فهم دانصآموزان قومی از هویت قومی خود
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تبضید ٚغ98/11/15 :َٛ
تبضید پصیطش99/02/03 :
چکیذه

ایٗ ٔغبِق ٝثب ٞسف تحّیُ  ٚتفسیط ٛٞیتیبثی زا٘صآٔٛظاٖ ضٟط ٞیط اضزثیُ غٛضت ٌطفت ٝاست.
خبٔقٔ ٝغبِق ،ٝضبُٔ وّی ٝزا٘صآٔٛظاٖ پسط زٚضٔ ٜتٛسغ ٝا ٚ َٚز ْٚضٟط ٞیط ٔیثبضٙس .اظ ایٗ تقساز42 ،
زا٘صآٔٛظ ث ٝضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٘ؾطی ا٘تربة ٛٔ ٚضز ثطضسی لطاض ٌطفتٙس .ضٚش تحّیُ تٕبتیه ث ٝضیٜٛ
ثطا ٚ ٖٚوالضن ( )2006ث ٝفٛٙاٖ ضٚش تحمیك ایٗ ٔغبِق ٝاستفبز ٜضس ٜاست .یبفتٞٝب ٘طبٖ ٔیزٙٞس وٝ
زض «خٟتٌیطی زا٘صآٔٛظاٖ ٘سجت ث ٝذٛزِ لٔٛی» اغّت آٖٞب ( 69/05زضغسضبٖ) ٍ٘بٙٔ ٜفی ٘سجت ثٝ
ل ْٛذٛزی  ٚفٙبغط ٔقٙبیی ٔطتجظ ث ٝآٖ زاض٘س .زض ٘مغٔ ٝمبثُ فمظ  11/9زضغس آٖٞب زض تقطیف ذٛز
لٔٛی احسبس تفبذط  ٚفعتٔٙسی ثطٚظ زازٜا٘س .ثیصتطیٗ تػٛض اظ «زیٍطی» یب خٟتٌیطی زا٘صآٔٛظاٖ
ٔٛضز ٔغبِق ٝثب  45/24زضغس ٔطثٛط ث ٝتٟطا٘یٞب  ٚثقس اظ آٖ فبضسٞب ثب  40/48زضغس است .زا٘صآٔٛظاٖ
زض ضرػیتپطزاظیٞبی ذٛیص ،ذٛزِ لٔٛی ضا زض اضتجبط ثب تٓٞبی فطفیٔ :طبغُ فطٚزست ،سٙتی  ٚثٝ
ضٚظ ٘جٛزٖ ،ثیاذاللی  ٚضقف ضرػیتی ،تطس اظ ذٛز اؽٟبضی لٔٛی ،التساضٌطایی ،زیٗ فمیطا٘ ،ٝتفطیح
ٔػطفی ،احسبس ٔحطٔٚیت ،ضٚستب ٔأثی ،اسبٔی ٘بٔٙبست ،ذط٘ٛتعّجیٛ٘ ،وطغفتی ٔ ... ٚقطفی وطزٜا٘س
 ٚزض فیٗ حبَ «زیٍطی» ضا ثب تٓٞبی ٔتىجط ،لبٌٖ٘ٛطیع ،پَٛزاض ٔ ٚطبغُ فطازست ،ثیافتٕبز،
ذٛشٌصضاٖ ،اذالق ٔساض ٔ ... ٚقطفی وطزٜا٘س.
ٍاصگبى کلیذیٛٞ :یت لٔٛی ،ضرػیتپطزاظی ،تحّیُ تٕبتیه.

ٔ -1سضس ٌط ٜٚفّ ْٛاختٕبفیٚ ،احس اضزثیُ ،زا٘طٍب ٜفطٍٙٞیبٖ ،اضزثیُ ،ایطاٖٛ٘( .یسٙسٔ ٜسئrozestane@yahoo.com .)َٛ
 -2زا٘طدٛی زوتطای ضٚاٖضٙبسی فٕٔٛی ،زا٘طٍبٔ ٜحمك اضزثیّی ،اضزثیُ ،ایطاٖ.
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مقذمه

