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چکيده
هدف از پژوهش حاضر فهم آسیبهای اجتماعی تعلیم و تربیت در منااق مارزی جناشر یار ی

مقاله پژوهشی

ایران بشد .این پژوهش در پارادایم کیفی انجام گرفته و نشع پژوهش نیز کیفی است .گردآوری دادهها به دو
روش مصاحبه عمی و بررسی اسناد صشرت گرفت .افراد مشردمطالعه بارای بشاش مصااحبه باه یایشه
هدفمند و با رعایت شاعد حداکثر تنشع و رسیدن به نقطه ایباعیدگی یا ایاباع نراری انتشاار یادند.
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مشردمطالعه (سند تحشل بنیادین آمشزش وپرورش) از تحلیل محتشای استقرایی اساتفاده یاد .یافتاههاای
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پژوهش در بشش مصاحبهها نشان داد که آسیبهای اجتماعی مشجشد در تعلیم و تربیت مرزی ،در چهار
حیطه آسیبهای فرهنگی و اجتماعی ،آسایبهاای آمشزیای ،تنگناهاای ا تصاادی و تنگناهاای ما هبی
ابلتششیص هستند .همچنین مقشلههای استشراج یده از متن اسناد نیز تا حدودی باا نتاایح حاصال از
مصاحبهها همششانی دایتند .پیامدهای نایی از این آسیبها در دو بعد کشتااهمادت و بلنادمادت اااهر
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مقدمه
ایران هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس منطقهای و محلی دارای ساختار فضایی مرکز-حاش یه
است ،در سطح کالن ملی ،بخش مرکزی در مقایسه با بخش پیرامون ،از توس ههی افتیی ب یشت ر و
درجه دسترسی باالتر مزایای توسهه و منابع ملی برخوردار است .بخش مرکزی که قرارگ ا دوت ت
بود است به دتیل ساختار فضایی و موقهیت ژئوپلیتیکی ،همیشه از قدرت برتر برخوردار بود است
و بهجز در دور های وقفه و یا مراحل گذار از نظمی به نظمی دییر در تواتی حکومته ا ،هم وار
توانس ته اس ت واح دهای پیرام ونی را ب ا خ ود هم را نم ود و از ج دایی آنه ا جل وگیری کن د
(خضرزاد و همکاران .)79 :1389 ،بررسی سیر تاریخی شکلگیری دوتت در ایران نشان میدهد،
آنچه از آن بهعنوان دوتتِ ملی یاد میشود ،در طول تاریخ روند تکاملی خود را بهگونهای صحیح
طی نکرد است؛ بنابراین ریشه توسهه ناموزون در ایران را باید در قبیل هگرای ی دوت ته ای ش کل
گرفته در ایران در قرون  18و  19جستجو کرد که خود مهل ول جمهی ت ن اهمیون کش ور و ع د
شکلگیری هویت ملی فراگیر است؛ بنابراین روند شکلگی ری توس هه ی ا رش د از مراک ز سیاس ی
حکومتها شروع شد و مناطق دییر نادید گرفته شد؛ در این میان ،عواملی باعث ش د ک ه من اطق
ویژ ای بهعنوان کانون و مرکز سیاسی انتخ ا ش ود (خض رزاد و همک اران .)80 :1389 ،توس هه
یکسویه ،نامتوازن و بدون برنامه ش ررها ،جمهی ته ا و فهاتی ته ا در پرن ه س رزمین ،بس یاری از
ظرفیتهای کشور را بدون استفاد گذاشته و مشکالت بس یاری را در س طو مختل

ب ه کش ور

تحمیل کرد و موجب افزایش نابرابریهای فضایی ،اجتم اعی و اقتص ادی در س طح کش ور ش د
اس ت (ش اطریان و همک اران ،ب ه نق ل از احم دی فروش انی .)158 :1392 ،از دیرب از اکث ر من اطق
دوردست و مرزی کشور علیرغم برخورداری از منابع طبیهی سرشار و موقهیت ویژ جغرافی ایی و
برر مندی از نهمت مرزهای آبی و خاکی ،در رتب هه ای پ ایین توس هه و در مه ر
اقتصادی و اجتماعی و محرومیتها ق رار داش تهان د .ازآنجاک ه یک ی از اه دا

ش کا ه ای
پی روزی انق ال

اسالمی ،رفع محرومیت از مناطق کمتر توسههیافته یا به بیان روشنتر ،محرو کشور است ،این مرم
از دلمشغوتیهای اساسی دوتتهای پس از انقال بود و در این زمینه گا های مرمی نیز برداشته
شد است ،اما با وجود گرایشهای فوق و با همه تالشهای انج ا گرفت ه ،ه ماکن ون ح وز ه ای
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جغرافیایی بااهمیتی چون مناطق و شررهای مرزی ،تفاوتهای فاحشی از نظر برخورداری از رفا و
توسهه با مراکز عمد جمهیتی دارند .در نتیجه بهرغم وجود قابلیتهای فراوان مناطق مرزی کشور؛
شاخصهای اجتماعی و اقتصادی در آنها در سطح مطلوبی قرار ندارن د و ای ن ام ر موج ب ش د
شررهای مرزی از چرخه توسهه باز بمانند (ش اطریان و همک اران .)158 :1392،ج ونز و وایل د نی ز
مناطق مرزی را بهعنوان مناطق حاشیهای و توسههنیافته میشناسند .این حاشیهای بودن اگرچه مهلول
شرایط جغرافیایی میباشد ،اما با برقراری مرز بین دو کش ور ای ن فض اها از یک دییر م یگس لند و
حاشیهای میشوند که این خ ود عل ت عق بمان دگی اس ت (عن دتیب و مط و .)24-26 :1388 ،
همچنین ایران کشوری متنوع از نظر قومی اس ت ،ویژگ یه ای متمایزکنن د اق وا از یک دییر در
ایران به ویژ بر مؤتفههای زبانی ،مذهبی است و اقوا در ای ران ب ه ش کل اقلی ته ای پ ن گان ه در
مناطق و استانهای مرزی پراکند است .سکونت اقوا در مناطق مرزی و همجواری ب ا کش ورهای
همزبان خود زمینه را برای وقوع بحرانهای قومی در نقاط مرزی به وجود میآورد .ش اخصه ایی
همچون داشتن زبان رسمی ،رادیو و تلویزیون محلی ،درخواست سریم شدن در قدرت ،به این مهنا
اس ت ک ه اق وا مختل

ای ران اع م از آذری ،ک رد ،بل و  ،ت رکمن و ع ر ت ا ح د زی ادی ب ه

خودآگاهی قومی رسید اند و اتخاذ سیاستهای قومی مناسبی را از ط ر

دوت ت م یطلب د .اگ ر

دوتت با توجه به این خودآگاهیهای قومی با اتخاذ سیاستهای خاص آنها را بهسوی مش ارکت
ملی سوق دهد در این صورت هویت ملی آنان تقویت خواهد ش د (پیش یامیف رد و امی دی آوج،
)28 :1388؛ بنابراین ویژگیهای مناطق مرزی در همه جای ایران شبیه ب ه ه م ب ود ک ه عب ارت از
همسانی زبان و فرهنگ مرد این مناطق با آن سوی مرزهاست که در اکثر این استانها دی د م ی-
شود .ویژگی دو تنوع مذاهب و فرقههای مذهبی مناطق م رزی و س ومین ویژگ ی آن محرومی ت
فرهنیی ،اجتماعی و اقتصادی است که رژیمهای گذشته به میراث گذاشتهاند (مس لمزاد ترران ی،
.)123 :1390

بیان مسئله
آسیبشناسی اجتماعی مفرو جدیدی است که از علو زیستی گرفته شد و مبتنی بر تش ابری
است که دانشمندان ب ین بیم اریه ای عض وی و انحراف ات اجتم اعی قائ ل م یش وند در واق ع ب ا
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شکلگیری و رشد جامههشناسی در قرن نوزدهم میالدی بر ر گی ری از عل و مختل

ب رای بی ان

فرایندهای اجتماعی نیز مهمول گردید و در نتیجه بسیاری از اصطالحات و واژ های رای در علو
دییر چون زیستشناسی ،علو پزشکی ،زمینشناسی و مانند آن در جامههشناسی نیز به کار گرفته
شد که از جمله می توان آسیبشناسی را نا برد .آسیبشناسی عبارت اس ت از مطاته ه و ش ناخت
ریشه بینظمیها در ارگانیسم انسانی؛ بنابراین در مشابرت کاتبد انسانی ب ا کاتب د جامه ه ،اص طال
آسیبشناسی اجتماعی برای مطاتهه و ریشهیابی بینظمیه ای اجتم اعی ب ه ک ار م یرود (س تود ،
 .)11 :1374راسخ ( )1391در کتا فرهنگ جامع جامههشناسی ،آسیبشناسی اجتماعی را عن وان
دییری برای مطاتهه انحرا های اجتماعی مهرفی م یکن د ،اش کال اساس ی ک ه از آس یبشناس ی
اجتماعی گرفته میشود ،شبیهسازی غیرمجازی است ک ه ای ن دی دگا ب ین انحراف ات اجتم اعی و
نشانههای بیماری ارگانیسم زیستی قائل میشود .بر این اساس اخیراً در بسیاری از مج امع علم ی از
آن استفاد نمیشود ،بلکه از مفرو «مطاتهه انحرا های اجتماعی» بر ر گی ری م یش ود (راس خ،
 .)23 :1391مفرو آسیبشناسی بنا به تهری

ساروخانی ( )1370از علو زیستی گرفته ش د و ب ه

مطاتهه بیسازمانیها ،آسیبهای اجتماعی نظیر فقر ،بیکاری ،تبرکاری و ...همرا با علل و عوامل و
شیو های درمان آنان و همچنین شرایط بیمارگون ه و نابرنج ار جامه ه م یپ ردازد .س تود ()1379
آسیبشناسی اجتماعی را مطاتهه ناهنجاریها و آسیبه ای اجتم اعی نظی ر بیک اری ،اعتی اد ،فق ر،
خودکشی ،روسپییری ،طالق ،وتیردی ،گدایی و ...همرا با علل و شیو های پیش ییری و درم ان
آنها به انضما مطاتهه شرایط بیمارگونه و نابسامان اجتماعی میداند.
تربیت در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش در جمروری اسالمی ایران امری جامع و ش امل
تما فرایندهای زمینهسازِ تحول اختیاری و آگاهانه آدمی مهرفی شد که ب هعن وان ام ری واح د و
یکپارچه با تما ابهاد وجودی انسان ،بهمثابه یک کل سروکار دارد .ب دیری اس ت ک ه ه ر ی ک از
فرایندهای زیرمجموعه این عنوان جامع ،نمیتوانند در ع ر

