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هایی دارد؟زدایی، چه ویژگی آموزش در مسیر محرومیت

 

های خاص خود را دارد. در این مسیر،  زدایی کار هر کسی نیست و ویژگی آموزش در مسیر محرومیت -ایرناپالس -تهران

ر به نتایجی  فعالیت غیراصولی، تأثیرات مخربی برجای خواهد گذاشت که غیر از هدررفت منابع ممکن است حتی منج

 .معکوس شود

های  های اخیر، دغدغه و موضوع فعالیت بسیاری از گروه زدایی«، موضوعی است که در سال آموزش برای محرومیت »

اجتماعی، به دنبال  -های فرهنگیرسان در مناطق کمتر برخوردار شده است. این دسته از فعالیت مردمی و کمک 

اصطالح محروم، جهت کمک به تغییر و پیشرفت و آبادانی سرزمین خود است به  افزایی نیروی انسانی ساکنان مناطقتوان

  .سازان این مناطق قرار دارد عنوان آینده ای از توجهات آن، بر کودکان و نوجوانان بهو سهم عمده 

مدرسه توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف، با هدف کمک به ارتقای توانمندی و بینش فعاالن حوزه آموزش و تعلیم و  

زدایی«  با عنوان »آموزش در مسیر محرومیت ۹۹تربیت در مناطق کمتر برخوردار، همایشی را برای فصل بهار سال 

نهاد در نقاط مختلف  های مردم ند نفر از معلمان و فعاالن سازمان وگو با چتدارک دیده است. به بهانه این رویداد، به گفت

اندازی را دنبال  زدایی« باید به چه مسائلی توجه کند و چه چشم کشور پرداختیم تا ببینیم »آموزش در مسیر محرومیت 

 .نماید

 انداز درست در کودکان و نوجوانان مناطق محروم اهمیت ایجاد چشم
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زدایی با گروه جهادی هاست با دغدغه محرومیت مطالعات توسعه دانشگاه تهران، سال صبورا سمنانیان دانشجوی 

حمایتی کودکان کار کوشا همکاری داشته است. خانم - السابقون، انجمن دوستداران کودک پویش و کانون فرهنگی

تجربیاتی که از کار در   گوید: بر اساسسمنانیان در جواب به پرسش ما در مورد نیاز آموزشی کودکان مناطق محروم می

رسد در بسیاری موارد، نوجوانان این مناطق درک درستی از جایگاه خود در دنیا ندارند.  این مناطق داریم، به نظر می

ای ناتوان، محروم و  ها، خود را منطقه دانند؛ برخی، متأثر از تبلیغات رسانه برخی، تمام دنیا را همان محیط زندگی خود می

ها  ها سعی کردیم این دیدگاه را اصالح کنیم تا بچه ها و دوره دانند. در همین راستا، ما با یک سری کالس دورافتاده می 

ببینند که مناطق بسیاری در کشور و دنیا وجود دارد که با مشکالتی مشابه مشکالت منطقه آنها دست و پنجه نرم  

هایی که  های درسی و بحثرسد کتاب ان هستند. به نظر میکنند و آنها به اندازه »هر ایرانی دیگر«، یک شهروند ایر می

 .دهد و در این زمینه یک نیاز جدی آموزشی وجود دارد بینی به آنها نمیروزانه با آن مواجه هستند چنین جهان

»خود  انگاری« و از نگاه این فعال اجتماعی، آموزش برای این نوجوانان باید آنها را برای مقابله با تفکر »خود محروم 

گذارد که گویی ها اثر می ها، آنچنان بر اذهان این بچه پنداری« آماده کند: این تفکر غیرواقعی، تحت تأثیر رسانهناتوان

همه دنیا وضعشان بهتر از آنهاست. مواجه کردن این نوجوانان با واقعیات زندگی نوجوانان مناطق دیگر ایران یا حتی  

نفس در تواند باعث پدید آمدن اعتمادبه دگی برشی از زندگی اقشار خاص و مرفه(، میفقط نمایش زنکشورهای دیگر )و نه

 .ایشان و از بین رفتن دید »جدا مانده بودن« از بقیه کشور و دنیا شود

گوید و اعتقاد  کنند، از اهمیت الگوسازی برای کودکان میهای آموزشی که در مناطق محروم کار میسمنانیان به سمن

ویژه از این جهت  الزم است این الگو از همان »فرهنگ جامعه محلی« باشد. به باور ایشان، اهمیت این موضوع بهدارد که 