زض فػط فطٚپبضی ثعضي (فٛوٛیبٔب )20 :1379 ،ظٔب٘ی و ٝثب فطٚپبضی ضٚایتٞبی والٖ ،ضٚایتٞبی
ذطز ؽٟٛض وطز٘سٛٞ ،یتٞبی لٔٛی و٘ ٟٗیع زٚثبضِٚ ،ٜی ایٗ ثبض زض ضىُٞبیی خسیس سط ثطآٚضز٘س  ٚثٝ
٘یطٚیی تبثیطٌصاض زض تحٛالت اختٕبفی تجسیُ ضس٘س (لب٘قی ضاز ٕٞ ٚىبضاٖ .)168 :1386 ،ایٗ أط ث ٝوطٛض
ذبغی ٔطثٛط ٘طس ٚ ٜثب ٔتىثط ضسٖ ضٚظافع ٖٚخٛأـ ثٔ ٝسبِ ٝاپیسٔیه  ٚفطاٌیط ثسَ ضس ٜاست.
ثٝعٛضیو ٝعجك یىی اظ ثطآٚضزٞب ،أطٚظ ٜزض ز٘یب  8000ل ْٛثب  6700ظثبٖ ٔرتّف ظ٘سٌی ٔیوٙٙس؛ ثب ایٗ
حبَ تٟٙب  192زِٚت فض ٛسبظٔبٖ ُّٔ ٞستٙس (ذٛثطٚی پبن.)18 :1380 ،
سطظٔیٗ ایطاٖ ٓٞ ،ثٚ ٝاسغ ٝزالیُ تبضیری  ٓٞ ٚثٚ ٝاسغ ٝالتضبئبت فػطی (ٟٔبخطت ٌ ٚستطش
اضتجبعبت) خبٔقٝای ٔتٛٙؿ لّٕساز ٔیضٛز .ث ٝثیبٖ زیٍط ،وطٛض ایطاٖ اظ زیطثبظ ٔٛعٗ الٛاْ ٔرتّف ثٛزٜ
است  ٚاظ خّٕ ٝوطٛضٞبیی است و ٝزاضای تقسز لٔٛیتی است .ثٝعٛضیى ٝأطٚظ ٜایطاٖ ثِ ٝحبػ زاضتٗ
تٛٙفبت لٔٛی  ٚظثب٘ی خع 10 ٚوطٛض ٘رست خٟبٖ ٔحسٛة ٔیٌطزز (زضٟٜٔبخطا٘ی .)132 :1371 ،چٙیٗ
ظٔیٝٙای ثطای خبٔق ٝایطا٘ی ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔالحؾبتی چٛٔ ٖٛلقیت خغطافیبیی الٛاْ زض حبضیٔ ٝطظٞب
(زٚضی اظ ٔطوع)ٚ ،خٛز خٕقیتی اظ ٓٞتجبضاٖ ذ٘ٛی  ٚفطٍٙٞی زض آ٘سٛی ٔطظٞب ،ضطایظ تٛپٌٛطافیه ٚیژٜ
(ضاٜٞبی اضتجبعی ٘بٔٙبست٘ ،بٕٛٞاضیٞبی غقتاِقجٛض  ،)... ٚافتبزٖ ضىبف لٔٛی ضٚی ضىبف ٔصٞجی،
التػبزی ،عجمبتی  ٚفطٍٙٞی ،ثطش تبضیری ٚیژ ٜثطای ٘ؾبْ خٕٟٛضی اسالٔی زض ٔٙغم ٚ ٝخٟبٖ،
تحٛالت ٔٙغمٝای ،تغییطات خٟب٘ی  ٚاعالفبتی  ٚتطٚیح ٌفتٕبٖ حك تقییٗ سط٘ٛضت ٔٙدط ثٝ
ضىٌُیطی ضطایظ ٚیژٕ٘ ٜبزیٗ زض ٔیبٖ الّیتٞب  ٚلٔٛیتٞب ٌطزیس ٜاست .زض چٙیٗ ثستطی ٌٞٝ٘ٛبی
ٔطرػی اظ تقبٔالت ٛٞیتی ثیٗ ٌطٜٞٚب  ٚذطز ٜفطًٞٙٞب ضىُ ٔیٌیطز .اظ ایٗ ض ٚخٟتٌیطی ٚ
وٙصٞبی وٙطٍطاٖ ث ٝضست زض اضتجبط تٍٙبتٍٙی ثب ٔمٛٞ ِٝٛیت لٔٛی لطاض ٔیٌیطز.
ٛٞیت ث ٝظفٓ أب٘ٛئُ وبستّع ثٔ ٝدٕٛفٝای اظ ٔٙبثـ ٔقٙبیی اعالق ٔیضٛز و ٝزض ٔٛلقیتٞبی ٚیژٜ
ثط زیٍط ٔٙبثـ ٔقٙبیی اِٛٚیت ٔییبثس (وبستّع .)54 :1380 ،ث٘ ٝؾط ٌیس٘ع ٘یع «ٛٞیت» اظ ا٘ٛاؿ
«پطسصٞبی ٚخٛزی» است .پطسصٞبی ٚخٛزی ث ٝپبضأتطٞبی ظ٘سٌی ا٘سب٘ی و ٕٝٞ ٝآزٔیبٖ زض عَٛ
فٕط ذٛز ث٘ ٝحٛی ٔغطح ٔیوٙٙس  ٚزضغسز پبسد ث ٝآٖ ثط ٔیآیٙس؛ ٔطتجظ ٞستٙس (ٌیس٘ع.)85 :1384 ،
ٚلتی اظ ذٛز ٔیپطسیس «وٞ ٝستیس؟»« ،اظ ودبییس؟»« ،زض چ ٝظٔب٘ی ظ٘سٌی ٔیوٙیس؟» « ٚچ ٝآضظٞٚبیی
زاضیس؟» پبسری و ٝث ٝایٗ سٛاالت ٔیزٞیس ،ثرطی اظ ٛٞیت ضٕب ضا ٘طبٖ ٔیزٞسٛٞ .یت زض ٚالـ ٕٞبٖ
چیعی است و ٝفطز ،چٙبٖ و ٝزض اغغالح «ذٛزآٌبٞی» آٔس ٜاست ،ث ٝآٖ آٌبٞی زاضز (ٕٞبٖ ٚ .)81 :ثٝ
تقجیطی «ٛٞیت ضرػی زض حمی مت ٕٞبٖ ذٛز است و ٝضرع آٖ ضا ث ٝفٛٙاٖ ثبظتبثی اظ ظ٘سٌی٘بٔٝاش
ٔیپصیطز» (ٕٞبٖ .)82 :ثطٌط ٘یع ٔقتمس است خبٔق ٝزض حبَ تغییط  ٚتح ،َٛفطز ضا ٘بٌعیط اظ ثبظا٘سیص ٚ
اتربش تػٕیٓٞبی ٔتٛٙؿ ٔیسبظز .ثبظا٘سیطی ٘ ٝتٟٙب ٔقغٛف ث ٝخٟبٖ ثیط٘ٚی است ،ثّىٚ ٝاضز شٙٞیت فطز
ٔیضٛز  ٚعی فطآیٙس ثبظا٘سیطی ،خٟبٖ  ٚذٛز فطز ثٛٔ ٝضٛؿ آٌبٞی تجسیُ ٔیض٘ٛس (ثطٌط .)1381 ،ثٝ
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ایٗ ٔقٙی و ٝافطاز ٛٞیت ذٛیص ضا زض ثسٜثستبٖٞب  ٚضفت  ٚثطٌطتٞبی ٔسا ْٚثیٗ ذٛز ٔ ٚحیظ تقطیف
ٔیوٙٙس  ٚایٗ پطٚسٝای پبیبٖ٘بپصیط زض تٕبْ زٚضاٖ ظ٘سٌی استٛٞ .یت ٔمِٝٛای ضٚا٘ی است ،ث ٝایٗ زِیُ
و ٝتقّمبت ،آٌبٞیٞب  ٚتقٟسات فطز زض لجبَ ٔٙبثـ ٔقٙبیی ٔطرع ،ث ٝپستٞٛبی شٙٞیاش ضذ ٝٙوطزٚ ٜ
سبذتبض فٕیك ضٚا٘ی ٚی ضا ضىُ ٔیزٞس  ٚاظ خٟتی زیٍطٛٞ ،یت ٔمِٝٛای اختٕبفی است ،ثسیٗ فّت وٝ
فطز زض زض ٖٚخبٔقٔ ٝتِٛس ضس ٚ ٜثٚٝاسغ ٝظثبِٖ خٕقی ،پیطأ ِٖٛذٛز ضا تدطثٔ ٝیوٙس .ثٙبثطایٗ ضٙبذت ٚ
تجییٗ ٛٞیت لٔٛی افطاز ثس ٖٚاضخبؿ ث ٝفطاٌطزی و ٝثیٗ فطز  ٚخبٔقٚ ٝخٛز زاضز ،أط فجث ث٘ ٝؾط
ٔیضسس .ثسٙسٌی تبْ ث ٝفُّ ضٚا٘ی -اضثی ٕٞبٖ لسض ٌٕطاٜوٙٙس ٜث٘ ٝؾط ٔیضسس و ٝخجط اختٕبفی ٚ
تبضیری ٌٕطا ٜوٙٙس ٜاست.
اظ عطف زیٍط أطٚظ ثٚ ٝاسغ ٝتمسیٓ وبض ٟ٘بزی ضك ثبضظی اظ ٔٙبثـ ٔقٙبیی افطاز زض زض٘ ٖٚؾبْ
ٔسضس ٝضىُ ٔی ٌیطزٔ .سضس ٝاظ عطیك ثط٘بٔ ٝزضسی پٟٙبٖ  ٚآضىبض ث٘ ٝیطٚیی ٔ ٟٓزض تِٛیس ضرػیت ٚ
فطًٙٞپصیطی زا٘صآٔٛظاٖ  -ث ٝذػٛظ زض ٔیساٖٞبی لٔٛی -ثسَ ضس ٜاست .خبیی و ٝزض آٖ،
خٟتٌیطیٞبی افطاز ٘سجت ث ٝذٛز ،زیٍطی ٛ٘ ٚؿ تقبُٔ آٖٞب ثب یىسیٍط ضٔعٌطزا٘ی ٔیضٛز  ٚضرػیت
فطز پبیٝضیعی  ٚپیىطثٙسی ٔیضٛز (فیٛضی .)2 :1395 ،اظ ایٗ ٘مغ٘ ٝؾطٞ ،ط ٌٔ ٝ٘ٛغبِقٛٞ ٝیتی ٚ
آسیت ضٙبسی وٙطٍطاٖ لٔٛی ثسٔ ٖٚغبِق٘ ٝمص ٔ ٚىب٘یسٓ فّٕىطزی ٔسضس ٝفمیٓ ذٛاٞس ثٛز .فّصا،
ضخٛؿ ث ٝزا٘صآٔٛظاٖ ثٙٔ ٝؾٛض ثطضسی ٘ؾبْ ظثب٘ی آٖٞب زض ذػٛظ زضوی و ٝاظ ذٛز  ٚزیٍطی زاض٘س
ٔیتٛا٘س پبسد ث ٝثسیبضی اظ ٔسبئُ ٛٞیتی ٔٙبعك لٔٛی ثبضس؛  ٚاظ آ٘دبییو ٝایٗ ٔ ٟٓزض ٔیساٖ لٔٛی
ٔتقّك ث ٝتطنٞبی ایطاٖ ا٘دبْ ٔیضٛزٔ ،یتٛا٘س تجییٗ ثرصِ تغییطات ٛٞیتی آیٙس ٝ٘ ٜچٙساٖ زٚض ایٗ
ٔٙغم ٝتبثیطٌصاض ثبضس .اِجت ٝثب ایٗ تٛضیح ؤ ٝغبِق ٝحبضط غطفبً ضٚایتی اظ ٚضقیت ٛٞیت لٔٛی
زا٘صآٔٛظاٖ ضا اضائٔ ٝیزٞس  ٚلػس ٘ساضز و ٝیبفتٞٝبی ذٛز ضا ث ٝتٕبٔی زا٘صآٔٛظاٖ لٔٛی تسطی زٞس.
چطا و ٝتقٕیٓزٞی ٝ٘ ،ثب پیصفطؼ ضٚشٞبی اوتطبفی  ٚویفی سبظٌبضی زاضز  ٝ٘ ٚثب تدطث ٝظیستٝ
ٔحمك .اظ ایٗ ض ٚپژٞٚص حبضط ٔسفی است و ٝزض وٙبض ضٚایتٞبی ٔرتّف اظ ٛٞیتعّجی لٔٛی ٔیتٛاٖ
ضٚایتِ ٔىتسج ٝاظ ٘تبیح ایٗ پژٞٚص ضا ٘یع ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زاز  ٚث ٝآٖ ٔططٚفیت فّٕی لبئُ ضس .ثٙبثطایٗ
پژٞٚص حبضط ثب اتربش ضٚیىطز تفسیطی  -زض حٛظٜی ضٚا٘طٙبسی اختٕبفی -سقی زاضز ثب فس َٚاظ
ٔحسٚزیتٞبی ٘ؾطی سبذتبضٌطایی  ٚفطزٌطایی ث ٝتحّیُ  ٚتفسیط ٔىب٘یسٓ ٛٞیتیبثی لٔٛی
زا٘صآٔٛظاٖ ضٟط ٞیط ( اظ استبٖ اضزثیُ) ثپطزاظز؛ تدطث ٝظیستٔ ٝحمك ثٝفٛٙاٖ ٔقّٓ زض ضٟط ٞیط ٚ
ٔطبٞس ٜتدّیبت پطاوٙس ٜاظ ٔسبئُ ٛٞیتی ٔٛخٛزِ زا٘صآٔٛظاٖ ثٝفٛٙاٖ ٔحطن اغّی ا٘دبْ ایٗ پژٞٚص
ضا سطفت ثرطیس .اظ عطف زیٍط ٔحسٚزیتٞبی پژٞٚص أىبٖ ثطضسی تٕبْ ٔٙبعك آٔٛظضی استبٖ
اضزثیُ یب سبیط ٔٙبعك لٔٛی ضا أىبٖپصیط ٕ٘یسبظز .اظ ایٗ ض ٚخبٔق ٝزا٘صآٔٛظی ٞیط ثٝفٛٙاٖ ثرص اظ
ایٗ ٔٙغم ٝلٔٛی (آشضثبیدبِٖ ایطاٖ) ا٘تربة  ٚزض ضاستبی پبسد ث ٝپطسصٞبی ظیط ٔٛضز ثطضسی لطاض
ٌطفتٙس.
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 -1افطاز ،ذٛزِ لٔٛی ضا ثب چٙٔ ٝبثـ ٔقٙبیی ٔقطفی ٔیوٙٙس؟
 -2وٙصٌطاٖ لٔٛی چ ٝتقطیفی اظ زیٍطی زاض٘س؟
 -3وٙصٌطاٖ لٔٛی چٛ٘ ٝؿ تقبّٔی ثیٗ ذٛز  ٚزیٍطی ٔتػٛضا٘س؟
ثب تٛخ ٝث ٝات ربش ضٚیىطز تفسیطی ثب ٔحٛضیت ٔىتت وٙص ٔتمبثُ ٕ٘بزیٗ  ٚتٕسه ث ٝضٚش ویفی -
و ٝزض خٟت زضن تفبسیط ٔ ٚقب٘ی زض٘ٚی وٙصٞبی ٔقٙبزاض افطاز ث ٝوبض ٔیضٚز -تالش ٔیضٛز وٝ
چبضچٛثی ثط ٔٛضٛؿ تحٕیُ ٘طٛز .زض ایٗ ضاستب ث٘ ٝؾطیٞٝب تب خبیی تٛخ ٝذٛاٞیٓ زاضت و ٝضإٙٞبی
٘ؾطی ٔحمك ثٛز ٚ ٜث ٝاضتمبی حسبسیتٞبی ٘ؾطی ٔسز ضسب٘س (استطاٚس  ٚوٛضثیٗ .)1390 ،اظ ایٗ
٘مغ٘ ٝؾط پژٞٚص حبضط ثب اعالؿ اظ تأثیطات والٖ چ ٖٛوٓ  ٚویف ٘ٛسبظی زض تبضید ٔقبغط ایطاٖ،
خبیٍبٙٔ ٚ ٜبسجبت ثیٗإِّّی خبٔقّّٔ ٝی ٘ ٚسجت آٖ ثب آشضثبیدبٖ ایطاٖ ،تغییطات زض ٘ؾبْ تِٛیسی ٚ
سبذتبض عجمبتی ،ضٚاثظ ٙٔ ٚبسجبت ٘بضی اظ ٌطٜٞٚبی لسضت  ... ٚآٖٞب ضا زض ٞیئت ٘ؾبْ ظثب٘ی  ٚتفسیطی
وٙصٌطاٖ لٔٛی ثطضسی ٔیوٙس.
ٔىتت وٙص ٔتمبثُ ٕ٘بزیٗ ثب اِٟبٌْیطی اظ سٙت پطإٌبتیسٓ ،ضىٌُیطی پٙساضٛٞ ٜیتی ضا ٔطتجظ ثب
تقبُٔ س ٝفٙػط «ش« ،»ٗٞذٛز» « ٚخبٔقٔ »ٝیزا٘س .ث ٝظفٓ ٞطثطت ٔیس ،ذٛز ٔطوت اظ ز ٚثرص است:
«ٔٗ فبفّی» ٔ ٗٔ« ٚفقِٛی» .ذٛزاٍ٘یرت ،ٝخبٔق٘ٝبپصیط  ٚپیصثیٙی٘بپصیط فطز ٔقبزَ «ٔٗ فبفّی» تّمی
ٔیضٛز أب «ٔٗ ٔفقِٛی» ث ٝتسضیح اظ عطیك وٙص ٔتمبثُ فطز ثب زیٍطاٖ  ٚزض٘ٚی سبذتٗ خبٔق ٝتىٛیٗ
ٔییبثس  ٚثط «ٔٗ فبفّی» ٘ؾبضت ٔیوٙسٔ ٗٔ« .فقِٛی» ثرطی اظ ذٛز است و ٝثٔ ٝثبث ٝاثژ ٜوٙصٞب ٚ
زیسٌبٜٞبی زیٍطاٖ ،اظ خّٕ ٝتبٔالت ضرع زض لجبَ ذٛز ،ضىُ ٔیٌیطز .فطز ظٔب٘ی تحت تبثیط «ٔٗ
فبفّی» لطاض ٔیٌیطز و٘ ٝتٛا٘س ثب ٙٞدبضٞب  ٚا٘تؾبضات خبٔق ٝسبظٌبض ضٛز (زیّیٙی .)268 :1389 ،ثقسٞب
ثّٔٛط ایٗ ایس ٜضا تٛسق ٝزاز و ٗٔ ٝاختٕبفی تحت تأثیط ٙٞدبضٞبی فطٍٙٞیٛٔ ،لقیتٞب  ٚتٛلقبت
اختٕبفی ثٚ ٝخٛز ٔیآیس (تٛسّیٙٔ .)483 :1380 ،ؾٛض ٚی اظ ٔٛلقیت ،ضطایغی است و ٝزض آٖ ٓٞ
ٙٞدبضٞبی فطزی یب ذطز ٜفطٍٙٞی ٙٞ ٓٞ ٚدبضٞبی والٖ ٟ٘فتٝا٘س .اظ ٘ؾط ثّٔٛط  ٚزاستط زٌ ٚط ٜٚثٝ
ضىُ ٔسا ْٚزض فطایٙس تقطیف خٕقی ث ٝاغٔ َٛتفبٚت  ٚضلیجی زست ٔییبظ٘س٘ :رست ٌطٞٚی و ٝسٛزای
ثی ٕٞتب ثٛزٖ ذٛز ضا زض سط ٔیپطٚضا٘س  ٚزٌ ْٚطٞٚی و ٝزَ ٔطغّٝاش ٔٙعِت اختٕبفی (ٔبِطٛیچ،
.)112 :1390
ٌبفٕٗ ثب اِٟبْ اظ ثّٔٛط ثطای تجییٗ ٛٞیت ث٘ ٝح ٜٛث ٝوبضٌیطی ٕ٘بزٞب خٟت ایفبی ٘مص تٛسظ
وٙطٍطاٖ فالل٘ ٝطبٖ زاز .ضٚیىطز ٌبفٕٗ ث ٝضٚیىطز ٕ٘بیطی ٔقطٚف استٚ .ی ٔقتمس است و ٝافطاز
ٕٛٞاض٘ ٜمصٞبی اختٕبفی ذٛز ضا زضست ٔثُ ثبظیٍطاٖ تئبتط ثطای زیٍطاٖ ایفب ٔیوٙٙس؛ ضٚیىطز ا ٚثٝ
تحّیُ ٘ح ٜٛاخطای ٕ٘بیصٞبیی ٔیپطزاظز و ٝافطاز آٖ ضا اخطا ٔیوٙٙس .یىی اظ ٔٛضٛفبت ٌٔ ٟٓبفٕٗ
ایٗ است و ٝوٙصٌطاٖ ثطای حفؼ ٛٞیت اختٕبفی ذٛزٓٞ ،چٙیٗ ثطای زفبؿ اظ ذٛز زض ثطاثط اضظیبثیٞبی
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( Goffman,

