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تحصيل منضبطانه و كنشگري منفعالنه: نشانه شناسي 

تحصيلي دختران جوان  اجتماعي صف در تجربه  
  

  مجيد فوالديان ،مهدي كرماني زهرا برادران كاشاني،
  

 )15/09/98 تاريخ پذيرش ،15/01/98 (تاريخ دريافت
 

  چكيده
عنوان يكي از  شناختي اجتماعي صف، به اين پژوهش در نظر دارد با تحليل نشانه

بازنمايي نظام معنايي  تحصيلي دختران جوان، به اي حاضر در تجربه منابع نشانه
االذهاني عامالن اجتماعي مذكور بپردازد. در اين راستا  گرفته در فضاي بين شكل
ي شناس هاي سيزده تن از دختران جوان مشهدي از صف، مبتني بر رويكرد نشانه روايت

 منزلة نشان داد صف به قيتحق نيا جينتااست.   ليوون تجزيه و تحليل شده اجتماعي ون
 سازد يوارد م يتيترب ينديآموزان را در فرا دانش ،ياعمال قدرت انضباط يبرا يا عرصه

و با تمركز باال بر تداوم  ،يا شهياز تعامالت نابرابر و عمدتا كل يا كه مشتمل بر مجموعه
و آموزش  تيصف كه ظاهرا، ابزار ترب گريعبارت د . بهآن است وابسته به يصور يها نشانه

و  يانفعال ينديسمت فرا آموزان را به در عمل دانش ديآ يحساب م قانون در مدرسه، به
 يعامالن به تايو نها ننديب يرا جدا از خود م ليكه آنان تحص يا گونه به كشاند، يزدا م قدرت

 شوند يفرمانبردار مبدل م
  

شناسي  تحصيلي، صف، قدرت انضباطي، مدرسه، نشانه تجربه مفاهيم اصلي:
 اجتماعي.
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  مقدمه
. از دارددهي افراد در مكان و زمان خاص  سازمان عملي شدن، نياز به جهتقدرت انضباطي 

عنوان سازماني كه وظيفه تعليم و تربيت شهروندان را  همين روي اعمال نظارت بر افراد در مدرسه به
هاي  شده در كنش است. هرگونه نافرماني از هنجارهاي وضع عهده دارند موضوعيت يافته ودكي بهاز ك

همين جهت  آيد، به حساب مي آموزان براي كارگزاران مدرسه، امري ناخوشايند به روزمره دانش
رسه عنوان جزيي الينفك از فرايند اداره كارآمد مد آموزان به برقراري نظم و انضباط در ميان دانش

عبارت ديگر قدرت انضباطي براي خود كاركردي تربيتي قائل است كه جامعه  شود. به محسوب مي
هاي رسمي  هاي اخالقي و ارزشي خاصي كه تحت تاثير هنجار آموزان با تاكيد بر كد پذيري دانش

ضايي ؛ ر1392؛ فاضلي و مزين، 124: 1392كند (باربارا،  جامعه در مدرسه ايجاد شده را تضمين مي 
عرصه اجتماع و مقاطع باالتر تحصيلي مطابق با نظم موجود  ) و آنان را براي ورود به1384و كاشي، 

  ). 446: 1395سازد (گيدنز و ساتن،  اجتماعي آماده مي
، انضباط است ها يبند فيدگرگون كردن رد يبرا يكيكردن افراد است و تكن فيهنر رد ،انضباط

شدن  فيردآورد.  در مي حركت و بهكرده  عيشاند بلكه آنان را توزن يثابت نم ييجا رها را د بدن
 يهر دانش آموز، صف بند خاص به يفياختصاص رد اط،يآموزان در كالس، در راهرو ها و ح دانش

 ،ياجبار يها يو صف بند يموضوعات آموزش يسن و توال بيترت به يگريپس از د يكيكالس ها 
. بر )182- 183: 1378هستند (فوكو،  يانضباط عمال قدرتتكنولوژي هاي ااز  يينشان ها يهمگ

هاي  هاي برقراري نظم و انضباط در مدرسه و مصداقي از شيوه ترين ابزار اين اساس صف يكي از مهم
اعمال قدرت انضباطي است. در مدارس ايران عموما راس ساعت معيني در مدرسه حاضر شدن، 

هاي صبحگاهي (شامل تالوت قرآن، سرود ملي،  رنامهب ايستادن بر نقاط معيني در صف، توجه به
ها براي دختران)، در يك راستا ايستادن و البته رعايت سكوت  سخنراني، ورزش، بررسي نظافت ناخن

هايي كه مخل نظم صف هستند، از جمله هنجارهاي وضع شده براي  و انجام ندادن كنش
باشد. بر اين اساس  هاي درس مي كالس ن بهمدرسه و قبل از رفت آموزان در بدو ورودشان به دانش

هاي مهم اعمال قدرت انضباطي  يكي از عرصه آموزان در مدرسه، به مثابه مظهر انسجام دانش صف، به
  است.  آموزان مبدل گشته دانش از سوي كارگزاران مدرسه به
اب آورد كه با حس تحصيلي به شناختي در تجربه توان يكي از منابع نشانه عالوه بر اين صف را مي
آنان و  آموزان، آموزش قانون مداري به دانش بخشي به هايي نظير هويت وجود برخورداري از كاركرد

تواند در گذار زمان بازنمايي  پارچگي و هماهنگي ميان آنان، مي حفظ يك دستي، انسجام، نظم، يك
شهرونداني منفعل تبديل  و به زدا قرار داده معنايي متفاوتي داشته باشد و آنان را در فرايندي قدرت

يوسفيان،  اي و اكرمي  ؛ مرادخاني، سبزه1393اي درباره جامعه ندارند (كريمي،  كند كه دغدغه
  سزايي دارند.  ها، معلمان و ناظمان نيز در اين فرايند نقش به ). عامالن اجتماعي نظير خانواده1396
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، 1زماني و اجتماعي حاضرند (هودگه هاي مكاني، ها در سراسر قلمرو از آن جايي كه نشانه
گرفته شود، ديگر  شناختي فاصله هاي معنايي منابع نشانه )، هر چه از نخستين سطح بازنمايي2014

شناختي  اي از منابع نشانه رو نخواهيم بود بلكه با منظومه با يك منبع يكپارچه و واحد معنايي رو به
شناختي هر سطح  . بنابراين براي تحليل نشانه)36، 1393مواجه خواهيم داشت (هليدي و حسن، 

شناختي با  هاي نشانه تر آن توجه داشت در نتيجه در تحليل سطح پايين بايست به انتزاعي معين مي
هاي نخستين آن از سطح انتزاعي  شناختي سر و كار خواهيم داشت كه حلقه اي از منابع نشانه زنجيره

زيسته عامالن  ترين سطح انتزاعي كه عمال قلمرو تجربه پايين به هاي انتهايي آن مورد نظر آغاز و حلقه
شناختي در  اجتماعي است منتهي خواهد شد. اهميت دريافت اخير از سطوح مختلف منابع نشانه

ها در يك قلمرو فرهنگي و اجتماعي و از منظر  پذير ساختن مسير تطور و تحول معنايي نشانه امكان
جا شده يا از رونق  توان معاني از دست رفته يا جا به نحوي كه مي به ربط است عامالن اجتماعي ذي

يك شاخص معين را مجددا شناسايي و  اي پس از تقليل آن به افتاده متناظر با يك منظومه نشانه
  وارسي كرد. 

توان نمادي از نظم حاكم بر محيط اجتماعي  شكل گيري صف در برنامه روزانه مدارس را مي
روشني براي كارگزاران اجتماعي اداره كننده آن  نسبه ت كه كاركردهاي قصد شده و بهمورد نظر دانس
شود پيامدهاي ناخواسته و دراز مدت اين پديده پر بسامد در  آن توجه مي چه كمتر به دارد. اما آن

تحصيلي دانش آموزان است. در واقع دانش آموزان در مواجهه مداوم با پديده صف و حواشي  تجربه
كنند كه در بسياري از موارد  مي بط با آن، صورت خاصي از فرايند اجتماعي شدن ثانوي را تجربه مرت

در پيوند با امر  براي خودشان نيز چندان شناخته شده نيست. اما آن چه كه روشن است اين تجربه
نسبتي با امر  توان انتظار داشت كه برون دادهاي غايي آن نيز يابد، بنابراين مي قدرت امكان تداوم مي

  مذكور داشته باشد.
تحصيلي دختران جوان  دنبال آن است، وارسي بازنمايي معنايي تجربه چه كه اين پژوهش به آن

هاي آنان پيرامون يكي از مهم ترين منابع  شناختي اجتماعي روايت در قالب تحليل نشانه
رود از طريق اين منبع  ياست. انتظار م  مذكور يعني صف مدرسه شناختي حاضر در تجربه نشانه
تحصيلي دختران جوان و احصاي معاني مترتب بر آن با اتكا بر  شناختي كليدي در تجربه نشانه

تحصيلي را  هاي زيرين مقوله انتزاعي تجربه هاي مناسب پژوهشي، بتوان تا حد زيادي اليه تكنيك
پيامدهاي پديده صف بر ادراك  آميزي موضوع مورد اشاره، ناظر بر فهم كرد. از آن جا كه وجه مساله

غايي زنان از مقوله قدرت، در پي از سر گذراندن دوران تحصيل بوده است، جامعه هدف مطالعه 
اند در نظر گرفته شده  پشت سر گذاشتن دوران تحصيالت عمومي شده دختران جواني كه موفق به

 
1. Hodge 
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پرسش اساسي است كه  اين شد، اين مطالعه در پي پاسخ گويي به است. بر اساس آن چه گفته
هاي دختران جوان از ايستادن در صف بازنمايي كننده چه برساخت معنايي از  روايت
  شان است؟ تحصيلي تجربه
  

  بررسي پيشينه
آموزان كه  اند كه محيط امن، منظم و حمايتي براي دانش مطالعات مختلف مويد اين واقعيت بوده
باطي تبعيض آميز، عدم تفاوت هاي نژادي بين هاي انض عدم خطرهاي فيزيكي، عدم وجود اقدام

هاي آن است  ترين مولفه هاي آموزشي و شخصي در مدرسه از مهم دانش آموزان، وجود مشاوره
شود (حبيبي، پرداختچي،  آموزان منجر مي فراهم آوردن محيط يادگيري مناسب براي دانش به

، 1؛ واالنس، گودكايند، واالنس و وچمن1395؛ ايران مهر و گيتي پسند، 1390و قهرماني،  ابوالقاسمي
ها نيز  ). نتايج برخي ديگر از پژوهش2011، 2؛ اسكيبا، هورنر، چانگ، راسوچ، ماي و توبين2008