تر خواهد  انداز تغییر، قابل دسترسکنند، چشمزادپنداری بیشتری با او می است که با الگو قرار دادن کسی که کودکان هم 

 .بود

 زدایی غیراصولی های محرومیت تأثیرات مخرب فعالیت 

های مختلف در برنامه  ها فعالیت خود در مدرسه با تعریف فعالیت میثم زاهدی معلم جوان بشاگردی است که طی سال 

وگو را در  پذیری، فن بیان و مهارت گفتنفس، حس مسئولیت یی از جمله اعتمادبه هابرنامه سعی دارد مهارت درسی و فوق 

آموزانش تقویت کند. وقتی که در مورد نیازهای آموزشی کودکان بشاگرد از میثم زاهدی پرسیدیم، به محرومیت  دانش 

دران والی، اولین کسانی بودند که با اشاره کردند. برا ۶۰بسیار زیاد این منطقه در زمان ورود برادران والی در ابتدای دهه 

زدایی وارد بشاگرد شدند. از نگاه زاهدی، راه و روش مرحوم حاج عبداهلل والی در بشاگرد، »آموزش  هدف محرومیت 

های بعدی که وارد  ماهیگیری بود و نه دادن ماهی به دست مردم«. به اعتقاد ایشان، این راه و روش در بسیاری از گروه 

های دند وجود نداشته و همین باعث پدید آمدن آسیب بزرگی در این منطقه شده است. در واقع، کمک این منطقه ش
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نشده، در مواردی سبب پرورش فرهنگی محرومیت و ایجاد انفعال در بین مردم شده است.  صرفاً احساسی و حساب 

های این اتفاقات بر  ی هستم که آسیب های خیریه گذشته است و من معلمسال از ورود اولین گروه  ۳۵ گوید: زاهدی می

هایی که در حال حاضر  های دو نسل بعد یعنی بچه کنم. مسئله بزرگ و زجرآور این است که بچه آموزانم را لمس می دانش 

هایی هستند که همیشه توقع جای یادگرفتن تالش و جنگیدن و آماده شدن برای آینده، بچه آموزان من هستند، به دانش 

کنند حق آنها خورده شده است. البته، از جهاتی این نگاه اشتباه نیست و  به داد آنها برسد و همیشه حس میدارند کسی 

آموزان چه نقشی برای خود الزم است برخی امکانات از طریق دولت به منطقه وارد شود؛ اما بسیار مهم است که این دانش 

آموزان به اندازه کافی تالش نکنند و  رانه باعث شده تا دانش شوند. دید منفعالنه و طلبکادر حل این مسائل قائل می

 .نفس پایینی برای رسیدن به اهدافشان داشته باشند اعتمادبه 

 

 مان به نقاط مثبت باشدحواس

  سالمت نیکخواهان جمعیت در گروهش و علیرضا هندیجانی، مدیرعامل جمعیت نیکخواهان سالمت روان شیراز است. وی 

  در  روان و اعصاب  های بیماری  از پیشگیری   هدف با متعددی  فرهنگی و  آموزشی های برنامه اجرای  سابقه شیراز، روان

هندیجانی معتقد است که در مواجهه با مناطق محروم، باید نگاهمان را عوض کنیم و   علیرضا. دارند کشور  مختلف  مناطق

 .هایشان توجه کنیمبه داشته 
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او بر این باور است که کودکان و نوجوانان مناطق محروم به دلیل ارتباط زیاد با محیط زیست، بسیار خالق، شاد و نماد  

های آموزشی تربیت کودکان سالم  از این کودکان برای طراحی برنامه کودک سالم هستند و مراکز آموزشی در شهرها باید 

ها، این کودکان در دوران بزرگسالی سهم کمی الگو بگیرند: »اما آنچه شاهد آن هستیم، این است که با وجود توانمندی 

کارگیری  د و به در پیشرفت منطقه خود دارند«. ایشان دلیل این مسئله را نبود دانش کافی این کودکان از نحوه رش

داند. به نظر هندیجانی، بسیار مهم است که کودکان و نوجوانان مناطق محروم برای  ها برای ایجاد تغییر میتوانمندی 

های استانی و  ها و مسابقات و سایر رویدادهای کشوری مورد حمایت قرار بگیرند. حضور در عرصه شرکت در همایش 

شان خواهد  اندازی بهتر برای منطقهآموزان و در نتیجه ترسیم چشمن دانش کشوری باعث کسب تجربه و وسعت دید ای