٘بٔغّٛة ٙٔ ٚفی زیٍطاٖ ،ظ٘دیطٜای اظ ضٍطزٞب  ٚتبوتیهٞب ضا زض زض ٖٚذٛز شذیطٔ ٜیوٙٙس.
.)1963
ث ٝظفٓ خٙىیٙع زض ٛٞیت خٕقی ٔٛضٛؿ اسبسی «ضجبٞت» « ٚتفبٚت» است .ضجبٞت ٔیبٖ افطاز یه
خبٔق ٚ ٝتفبٚت آٖٞب ثب خٕبفبت زیٍط .اظ ایٗ ض ٚضٙبذت ٛٞیت ٕٛٞاض ٜثب ضٙبذت غیطیت  ٚزیٍطی
تٛأبٖ است (عبِجی  ٚفیٛضی .)6 :1392 ،اغِٛی ؤ ٝیتٛاٖ اظ ایٗ زیسٌب ٜاسترطاج وطز:
 -1ضاثغٙٔٝسی ٛٞیت .ث ٝایٗ ٔقٙی وٛٞ ٝیت زض یه ٘سجت اضتجبعی ثیٗ ذٛز  ٚزیٍطی سبذتٝ
ٔیضٛز.
ٛٔ -2لقیتی ثٛزٖ ٛٞیت .ایٙىٚ ٝضقیتٞبی ٔرتّف سبذتی (٘ؾبٔبت فطٍٙٞی ،التػبزی ،سیبسی ٚ
اختٕبفی) ٔیتٛا٘س زض وٓ  ٚویف ٛٞیت فطز تأثیطٌصاض ثبضٙس.
 -3تفٕٟیثٛزٖ ٛٞیت :ایٙىٛٞ ٝیت أطی ثبظتبثی ٘جٛز ٚ ٜث ٝضست ث ٝش ٗٞپٛیبی  ٚاثعاض آٖ یقٙی
«ظثبٖ» ٚاثست ٝاست.
 -4فطایٙسی ثٛزٖ سبذت ٛٞیت :ثسیٗ ٔقٙب وٛٞ ٝیت یبثی زض یه پطٚسٝی ظٔب٘ی اظ ٘مغٝای ضطٚؿ
 ٚث٘ ٝمغٝای ذتٓ ٔیضٛز .اظ ایٗ ضٛٞ ٚیت أطی ذّك اِسبف٘ ٝیست.
روش

ٞسف اغّی ایٗ پژٞٚص ،وطف ٘ح ٜٛزضن  ٚتػٛض زا٘صآٔٛظاٖ اظ ل ْٛذٛزی  ٚزیٍطی ثٛز ٜاست.
پژٞٚص ٌطاٖ زض ایٗ پژٞٚص زض پی ضٙبسبیی اٍِٞٛب  ٚذغٛط ٛٞیتی (ٔجتٙی ثط لٔٛیت) خٟت تمٛیت ٓٞ
افعایی لٔٛی  ٚفطٍٙٞی زض وطٛض ایطاٖ ٔیثبضٙس .ایٗ پژٞٚص ثب استفبز ٜاظ ضٚش تحّیُ تٕبتیه ثٝ
ضیٜٛی ثطا ٚ ٖٚوالضن ( ٚ )2006ثط ٔجٙبی ٔٙغك استمطایی ا٘دبْ ضس ٜاست .فّسفٝی ٚخٛزی چٙیٗ
ضٚضی ،یبضیضسب٘ی ثٔ ٝحمك ثطای ضٙبذت ،تحّیُ  ٚاضائٝی اٍِٛی ٘ؾطی اظ خبٔقٛٔ ٚ ٝضٛؿ ا٘سب٘ی
است (ذٙیفط ٔ ٚسّٕی .)65 :1396 ،سیٛفبً٘  ٚضب٘ ،ٖٛتحّیُ ٔضٕ ٖٛضا یه ضٚش تحمیمی ثطای
تفسیط شٙٞی ٔحتٛای ٔتٔ ٖٛیزا٘ٙس و ٝاظ عطیك فطآیٙس عجم ٝثٙسی ٔٙؾٓ ٔضبٔیٗ یب اٍِٞٛبی وسٌصاضی
ضس ٜفُٕ ٔیوٙس (ٙٔ .)Hsiu- fang & Shannon, 2005: 1279ؾٛض اظ أٍِ ٛسِی است و ٝاظ عطیك ٘ؾٓ
ٔفٟٔٛیزازٜٞبی ٔسترطج ث ٝزست ٔیآیس (ٟٔطی ٕٞ ٚىبضاٖ.)81 :1393 ،
ثطای تحّیُ ٔضبٔیٗ ،پژٞٚص حبضط فطآیٙس پٙح ٔطحّٝای ظیط ضا عی وطز:
 -1تِٛیس وسٞبی اِٚیٝ
ٌ -2ط ٜٚثٙسی وسٞبی ٔطبثٝ
 -3ثطضسی  ٚپبالیص تٓٞبی اغّی
 -4ضٙبسبیی تٓٞبی فطفی
 -5تدسیس ٘ؾط  ٚثبظٍ٘طی تٓٞبی فطفی
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خبٔقٔ ٝغبِق ٝحبضط ضا زا٘صآٔٛظاٖ پسط زثیطستبٖٞبی (زٚض ٜا ٚ َٚزٙٔ )ْٚغمٞ ٝیط اضزثیُ تطىیُ
ٔیزٙٞس .خٟت حػ َٛث ٝزازٜٞبی الظٔٔ ،ٝغبثك ثب ٔٙغك ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض ٔغبِقبت ویفی اظ «ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی
٘ؾطی »1استفبز ٜضس .ث ٝایٗ تطتیت و ٝث ٝفطاذٛض ٘یبظ اعالفبتی ثٚ ٝاحسٞبی ٕ٘ٝ٘ٛای (زا٘صآٔٛظاٖ)
ٔطاخق ٝضس .زض ٔغبِق ٝحبضط  44زا٘صآٔٛظ ،خبٔق ٕٝ٘ٛ٘ ٝضا تطىیُ زاز٘س و٘ 2 ٝفط آٖٞب ث ٝزِیُ
٘بٔٙبست ثٛزٖ پبسرطبٖ اظ ٔغبِق ٝوٙبض ٌصاضت ٝضس٘س  ٚوُ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝثب  42آظٔٛز٘ی اظ عطیك
پطسطٙبٔ ٝثبظ پبسد  ٚعطح سٙبضی ٛا٘دبْ ضس .پطسطٙبٔ ٝثبظ پبسد تٛسظ ٔحممیٗ ثب اٞساف ٔٙؾٛض ضسٜ
ثطای ایٗ ٔغبِق ٝعطاحی  ٚضٚایی غٛضی ٔ ٚحتٛایی آٖ تٛسظ ٔترػػیٗ  ٚذجطٌبٖ ایٗ حٛظ ٜثطضسی ٚ
ثقس اظ افٕبَ ٘ؾط اغالحی آٖٞب ٔٛضز تبییس لطاض ٌطفت  ٚپطسطٙبٔ ٝخٟت اخطا  ٚپبسدٌٛیی زا٘صآٔٛظاٖ
زض اذتیبض آٖٞب لطاض ٌطفتٕٞ .چٙیٗ زض عطح سٙبضی ٛاظ زا٘صآٔٛظاٖ ذٛاست ٝضس تب یه سٙبضیٛی عٙع
عطح وٙٙس و ٝزض آٖ ث ٝخبی ضرػیت ٔرتّف ایفبی ٘مص ٕ٘بیٙس .ثب ایٗ ٔ ٟٓو ٝیىی اظ ضرػیتٞب زض
ثعٍ٘بٔ ٜطرػی اظ وّیط ٝظثب٘ی یب تى ٝوالْ ٔطرػی (تطوی) ثٟط ٜثجطز .ایٗ ثٔ ٝب أىبٖ ٔیزٞس
ٔٛلقیت  ٚضجىٔ ٝفٟٔٛیح َٛضرػیت لٔٛی ضا اظ ٔٙؾط عطحٛاضٜٞبی شٙٞی زا٘صآٔٛظاٖ ضٙبسبیی ٚ
تحّیُ وٙیٓ .فّسفٚ ٝخٛزی چٙیٗ سٙبضیٛسبظیٞبیی ایٗ است و ٝثتٛا٘یٓ ثػٛضت غیطٔستمیٓ  ٚثسٖٚ
ٔحسٚزیتٞب  ٚتحٕیُٞب ث ٝافٕبق شٙٞی  ٚاحسبسی زا٘صآٔٛظ زض ضاثغ ٝثب غٛضتثٙسی و ٝاظ خٟبٖ
ٔقٙبیی اضائٔ ٝیزٞس ،پی ثجطیٓ.
تحّیُ زازٜٞب ثػٛضت زستی ا٘دبْ ٌطفت ٚ ٝاظ ٘طْافعاضٞبی ضایب٘ٝای استفبز٘ ٜطس ٜاست .ثطای اختٙبة
اظ سٌٛیطی ٘بضی اظ ضٙبذت ٔ ٚحطٔب٘ٔ ٝب٘سٖ اعالفبت زا٘صآٔٛظاٖ اظ ٘بْ ٔستقبض  ٚوس ثطای ٕٝٞی
ضطوتوٙٙسٌبٖ استفبز ٜضس ٜاست .تٓٞبی اغّی  ٚفطفی اظ ٚاحسٞبی ٔٛضز تحّیُ استرطاج ضسٜا٘س تب
ظٔب٘ی وٕٝٞ ٝی پژٞٚطٍطاٖ ثط ایٗ ٔٛضٛؿ تٛافك وطزٜا٘سو ٝتٓٞبی ثیطتطی اظ زازٜٞب ٕ٘یتٛاٖ
استرطاج وطز .ایٗ ٔطحّٔ ،ٝطحّ ٝاتمبٖ یبفتٞٝب  ٚاخٕبؿ ٘ؾط پژٞٚطٍطاٖ است .تٓٞبی اغّی  ٚفطفی زض
زٛٔ ٚضٛؿ ذٛز  ٚزیٍطی ضٙبسبیی  ٚتحّیُ ضس.
ضٚش افتجبضسٙدی پژٞٚص حبضط «ضٚایی تفسیطی» ثٛز ٜاست .ثٝعٛضیو ٝضٕٗ اضائ ٝزستبٚضزٞبی
پژٞٚص ث ٝخٕقی اظ ٔترػػبٖ  ٚتأُٔ زض ثبظذٛضزٞبی غٛضت ٌطفت ٓٞ ،ٝذٛا٘ی ٔفبٞیٓ ٔٛضز استفبز ٜثب
پیطٝٙی ٘ؾطیِ ٔطتجظ  ٚثٟطٌٜیطی اظ ٘ؾطیبت  ٚضٖٕٞٛٙٞبی ٘رجٍبٖ زض ٔمِٝٛثٙسی ٔتِ ٖٛحبػ ضسٜ
است .اظ عطف زیٍط خٟت تمٛیت ضٚایی پژٞٚص ،وسٌصاضی ز ٚثبض تٛسظ ز٘ ٚفط اظ ٔحممیٗ غٛضت
ٌطفت .ضطیت تٛافك حبغّ ٝثطاثط ثب ٔ 0/83یثبضس و ٝضطیت لبثُ لجِٛی تّمی ٔیضٛز .ثب ایٗ ٚخٛز ثب
ٓٞفىطی ٔ ٚطٛضت ٔحممبٖ ٔتٔ ٖٛج ،ٟٓثبظذٛا٘ی  ٚاغالح ٌطزیس.