آموزي احساس شايستگي و كفايت در امور تحصيلي خود داشته باشد  دهد كه هر چه دانش نشان مي
هاي  را بفهمد و بر آنان مسلط شوند انگيزشو دريابد كه قادر است تكاليف و موضوعات درسي خود 

انگيزشي و جدايي تحصيلي در آنان تا حد زيادي  دروني آنان افزايش يافته و در همين راستا بي
يابد و در نتيجه اين امر، كمتر احتمال دارد كه دچار از خود بيگانگي شوند (غياثوند،  كاهش مي

آموزان با معلمان و بازخورد مثبت معلم  تباط دانش). عالوه بر اين موضوع ار1395؛ يعقوبي، 1394
آموزان را در  آموزان نيز تا حد زيادي موجبات خودكارآمدي تحصيلي دانش عملكرد دانش نسبت به

  ). 1396آورد (ذكيائي و عبدلي،  مدرسه فراهم مي
هاي بخش ديگري از مطالعات بررسي شده پيرامون نقش آموزش دهندگي  در مقابل يافته

آموزان  مان مدرسه نشان داد كه سازمان مذكور معموال مسئول آموزش و حفظ نظم ميان دانشساز
پردازد، و بودجه اي كه در اين راستا در  تربيت و نحوه پرورش آنان مي طور كلي كمتر به است و به

گوي اهداف مدارس در راستاي تربيت و پرورش دانش آموزان  گيرد پاسخ اختيار مدارس قرار مي
آموزان در مدرسه  هاي رفتاري و مسائل انضباطي دانش وده و درگيري بيش اندازه مدارس با جنبهنب

كننده كه موجبات پرورش يافتگي آنان را  هاي ادراكي و انگيزاننده و يا ترغيب سبب شده تا جنبه
ساري ؛ غالمي، قالوندي، اكبري سوره و اماني 1384كنند، تحليل رود. (رضايي و كاشي،  فراهم مي

  ). 1392بگلو، 
توان گفت كه نقش اصلي مدرسه تربيت و متبادر كردن معاني و مفاهيم ناظر بر نظم  رو مي از اين

 
1. Wallace, Goodkind, Wallace & Bachman 
2. Skiba, Horner, Chung, Rausch, May & Tobin 
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آموزان است. در همين راستا كارگزارن مدرسه بيش از اين كه نياز  ذهن دانش مداري به و قانون
آموزان و فضاي مدرسه  انشهاي مديريتي و كنترل د هاي آموزشي داشته باشند بايد مهارت مهارت به

همين جهت است كه برقراري نظم و حفظ قانون در مدرسه از  ). به1390را بياموزند (مهدي نژاد، 
شود  آموزان آموزش داده مي دانش شكلي كامال محسوس و مستقيما به جمله اموري است كه به

  ).1396فيان، يوس اي و اكرمي ؛ مرادخاني، سبزه1396(ايزدي فر، صفايي موحد و شالي، 
آموزان در مقابل گفتمان قانون مدار مدرسه،  دهد كه دانش هاي مختلف نشان مي پژوهش

آموزان با ايدئولوژي مدرسه در خصوص حفظ نظم و  هاي متنوعي دارند. برخي از اين دانش واكنش
خود را  هاي دارند و ارزش هاي مدرسه گام برمي كنند و در راستاي بازتوليد ارزش انضباط سازش مي

سوي نوعي از  دانش آموزان، آنان را به هاي القا شده به كنند. ارزش هاي مدرسه همسو مي با ارزش
اين معنا كه در ساعاتي معين در مدرسه حضور داشته باشند و  كشاند به شناسي منفعالنه مي وظيفه

كالس، انجام تكاليف  هاي صبحگاهي، رفتن به برنامه افعال معيني نظير ايستادن بر سر صف، توجه به
گيرد كه  و خروج از مدرسه را انجام دهند. بنابراين در مدرسه روندي از خلق شهرونداني صورت مي

اند.  حقوق خود آگاه جامعه متعهد هستند و نه به آگاه، فعال و مسئول نيستند، اين شهروندان نه به
هاي تخطي از وظايف و  و از پيامد دچارند اضطرابي دايمي  آنان همانند زمان حضورشان در مدرسه به

؛ 1394؛ غياثوند، 1396يوسفيان،  اي و اكرمي شكستن حصار نظم هراس دارند (مرادخاني، سبزه
هاي بيشتر  عبارت ديگر وجود جو انضباطي و تنبيهي در مدارس عامل تعارض ). به1395يعقوبي، 

افزايش خشونت و  بود، و در نهايت به رفتاري و تعاملي ميان كارگزاران مدرسه با دانش آموزان خواهد
). اين در حالي است 2000، 1اختالل در سيستم آموزش عمومي منجر خواهد شد (اسكيبا و پترسون

اند كه نظم مدرسه نه از طريق اعمال قدرت انضباطي و  كه پژوهش هاي انجام شده نشان داده
ردي دانش آموزان در كنار ياددهي صورت هدفمند و با توسعه انضباط ف صورت تنبيهي، بلكه به به

احساسي و آموزش كنترل هيجانات فردي آنان امكان پذير است (اوشر، بير،  -هاي اجتماعي مهارت
  ).2000، 3؛ سيوگاي، اسپراگيو، هورنر و والكر2010، 2اسپراگيو و دويل

كيبي شده از سوي مدرسه، واكنش تر هاي وضع آموزان در مقابل هنجار دسته ديگري از دانش
ها تركيبي از انطباق، مقاومت و همكاري است.  اين معنا كه كنش آنان در مقابل اين هنجار دارند، به

هاي القا شده از سوي مدرسه  آموزان در مقابل قدرت مدرسه و بازتوليد ارزش اما برخي ديگر از دانش
كال و انحاء گوناگون اش هاي موجود در ساختار مدرسه را به كنند. آنان قواعد و ارزش مقاومت مي

عبارت ديگر قوانين جاري در مدرسه  كنند، يا به صورت واژگون آنان را اجرا مي گيرند و به بازي مي به
 
1. Skiba & Peterson 
2. Osher, Bear, Sprague & Doyle 
3. Sugai, Sprague, Horner, & Walker 
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هايي غير از فرم  هايي نظير استفاده از لوازم آرايشي براي دختران، استفاده از پوشش را با كنش
يچي از قدرت كارگزاران مدرسه، عدم مدرسه، فرار از مدرسه، استفاده از موبايل در مدرسه، سرپ

گيرند و اين گونه گفتمان  سخره مي هاي صبحگاهي در صف و مواردي از اين قبيل، به برنامه توجه به
؛ 1395كنند (يعقوبي،  شمارند و در برابر آن مقاومت مي قدرت موجود در مدرسه را كوچك مي

) اين گروه از دانش 1392ر و عالئي، هاشمي، فتحي آذ  ؛ بيرامي،1392محمد حاضري و رضا پور، 
  ). 1392دانند (فاضلي و مزين،  آموزان، قوانين مدرسه را بدون انعطاف، مالل آور و خسته كننده مي

گيرند كه از منظر آنان  هايي در مدرسه قرار مي آموزان در موقعيت عبارت ديگر زماني كه دانش به
قوانين و مقررات، توهين  توجهي به شوند كه بي زا مي هاي استراس طلبد دچار رفتار مقاومت مي

باشد (مصرآبادي، پيري و استوار،  ها مي هايي از اين رفتار طلبي نمونه معلم، حواس پرت و مبارزه به
شده در برخي مطالعات اين  هاي ارائه ). مبتني بر دريافت1395؛ پودينه، جناآبادي و يورقاز، 1392

هايي چون آزادي، نزديك بودن فضاي آن  آل خود را داراي ويژگي آموزان مدرسه ايده حوزه، دانش
دانند. نگاه حاكم و  زندگي واقعي و سبك رفتاري والدينشان، شادابي، نشاط و انعطاف پذيري مي به

محكوم و سلطه جويانه، عدم آزادي براي ابراز عقايد و احساسات، ارتباط خشك و بي روح بين 
دانش آموزان، تبعيض گذاشتن ميان دانش آموزان، القاي عقايد مسلط  معلمان و دانش آموزان، تنبيه

حضور در فضاي  تجربه آموزان نسبت به آموزان و مواردي از اين قبيل از جمله احساسات دانش دانش به
؛ رضايي شريف، قاضي طباطبايي، 1393است(بينش، كشتي آراي، سوفي و يارمحمديان،  بوده  مدرسه

  ).  1391حجازي و اژه اي، 
اند كه مدرسه از  هاي انتقادي در حوزه تعليم و تربيت نيز مويد اين ادعا بوده هاي پژوهش يافته

سراسر زندگي روزمره  سازند و آن را به هاي انضباطي، قدرت را پايدارتر مي طريق اعمال رويه
ا موجب كنند، تاكيد بيش از حد بر نظم و انضباط در مدرسه شرايطي ر آموزان حاكم مي دانش
آموزان عمل كند (عالي، شعباني وركي،  منزله ابزاري براي انقياد دانش شود كه اين نهاد به مي

كه اگر ابزار هاي اعمال قدرت انضباطي  ). در حالي1392جاويدي كالته جعفرآبادي و آهنچيان، 
ضاي براي تواند ف تعبير فوكو، مي درستي مديريت شوند، به هاي عمومي مدرسه، نظير صف به عرصه

آن چه ذكر آن رفت، يكي از  ). با توجه به2008، 1گسترش روابط اجتماعي دانش آموزان باشد (پيكه
ترين نشانگان نظم و اعمال قدرت در مدرسه، صف و مراسم اجرا شده در آن است. بر اين اساس  مهم

شناسي  رد نشانهمطالعه حاضر در نظر دارد كه تجربيات دختران جوان از صف در مدرسه را با رويك
  اجتماعي مورد وارسي قرار دهد.