آن مط ر و ی ا ب هعن وان رقی ب آن

تلقی شوند؛ آنچه باید رخ دهد همانا تربیت است؛ اما با ابزارها و روشهای متفاوت .بهبی اندیی ر،
مراد از «تهلیم و تربیت» همان «تربیت» است که بهغلط رای شد و ک اربرد ف راوان دارد؛ ت ذا واژ
«تربیت» شامل تما ابهاد و جنبههای فرایندی میشود که زمینهساز تحول اختیاری و آگاهانه آدمی
است و تذا نیاز به واژ مکملی مانند تهلیم ن دارد مفر و تربی ت دربردارن د و ج امع تم ا اج زا و
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عناصر مرتبط با این فرایند (مانند تهلیم ،تزکیه ،تأدیب ،تدریس و مرارتآم وزی) اس ت ،بن ابراین
تربیت عبارت است از« :فرایند تهاملی زمینهساز تکوین و تهاتی پیوسته هویت متربی ان ،ب ه ص ورتی
یکپارچه و مبتنی بر نظا مهیار اسالمی ،بهمنظور هدایت ایشان در مسیر آم اد ش دن جر ت تحق ق
آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابهاد» (سند تحول بنیادین آم وزشوپ رورش:1390 ،
)139؛ بن ابراین «آس یبشناس ی اجتم اعی تهل یم و تربی ت» در ای ن پ ژوهش؛ ش ناخت و مطاته ه
ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی که مانع از وصول و تحقق اهدا

و آرمانهای تهلیم و تربی ت

هستند به همرا شناخت علل و شیو های پیشییری و درمان آنها بهمنظور رشد و ته اتی فراگی ران
مبتنی بر نظا مهیار اسالمی و دستیابی به حیات طیبه در همه ابهاد ،تهری

میگردد.

سؤاتی که پس از بیان مطات ب یادش د پ یش م یآی د ای ن اس ت ک ه ب ا وج ود ویژگ یه ای
منحصربهفرد مناطق مرزی و آسیبپذیری اینگونه مناطق ،جاییا و وضهیت تهلیم و تربیت در این
مناطق چیونه است؟ اگرچه که تنیناها و آسیبهای اجتماعی در تمامی جامهه ایران وجود دارن د
و بر روند آموزشوپرورش افراد تأثیرگذار است ،اما ابهاد آن در مناطق مرزی گسترد تر و تأثیرات
آن عمیقتر است .سالمت نیوز به نقل از ابواتفضل رضوی مهاون توسهه روستایی و من اطق مح رو
از افزایش نرخ بیسوادی در برخی از استانهای مرزی ابراز نیرانی کرد و بیان داش ته ک ه دالی ل
اصلی بیسوادی در استانهای م رزی ،اف ت پوش ش ح داکثری تحص یل ،ک مت وجری ب ه مس ائل
فرهنیی ،وجود نداشتن مدارس نزدیک خانه دانشآموزان و کمبود مهل م در من اطق م رزی اس ت
خبرگزاری سالمت نیوز .)1394،همچنین خبرگزاری فارس به نقل از علی باقرزاد رئ یس س ازمان
نرضت سوادآموزی خبر داد که  30درصد زنان و دختران در برخی از مناطق مرزی بیسواد هستند
(خبرگزاری فارس .)1393 ،به گزارش گ رو اجتم اعی تس نیم ب ه نق ل از رواب ط عم ومی وزارت
آموزشوپرورش ،مرضیه گرد ،رئیس سازمان مدارس غیردوتتی ،در نشست یکروز مدیران ک ل
 16استان مناطق محرو و مرزی کشور اظرار ک رد :ب ا توج ه ب ه مش کالت فراوان ی ک ه در ح وز
آموزش در این مناطق وجود دارد باید شرایطی در زمینه عداتت آموزش ی ف راهم ش ود ت ا بت وانیم
فرزندانی تربیت کنیم که بتوانند بهد از آموزشهای الز وارد بازار کار شوند .وی افزود :زمانی به
تهلیم و تربیت اید آل در کشور دست مییابیم که بتوانیم دانش آموزان روستاها و مناطق محرو و
مرزی را از حیث آموزش توانمند سازیم بخصوص در زمینه آموزشهای فنی و حرفهای عالو ب ر
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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افزایش دان ش ای ن اف راد حرف هآم وزی را نی ز ب ه آنه ا ی اد ب دهیم (خبرگ زاری تس نیم.)1394 ،

گزارشهایی از این دست در منابع خبری نشان میدهد که این کار نیاز به همکاری همهجانب ه ب ین
نرادهای مختلفی همچون دوتت ،آموزشوپرورش ،مسئوتین محلی ،استانداری ،مؤسسات پژوهشی
و ...برای شناسایی و رفع این آسیبها دارد.
ثبات و پایداری مرزها نشاندهند قدرت و اقتدار سیاسی ه ر کش وری اس ت؛ ازآنجاک ه نر اد
آموزشوپرورش به خاطر تکیه بر گسترد ترین سرمایه ملی بیشترین سرم را در رشد ،سازندگی و
اعتالی ملی ایفا میکند و رس یدن ب ه کش وری برت ر در منطق ه ب هعن وان آرم ان س ند چش مان داز
بیستساته ملی ،بدون توجه به رشد و باتندگی این نراد ممکن نیست ،هرگونه بازک اوی و بررس ی
کنونی این نراد خصوصاً در مناطق آسیبپذیر مرزی ضروری و اجتنا ناپ ذیر اس ت .ب ا توج ه ب ه
مطاتب یاد شد پژوهشیران در این تحقیق سهی دارند تا با محدود کردن موضوع به مناطق م رزی
جنو شرقی ایران ،بر روی فرم و بررسی آسیبهای اجتماعی موجود ب ر س ر را تهل یم و تربی ت
این مناطق تمرکز کنند و با فرم و شناسایی مؤتف هه ای آس یبزای اجتم اعی از دی دگا مهلم ان و
م دیرانی ک ه در ای ن من اطق خ دمت م یکنن د و همچن ین بررس ی س ند تح ول بنی ادین نظ ا
آموزشوپرورش ،را کارهایی عملی برای بربود وضهیت آموزشی در این منطقه ارائه نمایند.
پژوهش در زمینه آسیبشناسی اجتماعی تهلیم و تربی ت در من اطق م رزی عرص های جدی د و
بدون پیشینه درخ ور توج ه اس ت ،ازای نرو نوش تار حاض ر ،تنر ا مقدم های در ای ن ب ا اس ت و
نیارندگان امید دارند تا با انجا چنین پژوهشهایی با تحقیق و پژوهش در این مبح ث ب یشت ر
گشود گردد .چراکه هنوز تحقیق نظری یا میدانی درخور توجه ،مهتبر و جامهی دراینب ار وج ود
ندارد .متأسفانه عالو بر اینکه پژوهش نظا مند و بنیادین در ای ن زمین ه ن داریم؛ از پ ژوهشه ای
تجربی یا میدانی که بتواند بیانیر وضهیت موجود در زمینه تهلیم و تربیت در من اطق م رزی کش ور
باشد ،نیز بیبرر میباشیم .تحقیقات صورت گرفته هم ،عمدتاً بهصورت کم ی ،مس تقل و منف ک
انجا گرفتهاند؛ تذا تهداد اندکی از پژوهشها بهصورت کیفی انجا گرفتهاند که در دو دسته جای
میگیرند .پژوهش در زمینه آسیبشناسی اجتماعی تهلیم و تربیت در مناطق مرزی عرصهای جدید
و بدون پیشینه درخور توجه اس ت ،ازای نرو نوش تار حاض ر ،تنر ا مقدم های در ای ن ب ا اس ت و
نیارندگان امید دارند تا با انجا چنین پژوهشهایی با تحقیق و پژوهش در این مبح ث ب یشت ر
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گشود گردد .چراکه هنوز تحقیق نظری یا میدانی درخور توجه ،مهتبر و جامهی دراینب ار وج ود
ندارد .متأسفانه عالو بر اینکه پژوهش نظا مند و بنی ادی در ای ن زمین ه ن داریم؛ از پ ژوهشه ای
تجربی یا میدانی که بتواند بیانیر وضهیت موجود در زمینه تهلیم و تربیت در من اطق م رزی کش ور
باشد ،نیز بیبرر میباشیم .تحقیقات صورت گرفته هم ،عمدتاً بهصورت کم ی ،مس تقل و منف ک
انجا گرفتهاند .تذا تهداد اندکی از پژوهشها بهصورت کیفی انجا گرفتهاند که در دو دسته جای
میگیرند .در دسته اول ،محققان ،به دنبال شناسایی چاتشهای ف راروی امنی ت در من اطق م رزی و
ارائه راهکارها برای کاهش ناامنی در این مناطق هستند و گروه ی ب ه نق ش آم وزشوپ رورش در
ایجاد امنیت و پیشییری از بروز آسیبهای اجتماعی اشار داشتهاند که در ادامه موردبررسی ق رار
میگیرند:
سهیدی و اس ماعیلزاد ( )1389در پ ژوهش خ ود تح ت عن وان «مرزه ا و امنی ت اجتم اعی،
چاتشهای فراروی امنیت در مناطق مرزی و راهکارهای اجرایی آن» نشان میدهد ک ه اگ ر م رد
این مناطق به تحاظ مسائل اقتصادی دتیر باشند ،تأثیرات مخر سیاسی و امنیت ی ه دایت ش د و
بهطور چشمییری کاهش مییابد .مسئله دییر اینکه اگ ر ب ه دنب ال ک اهش اقتص اد غیررس می در
مرزهای کشور هستیم باید شرایط مهیشتی مرد آن مناطق را بربود بخشیم ایجاد بازارچههای مرزی
توسط دوتت در سالهای اخیر بهعنوان ایجاد تمریدی برای مرزنشینان تلقی میگردد و بس یاری از
نقاط مرزی که تا آن موقع عمدتاً بهعنوان نقاط امنیتی بودند از امتیازاتی نظیر سازماندهی مبادالت
و تهامالت رای در این مناطق برخوردار شدند.