1- Theoretical sampling
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یافتهها

تحّیُ ٔضٕٛ٘ ٖٛضتبضٞبی زا٘صآٔٛظی زض ضاثغ ٝثب ٛٞیت لٔٛی ز ٚتٓ اغّی «ل ْٛذٛزی» ٚ
«زیٍطی لٔٛی» ثٕٞ ٝطا ٜضجىٝی ٔفبٞیٓ ٔطتجظ ثب آٖٞب ضا ضٙبسبیی ٔیوٙس:
الف) قَم خَدی؛ ٕٝٞی زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص ( )n=42ث ٝا٘حبء ٔرتّف
تػٛیطی اظ ل ْٛذٛزی اضائ ٝزازٜا٘س .تػٛیط اضائ ٝضس ٜاظ ل ْٛذٛزی زض ایٗ پژٞٚص حٔ َٛدٕٛفٝای اظ
ٕ٘بزٞب ٔ ٚفبٞیٕی ضٔعٌصاضی ضسٜا٘سو ٝاغّت ٚخ ٝفطٚزستب٘ ٚ ٝتٛاْ ثب حمبضت ث ٝذٛز ٔیٌیط٘س .چٙیٗ
ٚیژٌیٞبیی اظ ذٛز لٔٛی زض تٓٞبی فطفی ظیط ٔطرع ضسٜا٘س:
هشبغل فزٍدست٘ 12 :فط ( 28زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص ذٛز لٔٛی ضا
ٔطتجظ ثب ٔطبغُ ٘ ٚمصٞبی التػبزی فطٚزستب٘ ٚ ٝپست تقطیف وطزٜا٘س .فقبِیتٞبی یسی زض سغٛح
٘بظَ ح َٛوبضٌطی  ٚذسٔبتی (ٔسبفطوطی زض ضٟط غطیت ،وبض زض فبضالة ،ذسٔ ٝضستٛضاٖ  ٚضفتٍطی) اظ
خّٕٔ ٝطبغّیا٘سو ٝذٛز لٔٛی ٔطتجظ ثب آٖٞب ضٔعٌصاضی ضسٜا٘س.
عذم آشٌبیی ثب هْبرتّبی اٍلیِ ارتجبطی٘ 18 :فط ( 43زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض
ایٗ پژٞٚص زض تقطیف «ذٛز لٔٛی» ،ضرػیتی ضا عطاحی وطزٜا٘س و ٝاظ لبثّیتٞبی پبییٗ اضتجبعی
ثطذٛزاض ٔیثبضس.
سٌتی ٍ ثزٍس ًجَدى٘ 4 :فط ( 9/5زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص زض تقطیف
ذٛز لٔٛی ث ٝسٙتی ثٛزٖ ٘ ٚبآٌبٞی ث ٝالتضبئبت ٛٔ ٚضٛفبت ضٚظ تأویس زاضتٝا٘س.
سزهبیِ فزٌّگی ثزٍىگزٍّی ضعیف٘ 16 :فط ( 38/1زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض
ایٗ پژٞٚص ذٛز لٔٛی ضا ٕٞطا ٜثب ٘بتٛا٘ی زض یبزٌیطی  ٚوبضثست ظثبٖ فبضسی (ث ٝفٛٙاٖ ظثبٖ فطالٔٛی ٚ
ضسٕی وطٛض) فٛٙاٖ وطزٜا٘س.
خشًَتطلجی٘ 18 :فط ( 42/8زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص ذٛز لٔٛی ضا زض
اضتجبط ثب فقبِیتٞبی ذطٗ ،تٙصظا  ٚذغطآفطیٗ ٔقطفی وطزٜا٘س .ث ٝفجبضت زیٍط ذط٘ٛت چ ٝزض ٚخٝ
ٟ٘بزی  ٚچ ٝزض ٚخ ٝغیط ٟ٘بزی اظ ٔطرػبت ثبضظ ذٛز لٔٛی فٛٙاٖ ضس ٜاست.
رٍاثط درٍىگزٍّی قَی٘ 2 :فط ( 4/7زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص ثٝ
ضٚاثظ زضٌٖٚطٞٚی لٔٛی زض لبِت ٔحٌّ ٝطایی  ٚتقػت اضبض ٜزاضتٝا٘س.
رٍاثط ثزٍىگزٍّی ضعیف٘ 4 :فط (  9/5زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص زض
تقطیف ذٛز لٔٛی ث ٝضٚاثظ ثطٌٖٚطٞٚی ضقیف ثٚ ٝاسغ٘ ٝبتٛا٘یٞب ،ثی ٔیّیٞب  ٚتطس اظ پیبٔسٞبی
ضٚا٘ی ٕ٘ ٚبزیٗ آٖ اضبض ٜزاضتٝا٘س .پسیسٜی تطس اظ اضتجبط ٘ ٚبأٙی ٘بضی اظ اضتجبط ثطٌٖٚطٞٚی ٟٔٓ
تطیٗ ٔب٘ـ ثطلطاضی اضتجبط ٔقطفی ضس ٜاست.
ثیاخالقی ٍ ضعف شخصیتی٘ 8 :فط ( 19زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص زض
تقطیف ذٛز ث ٝیهسطی اظ ثیاذاللیٞب  ٚزض ٟ٘بیت ضقف ضرػیت ٌطایص پیسا وطزٜا٘س .وّیطٞٝبی
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ظثب٘ی غیطاستب٘ساضز  ٚغیطٔقم ،َٛتطس اظ فبش ضسٖ ٛٞیت لٔٛی ذٛیص ،تطس اظ ذٛز اؽٟبضی زض ضٚاثظ
ثطٌٖٚطٞٚی  ٚزض ٟ٘بیت افتٕبز ث٘ ٝفس پبییٗ اظ خّٕ ٝوسٞبییا٘سؤ ٝطتجظ ثب ایٗ تٓ ثیبٖ ضسٜا٘س.
اقتذارگزایی٘ 14 :فط ( 33/3زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص ضرػیتی و ٝاظ
ل ْٛذٛزی عطاحی وطزٜا٘س لطیٗ ث ٝضرػیت التساضٌطا ثٛز ٜاست .ضرػیتی ظٚضٌ ٚ ٛزٚض اظ لٛافس ظیست
خٕقی.
ًَکز صفتی٘ 5 :فط ( 11/9زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص ذٛز لٔٛی ٘ ٚسجتی
و ٝثب زیٍطی تقطیف ٔیوٙس ضا تٛاْ ثب ٔیعثب٘ی  ٚذسٔبت ضسب٘ی ٔقطفی ٔیوٙس .ایٗ زض حبِیست وٞ ٝیچ
٘مطی ث ٝفٛٙاٖ ٔیٕٟبٖ ثطای ذٛز لٔٛی ٔتػٛض ٕ٘یضٛز.
دیي فقیزاًِ :ثِ ٝحبػ آوبزٔیه زیٗ ٛٞ ٚیت زیٙی خعئی اظ لٔٛیت ٛٞ ٚیت لٔٛی لّٕساز ٕ٘یضٛز
 ٚز ٚالیٛٞ ٝیتی خساٌب٘ ٝزض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیضٛز .أب زض ٛٔ 2ضز ( 4/7زضغس) اظ ٘ٛضتبضٞب ل ْٛذٛزی زض
اضتجبط ثب ایٗ ٔٙجـ ٔقٙبیی ٔقطفی ضسٜا٘س .تػٛیطی و ٝاظ زیٗ اضائ ٝضس ٜاظ ایٗ ِحبػ «فمیطا٘ »ٝضٔعٌصاضی
ضس ٜو ٝضٚظی حالَ زض پی٘ٛس ثب ٔطبغُ ٘بظَ  ٚپطٔطمت تقطیف ضس ٜاست.
تفزیح هصزفی ٍ غیزخالق٘ 7 :فط ( 16/6زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص
فقبِیت ٞبی تفطیحی ل ْٛذٛزی ضا سطٌطٔی غطف ،غیطذالق  ٚغیط ٔفیس فٛٙاٖ وطزٜا٘سٔ .سبفطت غطفبً
ثطای وبض  ٚتحػیُ  ٚذٛضٍصضا٘ی ثی ٞسف ٔحالتی اظ ایٗ زست فطاغتٞب ضٕطزٔ ٜیضٛز .اظ ایٗ ضٚ
اٍِٛی فطاغتی ٔٙجقث اظ فط ًٙٞثبظٕ٘بیی ضس ٜزض ٘ٛضتبضٞبی زا٘صآٔٛظی ٘بٔغّٛة لّٕساز ٔیضٛز.
رٍستب هآثی :یه ٘فط (  2/3زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص ،تّمی ضٚستب ٔبثب٘ٝ
آٖ  ٓٞثبٞبِٝی ٔقٙبیی ٔٙفی اظ خّٕ ٝفمت ٔب٘سٌی  ٚثیوالسی -اظ ل ْٛذٛزی زاض٘س.تَّن تَطئِ :یه ٘فط ( 2/3زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص ،شٙٞیتی و ٝاظ
ثطلطاضی اضتجبط تٛسظ زیٍطی (زض ایٙدب فبضس) ثب ل ْٛذٛزی اِمب ٔیضٛز ٕٞطا ٜثب تٛعئ٘ ،ٝمط ٝوطی ٚ
تعٚیط است.
احسبس هحزٍهیت :ز٘ ٚفط ( 4/7زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص ضرػیت
لٔٛی ضا تٛاْ ثب احسبس ٔحطٔٚیت فطٍٙٞی ٕ٘ ٚبزیٗ ٔقطفی وطزٜا٘س .تالش زض ضجی ٝسبظی  ٚخبا٘ساذتٗ
ذٛز ث ٝفٛٙاٖ ضیطاظی یب تٟطا٘ی ٔٛیس ایٗ ٔٔ ٟٓیثبضس.
اسبهی ًبهٌبست :ز٘ ٚفط ( 7/4زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص ثب استٟعا ٚ
تٕسرط ث ٝاسبٔی ل ْٛذٛزی ٍ٘طیستٝا٘س .فطٚوبستٗ اضظضی اظ اسبٔی ٔػغّح ل ْٛذٛزی ث ٝسغح ٘بظَ
تط  ٚتّفؼ ٘بٔٙبست آٖٞب زض ایٗ ضاستب ٔقٙی ٔیضٛز.
خس َٚشیُ تٓٞبی فطفی ضٙبسبیی ضسٔ ٜطثٛط ث ٝتٓ اغّی (ل ْٛذٛزی) ضا ثٕٞ ٝطا ٜوسٞبی
ٔسترطج اظ ٘ٛضتبضٞبی ٔٛضز تحّیُ ٘طبٖ ٔیزٞسٓٞ .چٙیٗ خٟت پطٞیع تىطاض ٔىطضات اظ آٚضزٖ
ٔػبزیك ثیصتط پطٞیع ضس ٜاست.
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فهم دانشآموزان قومی از هویت قومی خود (بررسی موردی ...