 
1. Pike 
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  چارچوب مفهومي
قدرت، امري بنيادين و گريزناپذير از زندگي اجتماعي انسان است و اشكال متنوع و متعددي 
دارد. يكي از اين اشكال، قدرت مراقبتي يا انضباطي است كه واجد شماري از ابعاد است. اين ابعاد 

هاي خاص انضباطي  تنظيم، نظارت و كنترل رفتار، استفاده از تكنيك هاي ناظر بر وجود تكنولوژي
رفتار آدميان، تمايل مجريان قدرت بر تغيير الگوهاي فكر و رفتار از طريق  براي سامان بخشيدن به

هاي مشخصي نظير زندان،  گيري عقالني بوده و در درون نهاد هاي تعليمي روي بدن با جهت تكنيك
ها  ). در اين نوع از اعمال قدرت ابژه30: 1386است (ضميران،  آمده اجرا در مي بهها  مدارس و پادگان

ها  كه افراد تحت اعمال قدرت هستند، دائما در معرض نگاه خيره مجريان قدرت يعني سوژه
ها را از خود  كنند كه مراقب اعمال خود باشند و بهترين كنش ها تالش مي باشند. در نتيجه ابژه مي

گري و يا بهنجارسازي  خود تنظيم طور طبيعي به تعبير فوكو اين گونه نظارت، به . بهنشان دهند
  ). 1390؛ نوابخشي و كريمي، 202- 191: 1383شود (اسميت،  منحرفان منجر مي

شود و تنها در  صورت جامع و جهان شمول ظاهر نمي فوكو بر اين باور است كه قدرت هرگز به
هاي  شود. بنابراين قدرت امري مطلق نيست و همچون راهبرد ميصورت خرد ظاهر  نقطه اعمال به

اي است كه در سرتاسر نظام اجتماعي در حال اجرا است و در اختيار يك شخص خاص  پيچيده
ابزار خاصي  افزاري دارد و قابل مشاهده و محسوس نيست و لزوما نياز به نيست. قدرت يك شكل نرم

تواند منابع قدرت باشد  ، كتاب، انديشه و يا حتي يك نگاه ميراني، نواركاست ندارد، گاهي يك سخن
ها را تغيير دهد. از همين  دهد و آن تاثير قرار  كه رفتار شخصي كه مورد سلطه قرار گرفته را تحت 

كرد  هاي آن در سطح اجتماع نگاه پيامد هاي قدرت بايد به جاي بررسي سرچشمه روي است كه به
  ).1386(ضميران، 

بندي شده، بيگاري، تنبيه،  هاي انضباطي نظير تمرين زمان فوكو استفاده از تكنولوژي از منظر
جدول زماني براي اجراي برنامه و نظاير آن، كه با هدف كنترل و انضباط بر جسم افراد، نفس و يا 

ريان شود كه مطيع اقتدار مج راهي منجر مي ايجاد بدن سربه سازد؛ در نهايت به خود آنان را از نو مي
عبارت ديگر  ). به203: 1383است (اسميت،   قدرت و پذيراي كنترل اجتماعي و سودآور براي جامعه

آوري انضباطي قلمرو تن آدمي است، اما در غايت آن ايجاد تربيت روح و  در سطوح نخست، هدف فن
در مدرسه گيرد.  سهولت در معرض انقياد، تغيير، اصالح و بهره برداري قرار مي جسمي است كه به

ها و موارد مشابه، نقش مهمي  ها، تكاليف، فرم، زمان بندي برنامه نيز تمامي ساختار آن اعم از نيمكت
پايين و مشاهدات  كنند و در نهايت موفقيت انضباطي در مراقبت از باال به در اعمال انضباط ايفا مي

  ).150- 148: 1386 مستمر افراد تحت اعمال قدرت از سوي مجريان انضباطي است (ضميران،
كسي بقبوالنيد، و هدف اصلي از برقراري  انضباط بدين معني است كه چيزي را از درون به

انضباط در هر سطح و در هر سازمان و ارگاني، اين است كه اشخاص درگير را راهنمايي كند و آنان 
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يدي وجود ندارد انضباطي سوق دهد. در انضباط هيچگونه تحميل و تهد- سوي خود را در فرايندي به
واقع اطاعت محض در  كند، به گيرد و در رفتار آنان ظهور پيدا مي بلكه تاديب از درون افراد شكل مي

هاي  بيان ديگر در چارچوب به ).125: 1392است (باربارا،  هيچ زماني هدف اصلي انضباط نبوده
اد نيست بلكه در پي آن انضباط در پي در هم كوباندن شخصيت افرهاي مراقبتي و انضباطي،  نظام

  ).150- 149و  30: 1381شخصيت افراد شكل بدهد (ضميران،  صورتي ماليم به است كه به
آن چه ذكر آن رفت، دارد.  در مدرسه نيز معناي انضباط و يا قدرت انضباطي معنايي مشابه

مجريان قدرت  ها و يا مسائل آنان براي گويد احساسات، خواسته آموز مي دانش هاي انضباطي به پيام
كنند درست  خواهند و يا احساس مي در مدرسه اهميتي ندارد و او بايد آنچه كارگزاران مدرسه مي

راني و ارائه  كردن، سخن است، بپذيرند. دستوردهي، فرمان دهي، تهديد كردن، ترساندن، موعظه
طعنه زدن و يا دالئل منطقي، انتقاد كردن، سرزنش، قحاشي، بازپرسي و سوال كردن، قهركردن و 

آموزان است. از آن جايي اولين انتظار  كردن، از جمله ابزارهاي كارآمد اعمال قدرت بر دانش مسخره
شود و مورد درك قرار بگيرند،   ها گوش داده آن آموزان در مدرسه اين است كه با احترام به دانش

دهد كه از يك  اين سو سوق مي هاي دانش آموزان، آنان را به هاي اين چنيني در مقابل كنش بازخورد
شان را پنهان كنند و پذيراي شرايط موجود باشند و از سوي ديگر از آن  سو احساسات و مشكالت

تر  از  وسيله شخصي بزرگتر و قوي آموزان عموما از تهديد، تنبيه و تحقير شدن به جايي كه دانش
گوناگون احساسات خصمانه خود  اشكال و انحاء كنند، خشمگين شده و به خودشان احساس ترس مي

  ).213: 1393؛ گلسر، 67- 66: 1392؛ باربارا، 118- 109: 1384كنند (گوردون،  را ابراز مي
شوند و مدرسه در  آموزان توسط مدرسه بيش از پيش از خودبيگانه مي در اين شرايط دانش

ليد دانش صرف و تو كند، زيرا كم كم هدف واالي مدرسه محدود به فرايندي آنان را منزوي مي
تدريج از خود  شود و آموزش از واقعيت و كار خالق جدا شده و به بردار مي هاي فرمان تربيت انسان

آموزان كه وظيفه شناسي  كند. در اين شرايط دانش بيگانگي را در زندگي اجتماعي افراد، نهادينه مي
اند،  يند جامعه پذيري شان دروني كردهمثابه بخشي از فرا اند و آن را به منفعالنه را در مدرسه آموخته

دانند و  انگيزه رشد مستقل را از دست داده و ديگر مناسبات اجتماعي و فرهنگي را جذاب نمي
  ). 89- 88: 1387بردار مبدل خواهند شد (ايليچ،  شهروندي مطيع و فرمان به

  
  شناسي روش

تا  18ر ميان دختران جوان مساله تحقيق، د پژوهش حاضر با رويكرد كيفي و تفسيري نسبت به
اند انجام شده است.  ساله تحصيل مقدماتي خود را گذرانده 12ساله ساكن مشهد كه دوران  30

گويان عالوه بر اين كه احاطه كافي ذهني نسبت  انتخاب اين بازه سني بدين جهت  بود كه پاسخ
شان و  هاي تحصيل سالي توصيف جزييات مرتبط با آن در تمامي  مورد نظر، از عهده تجربه به
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عنوان شرايط و عوامل مرتبط با پديده مذكور  توان به آن چه كه مي اش به همچنين پيوند دادن
گويان را در  رود جدايي از الزامات ناظر ايستادن در صف، پاسخ دانست برآيند. همچنين انتظار مي
  كنند قرار دهد. آن چه كه روايت مي موضعي نسبتا بي طرفانه نسبت به

اين جهت بود كه اين پديده  تحصيلي به عنوان منبع نشانه شناختي در تجربه انتخاب صف نيز به
از مهم ترين ابزارهاي برقراري نظم و انضباط در مدرسه و مصداقي از شيوه هاي اعمال قدرت 

دانش  انضباطي است. هرچند از صف بر مبناي رويكردي كاركردي پيامدهايي نظير هويت بخشي به
رود اما بر اساس  آنان، انسجام، نظم و هماهنگي ميان آنان، انتظار مي مداري به ان، آموزش قانونآموز

زدا  تواند دانش آموزان را در فرايندي قدرت رسد صف در گذار زمان مي نظر مي مطالعات پيشين به
؛ 1393(كريمي، كنشگراني منفعل در برابر منابع قدرت اجتماعي تبديل نمايد  قرار داده و آنان را به

شناختي صف مبتني بر  ). از اين جهت بررسي نشانه1396يوسفيان،  اي و اكرمي  مرادخاني، سبزه
ادراكي  تواند در راستاي دستيابي به دريافت هاي دانش آموزان از آن، داراي اهميت است و مي

مساله محور و نيمه  ها، مصاحبه كار آيد. تكنيك جمع آوري يافته تحصيلي ايشان به عمومي از تجربه
ايستادن در صف هاي  هاي كنشگران حاضر در اين پژوهش نسبت به دريافت ساختار يافته با اتكا به

مدرسه و معاني مترتب بر اين منبع نزد ايشان بوده است. در رويكرد كيفي، زماني كه داده ها شروع 
توان  و شويم. در اين مقطع مير كنند، ممكن است با سطحي از اشباع نظري، رو به تكرار شدن مي به
). روش نمونه گيري در اين پژوهش نيز در 88- 87: 1394ها خاتمه داد (كرسول،  گردآوري داده به

شد و بعد  هاي دانشجويان از دانشگاه گرفته اين صورت كه شماره تلفن تصادفي بوده است به ابتدا شبه
ها  شوندگان، مصاحبه ادي مصاحبهاز تماس و كسب اجازه در جلسات حضوري و در مكان پيشنه

ها نيز از روش نمونه گيري گلوله برفي استفاده شده است. فرايند  عمل آمد. در برخي از مصاحبه به
تكرار و اشباع  ) تا رسيدن  به88- 87: 1394صورت رفت و برگشتي (كرسول،  گردآوري داده ها به

نيز،  1است. در جدول شماره  جام شدهان مصاحبه 13نظري، ادامه يافت. در اين مطالعه مجموعا 
مستعار استفاده  شوندگان آمده و جهت نامشخص ماندن هويت آنان، از اسامي  مشخصات مصاحبه

  است .  شده 
  شوندگان ، مشخصات مصاحبه1جدول شماره 

 رشته تحصيلي سن (سال) اسامي رديف
 علوم رياضي25 محبوبه 1
 علوم رياضي22 حانيه 2
 لوم رياضيع20 سيمين 3
 علوم تجربي21 فرشته 4
 علوم تجربي24 فرزانه 5
 علوم تجربي22 سمانه 6
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 رشته تحصيلي سن (سال) اسامي رديف
 علوم تجربي30 ستاره 7
 علوم تجربي21 راحله 8
 علوم انساني19 شقايق 9
 علوم انساني25 ليال 10
 علوم انساني22 سميرا 11
 علوم انساني21 محدثه 12
 علوم انساني24 پروانه 13
  علوم تجربي 23 سامه 14
  علوم تجربي 21 يگانه 15