عبداهللآب ادی ( )1390در مقات های ب ا عن وان «راهکاره ای ن وین پرورش ی-ب ا در نظ ر گ رفتن
اقتضائات جغرافیایی و مذهبی مناطق مرزی» با بیان اینکه آموزشوپرورش از نرادهای بس یار مر م
در رشد و توسهه کشور از دید اقتص ادی ،سیاس ی ،فرهنی ی و اجتم اعی م یباش د .نویس ند بی ان
میدارد که از جایی که یکسو دانشآموزان کش ور در من اطق م رزی تحص یل م یکنن د و ای ن
مناطق به دتیل هممرز بودن با کشورهای همجوار موردحمله و هجو حمالت فرهنی ی و تبلیغ ات
سوء فرهنیی هستند نیازمند توجه ویژ و بازنیری در امر آموزش این مناطق هستیم .عب داهللآب ادی
راهکارهایی را جرت تربیت نسل جوان در این مناطق پیشنراد میکند از جمل ه م یت وان ب ه ط ر
کتابخانههای متهدد ب رای ب اال ب ردن س طح فرهنی ی ،زی ر پوش ش ب ردن من اطق م رزی از جان ب
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صداوسیمای استانی و توتید برنامههای متناسب با شرایط خاص ای ن من اطق ،توس هه مراک ز فن ی و
حرفهای و توسهه مراکز شبانهروزی اشار کرد .از طرفی ایج اد خالقی ت ،ابتک ار ،تح ر

علم ی،

روحیه پرسشگری ،تروی فرهنگ کار و تالش ،میدانگشایی برای توتی د و ایج اد فرص ت فک ر
کردن از جمله اقداماتی میداند که میتوانند به اشاعه فرهنگ دینی و اسالمی بیانجامد.
سید اصیل ( )1390در مقاته «آسیبشناسی فهاتیتهای پرورشی در من اطق م رزی» ض من بی ان
ویژگیهای مناطق مرزی بهعنوان آسیبپذیرترین نقاط کشور به نقش حساس فرهنیی ان و مربی ان
آموزشی در آگا سازی جوان ان و نوجوان ان از برنام هه ا و اه دا

ش و بییانی ان اش ار ک رد و

بهمنظور باال بردن سطح آموزشی و انجا فهاتیتهای موف ق تربیت ی دان شآم وزان راهکاره ایی را
پیشنراد میکند از جمله این راهکارها میتوان به موارد زیر اشار نمود :وضع یک سیاست مشخص
در قبال نابرابری فرصتهای آموزشی ،کنترل شرایط تحصیلی ،تحقیق پیرامون برابری فرص ته ا،
حمایت منابع انس انی درون و بی رون نظ ا آموزش ی ،تش کیل ی ک سیس تم دقی ق و منطق ی ب رای
جمعآوری شکایات ،ارتقای امکان مداخله دوتت در مسئله نابرابری فرصتهای آموزشی بر اساس
تغییر مثبت ،اص ال رهنموده ای تنظ یم برنام ه و نظ ا ق انونگ ذاری آم وزش وپ رورش و انج ا
برنامههای آموزشی و پرورشی بهمنظور مقابله با تبلیغات مخر به تحاظ آسیبپذیری ب یشت ر در
مناطق مرزی و یافتن استهدادهای باتقو جرت شکوفایی.
گلوردی ( )1390در مقاتهای با عنوان «محدودیتها و فرصتهای توسهه اجتماعی -فرهنیی
نواحی مرزی» نواحی مرزی را بهطور ماهوی و از تحاظ فرهنیی و اجتم اعی مهم والً و بخص وص
در جران امروزی ،تحت تأثیر دو دسته تغییرات و تحوالت میداند؛ نخس ت ،تغیی رات و تح والت
درونمرزی و دییر ،تغییرات و تحوالت برونمرزی .گلوردی کنت رل مرزه ا را ب ا ای ن نی ا ک ه
مرزها پیوسته آبستن تردی داتی هس تند ن هتنر ا ص حیح نم یدان د بلک ه در پیش برد اه دا

مل ی و

هموارسازی را توسهه عمومی کشور نیز ناکارآمد میداند .نویسند در پایان مقات ه ابت دا مس ائل و
محدودیتهای کلی مناطق مرزی را که شامل تنوع محیطی – اکوتوژیک مرزه ا از تح اظ عوام ل
جغرافیایی ،پراکنش و تراکم ناچیز جمهیت ،غلب ه مک انی – فض ایی اقلی ته ای ق ومی و م ذهبی،
ناامنی اجتماعی – اقتصادی در کنار مس ائل امنیت ی و انتظ امی و ب االخر توس ههنی افتیی نس بی در
مقایسه با نواحی داخلی را بیان میکند و مسائل و محدودیتها و همچن ین امکان ات ،قابلی ته ا و
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فرصتهایی را در را توسهه فرهنیی و اجتماعی نواحی مرزی مهرفی کرد و به تشریح هر یک از
موارد بهطور مجزا میپردازد.
فتحی و حاتمی ورزنه ( )1391طی پژوهشی با عنوان «رابطه بین آسیبهای اجتم اعی و امنی ت
اجتماعی و بررسی نقش پیشییرانه آموزشوپرورش در پیشییری از آسیبهای اجتماعی و تقویت
امنیت اجتماعی» نویسندگان نقش آموزش وپرورش را در پیشییری از بروز آسیبهای اجتماعی و
تقویت اجتماعی را در سه محور کلی مهرفی میکنند .اوتی ،مبارز با بیسوادی و ترغیب اف راد ب ه
اتما دور تحصیالت متوسطه؛ دومی ،استفاد کارآمد نراد آموزشوپرورش از نقش جامههپذیری
دانشآموزان؛ و سومی ،آموزش مرارته ای زن دگی در پای هه ای تحص یلی دور ه ای تهلیم ات
عمومی .نتای حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که در پیشییری از آسیبه ای اجتم اعی و
تقویت امنیت اجتماعی باید توجه ویژ ای به نراد آم وزشوپ رورش داش ت و ب ا انج ا ط ر ه ا و
برنامههای علمی مدون عالو بر داشتن جامهه امن از صر

هزینههای بسیار زیاد برای امور قضایی

و کیفری مجرمین در جامهه صرفهجویی نمود.

دیدگاه صاحبنظران
جدیدترین دستهبندی نظریههای مربوط به ک رفتاری اجتم اعی تقس یمبن دی نظری هه ای ای ن
حوز به دو گرو  )1اثباتگرا و  )2ساختنگرای ی اس ت .اثب اتگرای ان ک رفت اری را پدی د ای
واقهی ،عینی و جبری میدانند که میتوان آن را از سایر انواع رفتار متمایز ،مشاهد و انداز گی ری
کرد .علل ک رفتاری را نیز خارج از اراد و اختیار ک رفتار میدانند؛ اما رویکرد ساختنگرایی ب ه
ک رفتاری ،نسبیتگرا و ذهنگرا است و ک رفتاری را عملی ارادی میدانند که با اختیار ش خص
انجا میشود (تیو ،به نقل از صدیق سروستانی .)11 :1383 ،پ ارادایم اثب اتگ را :1س ه دس ته مر م
نظریهها در این پارادایم قابلتشخیص و تفکیکاند )1 :نظریه فشار )2 ،نظریه یادگیری و  )3نظری ه
کنترل.
در نظریههای فشار سؤال اصلی مثل هر نظریه دییری در پارادایم اثباتگرای ی ای ن اس ت ک ه
چرا مرد ک رفتاری میکنند و پاسخ کلی این نظریه به این سؤال ،این است که عواملی در جامه ه
1. Positivist paradigm
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وجود دارند که بهضی مرد را تحتفشار قرار میدهند و آنان را مجبور به ک رفت اری م یکنن د.
رابرت مرتون 1در نظریه فرصتهای مشروع افتراقی ،انحرا

را نتیجه عد تهادل در نظا اجتماعی

میداند او چنین ادعا میکند که نابسامانی زمانی بروز میکند که بین اهدا

تأیید شد اجتماعی و

امکانات الز ب رای نی ل ب ه وس ایل قاب لدس ترس و تأیی د ش د  ،ع د ته ادل وج ود داش ته باش د
(رابرتسون .)173 :1374 ،کوهن 2مدعی است که فرزندان طبقات فرودست که مثل دییر همساالن
خود از طبقات متوسط جامهه به مدرسه میروند و در آنجا ب ا ارزشه ای طبق ات متوس ط آش نا و
طات ب منزت ته ای اجتم اعی مقب ول م یش وند ،در رقاب ت ب ا همس االن طبق ات ب االتر از خ ود،
درمی مانند ،ناکا و تحقیر میشوند و میبازند و برای جبران ناکامی خود در رقابت ب رای دس تیابی
به منزتت« ،خرد فرهنگ» بزهکاریای تأسیس میکنند که نظا ارزشی آن درست نقطه مقابل نظا
ارزشی طبقات برخوردار است (ناکامی منزتتی)؛ بنابراین اگر مرت ون م دعی ب ود ک ه ش کا
اهدا

و ابزار موجب ک رفتاری است ،کوهن م یگوی د ش کا

ب ین اه دا

ب ین

و اب زار ب هواس طه

ناکامی منزتتی موجب ک رفت اری م یش ود (ک وهن ،ب ه نق ل از ص دیق سروس تانی.)13 :1383 ،
کلوارد و اتین 3هم مدعیاند که فر
محرو برای دستیابی به اهدا

مرتون در م ورد کمت ر ب ودن فرص ته ای مش روع طبق ات

مقبول اجتماعی درست است اما اینکه فر

کرد اس ت ک ه ای ن

افراد در مواجره با نبود فرصتهای مشروع بهطور خودکار و موفقیتآمیزی ک رفتاری م یکنن د،
درست نیست ،چون اعضای طبقات فرودست پس از مواجر ه ب ا فرص ته ای مش روع افتراق ی ب ا
فرصتهای نامشروع افتراقی هم مواجه میشوند (فرصتهای نامشروع افتراقی) .بهبیاندییر بسیاری
از اعضای طبقات محرو حتی در طبقه خود ،فرصت کمتری از بقیه دارند که از طرق نابرنجار ب ه
موفقیت نائل شوند؛ بنابراین درست است که برخی از اعضای طبقه پایین برای ارتکا ک رفتاری
تحت فشارند ،اما تزوماً نمیتوانند ک رفتاری کنند ،چون از فرصتهای (ابزار) نامشروعی که برای
ک رفتاری الز است ،بیبرر اند (کلوارد و اتین ،به نقل از صدیق سروستانی.)14 :1383 ،