جذول ( :)1ضبکه مفهومی قوم خودی
تن اصلی

تن فزعی

کذّبی استخزاج ضذُ (فزاٍاًی)

هصذاق

هطبغل فزٍدست

کبرگز( ،)4هسبفزکص( ،)2خذهِ( ،)4رفتگز( ،)1فبضالة

هي اس فزدا در رستَراى کبر هیکٌن (هْذی) ...هزد پزافبدُ گفت :اس

کص()1

ّن ثَی فبضالة هدذی(سْدل)

ثس فبضالة کطدذی خَد

عذم آضٌبیی ثب

تکلن ثذ( ،)11ارتجبط غدز هذًی( ،)3دیز فْوی یب کح

رٍسی یک راًٌذُ تبکسی کِ تزک ثَد ...هزد گفت کِ ثپدچ ٍ راًٌذُ

هْبر ّبی اٍلدِ

فْوی()4

فکز کزد کِ هدگَیذ تٌذتز ثزٍ (...حسدي)

سٌتی ٍ ثِ رٍس ًجَدى

عذم آضٌبیی ثب سجک سًذگی خذیذ( ،)2فزٌّگ

اٍلدي رٍسی کِ در رستَراى کبر هدکزدم یکی اس هطتزیّب هزا صذا سد

پذرسبالری ٍ ًزیٌگی سٌتی( ،)1عول ثذٍى تفکز()1

ٍ غذایی را سفبرش داد کِ هي تب حبال اسوص را ّن ًطٌدذُ

ارتجبطی
قَم خَدی

ثَدم(هْذی)
سزهبیِ فزٌّگی

اس داًطگبُ ضوبل قجَل ضذم ٍلی سثبى فبرسی خَة ثلذ ًجَدم (سْدل)

ًبتَاًی در تکلن ثِ سثبى فبرسی()16

ثزٍىگزٍّی ضعدف
خطًَتطلجی

عالقوٌذ ثِ ٍرسشّبی رسهی( ،)1اّودت ثِ قذر
ثذًی( ،)2تٌص سا ٍ خطز آفزیي()15

رٍاثط درٍىگزٍّی

هحلِ گزایی( ،)1تعصت()1

رٍاثط ثزٍىگزٍّی

تزس اس ثزقزاری ارتجبط( ،)2احسبس ًباهٌی ثب دیگزاى()2

رٍسی کًَگ فَ کبر هعزٍف اس دیبر ضجلَ ثِ هجبرسُ ثب قْزهبى خْبى
دعَ

ضذ(احوذ)

هي رفتن در ثبسار اردثدل ثِ یک هغبسُ فزش فزٍضی ٍ گفتن ایي فزش
چٌذ؟ فزٍضٌذُ گفت چی هدگی هي فبرسی صحجت ًودکٌن(هحوذ)

قَی
ضعدف

...اس ضبًس ثذ هي دکتز فبرس ثَد(هحوذ) ...هبضدي را ًگِ داضت تب
آدرس سلوبًی را اس هي ثپزسذ ٍ هي ّن تب دیذم فبرس ّست رًگن
پزیذ(هْذی)

ثی اخالقی ٍ ضعف

اعتوبد ثِ ًفس پبیدي( ،)5کلدطِّبی سثبًی غدز استبًذارد(،)1

اس ضبًس ثذ هي دکتز فبرس ثَد (هحوذ) آقب هحسي کِ ًویخَاست

ضخصدتی

تزس اس فبش ضذى َّیت خَد( ،)1تزس اس خَد

کسی ثفْوذ کِ اٍ تزک است فبرسی صحجت هدکزد ٍ حَاسص خوع

اظْبری()1

ثَد کِ سَتی ًذّذ(هحسي)

سٍرگَ( ،)13عذم آگبّی ثِ قَاعذ سیست خوعی یب ثی

رٍسی ثب خَاّز ٍ هبدرم رفتِ ثَدی ثبسار ...ثِ راًٌذُ آصاًس هسبفزکطی

تَخْی عوذی ثِ آى ()1

کِ یک فبرس ثَد سًگ سدم ٍ گفتن سٍد ثبش ثدب اگز ًِ تَ را

اقتذارگزا

هیکطن(ًَیذ )  ...هي ّن کِ هْبر

ًِ گفتٌن در حذ سیز صفز است ً ،ب

خَاستِ قجَل کزدم(هحوذ)
هي یک تزک ّستن ٍ در کزگبى سًذگی هدکٌن رٍسی اس رٍسّب یک

ًَکز صفتی

هدشثبًی اس فبرسّب( ،)3خذهت ثِ فبرسّب()2

دیي فقدزاًِ

پدًَذ رٍسی حالل ثب ثب سًذگی پز اس هطقت ٍ ثب هطبغل

...هزد فبضالة کص گفت :هي رٍسی حالل کست هدکٌن ٍلی تَ یک

ًبسل تز()2

حزام خَار ٍ هدزم ّستی(سْدل)

فبرس کِ تْزاًی ثَد ثزای استزاحت ٍ تفزیح آهذُ ثَد ثِ ثبغ هب(...رضب)
...داهبد هب کِ فبرس ّست ثزای تفزیح ٍ استزاحت تبثستبى ثِ خبًِ هب
آهذُ ثَد(هحوذ)

تفزیح هصزفی ٍ
غدزخالق

ٍقت گذراًی ثی ّذف ثب دٍستبى( ،)2هسبفز
تحصدل ٍ هعذٍد دفعب

ثزای کبر یب

ثزای خَضگذراًی()5

رٍسی اس رٍسّب خلَی هسدذ خبهع خوع ضذُ ثَدین(احوذرضب )رٍسی
اس رٍسّب غالم عسگز کِ در استبى اردثدل ثِ دًدب آهذُ ثَد ثِ سفز
خبرخی ثِ کطَر عزثستبى هدخَاست ثزٍد تب ّن سیبرتی کٌذ ٍ ّن آة ٍ
َّایی عَض کٌذ(علدزضب)
......رٍسی در داًطگبُ درس را تَضدح هدذادم کِ یک دفعِ هتَخِ ضذم

