ارائه شده در مدارس به  آموزشی مواد که کردند ادعا هاآن .دارد منفی تأثیر عشایری

 .است

ورزند و آنرا یک معلمان عشایری انسانهای فداکار و ایثارگری هستند که به شغل و وظیفه خود عشق می

معلم عشایری . داننددانند آنان خود را در سرنوشت دانش آموزان سهیم میملی میوظیفه دینی، اخالقی و 

؛ زیرا پدر و مادر دانش آموزان عموماً ددانسوادی میخود را تنها ناجی دانش آموزان از چنگال جهل و بی

به عالوه دید ها همه این احساس، های آن هستنده با زندگی و سختیسواد هستند و دائماً در حال مبارزبی

ن دوست مقدسی که معلم نسبت به شغل خود دارد از او در جامعه عشایری انسانی مسئول، فداکار و انسا

سوزد تا مایه روشنی کند و چون شمع میها ایستادگی میها و سختیسازد که در مقابل همه محرومیتمی

 او نباشد.های دیگر شود؛ حتی اگر کسی جز خدا ناظر بر اعمال زندگی انسان

                                                           
1. Orodho, Waweru & Getange 
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ها رخ داده است، ولی هنوز با وجود همه تغییرات فرهنگی و اجتماعی که در طول زمان بر نگرش خانواده

ها و ساختارهای سنتی های همه جانبه رنج می برند و بسیاری از الگودر برخی از مناطق کشور که از محرومیت

نند. نمونه ای از این مقاومت  محدودیت های قدیم به قوت خود باقی هستند ودر برابر تغییر مقاومت می ک

فرهنگی برای ادامه تحصیل دانش آموزان دختر در مناطق عشایری است که از آن جمله، ازدواج زود هنگام 

های سنتی می باشد. در دختران، و منع ادامه تحصیل بعد از دوره ابتدایی به دلیل مختلط بودن و دیگر نگاه

های متفاوتی وجود دارند که همه حق مطرح شدن و استفاده از امکانات و فرهنگ هایک جامعه افکار و ایده

ی فرهنگ حاکم و مسلط خارج جامعه را دارند. تعلیم وتربیت باید به سمتی حرکت کند که خود را از سیطره

شی ایجاد های موجود در جامعه را بیشتر بشناسد و برای تمام  آنها فرصت های برابر آموزکند و خرده فرهنگ

کند. این موضوع مهم به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در صدر مسائل مورد نظر اندیشمندان و فالسفه تعلیم 

وتربیت قرار گرفته است. به گونه ای که در هر کدام از مکاتب فلسفی تعلیم وتربیت و شاید حتی نزد هر یک 

(.  وقتی 1396فاوت مورد نظر قرار گرفته است)مایر، از اندیشمندان تعلیم و تربیت، هدف تربیت به گونه ای مت

دریدا از ارج نهادن به تفاوت سخن می گوید و یا از توجه به اقلیت ها ی قومی و نژادی و جنسیتی صحبت می 

کند، بدین معنا  ست که هیچ گروهی به واسطه داشتن فرهنگ متفاوت نباید از امکانات آموزشی محروم بماند. 

ها برخوردار بودن  از حق تحصیل برابر برای کودکان عشایری با کودکان شهری توجه به تفاوتیکی از مصادیق 

و روستایی است. در هر نظام آموزشی چنانچه اهداف مناسب و با توجه به نیاز فراگیران تعیین شود موفقیت 

 آن نظام حتمی است و در جامعه به طرز چشمگیر مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

های رسمی و به آموزش شودها، پیشنهاد میهای پژوهش در راستای کاستن این چالشاس یافتهبراس

های فنی، مهارتی و ترویجی متناسب با نیازهای جامعه عشایری اسکان یافته و اسکان غیررسمی شامل آموزش

بخشی از تحقیقات نیافته، در راستای تقویت وضعیت اقتصادی و فرهنگی تربیتی توجه ویژه ای شود. همچنین، 

لب یکسری در قا و مطالعات مراکز پژوهشی آموزش و پرورش به نظام آموزش و پرورش عشایر سوق داده شود.