1. Merton
2. Cohen
3. Klvard and Elaine
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نظریههای یادگیری اجتماعی
از این میان نظریه پیوند افتراقی سادرتند 1بیان میکند که افراد به این علت ک رفت ار م یش وند
که تهداد تماسهای انحرافی آنان بیش از تماسهای غیرانحرافیشان است .این تفاوت تهامل افراد
با کسانی که اید های ک رفتارانه دارند نسبت به افرادی ک ه از ای د ه ای همنوایان ه برخوردارن د؛
علت اصلی ک رفتاری آنهاست (صدیق سروستانی.)16 :1383 ،
نظریه انتقال فرهنیی انحرا

را بهعنوان رفتاری توجیه میکن د ک ه مانن د همن وایی 2آموخت ه

میشود؛ یهنی از طریق ارتباط متقابل با سایر مرد فراگرفته م یش ود .طب ق نظری ه انتق ال فرهنی ی
رفتاری که توسط فرهنگ حاکمه انحرافی تلقی میشود ممکن است از تحاظ یک خ رد فرهن گ
عمالً همنوایی تلق ی گ ردد (رابرتس ون .)172 :1374 ،3گلی زر 4م دعی اس ت ک ه نظری ه س ادرتند
رویکردی ماشینانیارانه به ک رفتاران دارد و چنین میپندارد که تهامل با ک رفت اران ش خص را
بهطور مکانیکی وادار به درگیر شدن در امور ک رفتارانه میکند (هویتپ ذیری افتراق ی) .ب ا ای ن
کار قابلیتهای تصمیمسازی و پذیرش نقش فرد نادید گرفته شد اس ت .گلی زر در ت الش ب رای
اصال این تصویر ماش ینانیارن ه از ک رفت اران ،اظر ار داش ته اس ت ک ه تهام ل ب ا ک رفت اران
بهخودیخود ضرری ندارد میر اینکه به حدی برسد که فرد خود را با ک رفتاران یکی بدان د و از
آنها هویت بییرد (گلیزر ،به نقل از رابرتسون)1374 ،؛ بنابراین گلیزر علت اص لی ک رفت اری را
دخاتت متغیر سو یهنی هویتپذیری از ک رفتاران یا هوی تپ ذیری افتراق ی م یدان د .ب رگس و
ایکرز 5بر اساس نظریه تقویت در روانشناسی که میگوید :ادامه یا توق

هر نوع رفتاری بستیی به

تشویق یا مجازات دارد ،یهنی تش ویق موج ب ادام ه رفت اری خ اص و مج ازات باع ث توق

آن

خواهد شد ،نظریه سادرتند را مورد سؤال قرار داد اند (تقویت افتراقی) .به بیان دییر این دو مدعی-
اند که صر

پیوند با ک رفتاران کسی را ک رفت ار نم یکن د بلک ه هم ین اف راد ک رفت اری را
1. Sutherland
2. Conformance
3. Robertson
4. Glaser
5. Burgess and Aykrz
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درصورتی که نسبت به همنوایی-با مق دار فراوان ی و احتم ال بیش تر -رض ایتبخ شت ر باش د ،ب ه
همنوایی ترجیح خواهند داد .برگس و ایکرز بر اساس قانون نیروی تقویت افتراقی م یگوین د ک ه
اگر تهداد عواملی نیروهای تقویتکنند توتید کنند ،آن عاملی بیشترین احتمال وقوع را دارد که
بیشترین تقویتکنند را به تحاظ مقدار ،فراوانی و احتمال ،توتید کند (برگس و ایکرز ،به نقل از
صدیق سروستانی )1383 ،بنابراین از نظر اینها دخاتت متغیر سو یهنی تقویت افتراق ی ،در فض ای
پیوند افتراقی ،علت اصلی ک رفتاری است (صدیق سروستانی.)18 :1383 ،

نظریههای کنترل
نظریه کنترل انحرا

را نتیج ه نارس ایی کنت رل اجتم اعی م یدان د (رابرتس ون.)175 :1374 ،

تراویس هیرسچی 1چنین بیان میکند که بستیی قومی به جامهه دارای چر ار عنص ر اص لی اس ت،
عنصر اول عالقه یا ارتباطات مرم با اشخاص مهین دییر است .کسانی که به دییران عالقه و توجه
دارند ،رفا و احساسات اینگونه مردمان را در نظر میگیرند و تذا مایلاند با مسئوتیت عمل کنن د.
برعکس ،کسانی که چنین عالقهای ندارند ،نیران این نیستند که روابط اجتماعی خود را ب ه خط ر
اندازند و تذا بیشتر احتمال دارد که دزدی کنند یا مواد مخدر استهمال نمایند .عنص ر دو تهر د ی ا
دینی است که مرد نسبت به جامهه دارن د .هرچق در س رمایهگ ذاری م رد در تحص یالت خ ود،
سوابق شغلی ،خانه و سایر داراییهای خود بیشتر باشد دتیل بیشتری دارند که همن وا باش ند ت ا ک ه
بتوانند از دستاوردهای خود حفاظت نمایند .برعکس ،کسانی که سرمایهگذاری کمتری در جامه ه
کرد باشند خطر کمتری در ارتکا انحرا

میبینند و شاید فرصتی هم برای سود بردن از آن ب ه

دست آورند .عنصر سو در پیوند با جامهه مشغوتیت و گرفتاری یا مشارکت مداو در فهاتیتهای
غیر انحرافی است .وقت و انرژی محدود است؛ تذا شخصی که عموماً مشغول است ،مثالً ب ه ک ار،
سرگرمی ،یا در زندگی خانوادگی ،فرصت کم ی دارد ک ه در اعم ال انحراف ی مش ارکت جوی د.
برعکس« ،آد بیکار و عاطل و باطل به کارهای شیطانی دست میزند» یهنی کسانی که بیکارند ،یا
در فهاتیتهای مرسو دییر مشغول و سرگر نیستند فرصت بیشتری ب رای انح را

دارن د .عنص ر
1. Travis Hyrschy
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چرار ایمان ،یهنی وفاداری فرد به ارزشها و اصول اخالقی یک گرو است .اگر مرد قوی اً ب اور
داشته باشند که برخی اعمال انحرافی غلط است .مشارکت جستن در آنه ا برایش ان دور از تص ور
است .برعکس ،کسانی که وفاداری ضهیفی به اعتقادات اجتماعی دارند ممکن است بیش تر تمای ل
داشته باشند که ارزشهای آن را نادید گرفته و از هنجارهای اجتماعی انحرا

ورزن د .هیرس چی

چنین نتیجهگیری میکند ،گروهی که اعضایش بستییهای متقابل قوی داشته باشند برت ر ق ادر ب ه
اعمال کنترل اجتماعی روی اعضایش خواهد بود تا گروهی که اعضای آن بستیی محکمی با ه م
نداشته باشند (رابرتسون.)176 :1374 ،
جان بریتویت 1هم در نظریه شرمند سازی مث ل هیرس چی عل ت وج ود همن وایی در جامه ه را
کنترل رفتار افراد توسط عوامل مختل

میداند ،اما هیرسچی ش یو ای ن کنت رل را «پیون د» ف رد ب ا

جامهه میداند درحاتیکه بریتویت از کنترل افراد توسط جامهه از طریق شرمند سازی ن وعی اب راز
عد تأیید اجتماعی نسبت به رفتاری خاص برای تحریک ندامت شخص خالفکار اس ت .بریتوی ت
از دو نوع شرمند س ازی ص حبت م یکن د  )1ش رمند س ازی جداکنن د ک ه ط ی آن ک رفت ار،
مجازات ،بدنا  ،طرد و در نتیجه از جامهه همنوایان تبهید میشود و  )2ش رمند س ازی پیونددهن د
که ضمن اعال در

احساس ک رفتار و نادی د گ رفتن تخل

وی و حت ی اب راز احت را ب ه او،

نوعی احساس تقصیر در او ایجاد و نرایتاً او را از ادامه ک رفتاری بازداشته و از بازگشت او به جمع
همنوایان استقبال میکند.
در رویکرد دکترین بازدارندگی فر

اصلی در این است که مجازات ،یهنی کنت رل اجتم اعی

از طریق بازداشت ،محاکمه ،زندان و یا اعدا مجر -مانع ارتک ا ج ر و ع د مج ازات ،مش وق
ک رفتاری میش ود؛ ک ه هرچ ه ش دت ،قطهی ت و س رعت اعم ال مج ازات بیش تر باش د ،ق درت
بازدارندگی آن نیز بیشتر خواهد بود (تیو ،به نقل از صدیق سروستانی.)22 :1383 ،

1. John Braithwaite
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پارادایم ساختنگرایی

1

برساختگرایان رویکردی ظری تر و انسانگرایانهتر به ک رفتاری دارند و فرضیههای اص لی
خود را بر «نسبتگرایی»« ،ذهنگرایی» و «اختیارگرایی» استوار ک رد اس ت .ک رفت اری در ای ن
مجموعه نظری ،در جامهه ساخته و پرداخته و بهوسیله جامهه و در جامهه تهری

میش ود (ص دیق

سروستانی .)24 :1383 ،نظریه برچسب 2با مسائل گوناگونی که سایر نظریهها قادر به مقابله نبودن د،
رویارویی کرد و آن این است که انحرا
از مرد موفق میشوند برخی دییر را منحر

را بهعنوان فرآیندی توجیه میکند که توسط آن برخی
تهری

نمایند .این نظری ه ب ر نس بی ب ودن انح را

تأکید دارد و ادعا میکند که یک شخص یا یک عمل تنرا زمانی انحرافی میشود ک ه «برچس ب»
انحرا

توسط دییران بر آن زد شد باشد .به همین مناسبت ،طرفداران نظریه مزبور مهتقدند ک ه

روش برچس ب خ وردن ب هعن وان منح ر

و ن ه عم ل انحراف ی م رد  ،بای د م وردتوج ه عم د

جامههشناس قرار گیرد (رابرتسون.)176 :1374 ،
این رویکرد ،ک رفتاری را مفرومی ساخته جامهه میداند ،یهنی گروهی در جامهه ب ا تص ویب
قوانینی که تخطی از آنها ک رفتاری محسو میشود ،مفرو ک رفت اری را م یس ازند .از ای ن
منظر ،ک رفتاری ،ویژگی رفتاری که انجا شد  ،نیست بلکه نتیجه اعمال قوانین و مجازات مربوطه
در مورد فردی است که آن رفتار را انجا داد است .ک رفتار کسی اس ت ک ه ای ن ان گ ب هط ور
موفقیتآمیزی در مورد او به کار رفته و ک رفتاری عملی است ک ه دیی ران آن را چن ین تهری
کرد باشند (بکر ،به نقل از صدیق سروستانی .)27 :1383 ،طرفداران اوتیه این نظریه عمدتاً ادوی ن
تمرت و هوارد بکر 3بودند( .رابرتسون.)177 :1374 ،
در نظریه پدیدارشناختی 4تالش این است ک ه ب ه بخ ش ان درونی ذه ن اف راد وارد ش ود و ب ه
مقوالت و مفاهیمی مانند آگاهی ،نیرش ،احساس ،در