  
 1شناسي اجتماعي تئو ون ليوون هاي مطالعه پيش رو مبتني بر روش نشانه روش تحليل يافته

هاي  باشد كه هر مرحله از آن گام ) است، اين رويكرد مشتمل بر سه مرحله اصلي مي2005(
هر يك از مراحل  هاي وابسته به امشرح مختصري از مراحل و گ 2مشخصي دارد. در جدول شماره 

  است. مذكور آمده
  

  ، شرح مختصري از رويكرد روشي نشانه شناسي اجتماعي تئو ون ليوون2جدول شماره 
 اصول نشانه شناختي اجتماعي

  منابع هاي توضيحيگزاره گام ها

منبع 
  2شناختي نشانه

ها و وقايعي در ارتباط با ماهيتي  ساخته ها، دست كنش
  معين

 3)؛ دايلسون2005ليوون ( ون
و  4)؛ فنگ2016(

  )2012(5هالوران

  6تغيير معنايي
تبيين و تحليل روند تغيير معنايي معاني منابع

شناختي در طول زمان از منظر كنشگران  نشانه
  اجتماعي

)1931( 7پرايس  
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 اصول نشانه شناختي اجتماعي
  منابع هاي توضيحيگزاره گام ها

قواعد 
  1شناختي نشانه

گيري، تغيير و كنترل قوانين وچگونگي فرايند شكل
ها  و  گران اجتماعي براي تخطي از آنشيوه هاي كنش

گذاران براي  هاي وضع شده از سوي قانون مجازات
  متخلفان از قوانين

  )125: 1395ون ليوون (
  

كاركرد 
  2شناختي نشانه

بررسي و تبيين كاركردهاي مختلف منابع
بستر فرهنگي و اجتماعي  شناختي با توجه به نشانه

  توليدكننده آن منبع
)1959( 3گافمن  

 ابعاد تحليل نشانه شناختي

هايبررسي، تفسير، تحليل و شناسايي گفتمان  4گفتمان
)2003( 6و هولستين 5گوبرين  شناسي اجتماعي ناظر بر منابع نشانه  

هاي معين و تكرارپذير منابع باواكاوي مشخصه  7الگو
  استفاده از سه مشخصه محتوا، صورت و نقش

 9)؛ باورشي1995( 8كوتهوف
)2000(  

هاي استفاده كنشگران اجتماعي از منابع  بررسي روش  10سبك
  معنايي در سه سطح فردي، اجتماعي و زندگي

و  13، اليو12، هابسون11هال
و  15)؛ هودگه1991( 14ويليس
 17)؛ جنسن1988( 16كرس

)2007(  
)2007( 19وانينيهاي منابع از  بررسي صدق يا واقعي بودن بازنمايي 18مداليته  
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 اصول نشانه شناختي اجتماعي
  منابع هاي توضيحيگزاره گام ها

 سوي كنشگران اجتماعي
 هاي چند وجهيانسجام

هاي عامالن اجتماعي در امتدادتحليل ريتم كنش  1ريتم
)44: 1999ون ليوون (  زمان در ارتباط با منبع مورد بررسي  

  2بندي تركيب
ها، اشيا و ... دربررسي چيدمان عناصر، انسان

هاي زماني و مكاني جهت دريافتي منسجم از  قلمرو
  ا ساير عناصرشناختي در ارتباط ب منبع نشانه

)2011، 4)؛ نووان1974( 3آرنهايم  
  )373-369: 1395ون ليوون (

  5پيونداطالعات
بررسي نحوه اتصات اطالعات كالمي و بصري (اشيا و

شناختي  كنش هاي اجتماعي) پيرامون منبع نشانه
  تر معنايي واحدهاي اطالعاتي گسترده به

)221: 2005ون ليوون (  

  6ديالوگ

هاي انسانيمالت كالمي در گروهتحليل چگونگي تعا
ناظر بر روابط اجتماعي، اهميت فرديت، برابري، 

نابرابري و همانندي در موقعيت هاي اجتماعي پيرامون 
  منبع نشانه شناختي مورد بررسي

)251-250: 1999ون ليوون (  

  
  روايي و پايايي

هاي گوناگون، ابعاد  ش)، از طريق پرس2003( 7مطالعه حاضر بر اساس معيارهاي سه گانه رايش
شناختي مورد نظر (صف) بررسي كرده است در  تحصيلي را در ارتباط با منبع نشانه مختلف تجربه

كار گرفته شد. از اين  ها به هايي كه در تعارض با نتايج كلي تحقيق بودند، در تحليل مواردي نيز داده
هاي تكميل كننده و در  انجام مصاحبه اي اعمال شد. اعتبار دروني نيز، از طريق طريق اعتبار سازه

ها، استفاده از  ها و تحليل داده نظر گرفتن تمامي ابعادي منابع مورد بررسي در هنگام انجام مصاحبه
آوري  شناسي اجتماعي ون ليوون و در نهايت جمع روشي تحت عنوان نشانه - رويكرد مشخص نظري

شد. اعتبار بيروني نيز با تامل و دقت فراوان  اشباع نظري و تكرار داده، حاصل داده تا رسيدن به
هاي  ها و انجام مراحل كدگذاري باز و محوري جهت توصيف غني داده پژوهشگران هنگام تحليل داده
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  دست آمد.  ها به دست آمده از مصاحبه به
اين سوال پاسخ داده شود كه  همچنين در تحقيقات كيفي در راستاي تامين پايايي، بايد به

هاي حاصل شده از بررسي  تواند مخاطبان خود را قانع نمايد كه يافته يك بررسي كننده ميچگونه 
پايايي كاربرد چهار راهكار ضروري است. اين  دقيق هستند. در پژوهش كيفي براي رسيدن به

هاي عميق سازماندهي  يافته حين اخذ مصاحبه راهكارها عبارت از كاربست فرايندهاي ساخت
ها، وجود حداقل دو نفر براي انجام  يافته براي ثبت و نوشتن و تفسير داده تهاي ساخ فرايند

هاي دو يا چند محقق و استفاده از  صورت جداگانه اما موازي با يكديگر و مقايسه يافته به مصاحبه
). در اين پژوهش 2003، 2و پري 1هستند (راو كميته راهنما براي ارزيابي و اجراي برنامه مصاحبه

ها و  هاي كامال ساختارمندي جهت انجام مصاحبه ر تشكيل كميته راهنماي طرح، فرايندعالوه ب
ها مطابق با الگوي روشي مورد نظر مبناي عمل قرار گرفت. همچنين در چند مورد  تحليل داده

موازات هم از سوي اعضاي تيم پژوهشي با هدف بررسي ميزان  صورت جداگانه و به هايي به مصاحبه
  هاي حاصل صورت گرفت.  سويي در دادهشباهت و هم

  
  ها  يافته

  شناختي صف مدرسه منبع نشانه
شناختي بيش از هر چيز با  مثابه يك منبع نشانه تحصيلي مشاركت كنندگان صف به در تجربه

چند سطحي كه از يك سو با عامل زمان پيوند يافته   است. نظمي معناي نظم و ترتيب گره خورده
است و از وجهي سوم حتي پيوند روشني  خود گرفته ماهيتي كامال اجتماعي به است و از سوي ديگر 

ها از صف، معناي  دريافت است. تقريبا در تمامي  هاي زيستي افراد پيدا كرده با شرايط و ويژگي
شدگي و قرارگيري در ذيل چشمان تيزبين نظارت كنندگان و  ضمني ديگري مبني بر حس كنترل

خورد. صف، همزمان كه جداكننده و تمايز بخش بين  چشم مي مدرسه نيز به كنندگان قلمرو اداره
هاي تحصيلي مختلف است در درون هر گروه خصلتي اتحاد بخش و هماهنگ كننده  اعضاي گروه

دهي اعضاي گروه در قالب يك صف بيش از آن كه مطلوبيتي  گيرد. در عين حال سامان خود مي به
براي منابع قدرت در بيرون آن جهت نظارت و كنترل اعضاي گروه  براي گروه داشته باشد امكاني

  آورد.  فراهم مي
هاي مختلفي است. پيوستاري از اين  تعيين موقعيت افراد در صف نيز متاثر از پارامتر

اند كه هر  هاي مختلف بر روي زمين مشخص شده موازات يكديگر براي گروه هاي متوالي به موقعيت
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اش، مثال  هاي رواني يا جسماني ر داشتن زمان حضورش بر سر صف و خصيصهآموز با در نظ دانش
گرايي شخصيتش جايي در صف را براي خود خواهد يافت،  بلندي قد يا ميزان درون گرايي و برون

تواند بيش و كم تغيير  هاي مختلف مي جايي كه الزاما ثابت نيست يا در توالي تشكيل صف در روز
بخواهانه و جمعي اعضاي  رساني تعامالت دل صف حداقل دهي به ا آن كه در شكلكنند. عالوه بر اين ب

اي براي  عنوان عرصه هاي متعددي از فهم صف به آموزان تجربه است، در عمل دانش  گروه منظور شده
  اند.  شان داشته تعامالت گوناگون غير رسمي

  :نظم ميندازه، خب خيل"سميرا در اين باره گفت ي هماهنگ ميشديم باهم.. . صف منو ياده
رسونديم، اگر نميومديم ديگه توبيخ  شد هر جور شده بايد خودمونو مي ساعتي كه صف تشكيل مي

 "شديم. شديم خيلي جدي توبيخ مي مي

  :تر  هستند چقدر  هاي باال هاي بچه هايي كه تو مقطع كردم، صف حس مي "شقايق نيز گفت
اونجا، بگذره مدرسه  خواست زودتر برسم به يي دارند، دلم ميگيرين، چه موقعيت باال خودشون رو مي

   "و زودتر تموم بشه، و برم دانشگاه ولي وقتي رسيدم، ديدم خبري نيست... .
  