تحقیقات و برای تکمیل تحقیق حاضر علل و عواملی که موجب کاهش کارآمدی نظام آموزشی عشایر می 

باشند مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. عالوه بر این، پیشنهاد می شود با توجه به اینکه تحقیق در جامعه 

ی خانوارهای هدف دارای مشکالت عشایری به دلیل شرایط خاص معیشتی و جغرافیایی و گستردگی و پراکندگ

خاصی می باشد و تعداد اندک تحقیقات مناطق عشایری گواه این موضوع می باشد پیشنهاد می گردد برای 

پژوهش های مرتبط با نظام آموزشی مناطق یاد شده تسهیالت ویژه ای از نظر فناوری در اختیار آنان قرار داده 

هایی برای ها و سهمیهمشوق موزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیانرت آدر انتها، پیشنهاد می شود که وزا شود.

 فراهم کنند.جذب و بکارگیری بیشتر فارغ التحصیالن محلی به عنوان معلم مدارس عشایر 

 منابع

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناسی تحقیقات کیفیروش(. 1394ایمان، محمد تقی )

 از بویراحمد و کهگیلویه استان عشایر ابتدایی مدارس درسی ریزی برنامه مشکالت و هاآسیب ارزیابی  .(1395) مرضیه باستان،
 .خوارزمی دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان. بومی و مردم معلمان نظر

 ، تهران: نشر نصرت.جامعه و منطقه بندی جمعیت عشایر کوچنده ایران(. 1390بخشنده، نصرت و میراج، فرحناز )
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(. دبیر خانه عالی عشایر، دفتر 1395) نامه هیئت وزیران در خصوص ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به جامعه عشایریتصویب 

 ساماندهی و هماهنگی امور عشایر.

 و روستایی مناطق در تحصیل از بازمانده کودکان جذب های شیوه و موانع بررسی .(1396) سعید نژاد عارف حیدر و تورانی،
 48.-31( :4) 33 ;.تربیت و تعلیم پژوهشی - علمی فصلنامه. عشایری

های آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: فرصت(. 1396حیدرزادگان، علیرضا و صندوقداران، محمد حسین. )
 .175-159(, 11)6مطالعات برنامه ریزی آموزشی,  )برابر یا نابرابر(.

بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیب (. 1393صادقی، ناهید و شکوهی نیا، محسن ) صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛
(، 9)5. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. های احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس

59-99 . 

 محتوای تحلیل: بیگی بهمن تربیتی هایدیدگاه بر تکیه با عشایر تربیت و تعلیم اهداف تحلیل و بررسی(. 1397) اسداهلل ،عباسی
 .146-123(, 3)6, پژوهی تدریس. کیفی

 .5-22(:5) ،3درسی، برنامه در عمل و نظریه فصلنامه دو. عشایر مدارس و عشایر کوچ چالش(. 1394) مصطفی عبدلی،

 مطالعات فصلنامه .معلم یک های روایت: رو کوچ عشایر مدرسه یادگیری فرهنگ(. 1391. )مصطفی عبدلی، و محمد عطاران،

 .45-64 ،(25) ،7ایران درسی برنامه

 . نشر ویرایش،چاپ بیست وسوم.مبانی برنامه ریزی آموزشی(. 1389فیوضات، یحیی )

 ، ترجمه علی اصغر فیاض،جلد اول. تهران: سمت.تاریخ اندیشه های تربیتی(. 1396مایر، فردریک )

 برای آن هایداللت و تدریس از عشایری معلمان زیسته تجارب رو؛کوچ عشایر در آموزش فرهنگ .(1397) مریم. زاد، هواسی
 .تهران طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،درسی برنامه طراحی

: پژوهش فرهنگی در اجرای برنامه درسیتجربه زیسته معلمان از موانع تفاوت های (. 1395یاریقلی، بهبود و صیادی، صادق )

پدیدار شناسی. چهادهمین همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، فرهنگ و برنامه درسی، دانشگاه بو علی 

 سینا همدان.
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