رٍستب هآثی

تلقی رٍستبیی(عقت هبًذُ ٍ ثیکالس) اس قَم خَدی()1

تَّن تَطئِ

پدص فزض فحص اس سثبىّبی دیگز()1

احسبس هحزٍهدت

ضجدِ سبسی ًگزش ٍ هٌص خَد ثِ فبرسّب(،)1خباًذاختي

اس اردثدل آهذم ثِ داًطگبُ تْزاى  ....ثب استبد آضٌب ضذم استبد ثِ هي

خَد ثِ عٌَاى ضدزاسی()1

گفت اس کدب آهذُ ای؟ گفتن اس ضدزاس(....اهدزرضب)

ّن اسن ثَدى فزد قَهی ٍ سگ کبرفزهب( ،)1تلفظ ًبهٌبست

خذای هْزثبى ثِ ایي سٍج یک فزسًذ پسز داد کِ اسن اٍرا پپی

اسبهی()1

گذاضتٌذ .....پپی ثزای کبر ثِ تْزاى پدص یک پَلذار کِ سى ثَد رفت

کِ دارم تزکی حزف هدشًنّ.......وِ فْودذى کِ هي اس رٍستب آهذُ
ام(سْدل)
....هي سزهب خَردم ٍ دارم هدزم پدص دکتز ...آقبی دکتز هٌدن ثغبسین
آغزی(گلَین درد هدکٌِ) کتز یک ًگبّی ثِ هي کزد ٍ گفت :ثِ هي
فحص هدذی(اهدزرضب)

اسبهی ًبهٌبست

.....ایي سى ّن هبًٌذ هلکِّب یک سگ داضت کِ اسوص پپی
ثَد(اهدزحسدي)

تحّیُ «خٟتٌیطی زا٘صآٔٛظاٖ ٘سجت ث ٝذٛز لٔٛی» ٔجیٗ ایٗ ٔ ٟٓاست و ٝاغّت آٖٞب (69/05
زضغسضبٖ) ٍ٘بٙٔ ٜفی ٘سجت ث ٝل ْٛذٛزی  ٚفٙبغط ٔقٙبیی ٔطتجظ ثب آٖ زاض٘س .زض ٘مغٝی ٔمبثُ فمظ
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 11/9زضغس آٖٞب زض تقطیف ذٛز لٔٛی احسبس تفبذط  ٚفعتٔٙسی ثطٚظ زازٜا٘س .زض یه ٔٛضز احسبس
ٔطرػی اظ الثالی وّٕبت ٘ ٚطبٍ٘بٖ لبثُ ثطزاضت ٘جٛز ٚ ٜزض ٛٔ 7ضز زیٍط ( 16/6زضغس) احسبس
زٌٚب٘ٝای (ٔثجت ٙٔ ٚفی) ثٔ ٝربعت زست ٔیزٞس .ثٙبثطایٗ زض حبِت وّی ضٚایتی و ٝزا٘صآٔٛظاٖ اظ لْٛ
ذٛزی اضائٔ ٝیزٙٞس ٕٞطا ٜثب خٟتٌیطی ٔٙفی ٍ٘ ٚب ٜغیطسطٔبیٝای ٔیثبضٙس.

جذول ( :)2جهتگیری نسبت به خود و دیگری
خْتگدزی ًسجت ثِ خَد
هثجت

خٌثی

هٌفی/هثجت

خوع

فزاٍاًی

29

5

1

7

42

هٌفی
درصذ

69/05

11/91

2/38

16/66

100

ة) دیگزی؛ ٕٝٞی زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص زض تقطیف ٛٞیت لٔٛی ذٛیص ٘ٛفی
اظ «زیٍطی» ضا تقطیف  ٚتفسیط وطزٜا٘س« .زیٍطی» ضبُٔ ٞط ٔٛخٛزیت اختٕبفی  ٚا٘تعافی ٔیضٛز وٝ
ضرع سقی ز اضز ث ٝفُّ ٔرتّف ذٛز ضا ثب آٖ تٕییع زٞس .ثِ ٝحبػ تئٛضیه زیٍطی ٔیتٛا٘س عیفی اظ
زیٍطیِ زضٖٚلٔٛی (زیٍطی و ٝزض زضٖٚل ْٛذٛزی تقطیف ٔیضٛز) ،زیٍطیِ لٔٛی (ل ْٛذبغی ٔس ٘ؾط
لطاض ٔیٌیطز) ،زیٍطیِ ّّٔی (خبٔقٝی ّّٔی ث ٝفٛٙاٖ زیٍطی ٔقطفی ٔیضٛز)  ٚزیٍطیِ فطأّّی  ٚخٟب٘ی
(و ٝزیٍطی ذبضج اظ چبضچٛة ّّٔی تقطیف ٔیضٛز).
ٓٞچٙبٖو ٝاظ زازٜٞبی خسٔ )3( َٚطرع است ،زض ٍ٘ب ٜزا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض پژٞٚص،
زیٍطی اظ ٘ٛؿ «لٔٛیِ زاذّی» ثطخست ٝضس ٜاست .ث ٝفجبضت زیٍط زا٘صآٔٛظاٖ ٛٞیت ذٛز ضا زض اضتجبط ثب
الٛاْ زاذّی تقطیف وطز ٚ ٜزض لجبَ آٖٞب خجٌ ٟٝیطی ٔیوٙٙس .اِجتٌ ٝفتٙی است وٞ ٝیچ وساْ اظ
زا٘صآٔٛظاٖ ٘سجت ثٛٞ ٝیت ّّٔی  ٚخبٔقٝی ّٔی ٍ٘ب ٜغیط ٘ساضتٝا٘س .زض خس َٚظیط ا٘ٛاؿ زیٍطی زض
٘ٛضتبضٞبی ٔٛضز تحّیُ ث ٝتفػیُ شوط ضس ٜاست.
جذول ( :)3انواع دیگری در نوضتارهای دانصآموزی
دیگزی
دیگزی فزاهلی

عزثستبى

1

2/38

0

0

چدي

1

2/38

1

اًگلستبى

1

2/38

1

5/26

0

0

0

0

1

2/38

1

5/26

تبلص

دیگزی درٍىقَهی
خوع

فزاٍاًی

درصذ
5/26

دیگزی هلی
دیگزی قَهی

فزاٍاًی

درصذ

سْن اس دیگزی هٌفی

ضوبل

1

2/38

1

5/26

تْزاًی

19

45/24

11

57/90

فبرس

17

40/48

4

21/06

تزک

1

2/38

0

0

42

100

19

100
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عجك اعالفبت خس )3( َٚثیصتطیٗ تػٛض اظ «زیٍطی» یب خٟتٌیطی زا٘صآٔٛظاٖ ٔٛضز ٔغبِق ٝثب
 45/24زضغس ٔطثٛط ث ٝتٟطا٘یٞب  ٚثقس اظ آٖ فبضسٞب (ثس ٖٚشوط خغطافیبی ٔطرع) ثب  40/48زضغس
است  ٚثمی« ٝزیٍطیٞب» و ٝزض خس َٚآٚضز ٜضس ٜاست ٞط وساْ ثب یه ٔٛضز زض خبیٍبٜٞبی ثقسی لطاض
ٔیٌیط٘س .ایٗ یبفت٘ ٝطبٖ ٔیزٞس ثیصتط افطاز ٔٛضز ٔغبِقٙٔ ٝؾٛضضبٖ اظ «زیٍطی» زض ٔطحّ ٝاَٚ
تٟطا٘ی  ٚزض ٔطحّ ٝثقس ل ْٛفبضس زض زیٍط ضٟطٞب ٞستٙس و٘ ٝسجت ث ٝآٖٞب تػٛضاتضبٖ ضا ثیبٖ
ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ چٙیٗ استٙتبج وطز و ٝزض فضبی ٕ٘بزیٗ  ٚاعالفبتی خبٔقٝی ٔٛضز ثطضسی
«ل ْٛفبضس» ثٔ ٝثبث ٝزیٍطی ثطسبذت ٔیضٛز.
اِجتٌ ٝفتٙی است زض ٘ٛضتبضٞبی ٔٛضز ثطضسی «زیٍطی» ٕٛٞاض ٜثب وسٞبی ٔٙفی ضٔعٌصاضی ٘طسٜا٘س.
ٍ٘بٞی ث ٝخسٛٔ )4( َٚیس ایٗ ٘ىت ٝاست .ثب ایٗ ٚخٛز ٘جبیس اظ  45/2زضغس ٘ٛضتبضٞبی ٔٛضز تحّیُ غبفُ
ضس .ایٗ ٘ٛضتبضٞب زض ثبظٕ٘بیی «زیٍطی» ٍ٘بٙٔ ٜفی  ٚذػٕب٘ ٝث ٝذٛز ٌطفتٝا٘س .ث ٝفجبضت زیٍط ثب ضست
وٓ  ٚظیبز ٔٛخٛزیت «ذٛز» ضا زض ٘جٛز «زیٍطی» تقطیف وطزٜا٘س؛ تٟطا٘یٞب ثب  57/9زضغس ثیصتطیٗ
س ٟٓضا زض ایٗ ذػٛظ ث ٝذٛز اذتػبظ زازٜا٘س  ٚث ٝغیط اظ  9/52زضغس ٘ٛضتبضٞب  -وٍ٘ ٝبٔ ٜتٙبلضی
٘سجت ث ٝزیٍطی زاض٘س -زض ثمیٝی ٔٛاضز زا٘صآٔٛظاٖ ثب ضٚحی ٝتسب ٚ ُٞتسبٔح «زیٍطی» ضا ضٙبسبیی
وطزٜا٘س.
جذول ( :)4نوع جهتگیری نسبت به دیگری
خْتگدزی ًسجت ثِ دیگزی
هثجت