  تغيير معنايي
زدايي تدريجي از آن با فراتر رفتن  ترين تحوالت در ادراك معنايي از صف، جديت يكي از جدي

هاي  محصالن هر چه در يك مقطع يا محيط آموزشي سالطوري كه  تحصيلي است. به در تجربه
شود حتي از حيث زماني  تر مي آور صف ضعيف وجه الزام گذرانند، باورشان نسبت به بيشتري را مي

بندي آغازين  توان شاهد تحولي شگرف در معناي صف بود بر اين اساس معناي صف از يك عنوان مي
مدرسه بدون از دست دادن زمان  ه جهت تاخير در رسيدن بهمجالي اضاف روزانه تحصيل به براي تجربه

  شود. هاي درس مبدل مي حضور در كالس
ويژه درگذارِ همزمانِ  بر سر صف به ها و تعامالت غيررسمي  رواج تدريجي و فزاينده خرده رفتار

 چالش صف را به  سال تحصيلي بعد، نيز معناي عمدتا رسمي دهندگان آن، از يك سال به تشكيل
دهد نه يك برنامه  عنوان مثال در نگاه حاضران آشنا بر سر يك صف آن چه كه رخ مي كشد. به مي

باري  گريز از كسالت هاي درس بلكه فرصتي براي تفريح و يا حداقل سازي براي حضور در كالس آماده
ناسك برنامه رسمي طراحي شده براي صف، حتي از طرقي غير قابل قبول براي مجريان ناظران بر م

توان شاهد قلب ماهيت معنايي صف و چه بسا  است . در واقع در چنين وضعيتي مي صبگاهي مدرسه
  معنازدايي از آن بود. 
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  :ام  يادمه اوال دوست داشتم جلو صف نفر اول واستم، خيلي"سميرا در اين باره اظهار داشت
ان، ديگه دوست نداشتم تر شدم مخصوصا تو دبيرست دوست داشتم، ديده بشم... اما هر چي بزرگ

 "كنن، ميگن چقدر خودشرينه... . ها بد نگام مي كردم، بچه جلو واستم، آخه احساس مي

  :فهميدم چرا بايد سر صف وايستيم يا  ها جذاب نبود، اخه نمي خب اصال برنامه "ستاره گفت
كرديم  مي ها جذاب نبود، اصال، بيشتر سعي ورزش كنيم سر صبح خيلي كسل بوديم، اصال برنامه

 "حرف بزنيم با پشتيمون و جلوييمون تا حوصله مون سر نَره.

  
  قواعد نشانه شناختي

آيد، صف و آن چه پيرامونش تداعي  گويان بر مي هاي تحصيلي پاسخ آن چه كه از واكاوي تجربه
 هاي انتظام بخش در محيط مدرسه قرار دارد. شود در كمترين فاصله با درك مخاطبان از قاعده مي
عرصه مدرسه و پيش از حضور بر  آموزان در بدو ورود به عبارت ديگر صف مظهر نظم و انتظام دانش به

آيد و از  حساب مي به سر كالس درس است. صف از يك سو بخشي از يك مجموعه قاعده رسمي
  همراه دارد.  را به هاي رفتاري و تعاملي غير رسمي اي از رويه سوي ديگر مجموعه نسبتا گسترده

مدرسه و  هاي فيزيكي همچون قد و يا زمان ورود به ايستادن بر موقعيت معيني بر حسب پارامتر
هايي  هاي بدن نمونه اي معين از پيش رو و همچنين با نگه داشتن هماهنگي معيني در اندام با فاصله

موزان آ كنند. عالوه بر اين دانش هستند كه چگونگي شكل گيري صف را تعيين مي از قواعد رسمي
شان در صف و يا قرارگيري در  هاي رهايي بخش از فشار موقعيت رسمي طمع خرده شيطنت به

هايي در جهت وضع قواعد  تر در صف تالش پذيري پايين هايي با دسترسي و نظارت موقعيت
نيز  دهند، البته كه اين قواعد غير رسمي  جهت تعيين جايگاهشان در صف نيز صورت مي غيررسمي
ويژه زماني كه منابع اجتماعي قدرت مندي با  شوند، به آور و غير قابل تخطي محسوب مي امبعضا الز

  ها باشند.  پشتيبان آن هاي غير رسمي ها و مجازات امكان وضع پاداش
بايست در اين جا بدان اشاره داشت،  كليدي ناظر بر تشكيل صف كه مي  يكي ديگر از قواعد رسمي

دهنده سال تحصيلي و كالس مشخصي است كه وي  ن صفي معين كه نشانآموز بر ايستاد الزام دانش
كنندگي قابل توجهي براي درك متقابل  يايد. اين قاعده نقش تسهيل حساب مي عضوي از آن به

آموز از سوي خود وي و گردانندگان مدرسه دارد. عالوه بر اين هر چند صف در زمان  موقعيت دانش
سازد و  مدرسه را تداعي مي  از قواعد انتظامي  مدرسه، بخش مهميمعيني در آغاز فعاليت روزانه 

هاي تفريح از سوي  هايي ديگر همچون زنگ شود، اما در زمان ها را يادآور مي گريزناپذيري اين قاعده
شود. نمونه ديگري از  بازي گرفته مي عامالن اجتماعي تحت سيطره ماهيت انتظام بخش خود به
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توان در مواجهه توام با بي تفاوتي و  گيري صف را مي عد ناظر بر آداب شكلشدن قوا چالش گرفته به
  يابي در صف ديد.  آموزان اصطالحا سال بااليي در ارتباط با موقعيت كردن دانش منفعالنه عمل

  :هامون داشتيم كه هر كس بايد  هايي رو صف راستش ما يك دايره"سيمين در اين باره گفت
گرفت و ناظمم مراقب بود كه ازش خارج نشيم، همين كه خارج  مي در درون يك دايره قرار

  "زد كه مرتب واستا، درست واستا... . شديم، اسممونو صدا مي مي

  :هيچ وقت يادم نمياد براي بيرون اومدن يا زنگاي تفريح صف داشته باشيم، يا "حانيه گفت
 "درسه با جيغ و كلي سرو صدا... .پريديم بيرون م خورد همه مي با صف بياييم بيرون، زنگ كه مي

  :ها كه اصال جالب نبود، من يا با جلوييم حرف  خب برنامه"راحله در اين باره اظهار داشت
هر حال هر  كنن اما به ها كال سرشونو با خودشون گرم مي ديدم بچه زدم، يا پشت سريم، يا هم مي مي

 "صف. هاي سر برنامه كرديم غير گوش دادن و توجه به كاري مي

  :يك جور حالت رقابتي براي جاهاي مختلف مخصوصا اول صف "محدثه در اين باره گفت
كردن تا براي دوستاشون جا بگيرن، بعد اين خب داد  ها هفتي هشتي پاشونو باز مي بود، يادمه بچه

  "بقيه رو در مياورد ديگه.

  
  هاي نشانه شناختي كاركرد

اش در اعمال  كاركرد دوگانه اختي بيش از هر چيز بهشن عنوان يك منبع نشانه احتماال صف به
آموزان  شده از سوي دانش كننده مدرسه و تبعيت از نظم مطلوب انگاشته   نظم از جانب عامالن اداره

آموز را براي ناظران حاضر در  هاي دانش شود. در واقع صف همچنان كه موقعيت و كنش شناخته مي
كند كه پيروي خودشان  آموزان نيز اين فرصت را اعطا مي دانش به سازد، قلمرو مدرسه امكان پذير مي

بخش در محيط مدرسه را در معرض ديد طرف مقابل قرار دهند و احيانا  هاي انتظام از قواعد و رويه
  تاييد و تشويق متناظر با اين تبعيت را دريافت دارند. 

هاي مختلف تعليم و  عرصه جايي بين تر صف سهولت در جانمايي و جا به از وجهي مكانيكي
آموزان با قرارگيري در صفوف معين و منظم آماده شنيدن  آورد. دانش تربيت در مدرسه را فراهم مي

شوند كه از سوي منتخبي از عامالن اجرايي و  هاي عمدتا تربيتي مي اي از پيام و مشاهده مجموعه
هم ريختگي، صفوف تشكيل شده  از به شود. پس از آن با حداقلي مدعويني از بيرون مدرسه ارائه مي
  شوند.  فضاي بسته و اختصاصي كالس درس مي حياط مدرسه به مبناي انتقال از عرصه باز و عمومي

پذير  همراه دارد؛ امكان را نيز به اي از كاركردهاي غير رسمي  عالوه بر موارد فوق صف مجموعه
وجه از ديد ناظران و كنترل كنندگان محيط ساختن برخي مراودات يا مبادالت غير قانوني يا غير م

رد و بدل  آموزان خاطراتي از مشاهده و يا مبادرت به مدرسه يكي از اين موارد است. برخي از دانش
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هاي  اند. يكي ديگر از كاركرد ها در سر صف داشته كردن برخي اقالم فرهنگي ممنوعه و نظاير اين
هاي مختلف چه در ارتباط با مطالب  مبادله آموخته سازي براي صف زمينه قابل توجه و غيررسمي 

درسي و چه غير از آن است كه در بسياري از موارد بيش و كم با منويات تربيتي ارائه شونده از سوي 
كه  هايي از اين تبادل دانش و تجربه ويژه نمونه گردانندگان مراسم صبحگاهي در تعارض قرار دارد، به

  است. القي و رفتاري اختصاص داشتهمسائل چالش بر انگيز اخ به
 گاهي سر صف پشت سر معلما در مورد تيپ معلما حرف "در جاي ديگري گفت:  محبوبه
  "زديم. مي

  :تر  ميومدم مدرسه، و با وجود اين كه دوست نداشتم،  من يك ربع زود"فرزانه نيز گفت
كردم،  داشتم، ناخنامو بلند نمي نميكردم، ميدوني دنبال دردسر نبودم، ابرومو بر  ها گوش مي برنامه به

 "خواست اتفاقي بيوفته، دنبال درس بودم... خواست بهم گير ندن و مواخذه ام نكنن، دلم نمي دلم مي

  :ها سر صف از مهمونايي كه رفتن، از دوست  خب معموال بچه"شقايق در اين باره گفت
  "كردن با هم ديگه.  پسراشون، يا از جاهايي كه رفتن صجبت مي

  :صف آخر،  ها بگذره و برسم به تر سال خب منم دوست داشتم، زود"راحله نيز اذعان داشت
 "اون جا... . تر  برسم به گفتيم ارشد مدرسه، دوست داشتم زود صف آخر مدرسه رو ما بهشون مي

  :اش  نوشتم كه حداقل يك صفحه كردم و مي من مشقامو جوري تنظيم مي"ليال نيز گفت
نوشتم، يا ازش حتي  مونه، ميرفتم آخر صف رو پشت دختر جلوييم، تكليفمو ميبراي سر صف ب
  "گرفتم. راهنماييم مي

  :ام سر نره اين بود كه سر صف كتاب  كردم تا حوصله خب يك كاري مي"محدثه گفت
  "خوندم. مي

  
  گفتمان

تحليل كرد. انداز گفتماني مختلف  توان از منظر دو چشم گيري صف در قلمرو مدرسه را مي شكل
عامالن  پايين در قالب تعيين دقيق مرتبه از باال به مدار كه در پي اعمال نظمي  نخست گفتماني قدرت

هاي  توان در قلمرو آلي از برساخت چنين گفتماني را مي يكديگر است، شكل ايده اجتماعي نسبت به
مواهب  ردي تخصيصي بهكرد. دومين چشم انداز، گفتمان عدالت محور است كه رويك مشاهده نظامي

صف  كند. نقطه تالقي اين هر دو گفتمان جايي است كه به موجود در جامعه را تجويز و پشتيباني مي
انداز نخست و توزيع  پذيري مطلوب خود يعني اعمال قدرت در چشم نگاهي ابزارگون در جهت امكان

هاي گفتماني بين دو جريان  رقابتواسطه  عادالنه منابع و مواهب موجود در چشم انداز دوم دارند. به
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توان شاهد پويايي  است مي مذكور و ساير جريانات گفتماني كه پيرامون موجوديت صف در گرفته
  قابل توجهي در ارتباط با سير تطور و تحول معنايي و كاركردي آن بود. 