و دریافت و عقید آنها بپردازد .ف ر

اصلی نظریه پدیدارشناختی این است که همه افراد ،چه ک رفتار انگ خورد و چه ک رفتار انگ

1. Paradigm Constructivism
2. Labeling theory
3. Edwin Lmrt and Howard Becker
4. Phenomenological theory
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زنند  ،در برساخت ،تهری

یا تفسیر خود از ک رفتاری ،کامالً ذهنی عمل میکنند ،هرچند ممکن

است ادعای عینی بودن داشته باشند (تیو ،به نقل از صدیق سروستانی.)28 :1383 ،
طبق نظریه تضاد 1جوامع م درن ص نهتی ب هج ای وف اق ارزش ی و هم اهنیی اجتم اعی ک ه از
ویژگیهای عمد جوامع سنتی بود ،تضادهای اجتماعی و فرهنیی متهدد و متن وعی از خ ود ب روز
دادند که حاکی از ماهیت متکثر ،پیچید و ناهمیون آنهاست .تضادهای اجتماعی به منافع ،نیازها
و مطاتبات ناسازگار گرو های متنوع مرب وط م یش ود .تض اد فرهنی ی ب ه هنجاره ا و ارزشه ای
ناس ازگاری م یپ ردازد ک ه از آن تهری

ه ای درس ت و غل ط م یش ود؛ یهن ی آنچ ه در ی ک

خرد فرهنگ ،درست تلقی شد در خرد فرهنگ دییر آن را نادرس ت م یپندارن د .تض ادگرایان
عمدتاً مدعیاند که توزیع افتراقی قدرت در جوامع متکثر موجب میشود که برخی گرو هایی که
از سرم کافی از قدرت برخوردارند بتوانند قوانین و مقرراتی تصویب کرد و به اجرا گذارند که به
ضرر و زیان منافع گرو های رقیب و در خدمت منافع خودشان باش د (ک وئینی ،ب ه نق ل از ص دیق
سروستانی .)34 :1383 ،در نظریه آنومی 2دورکیم که از جمله نظریهپردازان قرن نوزدهم است ،ب ه
تحلیل ک رفتاری از دیدگا جامههشناسی پرداخته ،دورک یم کوش ش ک رد ت ا آنچ ه را اجتم اعی
است تبیین کند و این شامل پدید ک رفتاری نیز میگردد .ک رفتاری تا ج ایی موردتوج ه اس ت
که یک پدید اجتماعی در قاتب ی ک س اخت اجتم اعی اس ت .اگ ر بخ واهیم ک رفت اری را از
دیدگا دورکیم تهری

کنیم باید بیوییم عملی که «بهضی از احساسات جمهی را جریحهدار می-

کند» یهنی ک رفتاری یک پدید نسبی است .ی ک نظ م اجتم اعی خ اص در ی ک دور ت اریخی
خاص عملی را جر یا جنایت بهحسا میآورد و احساسات جمهی به آن برانییخته م یش ود .در
این صورت ک رفتاری نوعی از رفتار است که در قاتب ی ک س اخت اجتم اعی واق ع م یش ود و
درعینحال در درون همان ساخت هم هنجارشکنی به حسا میآید .دورکیم در تهری
در مورد ک رفتاری از روش علمی و بیط ر
اجتماعی و کش

و تحقیق

اس تفاد م یکن د؛ یهن ی ب ه بررس ی ی ک واقهی ت

علل وقوع آن بدون هیچ نوع قضاوت اخالقی میپردازد (رابرتسون.)55 :1374 ،

1. Conflict Theory
2. Durkheim Anomie Theory
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پرسشهای پژوهش
پرسش اصلی
 -مرمترین آسیبهای اجتماعی در حوز تهلیم و تربیت مناطق مرزی جنو شرقی ایران کد اند؟

پرسشهای جانبی
 مرمترین مشکالت و تنیناهای ناشی از آسیبهای اجتماعی در مناطق مرزی در حوز تهلیمو تربیت از دیدگا مهلمان و مدیران کد اند؟
 از دیدگا مهلمان و مدیران چه راهکارهایی برای کاهش احتماتی آس یبه ای اجتم اعی درمناطق مرزی در حوز تهلیم و تربیت وجود دارد؟
 در سند تحول بنیادین تا چه حد به مشکالت و تنیناهای ناش ی از آس یبه ای اجتم اعی درمناطق مرزی و راهکارهای مقابله با آنها توجه شد است؟

روش تحقیق
پژوهش حاضر با استناد ب ه دی دگا کرس ول ،1پ ژوهش کیف ی اس ت کرس ول ( .)1994ط ر
تحقیق پیشرو از نوع حدوثی 2یا پیدایشی است ،در این طر  ،ه مزم ان ب ا گ ردآوری داد ه ا ب ه
تجزیه وتحلیل آنها اقدا گردید است (میک ات و موره وس .)44 :1994 ،3گ ردآوری داد ه ای
کیفی در محیط طبیهی رخ میدهد؛ ازاینرو با توجه ب ه پ ارادایم تحقی ق (کیف ی) و ط ر تحقی ق
پیدایشی و نیز با توجه به موضوع پ ژوهش ،محقق ان ب رای گ ردآوری داد ه ای موردنی از در ای ن
پژوهش از دو روش اسنادی و مصاحبه عمیق استفاد نمود و خود محققان بهعنوان ابزار تحقیق به
گردآوری داد اقدا نمودند .پژوهشیران ،در بخش اسنادی ،مؤتفههای مربوط ب ه آس یبشناس ی
تهلیم و تربیت در مناطق مرزی را از سند تحول بنیادین آموزشوپرورش استخراج کرد و از روش
1. John W. Creswell
2. Emergent
3. Maykut and Morehouse
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تحلیل محتوای رابطهای( 1پاتم کوئیست ،به نقل از مزی دی )1383 ،ی ا تحلی ل محت وای اس تقرایی

2

(میرینگ2000 ،؛ به نقل از مزیدی 3)1383 ،استفاد کرد و به تحلیل محتوای آنها پرداختهاند .در
قسمت مصاحبه عمیق نیز جمهاً با  17ت ن از مهلم ان ،م دیران باتجرب ه ،تحص یلک رد ه ا و فه االن
فرهنیی منطقه موردمطاتهه مصاحبه عمیق انجا دادن د .الز ب ه ذک ر اس ت ک ه در انتخ ا اف راد
موردمطاتهه ،محققان به شیو هدفمند عمل نمود و از قاعد ی نمونهگیری با حداکثر تنوع 4و اصل
اشباعشدگی( 5رسیدن به نقطهای که اطالعات جدیدتری از طر

افراد موردمطاتهه به دست نیای د

و داد های جدید تکراری باشند) استفاد نمودند.
رویکرد مورداستفاد در تجزیهوتحلیل داد ها در بخش تحلی ل محت وای س ند تح ول بنی ادین،
توص یفی-تفس یری و ب رای تجزی هوتحلی ل داد ه ای حاص ل از م تن مص احبهه ا ،از رویک رد
تفسیری -تجریدی ،در چارچو

نظریه داد مبنا ( ،)GTاستفاد به عم ل آم د .ب دینص ورت ک ه

پژوهشیران ابتدا مصاحبه و اسناد موردنظر را بررسی و همزمان ب ا گ ردآوری داد ه ای م رتبط ب ا
موضوع ،آنها را تجزیهوتحلیل و در نرایت به استخراج مقوتهها پرداختند .تجزیهوتحلیل داد ه ای
سند تحول ،به شیو تحلیل محتوای رابطهای یا استقرایی انجا شد که در آن از شیو مقایسه مستمر
داد ها تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ،یهنی حصول اطمینان از عد دستیابی به اطالع ات جدی دتر،
استفاد گردید .در این پ ژوهش ب رای اعتبارس نجی ،از روش س اخت مس یر ممی زی و روشه ای
چندگانه جمعآوری داد ها استفاد گردید .در روش مسیر ممیزی محققان با بیان آنچه از آغ از ت ا
پایان انجا داد مخاطبان را در جری ان مس یر پیم ود ش د در فراین د پ ژوهش ق رار م یدهن د .در
استفاد از روشهای چندگانه گردآوری داد ها ،همانگونه که بیان گردی د ،محقق ان از دو روش
مصاحبه عمیق و روش اسنادی برای گردآوری داد ها استفاد نمود ان د .ه مچن ین ب رای س نجش
میزان مرتبط بودن مقوتههای استخراجی از سند تحول بنیادین با آسیبهای اجتماعی مناطق مرزی،
نظرات تنی چند از اساتید مجر تهلیم و تربیت در این مورد احراز گردید.
1. Relational Contant Analysis
2. Inductive Contant Analysis
3. Mayring
4. Maximum Variation Sampling
5. Saturation

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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یافتههای پژوهش
در ای ن بخ ش از پ ژوهش ،ب رای پاس خگ ویی ب ه پرس شه ای اول ت ا س و  ،از رویک رد
( )GTنظری ه داد مبن ا اس تفاد گردی د .تجزی هوتحلی ل یافت هه ای ای ن پ ژوهش ب ر مبن ای ای ن
رویکرد به ای ن ص ورت ب ود ک ه پ س از نوش تن م تن مص احبه تم امی مص احبهش وندگان ،ابت دا
ب ا نی ا اجم اتی 1ب ه داد ه ا ،زمین ه س ازواری 2آنه ا را ف راهم آورد و ب ه س اخت مف اهیم

3

اوتی ه اق دا نم ودیم .س پس ه مزم ان ب ا س اخت مف اهیم ،ب ه ش یو کدگ ذاری ب از ،4ک دهای
مرب وط ب ه ه ر مفر و تهی ین و تخص یص داد ش دند .در مرحل ه به د ب ا کن ار ه م ق رار دادن
نک ات کلی دی و مقایس ه مس تمر آنه ا 5مقوت هه ای اوتی ه ی ا ج انبی 6ش کل گرفتن د .س پس ،در
چ ارچو هم ین رویک رد ،ب ا اس تفاد از روش مقایس ه مس تمر داد ه ا ،از ب ین مقوت هه ای
ج انبی ،م وارد مش تر