خٌثی

هٌفی/هثجت

خوع

فزاٍاًی

19

15

4

4

42

هٌفی
درصذ

45/24

35/72

9/52

9/52

100

«زیٍطی» اظ ٍ٘ب ٜزا٘صآٔٛظاٖ ثط ٔجٙبی ٔفبٞیٕی تقطیف ضس ٜاست .ایٗ ٔفبٞیٓ  ٚذػبیع زض
تٓٞبی فطفی ظیط ٕ٘بیبٖ است:
هتکجز ٍ سیبدُ خَاُ٘ 8 :فط ( 19زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص زیٍطی ضا
ظیبز ٜذٛا ،ٜپطافبز ،ٜتٞٛیٗ ٔ ٚسرط ٜوٙٙسٔ ٜقطفی وطزٜا٘س.
قبًَى گزیش٘ 3 :فط ( 8/1زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص زیٍطی ضا لبٌ٘ ٖٛطیع
 ٚفسْ پبیجٙسی ث ٝاغٙٞ ٚ َٛدبضٞبی فطازستی زض ظٔی ٝٙتقبُٔ ثب الٛاْ  ٚذطز ٜفطًٞٙٞب ٔقطفی وطزٜا٘س.
ث ٝظفٓ ایٗ زا٘صآٔٛظاٖ «زیٍطیِ ٔٛضز تأویس» ثٙٔ ٝبسجبت  ٚلٛافس ظیست خٕقی و٘ ٝسجیٌطایی ٚ
پصیطش تىثطٌطایی است پبیجٙس ٘جٛز ٚ ٜث ٝغیطذٛز اٞب٘ت  ٚاستٟعا ٔیٚضظز.
هشبغل فزٍدست :یه ٘فط ( 2/4زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص ،زیٍطی ضا
ٔسبفطوص ٔقطفی وطز ٜاست .ایٗ زض ٘ٛضتبضٞبی زا٘صآٔٛظاٖ تٟٙب ٔٛضزی است و٘ ٝمص فطٚزستب٘ٝای
ث ٝزیٍطی زاز ٜاست.
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ثی اعتوبد٘ 6 :فط ( 14/3زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص زیٍطی (ثب ٔحٛضیت
ل ْٛفبضس) ضا ضرػیت ثی افتٕبز ث ٝالٛاْ ٔقطفی وطزٜا٘س .ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝتطزیس  ٚاحتیبعی ٘عز زیٍطی
٘سجت ثٔ« ٝب» ٚخ ٛز زاضز یب ث ٝفجبضتی ت ٚ ٓٞٛتطس اظ تٛعئ٘ ٚ ٝبأٙی ٔب٘ـ اظ ثطلطاضی اضتجبط اظ خب٘ت
زیٍطی ثب ل ْٛذٛزی ٔیضٛز.
ًبدیذُ اًگبری اقَام٘ 2 :فط ( 4/7زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص زیٍطی ضا
ث٘ ٝبزیسٜاٍ٘بضی سطٔبیٞٝبی لٔٛی اظ خّٕ ٝظثبٖ  ٚازثیبت ٔتٔ ٟٓیوٙٙس .ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝلٔ ْٛطوعی ٍ٘بٜ
فطازستب٘ ٚ ٝیه خب٘جٝای زض ذػٛظ فٙبغط فطٍٙٞی الٛاْ زیٍط زاضز.
پَلذار ٍ صبحت هٌصت٘11 :فط ( 26/2زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص
زیٍطی ثط ذالف ل ْٛذٛزی (و ٝثب ٔطبغُ فطٚزست ٔقطفی ضسٜا٘س) ثب ٔطبغُ سغح ثبال اظ خّٕٝ
پعضه ،وبضذب٘ٝزاض ،غبحت ضستٛضاٖ ،غبحت ٔغبظٔ ٜقطفی ضسٜا٘س .اِجت ٝزض یه ٔٛضز ،زیٍطی حطاْ ذٛاض
ٔقطفی ضس ٜاست.
راحتطلت٘ 2 :فط ( 4/7زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص زیٍطی ضا ثب
ٚیژٌیٞبیی چ ٖٛضقف لسضت ثس٘ی  ٚسٛسٔ َٛقطفی وطزٜا٘س.
خَشگذراى٘ 6 :فط ( 14/3زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص زیٍطی ضا ثب
ٔفبٞیٕی چ ٖٛثبوالس ،ذٛشٌصضاٖ ،ضیه پٛش  ٚزاضای ظ٘سٌی اضطافی ٔقطفی وطزٜا٘س.
اخالقهذار٘ 2 :فط ( 4/7زضغس) اظ زا٘صآٔٛظاٖ ضطوتوٙٙس ٜزض ایٗ پژٞٚص زیٍطی ضا ٔٛزة  ٚثب
اذالق ٔقطفی وطزٜا٘س.
خس َٚشیُ تٓٞبی فطفی ضٙبسبیی ضسٔ ٜطثٛط ث ٝتٓ اغّی «زیٍطی» ضا ثٕٞ ٝطإٞٝ٘ٛ٘ ٜبیی اظ
ٔػبزیك  ٚفطاٚا٘ی ٔفبٞیٓ ٔطثٛع٘ ٝطبٖ ٔی زٞس:
جذول ( :)5ضبکه مفهومی مرتبط با دیگری
تن اصلی

خْتگدزی
هٌفی

تن فزعی
هتکجز ٍ سیبدُ خَاُ

کذّبی استخزاج ضذُ (فزاٍاًی)

هصذاق

سیبدُ خَاُ( ،)1پزافبدُ( ،)2هتلک گَ(،)2

هزد فبرس کِ ساًتدب داضت ٍ پزافبدُ ثَد (سْدل) تْزاًی

هسخزُ گز( ،)1خَدثزتز ثدي()2

گفت :ثبثب تَ چی هدگی .فبرسی ثلذ ًدستی چزا حزف
هدشًی؟(هحوذرضب)

قبًَى گزیش

تحقدز کٌٌذُ تزکّب( ،)1عذم رعبیت

ثزای صف ًبى ایستبدُ ثَدین کِ کِ یک فبرس ثذٍى

ٍ ٌّدبرّب( ،)1تَّدي کٌٌذُ ثِ

تَخِ ثِ افزادی کِ صف ایستبدُ ثَدًذ رفت خلَ ٍ گفت

هقزرا

دیگزاى ()1

 16تب ًبى هدخَاّن(هدالد)

هطبغل فزٍدست

هسبفزکص()1

رٍسی یک راًٌذُ تبکسی کِ تزک ثَد گفت اس اردثدل

ثی اعتوبد

تصَر اس سثبى تزکی ثِ عٌَاى فحص( ،)5ثی

تَی تْزاى ثِ سثبى تزکی ثِ راًٌذُ گفتن کِ هزاثجزد ثِ

اعتوبدی ثِ تزکّب()1

هدذاى فلسطدي کِ راًٌذُ گفت :چی هدگی آقب

دیگزی

ثزٍم تْزاى ٍ در آًدب هسبفزکطی کٌن(حسدي)

فحطِ(هددذ)
ًبدیذُاًگبری اقَام

عذم عالقِ ثِ یبدگدزی سثبى تزکی()2

راًٌذُ تبکسی ثِ تْزاًی گفت :تزکی هدذاًی اٍ گفت کِ
تزکی هیخَاّن چِ کبر(حسدي)

پَلذار ٍ صبحت هٌصت

ثبال{دکتز(،)4

سِ ًفز فبرس ،لز ٍ تزک کِ فبرس کبرخبًِ دار ،لز هعلن ٍ

کبرخبًِ دار( ،)1رستَراى دار( ،)2صبحت

تزک رفتگز ثَد (رضب) ...دکتز کِ فبرس ثَد ثِ پسزُ گفت

صبحت

هطبغل

سطح

هغبسُ( })2حزام خَار( ،)1پَلذار()1
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راحتطلت

سَسَل( ،)1قذر

خَضگذراى

ثبکالس(،)2

...هَتَر صذایص تغددز کزد ٍ فبرس گفت کِ هي ًودتًَن

ثذًی کوتز()1

تَ ًٌگبُ کي ٍ ثجدي چی ضذُ است(هحوذ)
هثجت

پَش(،)1

خَضگذراى(،)1
دارای

سًذگی

ضدک

یک رٍس ثِ رستَراًی رفتن ٍ ثب خَدم گفتن ایٌدب خدلی

ٍ

ثبکالس ّست ثبیذ فبرسی حزف ثشًن(رضب) یک رٍس ٌّگبم

لَکس

رفتي ثِ ًبًَایی یک فزد را دیذم کِ ثب لجبس ضدک ٍ

اضزافی()2

هبضدي لَکس ثِ طزف هي هیآیذ ...یک کن تعدت کزدم
ٍ دیذم فبرس است(هْذی)
اخالق هذار

...رٍسی ثِ قصذ هشاحوت ثِ یکی اس فبهدالی تْزاًی سًگ

هَدة()2

سدم گَضی را ثزداضت ٍ سالم کزد ٍ هي خَاة ًذادم
گفت لطفبً خَدتَ هعزفی کي(...اثزاّدن)

بحث و نتیجهگیری

ثیتطزیس «ٛٞیت» ٔٛتٛض ٔحطوٝی وٙصٞبی ضرػی  ٚاختٕبفی وٙصٌط لّٕساز ٔیضٛزٛٔ .خٛزیتی
و ٝزض زض تقبُٔ ثب ٔٗ فبفّی  ٗٔ ٚاختٕبفی ثٛاسغٝی ظیست اختٕبفی ٔحمك ٔیضٛز .ث ٝفجبضت زیٍط
ٛٞیت ٘ ٝغطفبً أطی ا٘قىبسی  ٝ٘ ٚأطی غطیعی است؛ ثّى ٝزض تقبُٔ سبظ٘س ٚ ٜفقبَ وٙصٌط ثب ٔحیظ
اختٕبفی ثطسبذت ٔی ضٛزٛٞ .یت لٔٛی ٘یع زض ایٗ ٔقٙب ،ث ٝاضخحیت ٔٙبثـ ٔقٙبیی ٔطتجظ ثب لٔٛیت ثط
زیٍط ٔٙبثـ ٔقٙبیی  ٚالیٞٝبی ٛٞیتی زض خٟتٌیطیٞب ٍ٘ ٚطشٞبی فطزی  ٚاختٕبفی اضبض ٜزاضز .اظ ایٗ
ض ٚثطضسی آٖ ث ٝفٛٙاٖ ضمی اظ ٛٞیت خٕقی زض خبٔق ٝچٙس لٔٛی ایطاٖ ضطٚضت ٔییبثس .پسیسٜای وٝ
سٚ ٟٓظیٙی زض زٌطٌ٘ٛیٞبی تبضیری  ٚاختٕبفی ایطاٖ زض چٙس زٝٞی ٌصضت ٝزاضت ٝاست .ایٙى ٝایٗ
ٛٞیت لٔٛی زض ٔیبٖ خبٔقٝی زا٘صآٔٛظی و ٝثٝفٛٙاٖ سطٔبیٝی ّّٔی ضٕطزٔ ٜیض٘ٛس ،چٍ ٝ٘ٛثطسبذت
ٔیضٛز ذٛز ث ٝذٛز ٔٔ ٟٓیثبضس.
زض ثطضسی غٛضت ٌطفتٔ ٝطرع ٌطزیس و ٝزض وٙبض ضٚایت غبِجی و ٝاظ ٛٞیت لٔٛی تحت فٛٙاٖ
تفبذط  ٚتقػت لٔٛی یبز ٔیضٛز ،ضٚایت زیٍطی اظ ٛٞیت لٔٛی زض خبٔقٝی لٔٛیِ ٔٛضز ثطضسی زض حبَ
ضىٌُیطی است .چٙیٗ ٛٞیتی فال ٜٚثط ایٙىٕٞ ٝطا ٜثب خٟتٌیطی ٔثجت یب ذٙثی ٘سجت ثٙٔ ٝبثـ ٔقٙبیی
ذٛزِ لٔٛی ثطسبذت ٕ٘یضٛز ثّى ٝتػٛیط ٔٙفی  ٚحمیطا٘ٝای اظ آٖ اضائٔ ٝیوٙس .عجك ٔغبِقٝی غٛضت
ٌطفتٔ ٝطرع ٌطزیس و ٝزا٘صآٔٛظاٖ زض الثالی ٔت ٚ ٖٛضرػیتپطزاظیٞب ،ذٛزِ لٔٛی ضا زض اضتجبط ثب
تٓٞبی فطفی ظیط ٔقطفی ٔیوٙٙس:
جذول ( :)6خود قومی دانصآموزان در البالی متون و ضخصیتپردازیها
هطبغل فزٍدست