روعيت بر است. وظيفه تامين اين مش يابي مداوم بوده صف براي تداوم حياتش نيازمند مشروعيت
ها همواره در يك راستا  است. هر چند اين تالش هاي ذي نفع قرار داشته عهده نمايندگان گفتمان

زدايي از پديده مورد نظر  هاي رقيبي كه در پي مشروعيت ويژه در تقابل با گفتمان اند و به قرار نگرفته
برخي از  تجربه توان به عنوان مثال مي اند. به اي منتهي شده ها و نتايج نا خواسته مسير اند بعضا به بوده

واسطه  صف به شان نسبت به هاي رفتاري آموزان در ارتباط با آشفتگي مواضع ذهني و الگو دانش
  اشاره كرد. هاي ناهمخوان پيرامون آن از سوي والدين يا دوستان و عامالن رسمي  دريافت قرائت

آموزان  قيم با صف قرار دارند، يعني دانشاي از عامالن اجتماعي كه در ارتباط مست هر دو جبهه
از يك سو و ناظران و گردانندگان مدرسه از سوي ديگر و همچنين عامالن اجتماعي ديگري كه 

فراخور ميزان انگيزه، آگاهي و توان  شوند به شكل غيرمستقيم با پديده مورد نظر مرتبط مي به
عنوان مثال  كنند. به ن صف ايفا مياي در تحوالت گفتماني پيرامو شان نقشي واسطه عامليت
آموزان در صف  يابي دانش موقعيت گيري نسبت به موقع بر سر صف و يا سهل زدايي از حضور به اهميت

شرايط ظاهري آنان در حين حضور بر سر صف عمال با كنار گذاشتن عناصر  و همچنين نسبت به
شد زمينه را براي  له صف شناخته ميمنز آل به اي كه در شرايطي ايده كليدي از كليت يك پارچه

  آورد.  تحول گفتماني در دريافت از اين پديده فراهم مي
  :هايي كه يك مولودي توش ميخوندن يا يك جشني بود يا يك  اون برنامه"سمانه نيز گفت

كردم،  بهمن، اونا رو دوست داشتم و واقعا گوش مي 22هاي  سرودي بود كه ما ميخونديم، مثال سرود
ها اجرا  هايي كه بچه هر چيزي توش ما بچه مشاركت داشتيم رو دوست داشتم، مثال نمايشكال 
كردم بهش، حتي يك سالني داشتيم كه ميرفتيم  كردن رو خيلي دوست داشتم و واقعا توجه مي مي

اون تو براي تشكيل صف، يا حتي برامون صندلي ميزاشتن كه بشينيم، خب اينا خيلي خوب بود 
  "تر  بوديم. يشد و راحتسرمون گرم م

  :يادمه اوايل يعني مثال دبستان و راهنمايي خيلي مقيد "فرشته در اين باره اظهار داشت
بودم كه زود بيام، جلو وايسم، حرف نزنم، توجه كنم، اما تو دبيرستان، فهميدم خبري نيست واقعا، 

كردم،  م، بيشتر شيطوني ميزدي تر  باشم، حرف مي ميستادم، تا يكم راحت رفتم عقب واي ديگه مي
ام، اما تو دبيرستان نظرم  گن يعني دختر خوبي كردم اگر گوش كنم هر چي مي اون اوايل فكر مي

  "تر  باشم. عوض شد كال رفتم عقب كه راحت

  :هاي  گيري تويه سوم دبيرستان و چهارم دبيرستان، سخت "سيمين در اين باره اظهار داشت
  "دادن... . گرفتن، صفو بعضي وقتا تشكيل نمي تر  مي بود ، ديگه راحت هناظم و مدير خيلي كمتر شد
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  الگوي نظم
كند كه  آموزان در حكم نوعي الگوي نظم اجتماعي عمل مي روزانه تحصيلي دانش صف در تجربه

دنبال  شدگي را براي كنشگران اجتماعي مورد نظر به واسطه تكرار مداومش حدي از عادت به
شود و چه وقتي كه از لحاظ صوري و يا  صف نگريسته ماني كه از حيث ماهوي بهاست ، چه ز داشته

توان شاهد پيروي آن از الگو معيني بود. مفهوم محوري اين الگو  شود، مي كاركردي بدان نظر انداخته
نظم اجتماعي است، در واقع كنشگران مختلف در مواضع گوناگون چه در درون و چه در بيرون از 

ها را در قالب صف صورت  آموزان و كارگزاران مدرسه) روندي متوالي از كنش انشصف (شامل د
هاي  با آن چه از معناي نظم در گستره كنند تا ماهيت انتظام بخش آن محقق شود. مشابه بندي مي

هاي معيني براي صف  شود، انتظار عامالن مذكور رخداد كاركرد تر  اجتماعي برداشت مي وسيع
هاي عامالن اجتماعي جايگذاري شده در  بيني پذير ساختن كنش پذيري و  پيشويژه نظارت  به

  درون صف هستند. 
پنداري الگوي نظم اجتماعي در كنار ماهيت تاريخي و ايدئولوژيك  بودگي و علمي واسطه علمي به

مادون روابط مافوق و  تقليل آن به (كارگزارن اجرايي مدرسه)، تمايل به آن، عامالن حائز قدرت رسمي
اند.  مخاطبان حاضر بر سر صف داشته تبع آن امكان پذير ساختن انتقال يك سويه منوياتشان به و به

ها را  تعامالت جاري در قلمرو صف بود. اين پويايي اي به توان شاهد پويايي ويژه در عين حال مي
صف و افزايش ظرفيت عنوان ظرفيت اين الگو در زمينه سازي براي سامان يابي پديده  توان هم به مي

حساب آورد و هم در قالب نمودي از تحول در  پذيرنگي آن از سوي عامالن اجتماعي مورد نظر به
  هاي ديگري فهم كرد.   الگو غالب و چه بسا جايگزيني آن با الگو

  :ايستادن سر صف اجبار بود، تو زمستون، تو سرما و گرما، بايد "ليال در اين باره اظهار داشت
خواستيم اما اجبار بود بايد  ميبوديم، ما بچه از سرما ميلرزيديم اما بايد وايميستاديم، نميسر صف 

  "شد انجام ندي. شديم اصال نمي داديم خب توبيخ مي انجام ميداديم اگر نمي

  :گشتن، حتي  ها مي ما سه تا ناظم داشتيم، اون سه تا تو كل صف"محدثه در اين باره گفت
  "ترسيدن. كردن، همه ازشون مي تاري ميدادن، بد رف فحش مي

  :گفت حنجره ام  زد، همش مي ناظم بنده خداي ما همش داد مي"شقايق در اين باره گفت
 "زد همش زباني بود. كرد اما نمي زد، توهين مي خنديديم، اون بيشتر داد مي ، ما هم بهش ميشد پاره

  
  سبك

توان آن را از منظر  ن صف بيش از همه ميشناختي پيرامو احتماال در تأمالت گوناگون نشانه
اي براي سازمان  سبك شناسي تحليل كرد. صف هم تداعي كننده صورتي از سازمان يابي و هم شيوه
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اي از عالئق و تمايالت عامالن اجتماعي (دانش  آيد. از بعد فردي مجموعه گسترده حساب مي دهي به
عبارت ديگر  كند. به شان، بر سر صف نمود پيدا مي هاي رفتاري و تعاملي آموزان) در قالب برون داد

كند تا در شرايط مختلف بهترين  هاي متنوعي تعريف مي ها و فرمول آموز براي خود قاعده هر دانش
  عملكرد را در جانمايي اش در صف داشته باشد. 

ها و گاه  هاي تعاملي مختلفي در قالب رقابت توان شاهد جهت گيري در سطحي متفاوت مي
شود. تمايل  جايابي توام با قشر بندي افراد بر سر صف منجر مي تعارضاتي بود كه در غايت امر به

قرار گيري در مجاورت با يكديگر و يا گرايش  درس و يا درس خوان، به آموزان بي عالقه به دانش
هم در  به هاي نزديك تجمع در موقعيت آموزان برخوردار از حيث سرمايه اقتصادي يا فرهنگي به دانش

شان  شود كه اشغال كنندگان هاي ساختاري معيني در صف مي تدريج باعث تثبيت موقعيت صف، به
  هاي متقابل خود با يكديگر و با سايرين دارند.  سبك و سياق مشابهي در تنظيم كنش

تر، صف سبكي از زيستن در مدرسه و حتي فراتر از آن در جامعه را نمايان  ديدي وسيع در زاويه 
هاي نابرابر تثبيت  سازد. سبكي كه در آن مضاميني همچون نظم ناشي از قرارگيري در موقعيت مي

پذير ساختن زندگي فردي  هاي مقصود شده و برنامه شده، اهميت نوبت و انتظار در حصول مطلوبيت
هايي  سمت اداراكات هويتي مشترك و ذائقه در نسبت با حيات جمعي، كنشگران اجتماعي را به

رانند. برخورداري از نظم و ترتيب، شنوايي از  هاي گوناگون، از جمله مدرسه پيش مي در قلمرو ابهمش
كمال و نهايتا پيونديابي با  يابي به مراجع دانايي و آگاهي، انتظار توام با كار و تالش براي دست

شده در ديگران در كليتي يك پارچه و منسجم، اصول اساسي سبك زندگي حمايت شده و نمايان 
  صف است. 