تش خیص داد ش د و ب ا تخص یص ک دهای مح وری ،7مقوت هه ای

مرک زی 8را اس تخراج نم ودیم .در مرحل ه نر ایی ،پ ژوهشگ ران ب ا اس تفاد از روش
کدگ ذاری گزینش ی ی ا انتخ ابی ،9ب ه اس تخراج مقوت ه اص لی ی ا اتی ویی نظ ری در رابط ه ب ا
موضوع موردمطاتهه اقدا نمودیم (شکل .)1

1. Glance Looking
2. Unitizing Of Data
3. Concept Making
4. Open Coding
5. Constant Comparative Method
6. Subsidiary Categories
7. Axial Coding
8. Focal Categories
9. Selective Category
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شکل  .1اتیوی ساخت مفاهیم (اقتباس از مزیدی)1393 ،

پاسخ به سؤال اصلی - :مرمترین آسیبهای اجتماعی در حوز تهل یم و تربی ت من اطق م رزی
جنو شرقی ایران کد اند؟
جدول  .1مقوتههای جانبی و مرکزی آسیبهای اجتماعی در مناطق مرزی
مفاهیم اولیه و مقشلههای جانبی

مقشلههای مرکزی

عدم تشسعهیافتگی
تبعیض ا تصادی
دغدغه ایتغال

تنگناهای ا تصادی

فقر ا تصادی
ناامنی اخال ی
تعارضات فرهنگی
فقر فرهنگی

آسیبهای فرهنگی و اجتماعی

جمعیت باالی خانشادهها
بیثباتی خانشادهها
ضعف ا تصادی آمشزشوپرورش
ضعف سیستم آمشزشوپرورش

آسیبهای آمشزیی

نابرابری آمشزیی
افراقیگری م هبی
سشاد پایین م هبی

تنگناهای م هبی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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با توجه به استخراج مقوتههای مرکزی (اوتیه) ،پژوهشیر با ارتباط دادن میان مقوتههای مرکزی
و همچنین از طریق کدگذاری انتخابی به این نتیجه دست یافت که مقوتههای مرکزی در طبقههای
بزرگ تری تحت عنوان تنیناهای اقتصاد ،آسیبهای فرهنیی و اجتماعی ،آسیبهای آموزش ی و
تنیناهای مذهبی ،جای میگیرند.
پرسش دوم :مرمترین مشکالت و تنیناهای ناشی از آسیبهای اجتم اعی در من اطق م رزی
در حوز تهلیم و تربیت از دیدگا مهلمان و مدیران کد اند؟

شکل  .2پیامدهای ناشی از بروز آسیبهای اجتماعی در حوز تهلیم و تربیت مناطق مرزی
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در پاس خ ب ه پرس ش دو مص احبهش وندگان عوام ل مته ددی را ب هعن وان آس یبه ای
اجتماعی در حوز تهل یم و تربی ت من اطق م رزی بی ان ک رد ان د ک ه پژوهش یر ب ا بررس ی آنه ا
ب ه ای ن مر م دس ت یاف ت ک ه ریش ه ای ن آس یبه ا مرب وط ب ه آم وزشوپ رورش ،م ذهب،
اقتص اد ،فرهن گ و جامه ه اس ت .از دی دگا مص احبهش وندگان ای ن عوام ل منج ر ب ه ب روز
پیام دهایی در ح وز تهل یم و تربی ت من اطق م رزی ش د ان د ،ای ن پیام دها ب هص ورت مرحل های
ب روز م یکن د ب دینص ورت ک ه در مراح ل اوتی ه و در کوت ا م دت آس یبه ا منج ر ب ه ب روز
مش کالتی از جمل ه ب یانیی ز ش دن ،اف ت تحص یلی و ی ا غیب ته ای ط والنیم دت ش د ام ا
مراح ل به دی و در درازم دت منج ر ب ه ف رار از مدرس ه و ت ر

تحص یل دان شآم وز م یش ود

که در ص ورت ع د بازگش ت مج دد ب ه مح یط آم وزش ،در ط والنی م دت ب ه ب یس وادی وی
منج ر م یش ود و ی ا اینک ه ب ه دتی ل بیک ار ش دن جوان ان و نداش تن مس ئوتیت درس خوان دن
فس ادهای اخالق ی در مح یط زن دگی ای ن اف راد اف زایش م ییاب د .ب هط ور خالص ه آس یبه ای
اجتم اعی در ح وز تهل یم و تربی ت من اطق م رزی در کوت ا م دت و بلن دم دت پیام دهایی را ب ه
هم را دارد و هری ک از ای ن پیام دها ت أثیرات متق ابلی نی ز ب ر ه م دارن د ک ه در ش کل  2نش ان
داد شد است.
پرسششش سشش م :از دی دگا مهلم ان و م دیران چ ه راهکاره ایی ب رای ک اهش احتم اتی
آسیبهای اجتماعی در مناطق مرزی در حوز تهلیم و تربیت وجود دارد؟
آنچ ه از مقایس ه مس تمر داد ه ای مرب وط ب ه س ؤال س و فر م م یش ود ح اکی از آن اس ت
که راهکاره ای ارائ ه ش د توس ط مص احبهش وندگان ،ب ا آس یبه ای اجتم اعی ت ا ح دودی در
تقاب ل هس تند و آس یبه ای موج ود در زمین هه ای اقتص اد ،فرهن گ ،آم وزشوپ رورش،
خ انواد و م ذهب راهکاره ای خ اص خ ود را م یطلبن د ک ه در ج دول ( )2ب هط ور خالص ه
نم ایش داد ش د اس ت .الز ب ه ذک ر اس ت ک ه راهکاره ای مرب وط ب ه خ انواد در ذی ل
راهکارهای حوز فرهنگ و آموزشوپرورش جای گرفتند.
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181

آسیبشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت در مناطق مرزی جنوب شرقی ایران

جدول  .2راهکارهای استخراج شد از متن مصاحبهها
آسیبها

راهکارها
تشسعه تعامالت فرهنگی و اجتماعی اهالی
حمایت از تحصیلکردهها

فرهنگ و اجتماع

تشسعه تعامالت اجتماعی دانش آمشزان
آگاهی دادن و باسشاد کردن خانشادهها
آمشزش دادن به خانشادهها
فرهنگسازی به کمک عشامل فرهنگساز جامعه
ساخت مدارس در مقاقع مشتلف
پر کردن او ات فرات دانشآمشزان
حمایت از معلمان

آمشزشوپرورش

تقشیت خروجیهای آمشزشوپرورش
تشجه ویژه آمشزشوپرورش به مدارس این مناق
تشریک مساعی با خانشادهها
آمشزش زبان فارسی از دوره پیشدبستانی

م هب

کاهش فاصلههای م هبی
آمشزش م هبی
تجهیز مدارس مرزی

ا تصاد

ایتغالزایی و رفع مشکالت ا تصادی
افزایش امکانات روستانشینها

پرسش چهارم :در سند تحول بنیادین تا چه حد به مشکالت و تنیناهای ناشی از آسیبهای
اجتماعی در مناطق مرزی و راهکارهای مقابله با آنها توجه شد است؟
بهمنظور پاسخیویی به سؤال چرار پژوهش ،ب ا اس تفاد از روش تحلی ل محت وای رابط های ی ا
استقرایی ،با تخصیص کدهای اعتباری باز و محوری ،به استخراج مقوتههای مرتبط با آس یبه ای
اجتماعی مناطق مرزی از متن سند تحول آموزشوپ رورش اق دا نم ودیم .پ س از مطاته ه مس تمر
سند ،پژوهشیران مقوتههایی را از دل سند استخراج نمودند که نتای آن بهطور مختصر در شکل 3
و شکل  4نشان داد شد اند.
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شکل  .3مقوتههای استخراجی از متن سند تحول بنیادین آموزشوپرورش مربوط به مؤتفه وحدت و هویت ملی

شکل  .4مقوتههای استخراجی از متن سند تحول بنیادین آموزشوپرورش مربوط به مؤتفه عداتت

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

183

آسیبشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت در مناطق مرزی جنوب شرقی ایران

بحث و نتیجهگیری
هر جامههای متناسب با شرایط خود در را رشد و پیشرفت با انبوهی از مشکالت ،آس یبه ا و
ضه ها روبهروست که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقّی آن جامهه دارد .شناخت چن ین ع واملی
میتواند مسیر حرکت جامهه را به سوی ترقّی و تهادل هموار س ازد .ای ران کش وری متن وع از نظ ر
قومی است ،اقوا در ایران به شکل اقلیته ای پ ن گان ه در من اطق و اس تانه ای م رزی پراکن د
شد اند .از دیرب از من اطق م رزی عل یرغ م برخ ورداری از من ابع طبیه ی و غن ی و موقهی ت وی ژ
جغرافیایی در رتبههای پایین توسهه و محرومیتها قرار داشتهان د و از جمل ه ای ن محرومی ته ا در
زمینه تهلیم و تربیت این مناطق است؛ با عنایت به اینکه از مؤتفههای توسهه پایدار در جامهه بربود
وضهیت تهلیم و تربیت و پیشرفت آن است و با توجه به ای نک ه ت اکنون تحقی ق ج امع و درخ ور
توجری در مورد مسائل و آسیبهای اجتماعی تهلیم و تربیت در مناطق مرزی جنو ش رقی ای ران
انجا نشد است؛ پژوهش حاضر سهی داشته تا با شناسایی آسیبهای اجتماعی در ح وز تهل یم و
تربیت مناطق مرزی و با تأکید بر جنو شرقی ایران و شناسایی پیامدهای ناش ی از ای ن آس یبه ا
راهکارهایی را جرت کاهش احتماتی این آسیبها ارائه نماید؛ پژوهشیران همچنین با بررسی سند
تحول بنیادین آموزش وپرورش مؤتفههای آسیبزای اجتماعی در مناطق مرزی و راهکارهای رف ع
آنها را با شیو تحلیل محتوای استقرایی استخراج کرد اند.
نتای حاصل از بررسی و مقایسه مستمر داد های حاص ل از مص احبهه ا در ای ن پ ژوهش و در
پاسخ به پرسش اول ،نشان داد که آس یبه ای اجتم اعی در ح وز تهل یم و تربی ت من اطق م رزی
جنو شرقی ایران در چرار مقوته ،آسیبها و تنیناهای اقتصادی ،فرهنیی و اجتماعی ،آموزش ی
و مذهبی خالصه گردید ،الز به ذکر است هرکدا از این مؤتفهها زیر مقوتههایی نیز دارند.
تنیناهای اقتصادی در زیر مقوتههای آن ،عد توسههیافتیی ،تبهیض اقتصادی ،دغدغه اش تغال
و فقر اقتصادی خالصه گردید؛ بنابر نظریه تراویس هیرسچی که یکی از صاحبنظ ران اثب اتگ را
است ،کسانی که بیکارند یا در فهاتیتهای مرسو دییر مشغول و سرگر نیستند ،فرص ت بیش تری
برای انحرا