گویند: های آموزشی تأکید کرده و می شد. آقای هندیجانی بر اهمیت توجه به فرهنگ و بوم یک منطقه برای تعریف طرح 

ا این است که بیشتر اوقات  ههای این مناطق، باید مثل آنها زندگی کرد. اشتباه بسیاری از سمن برای کمک دادن به بچه

زا هستند و برای  خواهند که ساکنان این مناطق، مثل آنها زندگی کنند! دیدهایی که از بیرون است، آسیبمی

 .ها و ساکنان این مناطق به موضوعات نگاه کردرسانی و فهم نیازها باید از دید خود بچه کمک 
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 کندشان، توانا می آنچه جوانان را برای تغییر محیط 

های آموزشی را در  الهام مراد، چند سالی است که با همکاری انجمن حامی و بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، طرح

از نظر خانم مراد هر آنچه را در مورد »نیاز  کند. مناطق محروم )و عمدتاً در جنوب سیستان و بلوچستان( اجرا می

های ایران نیز تعمیم داد. تفاوت فقط در این است  توان به کلیت بچه شود، میآموزشی کودکان مناطق محروم« گفته می

ه  تری پیدا کرده و البته کار کردن در این مناطق، تأثیرگذاری بیشتری هم بکه این نیازها در مناطق محروم ابعاد پررنگ 

  ارزشمند خود، پیشینه و   خود دانستن ارزشمند  مسئله، حل و کشف »مشارکت، چون  مواردی  او، نظر  به  همراه دارد.
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  در که است  محروم مناطق کودکان آموزشی اصلی نیازهای  از تالش«، بودن مؤثر به داشتن  باور و فعالیت و کار دانستن

 .ردبگی قرار توجه مورد باید آموزشی، های برنامه  طراحی

آموزانی که مهارت شناسایی و حل مسئله منطقه خود و توانایی مشارکت برای حل جمعی مسائل  به باور الهام مراد، دانش 

را دارند همان افرادی هستند که قدرت ایجاد تغییر را دارند. از سوی دیگر، او آشنایی با دانش بومی سرزمین خود، 

داند؛ چرا که بسیاری از کودکان  های دیگر را الزمه رشد می سرگذشت سرزمین عنوان الگو، و های اثرگذار به سرگذشت آدم 

آنها برای خودشان و   شود که دنیای ذهنی و نوجوانان، تعریف بسیار محدودی از موفقیت و مؤثر بودن دارند که باعث می 

 .محیطشان محدود باشد

مدارس« در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی،  مراد با اشاره به تجربه خود در مشارکت در طرح »اتاق کارآفرینی

های طرح وارد کنیم و تمامی  کنیم رویکرد مشارکتی را در تمامی برنامه طور مثال ما در این طرح سعی میگوید: »بهمی

ی کنیم که  ریزی و اجرا بشود. ما باید کارآموزان، برنامهگران بومی و البته خود دانش مراحل، با مشارکت معلمان و تسهیل 

التحصیالن موفق  آموز، معلم و فعاالن محلی تقویت شود. شناخت کارآفرینان بومی و فارغ احساس توانمندی در دانش 

هایی که های مستند کوتاه و بلند درباره کارآفرینان موفق، و طراحی مسائل و تمرین منطقه خودشان، تماشای فیلم

کنیم به کار  شان ترغیب کند، ابزارهایی است که ما سعی مینیازهای بومیآموزان را به مشاهده و شناخت محیط و دانش 

بگیریم«. از نگاه خانم مراد، فعاالن آموزشی و فرهنگی در مناطق محروم الزم است که با تکیه بر مطالعات میدانی  

ها، از  و تأثیر فعالیت  هدفمند، به فهم بهتری درباره ریشه مسائل پیچیده مناطق محروم دست یابند تا ضمن افزایش عمق

 .های ناخواسته نیز بکاهند آسیب 
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در دانشگاه صنعتی شریف و به همت مدرسه توسعه پایدار   ۱۳۹۹دادماه زدایی« ، خرهمایش »آموزش در مسیر محرومیت 

افزاری و غیر  شود و قرار است با نگاهی متفاوت به آموزش در مناطق محروم، تمرکز خود را بر وجوه نرم برگزار می 

شرکت در این   مندان جهت پیگیری مباحث وهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار قرار دهد. عالقه حلزیرساختی راه 

 توانند اخبار تکمیلی را از وبسایت مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف به نشانیرویداد اجتماعی می

www.sdschool.ir  دنبال کنند. 
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