هر چند در شرايطي آرماني همرنگي و همراهي تمام عيار با سبك زندگي مجسم شده در صف 
ها در  اي از حق انتخاب رسد، اما مجموعه گسترده نظر مي هاي فردي به معناي از دست رفتن تفاوت به

ر سايه آن تصوير دهد تا در زي كنشگران مي صف، اين امكان را به و غير رسمي  هر دو ساحت رسمي
هاي دلخواه براي  كلي، ضمن ارزيابي مداوم وضع موجودشان، با گزينش مقاصد اختصاصي و شيوه

تعامالت گرم و سرد با ساير عامالن اجتماعي حاضر در قلمرو  ها و نيز شكل دهي به آن دستيابي به
  هاي فردي و اجتماعي متنوعي را بروز دهند. مذكور، سبك

 ميستادم، نه خيلي عقب بودم، نه خيلي  معموال وسط صف واي"ه گفت: در اين بار محبوبه
جلو دسترسي داري ميتوني ببيني  رفتم جلو، يك حالت ميانه، ميدوني وسط اون جايي كه هم به مي

   "عقب نزديكي و ميتوني اونجا رو هم داشته باشي. جلو چه خبره هم به
  :بود خب ميرفتم عقب وايميستادم، يا حتي روزايي كه ناخونم بلند "ستاره در اينباره گفت

   "ها برن بعد من برم تا ناخونم رو نبينن.  يك بار رفتم تو دستشويي تا همه بچه
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  :همين خاطر هم  خاطر قدم مجبور بودم عقب وايسم، به خب به"پروانه در اين باره گفت
م، اما كم كم مخصوصا تو شناختن، با اين كه واقعا شلوغ نبود عنوان دختر شلوغ مي معموال منو به

  "خوندم. دبيرستان واقعا دختر شلوغي شدم، و درس نمي

  :كرديم اين بود كه براي دوستامون جا بگيريم،  يك كاري كه خيلي مي"سميرا نيز گفت
  "كردن. ها براي اين كه كنار هم وايسن خيلي تالش مي بچه

  
  مداليته (افعال چند وجهي)
يك انتخاب، بلكه در قامت يك اجبار  مثابه  ر دختران جوان، نه بهصف و ايستادن در آن، از منظ

هاي  شود. كنشگران اجتماعي، ايستادن در صف از سوي عامالن قدرتمند در مدرسه برساخت مي
اند. همين مغايرت بين صورت كنش با  مدرسه را عموما همسو با تمايالت دروني خود نپنداشته

است كه طي  ز دانش آموزان با حسي از انقياد درهم آميختهمحتواي آن، صف را براي دسته اي ا
دانند  آموزان با اين كه مي رو هستند و البته غير قابل تغيير است.  دانش تحصيلي با آن رو به تجربه

ها و  هاي آن از آن در صدد تنظيم كنش گيري صف در مدرسه ابزاري است كه طرف مقابل، با بهره
تغيير  به شان رغم تمايل اظهاري آيد و البته علي چون و چرا برمي رداري بيب سوي فرمان بهشان  هدايت

انجام كنش مقاومتي در برابر قدرت انضباطي كه  كنند. زيرا باور به اين ساختار، اما با آن سازش مي
كند در آنان سامان نگرفته است. اين عدم مقاوت، ضمن دامن  شكلي از آن در صف نمود پيدا مي

هاي  دليل عدم تناسب شيب تغيير و تحول به هاي اجتماعي، كشي درون ذهني، در سوژهكشم زدن به
تديريج موجب ايجاد حس  شده آن براي عامالن مذكور، به انگاشته شده، با ميزان مطلوب  حادث

  نااميدي و اضطراب در آنان خواهند شد. 
رابر اعمال قدرت انضباطي قليلي از دانش آموزان نيز در همين ساختار رويكرد ديگري را در ب

كنش مقاومتي در برابر قدرت اعمال  آموزان، باور به گيرند، براي اين دانش واسطه صف، در پيش مي به
شود. البته در اين شرايط  تر مي ، پر رنگآيد حساب مي شده در مدرسه، كه صف منبع مهمي از آن به

هايي از  يستادن در صف مخالفت كنند، اما نمونهطور تمام و كمال، با ا توانند به نيز دانش آموزان نمي
آميز و  هاي شيطنت ها، صحبت با دوستان، كنش برنامه ايستادن در انتهاي صف، بي توجهي بهقبيل 

هاي مقاومتي آنان است. اين گروه معموال زماني كه توانايي  نيامدن در صف، نمودهايي از كنش
دهند.  تري را در مدرسه از خود بروز مي آميز اي خشمه مخالفت با ايستادن در صف را ندارند، كنش

اي است كه دائما خود را در معرض نگاه خيره كارگزاران  در واقع صف نمادي از كنشگران جامعه
توانند بر خالف ميل آن قدرتمندان عمل كنند.  گاه نمي يابند و هيچ خود، مي قدرتمندتري نسبت به

در حالت شان  ها، ظرفيت ها و باورهايش كه آرزوها، خواستهمحصول اين فرايند شهرونداني هستند 
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تبع همين موضوع، دائما دچار اضطراب، خشم و ناتواني در  نامتعادل و نامتوازني قرار دارند و به
  تصميم هاي عقالني هستند. 

  :تونستيم بكنيم،  حقيقتش همش اجبار بود، ولي خوب كاري نمي"مهسا در اين باره گفت
خواست هميشه بهترين باشم و نمره برام مهم بود و خود درس با اين كه دوسش  ميمن چون دلم 

كردم،  بشم دوسش داشم، ديگه صف و اين چيزا رو تحمل مي  شد ديده نداشتم، چون باعث مي
   "حوصله درد سر نداشتم.

  :كردم، همشم جلوي صف بودم، اما ديگه هر چه  يادمه اوال خيلي گوش مي"يگانه نيز گفت
رفتيم با دوستام آخر صف، حرف  تر شدم، مخصوصا تو دبيرستان، مي حوصله تر شدم بي رگبز

غير گوش دادن! اما يك جوريم بود كه كسي نفهمه  كرديم خالصه هر كاري به مي زديم، شوخي  مي
  "بيا گير بده بهمون.

  
  هاي چند وجهي انسجام

  ضرباهنگ (ريتم)
توان آن را با اجرايي موسيقيايي متناظر  ت كه ميصف از چنان پيوندي با زمان برخوردار اس

آموزان مانند كوك كردن و تنظيم  تصور كرد. در آغاز حضور پراكنده، نامنسجم و ناهماهنگ دانش
شد ن زنگ و يا اداي  كند. با نواخته ها توسط نوازندگان در يك اركستر سمفونيك عمل مي اوليه ساز

يابد؛ همانگونه كه چنين  مدير يا ناظم، صف رسميت مي اصوات و اجراي حركاتي نمادين از سوي
اي  بعد در توالي زماني از پيش طراحي شده شود. از اين جا به امري از سوي رهبر اركستر صادر مي

آموزان و با انتظار انواع تعريف  هاي متشكل از دانش هاي صبحگاهي با مخاطب قرار دادن صف برنامه
شود. همان گونه كه  ت و همراهي از سوي ايشان پيش برده مياي از مشارك شده و كنترل شده

كنند. صف  شان در هماهنگي تمام عيار با رهبر اركستر عمل مي هاي يكايك نوازندگان در نواختن ساز
هاي نظامي،  شده از صبحگاه گرفته  عاريه به پيش درآمدي شديدا نظم آفرين دارد كه مبتني بر فرمي 

د بااليي از سكوت جهت امكان پذير ساختن باالترين ميزان از شنوندگي در الگويي از استقرار و ح
  كند.  آموزان را دنبال مي دانش
  :ها كه جايگاه ايستادن ما در صف بود، نظمي رو ايجاد  دايره"سيمين در اين باره گفت
اين نظم همه بچه داشته باشه و  تونست ديد خوبي نسبت به ديد مي كرد كه ناظم كه از باال مي مي

  "خوب بود.
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   :شدن، بعدش معلم پرورشي  اول با يك داد ناظم همه ساكت مي"شقايق در اين باره گفت
زد، يعدش قرآن بود و سرود پرچم و بعدش ورزش صبحگاهي و صلوات خاصه و يك  حرف مي

  "كردن... . خوندن، يك وقتايي هم اطالع رساني مي روزايي دعاي عهد مي

  
  بندي تركيب

تاً برخوردار از تركيبي اجتماعي است، هر موقعيت در صف در نسبت با ديگراني فهم صف ماهي
هم منطبق بر عنصري  ها نسبت به اند. چيدمان اين موقعيت شود كه در پيش و پس آن قرار گرفته مي

است. صف در پيوند با اين خط  شده  محيطي يعني همان خطي است كه بر روي زمين كشيده 
هاي  گذاري افقي و ظاهرا هم تراز موقعيت ترين آن جاي گيرد كه مهم خود مي به هاي معيني خصيصه

سمت سكوي اجراي مراسم صبحگاهي است. عالوه بر اين  ها به دروني صف و جهت گيري يكسان آن
در همان سطح افقي خطوط موازي تشكيل دهنده صفوف مختلف در تركيب با هم نمايي از نظام 

ها در  كشند. از منظري ديگر تركيب بندي اين صف تصوير مي ز در آن را بهآمو تحصيلي و رشد دانش
وضوح روابط نابرابر قدرت در نظام آموزشي بين  سكو و تريبون به سطحي مادون نسبت به

  دهد.  يادگيرندگان و آموزش دهندگان را نشان مي
  :ن آخر صف، ميستاد، يك معاو يك معاون اول صف واي"سمانه در اين خصوص اظهار داشت

خوردي، ما هم مدرسه شاهد بوديم، انضباط  كردن، تقريبا نبايد تكون مي اين جوري ما رو كنترل مي
  "كنن. زارن و نمره كم مي كردن كه منفي مي خيلي برامون مهم بود، اونا هم هي تهديد مي

  دن رو اي داشتيم كه اسم كسايي كه بد بو ما يك تخته"در اين باره اظهار داشت:  محبوبه
نوشتن، اسم من هميشه اونجا بود، پر از منفي بود،  لحاظ انضباطي، روي اون تخته با نوع خطا مي به

  "ها ... . حتي چند بار بردن باال سكو جلوي همه بچه

  :ديم، تا  ما ياد داد كه تا يك چيزي زوري نباشه، ما انجامش نمي صف به"فرشته نيز گفت
هايي رو كه ياد  ديم، يا قانون نسته ما كاري رو درست انجام نمي يك كسي با زور باال سرمون واي
  "ديم. ميگيريم تا ملزم نشيم انجام نمي

  
  پيوند اطالعات

كند كه براي كنشگران مورد نظر، گذار از  صف از حيث اطالعاتي همچون يك مفصل عمل مي
شان فراهم  تحصيلي روزانه شرايط حاكم بر محيط مدرسه را در تجربه اي به شرايط پيشامدرسه

گويان مشتمل بر ادراكاتي مثبت  آورد. بايد در نظر داشت كه اين گذار الزاما از سوي همه پاسخ مي
صف  ها به است  كه نگاه آن انديشانه نيست، بلكه در پيوند با سرگذشت آنان در بيرون و درون مدرسه
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خوش تغيير و  اظ زماني نيز دستلح يابند. حتي اين معنايابي به و كاركردهايش معناي معيني مي
دليل آن چه در روزهاي گذشته در محيط  شدن بر سر صف به شود، نگراني از مواخذه تحول مي

مدرسه در انتظار   است  و يا آن چه كه در روز معيني در برنامه رسمي مدرسه يا بيرون آن افتاده
صورت  تواند به شود)، مي ها مي ستعطيلي كال كه منجر به آموزان است (كالس ورزش يا مراسمي دانش

هاي تعريف شده بر روي آن همچون  چالش بكشد. صف و موقعيت موردي، درك رايج از صف را به
كنند كه در چيدمان معيني با قطعاتي از اطالعات  قطعه يا قطعاتي از يك پازل اطالعاتي عمل مي