دارند (رابرتسون .)1374 ،مرتون یکی دییر از ص احبنظ ران اثب اتگ را نی ز مهتق د

است ،انباشت ثروت بهعنوان یکی از مرمت رین اه دا
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جوامع صنهتی است که اتبته دستیابی به این هد

نیازمند دسترسی به ابزارهای مقبوتی است ک ه از

دسترس جمهی از افراد جامهه خارج است اما چون این هد

به آرمان اص لی زن دگی هم ه اف راد

(فقیر و غنی) تبدیل شد آنکس هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد ،تحت تأثیر فشار جامهه از
ابزارهای نامشروع استفاد میکنند (صدیق سروستانی .)1383 ،عد توسههیافتیی و بیکاری در بین
ساکنان مناطق مرزی سبب شد تا برخی افراد برای فرار از فقر به فهاتیتهای غیرقانونی نظیر قاچاق
بپردازند.
آسیبهای حوز فرهنگ و اجتماع و زیر مقوتههای آن عبارت اند از تهار

فرهنی ی ،ن اامنی

اخالقی ،فقر فرهنیی ،جمهیت باالی خانواد ها و بی ثباتی خانواد ها؛ طب ق نظری ه انتق ال فرهنی ی
رفتاری که توسط فرهنگ حاکمه انحرافی تلقی میشود ممکن است از تحاظ یک خرد فرهن گ،
عمالً همنوایی تلقی گردد (رابرتسون .)172 :1374 ،فرهنگ حاکم بر جوامع مرزی با فرهنگ عامه
مرد متفاوت است؛ محرومیت فرهنیی در محیطهای مرزی و حاشیهای و عد توجه به تحصیالت
بهخصوص برای دختران ،باعث شد که نیرانی خانواد ها نسبت به این مسئله ناچیز ب ود و گ اهی
نیز خودشان دختران را مجبور به رها کردن مدرسه کنند .هر دانشآموزی طبقه اجتماعی و فرهنگ
خاصی دارد؛ طبقه محرو بر این باورند که تحصیالت عاتیه خاص آنان نیست ،چون اکثر اطرافیان
هم مثل خودشان هستند ،تر

تحصیل را بد ندانسته و خود را چندان الیق ادامه تحصیل نمیدانند.

آس یبه ای آموزش ی و زی ر مقوت هه ای آن یهن ی ن ابرابری آموزش ی ،ض ه
آموزش وپرورش و ضه
تربیتی و ضه

اقتص اد

سیستم آموزشی؛ نابرابری در توزیع امکان ات آموزش ی و فرص ته ای

سیستم آموزشی در توزیع نامناسب منابع انس انی از منظ ر مص احبهش وندگان ج زو

عواملی است که باعث افت تحصیلی در مناطق مرزی شد است.
آسیبهای حوز مذهب در مناطق مرزی و زیر مقوتههای مذهبی آن ،در افراطیگری م ذهبی
و سواد پایین مذهبی؛ خالصه میشوند .هیرسچی بیان میکند؛ گروهی که اعض ایش بس تییه ای
متقابل قوی داشته باشند برتر قادر به اعمال کنترل اجتماعی روی اعضایش خواهد ب ود ت ا گروه ی
که اعضای آن بستیی محکمی با هم نداشته باشند این همبستیی ممکن است یکی از چرار عنص ر
همبستیی قومی از نظر هیرسچی ،نظیر عالقه یا ارتباطات مرم با اشخاص ،تهرد یا دین ی ک ه م رد
نسبت به جامهه دارند ،پیوند با جامهه و ایمان و وفاداری فرد نس بت ب ه ارزشه ا و اص ول اخالق ی
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باشد (رابرتسون .)1374 ،درصورتیکه یکی از این همبستییها در میان اعضای یک گرو ضهی
باشد همنوایی افراد با جامهه حاکم کم رنگ ت ر خواه د ب ود .نزدی ک ب ه نیم ی از جمهی ت اس تان
هرمزگان به اقلیت سنی مذهب تهلق دارند که خود به دو گرو شافهی و حنفی تقسیم میشوند .در
این میان جمهیت شافهی زمینههای قومی و تا حدودی اجتماعی و اقتصادی ،هماهنیی و هم س ویی
بیشتری با نظا جمروری اسالمی دارند .این در حاتی اس ت ک ه ب ه نظ ر م یرس د در ای ن گ رو
پتانسیل بیشتری در این زمینه نرفته است و با توسهه همهجانبه نواحی شافهینشین امک ان ج ذ و
هضم بیشتر آنها در جمهیت ش یهه اس تان وج ود دارد .در سیس تان و بلوچس تان و ن واحی ش رق
هرمزگان حنفیها با توجه به زمینهه ای فقر ی ،ق ومی (بل و ) اقتص ادی و اجتم اعی ه مس ویی و
هماهنیی کمتری با نظا جمر وری اس المی دارن د .اگرچ ه ش کا ه ای موج ود ح داقل از به د
سیاسی-ایدیوتوژیک در حال حاضر غیرفهال هستند ،اما با نفوذ اندیشههای وه ابی ای ن ش کا ه ا
روزبهروز بیشتر و فهالتر میشود .تنرا فرقه موجود در این دو استان که شکا های بنیادین با نظا
جمروری اسالمی دارد و یکی از مرمترین تردیدات در دهه آیند ب رای امنی ت کش ور محس و
میشود ،فرقه وهابیت است .این فرقه توانایی فهال کردن گسلهای مذهبی و سیاسی بین اهل تسنن
و نظا جمروری اسالمی را دارد و متأسفانه با حمایت آشکار و پنران برخی از همساییان روند رو
به رشدی را طی میکند و به دالیل کامالً کارشناسی شد ای مناطق توسههنیافته را ب هعن وان جبر ه
فهاتیتهای خود انتخا کرد است ،چراکه اگر دوتت درصدد توسهه و فهاتی ت ب یشت ر در ای ن
مناطق برنیاید بدیری است که فرقه مذکور موفقیت چشمگیری کسب خواهد کرد .این گرو بیشتر
فهاتیت خود را در بین اقشار پایین ،کمسواد و مذهبی و عمدتاً روستایی اهل تسنن انجا میدهد.
در پاسخ به پرسش دو پژوهش ،پیامدهای ناشی از آسیبهای اجتم اعی در من اطق م رزی در
دو دسته پیامدهای کوتا م دت و بلندم دت طبق هبن دی م یش وند؛ ای ن پیام دها ابت دا ب ه ص ورت
کوتا مدت شامل ،بیرغبتی ،بی عالقه شدن به تحصیل ،غیبتهای طوالنی ،افت تحص یلی ،ف رار از
مدرسه و تر

تحصیل بروز میکند و در طوالنیمدت منجر به افزایش بزهک اریه ای اخالق ی و

اجتماعی ،فقدان مرارتهای اجتماعی ،بیسوادی ،بدبینی نسبت ب ه تهل یم و تربی ت ،تن زل جایی ا
تحصیل و آموزشوپرورش میشوند.
به دنبال شناسایی آسیبهای اجتماعی ،پژوهشیران برای پاسخ به پرسش سو تحقی ق ،پ س از
مقایسه مستمر داد ها راهکارهایی را جرت کاهش آسیبها از متن مصاحبهها اس تخراج نم ود ان د
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که هرکدا به طور مجزا به کاهش احتماتی آسیبهای موردنظر منجر میشوند .برای رفع تنیناهای
اقتصادی ،راهکارهایی همچون :تجری ز م دارس م رزی ،اش تغالزای ی و اف زایش امکان ات من اطق
مرزی؛ که با نتای تحقیق سهیدی و اسماعیل زاد ( )1389از این تحاظ که اگر مرد در این مناطق
به تحاظ مسائل اقتصادی دتیر باشند تأثیرات مخر سیاسی و امنیتی هدایت شد در ای ن من اطق
به طور چشمییری کاهش مییابد تا حدودی ه مخ وانی دارد .ب ا توج ه ب ه آس یبه ای اجتم اعی
همچون فقر ،بیکاری و اشتغال کاذ در مناطق مرزی و تأثیرات منفی آن ها بر پیش رفت تحص یلی
دانشآموزان ،ضروری است تا ابتدا به رفع این موانع و محدودیتها پرداخته شود .دورکیم مهتق د
بود که اگر در جامههای تقسیمکار طبیهی وجود داشته باشد و همه افراد در شرایط مس اوی بتوانن د
استهدادهای خود را پرورش دهند و شغلی مناسب با آن را به دست آورند ،آم ار ک رفت اری نی ز
کاهش خواهد یافت (صدیق سروستانی .)1383 ،با رفع موانع و محدودیتهای اقتصادی م یت وان
به افزایش انییز تحصیلی فرزندان این منطقه ه م امی دوار ب ود .بن ابر دی دگا مص احبهش وندگان،
مناطق مرزی جنو شرقی ایران دارای پتانسیله ا و ظرفی ته ای سرش اری ب رای س رمایهگ ذاری
بخش دوتتی و خصوصی است .برای کاهش آس یبه ای فرهنی ی و اجتم اعی ،توس هه ته امالت
فرهنیی و اجتماعی اهاتی و دانشآم وزان ،حمای ت از تحص یل ک رد ه ا ،آگ اهی دادن و باس واد
کردن خانواد ها ،آموزش خانواد و فرهنگس ازی ،پیش نراد ش د؛ ک ه ب ا پ ژوهش عب داهلل آب ادی
( )1390از منظر اهمیت نقش فرهنییان در آگا سازی جوانان و ارائه راهکارهایی ب رای ب اال ب ردن
سطح فرهنیی افراد و اشاعه فرهنگ دینی-اسالمی ،ایجاد زمینه تحر