ضعف در هْبر ّبی اٍلدِ ارتجبطی

سٌتی ٍ ثِ رٍس ًجَدى

سزهبیِ فزٌّگی ثزٍىگزٍّی ضعدف

رٍاثط درٍىگزٍّی قَهی

ثی اخالقی ٍ ضعف ضخصدتی

تزس اس خَداظْبری قَهی

اقتذارگزایی

دیي فقدزاًِ

تفزیح هصزفی

احسبس هحزٍهدت

رٍستبهآثی

اسبهی ًبهٌبست

خطًَتطلجی

ًَکزصفتی

تَّن تَطئِ

زض فیٗ حبَ و« ٝزیٍطی» ضا ثب تٓٞبی ٔتىجط ،لبٌ٘ ٖٛطیع ،پِٛساض ٔ ٚطبغُ فطازست ،ثی افتٕبز ٚ
٘بزیسٜاٍ٘بضی الٛأْ ،س٘ی ،ذٛضٍصضاٖ  ٚاذالقٔساض ٔقطفی وطزٜا٘س.
اظ یبفتٞٝبی پژٞٚص ز٘ ٚىتٝی ٔ ٟٓلبثُ ثطزاضت است:
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اِف) چطا زا٘صآٔٛظا٘ی و ٝثػٛضت ذیبِی سٙبضیٛسبظی  ٚضرػیت پطزاظی ٔیوٙٙس ثبیستی چٙیٗ
ٍ٘ب ٜفطٚزستب٘ ٚ ٝحمیطا٘ٝای ث ٝذٛز لٔٛی زاضت ٝثبضٙس  ٚزض فیٗ حبَ ٕ٘بزٞبی ٔثجت ضا ث ٝزیٍطی
ٔٙتست سبظ٘س؟ ٔتأسفب٘ ٝث ٝضغٓ چطٓا٘ساظٞب  ٚاٞساف ضسٕی و ٝاظ اسٙبز فطازستی چٙٔ ٖٛبثـ حمٛلی،
زیٙی  ٚسیبسی زض ذػٛظ ٛٞیتٞبی لٔٛی سط زازٔ ٜیضٛزٔ ،سیطیت لٔٛی ٛ٘ ٚؿ ٍ٘ب ٜث ٝالٛاْ زض
خبٔقٝای ایطا٘ی ٕٞطا ٜثب آسیتٞبی فسیسٜای ثٛز ٜاستٚ .ضقیت ٘بٔٙبست التػبزی ،اختٕبفی ،سیبسی ٚ
فطٍٙٞی الٛاْ زض وٙبض ٕ٘بزپطزاظیٞب  ٚاضظشٌصاضیٞبی اختٕبفی ح َٛالٛاْ زض تبضید ٔقبغط ایطاٖ
ٕٛٞاض ٜثب ضست وٓ  ٚظیبز ٔسئّٝسبظ ثٛز ٚ ٜث ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛخٟتٌیطیٞب زأٗ ظز ٜاست .غبحجبٖ چٙیٗ
ضٚایتی اظ ٛٞیت لٔٛی تػٛضات ٔثجتی اظ ل ْٛذٛزی ٘ساض٘س  ٚسقی زض زٌط زٚستی ،تالش زض ضجیٝسبظی
ٛٞیتی  ٚفبغٌّٝیطی اظ ذٛزلٔٛی زاض٘س .آضفتٍی ،ا٘عٚا  ٚافعایص تٙصٞبی زضٖٚلٔٛی ٘تیدٝی چٙیٗ
ض٘ٚسی پیصثیٙی ٔیضٛز.
ة) چطا زیٍطیِ ٔٛضز تقطیف اظ خب٘ت زا٘صآٔٛظاِٖ لٔٛی اظ ٘ٛؿ زاذّی (سبیط الٛاْ ایطا٘ی) تقطیف
ٔیضٛز؟  ٚثستط اظ آٖ چطا ایٗ تقطیف ٕٞطا ٜثب پصیطش  ٚتسبٍُ٘ٞطی ٘جٛز ٚ ٜزضٕٗاٍ٘بضی ثطخستٝ
ٔیضٛز؟ زا٘صآٔٛظاٖ ٔصوٛض (غبحجبٖ چٙیٗ ضٚایتی) زض خبٔقٝی لٔٛی ثػٛضت ٔستمیٓ  ٚغیطٔستمیٓ
چٙیٗ تدطث ٝوطزٜا٘س یب آٔٛظش زیسٜا٘سوٙٔ ٝبثـ ٙٔ ٚبفـ آٖٞب تٛسظ لٔ ْٛسّظِ لٔٛی استقٕبض ضس ٜاست.
ٚفك ٘تبیح ٔصوٛض چٙیٗ ث٘ ٝؾط ٔیضسس و ٝسیبستٞبی تطثیتی زض سبِیبٖ اذیط ثطای تِٛیس ضرػیت
ّّٔی  ٚفبٌْطا  -حسالُ ثطای ایٗ زست ٝاظ زا٘صآٔٛظاٖ لٔٛیٔ -ثٕط ثٕط ٘جٛز ٜاست.
ٚفك آضای وبستّع فضبی تطثیتی ث ٝایدبز ٔٛلقیتِ ٚیژٜای ثسَ ضسٜا٘س و ٝفطاٌیطاٖ ٔٙبثـ ٔقٙبییِ
زیٍطی ضا ثِ ٝحبػ اضظضٍصاضی فطاتط اظ ٔٙبثـ ٛٞیتثرص ذٛزِ لٔٛی تقطیف وطزٜا٘س .چٙیٗ ٔىب٘یسٕی ٘ٝ
ث ٝغٛضت ٔح ٚ َٛزفقی ثّى ٝآٖچ ٝوٌ ٝیس٘ع اظ آٖ تحت فٛٙاٖ ٔىب٘یسٓ «ذٛز ا٘تربثی» یبز ٔیوٙس،
ضخ ٔیزٞس .ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝافطاز زض فضبی تقبٔالتی ذٛیص خٟت حفؼ «أٙیت ٚخٛزی» زست ثٝ
اضخحیت آٖ ٘ٛؿ ٔٙبثـ ٛٞیتثرص ٔیظ٘ٙس؛ ٔٙبثقی و ٝوٓتطیٗ ضیسه  ٚاضغطاة ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضتٝ
ثبضٙسٔ .بحػُ چٙیٗ فطایٙسی تٛٙؿ ثرطی ث ٝذطزٌ ٜفتٕبٖٞبی لٔٛی است و ٝزض ٔٙبعك لٔٛی حَٛ
«ٔب» « ٚآٖٞب» ضىُ ٔیٌیطز؛ أطی و ٝث ٝظفٓ وٙصٔتمبثُٕ٘بزیٞب ٔٙطبء غٛضتثٙسیٞب زض خٛأـ
ا٘سب٘ی استٚ .القیتی و ٝزض ٔغبِقبت لجّی ث ٝآٖ زست یبفتیٓ ٔجٙی ثط ایٙى ٝثب تٛٙؿ  ٚتىثط ذطزٜ
ٌفتٕبٖٞبی لٔٛی زض ٔٙغم ٝآشضثبیدبٖ ضٚثطٞ ٚستیٓ .اظ خّٕٝ؛ ٚاضٍ٘ٚی ٛٞیتی ،ایطاٍ٘طایی سطظٔیٙی،
ٛٞیتعّجی لبٖ٘ٔٛساضا٘ ،ٝفسضاِیسٓ لٔٛی ،اِحبقٌطایی ... ٚ
اظ ایٗ ض ٚتٛغیٔ ٝیضٛز فال ٜٚثط تٛظیـ فبزال٘ ٝسطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی ،اختٕبفی ،التػبزی  ٚسیبسی
زض ضاستبی تٙؾیٓ ضاثغ ٝثیٗ ٛٞیت لٔٛی ثب ٛٞیت ّّٔی ٔغبثك ثب فٕٟی و ٝاظ ٔىتت وٙصٔتمبثُ ٕ٘بزیٗ
ث ٝزست آٚضزیٓ ،سیبست ٛٞیتی ٔتقبزِی ضا زض ٘ؾبْ تطثیت پیٍیطی وٙیٓ؛ سیبستی و ٝضٕٗ احتطاْ ثٝ
فٙبغط ٔقٙبیی الٛاْ ایطا٘ی آٖٞب ضا زض ضاستبی ٍٕٞطایی ثب ٛٞیت ّّٔی ثبظ تقطیف وٙس ٟٓٔ ٚتط اظ آٖ چٙیٗ
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سیبستی زض فٙبغط ٔرتّف ٘ؾبْ تطثیت (اظ خّٕ ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات حبوٓ ثط ٔساضس  ٚوتت زضسی) ٕ٘ٛز
پیسا وٙس.
ٌفتٙی است ٕٞچٙب٘ى ٝاضبض ٜضس ایٗ فمظ ضٚایتی اظ ٛٞیت لٔٛی زض ٔیبٖ زا٘صآٔٛظاٖ لٔٛی ٔیثبضس
و ٝزض سبیٍ٘ ٝب ٜتهسبحتی  ٚفبْ ٍ٘ط ٘ؾطٌبٜٞبی ٚاضزاتی زض سبیٔ ٝب٘س ٜثٛز .اظ ایٗ ض ٚثسیٟی است وٝ
ٔب ثب ضٚایتٞبی ٔرتّفی اظ ٛٞیتٞبی لٔٛی زض ٔٙبعك لٔٛی ضٚثطٞ ٚستیٓ .ثٙبثطایٗ ٔتٙبست ثب
٘ؾطٌبٜٞبی وٙص ٔتمبثّیٞبٛٞ ،یت لٔٛی ث ٝفطاذٛض ٔٛلقیتٞبی اختٕبفی ٕ٘ ٚبزیٗ وٙصٌطاٖ لٔٛی
ٔیتٛا٘س ٌ٘ٛبٌ ٖٛثبضس ِٚی اظ آ٘دبییو ٝزیسٌبٜٞبی ٔٛخٛز غطفبً ث ٝتقّمبت ٔثجت فطز ث ٝفٙبغط لٔٛی
ٍ٘طیستٝا٘س؛ پژٞٚص حبضط ٔیتٛا٘س تٍّٙطی ثطای ضطٚؿ ٔغبِقبت خسیس لٔٛی زض ایطاٖ ثبضس.
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