انندگان مراسم صبحگاهي ارائه ذهني عامالن اجتماعي مورد نظر و قطعات ديگري كه از سوي گرد
  دهند.  اي را نتيجه مي پارچه واره اطالعاتي يك شود، طرح مي

  :خاطر مراسم دادشم بلند  يك بار فقط يك بار من ناخونم رو به"سمانه در اين باره گفت
كردم، اون قدر ترسيدم كه برم سر صف، رفتم تو سرويس بهداشتي تا صف تموم شه بعد پشت سر 

   "و.همه برم ت
  :رفتيم يك  رفتيم اردو يا مي داديم مي صفايي كه تشكيل مي"ستاره در اين باره اظهار داشت

خاطر تعطيل شدن كالس درسمون، خيلي معناي متفاوتي داشت، مخصوصا  جشن يا تو حياط به
صف اردو، اون خوراكي هايي كه همرامون داشتيم، يا لباسايي كه ديگه فرم مدرسه نبود، موبايل و 

  "اي بود... . اي داشت اصال صف ديگه وربين و كلي خوراكي همه اينا معني ديگهد

  
  وشنود (ديالوگ) گفت

گيري تنوعي از  تر ذكر آن رفت، در درك چگونگي شكل ماهيت اجتماعي صف كه پيش
هاي  ها بين عامالن اجتماعي جاي گرفته درون آن و همچنين بين كليت صف با ماهيت وشنود گفت

آموزان غالبا از  هم تراز و يا ناهمگون و ناهم تراز با آن، حائز اهميت است. هر چند دانشهمگون و 
شوند، اما  دو يا جمعي بر سر صف در حين اجراي مراسم صبحگاهي بر حذر مي وگوهاي دو به گفت

اي رمزگون كه تالش براي  كارگيري تركيب شگرفي از زبان بدن و نيز سبك خاصي از زبان محاوره به
آموزان پيرامون صف  بسياري از دانش ناشناخته ماندن طرفين مكالمه اصل كليدي آن است، در تجربه

وشنودي  ترين تقابل و تبادل معنايي در قالب گفت خورد. در عين حال احتماال مهم چشم مي به
وشنود  گيرد. اين گفت طور كلي و كارگزاران مدرسه شكل مي استعاري بين حاضران بر سر صف به

يك سويه از طرف مجريان مراسم صبحگاهي و انتظار تاييد رباني يا  هاي كالمي معموال با سخنوري
  است.  بصري مدعيات طرح شده، از سوي حاضران بر سر صف همراه 

  :يك جوري زير زيري من حرف ميزدم با دوستام سر صف عمرا "شقايق در اين باره گفت
   "فهميد. هيچ كس حتي ناظم نمي
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 گن  دوست داشتم جلو واستم گوش بدم ببينم چي مي"ر اين باره اظهار داشت: د محبوبه
ها چطوري ان چي پوشيدن، ناظم چي ميگه،  زدنن، بچه زدن در مورد چي حرف مي دارن حرف مي

  "همه جا بود. در عين حال حواسم به
  

  گيري بحث و نتيجه
شان، از طريق  تحصيلي ربهمطالعه حاضر در صدد تحليل برساخت معنايي دختران جوان از تج

شناختي عالوه  عنوان يك منبع نشانه است. صف به هاي آنان از صف بوده شناسي اجتماعي روايت نشانه
هاي معنايي متفاوتي براي  دهندگي، در گذار زمان بازنمايي بخشي و انسجام بر كاركرد انتظام

سمت حدي از انفعال و انقياد  به آموزان دارد كه يكي از وجوه اشتراك آن، سوق دادن ايشان دانش
است كه در نتيجه آن نوعي وظيفه شناسي منفعالنه در دانش آموزان ابتدا در مدرسه و بعد ها  بوده

) تاكيد دارد قدرت انضباطي در نهادهايي 1378آيد.. همان گونه كه فوكو ( در سطح اجتماع پديد مي
ها و تغيير الگوهاي فكري و  كنش شيدن بهنظير مدرسه با هدف تنظيم و كنترل رفتار، سامان بخ

شود. بر اساس  هاي تنبيه و تربيت و مواخذه، بر دانش آموزان اعمال مي تعاملي با تكيه بر شيوه
تحصيلي دختران جوان با معناي نظم و رعايت قانون، پيوند   هاي اين مطالعه صف در تجربه يافته

بين قرارگيري از سوي كارگزاران  دگي و زير ذرهش عميقي دارد. در عين حال صف، نشاني از كنترل
سوژه يعني  همراه دارد. اين يافته با نظريه فوكو ناظر بر نگاه خيره مجريان قدرت به مدرسه را نيز به

). عالوه بر 1383اند، همسو است (اسميت،  كساني كه در معرض كنترل و اعمال قدرت قرار گرفته
سزايي در فرايند  آموزان باشد و نقش به زيسته دانش از تجربه قلمروي مثابه  تواند به اين صف مي

مقطع  آموزان از مقطعي به روي تحصيلي دانش تعامالت اجتماعي آنان ايفا كند. اما گذر زمان و پيش
آورانه صف كاسته و معاني از پيش تعريف شده آن را در منظر  تدريج از وجه الزام ديگر، به

هاي پاياني حضور در مدرسه، ايستادن در  اي كه در سال گونه كند به ميآموزان، اهميت زدايي  دانش
توان گفت كه معناي  هاي ابتدايي تحصيل دارد. از اين جهت مي صف معنايي كامال متفاوت با سال

  است.  زدايي قرار گرفته نوعي مورد اسطوره هاي تحصيل به ماهوي صف در طي سال
گيرند، قواعد و  آموزان در آن قرار مي هايي كه دانش هويژه جايگا صف با تمام مختصاتش، به

طور كلي آنان را براي دقايقي از  همراه دارد كه به الزامات مشخصي را براي ايشان در مدرسه، به
هاي در حال اجرا،  برنامه كند كه به دارد و ملزم مي دور نگاه مي هاي كودكانه و نوجوانانه به شيطنت

طور كلي كارگزاران مدرسه،  ور اين قواعد زماني كه از سوي ناظم و يا بهآ توجه كنند. وجه الزام
تر خواهد بود. صف از  شود، محسوس مي آموزان در خصوص رعايت نظم در صف هشدار داده  دانش به

شوند، اما  آموزان توسط كارگزاران مدرسه كنترل مي گاهي است كه در آن دانش سوي ديگر جلوه
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آموزان  هاي دختران جوان اين است كه، موقعيتي را براي دانش روايت ي با توجه بهشدگ كاركرد اين كنترل
كنندگان بر صف را از آن خود  كند تا از قبل آن بتوانند با رعايت نظم، تاييد و يا تشويق نظارت ايجاد مي

در  ش و تجربه). عالوه بر اين موارد، صف امكان تبادل دان1382؛ فوكو، 1390كنند (توانبخشي و كريمي، 
خصوص مسائل مختلف اعم از تحصيلي و غيرتحصيلي از يك سو و رد و بدل كردن اقالم فرهنگي 

هاي چالش برانگيزي است كه  كند. موارد اخير از مهمترين موقعيت ممنوعه از سوي ديگر را نيز فراهم مي
  .آموز را در معرض مواخذه از سوي كارگزاران مدرسه قرار دهد تواند دانش مي

شوندگان از حضور در صف، دو ديدگاه در اين خصوص وجود دارد.  هاي مصاحبه بر اساس روايت
پايين يعني از سوي كارگزاران مدرسه  يك ديدگاه، بر قدرت و كاركرد اعمال قدرت انضباطي از باال به

هاي  فتهطور خاص صف مظهر آن است اين دريافت تا حدودي با يا آموزان تاكيد دارد، كه به دانش به
يوسفيان  اي و اكرمي ) و مرادخاني و سبزه1390) و مهدي نژاد (1384تحقيقات رضايي و كاشي (

داند كه عمال  ) همخواني دارد. ديدگاه ديگر نيز صف را عامل ايجاد سازوكاري در مدرسه مي1396(
در هر دو  شود. اما شكل مطلوبي ميان عامالن اجتماعي حاضر در مدرسه مي باعث تخصيص عدالت به
هاي اين مطالعه، صف براي ادامه يافتن، نيازمند تامين مشروعيت از سوي  صورت بر اساس يافته

عنوان كساني كه قدرت انضباطي  آموزان به كارگزاران مدرسه است اين در شرايطي است كه دانش
ود اعم از هاي گوناگون خ شود، با كنش هاي گوناگون اعمال مي شكل مداوم بر آنان در طي سال به

دهد و  هايي كه انضباط را تحت شعاع قرار مي صف، آوردن اقالم ممنوعه، انجام كنش ديرآمدن به
هايي  دهند و انجام كنش مواردي از اين قبيل، صف و مشروعيت و اهميت آن را هدف قرار مي

قدرت  نوعي در مقابل سخره گرفتن قوانين جاري در مدرسه را دارند و به چنيني سعي در به اين
سوي  آموزان را به كنند. در واقع فضاي انضباطي در مدرسه، دانش انضباطي اعمال شده مقاومت مي

دهد، اين يافته نيز با  هاي مقاومتي در برابر مجريان نظم در مدرسه سوق مي رفتار خشن و كنش
  ) همخواني دارد.2010) و اوشر، بير، اسپراگيو و دويل (1395تحقيقات يعقوبي (

دانش آموزان  تدريج سبك زيستن در جامعه را در فضاي مدرسه به منظري ديگر به صف از
هاي نابرابر نسبت  هايي نظير رعايت قانون، قرارگيري در موقعيت آموزد، سبكي كه در آن مضمون مي
سزايي برخوردار است.  پذير ساختن زندگي فردي، از اهميت به پايگاه قدرت، اهميت نوبت و برنامه به

آموزد كه در آن، كنشگران از مراجع قدرت و دانش  كنشگران اجتماعي مي بكي از زندگي را بهصف س
اي را داشته باشند. اين  پارچه ريزي شده و يك پيروي كنند و در ارتباط با ديگران، زندگي برنامه

يل سازد پذير تبد شهرونداني فاقد تفكر نقاد و سلطه تواند دانش آموزان را به فرايند در نهايت مي
). اما در سوي 1387؛ ايليچ، 1384؛ گوردون، 1382؛ فوكو، 1383؛ اسميت، 1381(ر.ك: ضميران، 

رنگي و انسجام كنشگران را فراهم بياورد،  تواند موجبات هم ديگر اين شرايط ضمن آن كه مي
دي از هاي متعد تواند فضايي را ايجاد كند كه عامالن اجتماعي حاضر بر سر صف بتوانند گونه مي
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كنش و تعامل اجتماعي را از خود بروز دهند و با ديگراني كه همزمان با آنان در صف قرار دارند، 
  تعامالت اجتماعي سرد و گرم داشته باشند. 
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