علمی ،تروی فرهنگ کار

و تالش و توسهه مراکز فنی و حرفهای همخوانی دارد .برای کاهش آس یبه ای ح وز آم وزش،
راهکاره ایی همچ ون؛ س اخت و تجری ز م دارس در مق اطع مختل

 ،پ ر ک ردن اوق ات فراغ ت

دانشآموزان ،حمایت از مهلمان مناطق مرزی ،آموزش زبان فارسی از دور پ یش دبس تانی؛ ک ه ب ا
نتای حاصل از پژوهش فتحی و حاتمی ورزنه ( )1391از تحاظ توجه به نقش آموزشوپرورش در
پیشییری و بروز آسیبها و تقویت اجتماعی راهکارهایی جرت رفع این آسیبها مانند مب ارز ب ا
بی سوادی و تشویق ب ه اتم ا دور تحص یالت متوس طه ،جامه هپ ذیری دان شآم وزان و آم وزش
مرارتهای زندگی همسو و هم جرت است .ب ه منظ ور ک اهش آس یبه ای م ذهبی ،راهکاره ای
همچون کاهش فاصله مذهبی و آموزش م ذهبی اس تخراج ش د؛ در اس تان هرمزگ ان و در برخ ی
مناطق شیهیان و اهل تسنن باهم زندگی میکنند و در برخی مناطق اینگونه نیست که توجه به ای ن
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مسئله را برای برنامهریزان کالن کشوری و منطقهای گوشزد مینمای د ،ب ا توج ه ب ه س کونت اه ل
تسنن در نواحی مرزی و داشتن قرابتهای مذهبی با جماعت آن س وی م رز (عربس تان ،پاکس تان،
امارات متحد عربی ،عمان ،کویت) میبایست توجه م ذهبی آن ان از بی رون ب ه درون و ب ه س مت
علمای سیستان و بلوچستان و خود هرمزگان مهطو

شود و با طر سیاس ته ای کل ی در جر ت

وحدت هرچه بیشتر شیهیان و اهل تسنن گا برداشت و با در

نیازهای آنان ،از آنان ش رروندانی

ایرانی ساخت که همیشه در ذه ن خ ود ،خ ود را ش رروند ایران ی دارای حق وق مس اوی ب ا س ایر
شرروندان ،با تابهیتی ایرانی بدانند و هرگونه کمک خارجی که احتماالً به آنها میرسد را دوت ت
فراهم سازد .طبق نظریه کنترل که از آثار دورکیم متأثر است ،هرچقدر افراد با اجتماعی که در آن
زندگی میکنند همبستیی بیشتری داشته باش ند تمای ل ب ه تبهی ت از مق ررات آن جامه ه را دارن د
درحاتیکه کسانی که از اجتماع خود برید اند ممکن است تمایل به نقض مقررات جامهه را داشته
باشند .نظریه هیرسچی نیز بیان میکند که عنصر ایم ان یهن ی وف اداری اف راد ب ه اص ول اخالق ی و
ارزشهای یک گرو و وفاداری قوی به اعتقادات اجتماعی سبب م یش ود ت ا در اعم ال انحراف ی
مشارکت نداشته باشند.
در پاسخ به پرسش چرار پ ژوهش ،آنچ ه از بررس ی س ند تح ول بنی ادین آم وزشوپ رورش
میتوان فرمید این است که ،تأکید این سند بیشتر به وحدت ملی بین آحاد جامهه ،تحقق ع داتت
آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای کلیه افراد جامه ه ب ه دور از تف اوته ای م ذهبی ،ق ومی،
زبانی و منطقهای است .اگرچه پس از ابالغ سند ،آموزشوپرورش در جرت رف ع محرومی ته ا از
مناطق دوردست و ایجاد برابری آموزشی بین مناطق مرکزی و حاشیهای تالشه ای زی ادی انج ا
داد و در بسیاری موارد ازجمله توسهه تجری زات م دارس ،اف زایش م دارس در مق اطع تحص یلی
مختل

تا حدودی موف ق عم ل ک رد ام ا ب ا توج ه ب ه نت ای حاص ل از ای ن پ ژوهش هن وز ه م

آموزش وپرورش در تحقق کامل اهدا

این سند با کاستیها و کمبودهایی مواجه اس ت ک ه رف ع

کامل این مس ائل و مش کالت مس اعدت و همک اری س ازمانه ا و نراده ای فرهنی ی ،اجتم اعی،
اقتصادی و اجتماعی دییر را میطلبد .راهکارهایی که پژوهشیران از سند استخراج نمود  ،اگرچه
ممکن است در بهضی از موارد مستقیماً به ک اهش آس یبه ای اجتم اعی در من اطق م رزی منج ر
نشود؛ اما با توجه به نت ای ب هدس تآم د از بررس ی س ؤال اول ت ا س و ای ن پ ژوهش م یتوانن د
راهکارهایی مفید در جرت کاهش احتماتی آسیبهای اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن در مناطق
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مرزی باشند .پژوهشیران با بررس ی مس تمر نک ات کلی دی اس تخراج ش د از م تن س ند تح ول و
مصاحبهها نتیجه گرفته است که هر دو منبع راهکارهایی را جرت کاهش آسیبه ای اجتم اعی در
حوز های اقتصاد ،فرهنگ ،آموزشوپرورش و مذهب ارائه ک رد ان د .س ند راهکاره ایی ج امع و
کلی ارائه کرد که با توجه به ویژگیهای زب انی ،ق ومی و م ذهبی من اطق م رزی جر ت برق راری
وحدت و وفاق ملی و مذهبی ،عداتت تربیتی و رفع مش کالت و تنیناه ای تهل یم و تربی ت من اطق
مرزی میتوان استفاد نمود؛ از طرفی مصاحبهشوندگان نیز با توجه به آسیبهای موجود در مناطق
مرزی جنو شرقی ایران راهکارهای عملی را برای کاهش آسیبهای موجود در این مناطق ارائ ه
کرد اند.
محدودیتهای پژوهش
نبود منابع و پژوهشهای کیفی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش.
پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتای حاصل از پژوهش:
 .1تنیناهای اقتصادی بهعنوان یکی از آسیبهای مؤثر بر تر

تحصیل دان شآم وزان ت أثیر

زیادی دارند ،الز است تا دوتت با بسترسازی مناسب زمینه اشتغالزای ی و رف ع مش کالت
اقتصادی و بیکاری اهاتی را فراهم کند و همچنین دوتت میتواند با ایج اد امنی ت در ای ن
مناطق توسط دستیا های انتظامی با حفظ شأن اهاتی این منطقه زمینه سرمایهگذاری بخش
خصوصی را نیز در این مناطق فراهم کند.
 .2با توجه به اینکه آسیبهای فرهنی ی و اجتم اعی ی ک از مر مت رین دالی ل اف ت کیف ی
تحصیل در این مناطق است الز اس ت ت ا نراده ای ذی ربط در جر ت توس هه فرهنی ی و
اجتماعی مرد در مناطق مرزی تالش بیشتری داشته باشند.
 .3آسیبهای ناشی از نابرابریهای آموزشی نقش ویژ ای در شکست تحصیلی دانشآموزان
دارد ،با توجه به تأکیدات مکرر سند تحول بنی ادین ب ر براب ری فرص ته ای آموزش ی در
تمامی مناطق زمینه تحقق عداتت آموزشی در مناطق مرزی و محرو فراهم شود.
 .4آموزشوپرورش توجه و عنایات ویژ خود را به متربیان و مربیان زحمتکش این مناطق ،ب ا
حمایتهای ماتی و مهنوی افزایش دهد.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

189

آسیبشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت در مناطق مرزی جنوب شرقی ایران

 .5اکثر مهلمانی که در مناطق مرزی خدمت میکنند از مناطق اطرا

و دور هستند ،ب ا توج ه

به این موضوع از آموزشوپرورش بهعنوان متوتی اصلی تهل یم و تربی ت در کش ور انتظ ار
میرود تا با توجه به شرایط سختی کار در اینگون ه من اطق توج ه ب یشت ری ب ه مس ائل و
مشکالت مهلمانی که در این مناطق خدمت میکنند داشته باشند و با برطر

کردن مسائل

و مشکالت مهیشتیشان انییز آنها را به خدمت در این مناطق افزایش دهد.
 .6در این مقطع حساس و با وضهیتی که در کشورهای همسایه در خصوص ظر ور و فهاتی ت
گروهکهای تروریستی و تکفیری وج ود دارد آس یبه ای ناش ی از اختالف ات ق ومی و
مذهبی بسیار خطرنا تر از سایر آسیبهاست ،با توجه به نفوذ ای ن گروه که ا در قش ر
بیسواد ،فقیر و سنیمذهب نواحی مرزی زمینه را برای رفع فق ر و محرومی ت اقتص ادی و
افزایش آگاهی م ذهبی ،فرهنی ی و ک اهش ب یاعتم ادی م رد ای ن ن واحی ب ه دوت ت و
مسئوتین فراهم شود.
 .7بهدتیل تفاوتهای زبانی در مناطق مرزی الز است تا دور های پیشدبستانی در این مناطق
راییان و اجباری شود.
 .8دروس نظری و تئوری گاهی اوقات سبب ب یانیی ز ش دن دان شآم وز م یش ود دوت ت
میتواند با تأسیس هنرستان و مراکز فنی و حرفهای و آموزش مرارت و حرف ه مناس ب ب ه
جوانان زمینه را برای کاهش جرائم ،فسادهای اخالقی و مشاغل کاذ که ناشی از بیکاری
و تر تحصیل زودهنیا است را فراهم کند.
 .9برگزاری دور های آموزشی و مشاور ای راییان برای دانشآموزان و واتدینشان از س وی
آموزش وپرورش ،زمینه را برای جامه هپ ذیری و فرهن گپ ذیری اف راد ف راهم م یکن د و
مرارتهای زندگی را به آنان آموزش میدهد با ای ن ک ار ارزش تحص یل ن زد اه اتی نی ز
افزونتر میشود.
 .10دوت ت م یتوان د ب ا تأس یس گم ر  ،اس کله و بازارچ هه ای م رزی ب ه ق انونی ک ردن
خریدوفروش کاال که در مناطق مرزی بهصورت قاچاق صورت میگیرد کمک کند.
 .11همچنین دوتت میتواند با ایجاد امکانات رف اهی و تفریح ی در س واحل بن درهای م رزی
زمینه جذ گردشیران را به این مناطق فراهم کند و با این کار سبب اشتغالزایی و توسهه
منطقهای ،فرهنیی و اجتماعی و افزایش امنیت مناطق مرزی شود.
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