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 چکیده
به  یتالش دارد تا با نگاه ،شناسیآموزش جامعه یِفیک یِابیو ارز یرسپژوهش حاضر با هدف بر

آن  یکنشگران اصل ی ستهیز ی تجربه یچهیاز در رانیدر ا شناسیآموزش جامعه یکنون تیوضع
 ی نقاط ضعف و قوت مقوله یبررس یبرا یا از آن ارائه داده و مقدمه یفی)دانشجو و استاد(، توص

 کردیبر مفروضاتِ رو هیبا تک قیتحق نیباشد. در ا رانیدر ا اسیشنجامعه یرشته وزشِآم
آموزش  ندیفرا ریمحقق و کنشگرانِ درگ یبرا داریپد کیعنوان  آموزش به ،یدارشناسیپد

از  یفیکنشگران، توص نیا یستهیز اتیتجرب بر هیتالش داشته با تک نیآشکارشده و محقق
 یو واکاو هافیتوص بر هیبتوان با تک تیرنهابه دست دهند تا د یاسشنآموزش جامعه تیوضع
نائل شد. روش  رانیدر ا شناسیجامعه تیبهتر از وضع یهای موجود در آموزش، به درک خأل

 یشناس جامعه انیشامل دانشجو یآمار ی است. جامعه اینهیزم هینظر ،یریگ نمونه
 یرگیدر نمونه یاشباع نظر اریاست که با مع یاسشنجامعه دی( و اساتیو دکتر ارشد ی)کارشناس

در  ریپژوهش نشان از وجود موارد ز یفیتوص جی. نتامیدیبه پانزده دانشجو و هفت استاد رس
 ،شناختیجامعه نشیبودن ب فی: نحدهدیم رانیدر ا یشناس آموزش جامعه یکنون تیوضع

محدود  اتیبه دانشگاه، مقتض اعتمادییب ،یشکل نگرفتنِ حوزه عموم ،یانباشت مقاالتِ علم
 کِیعدم تفک ،یعلم یءوارگیش ،المللینیو ب یاستاد در بستر جامعه داخل-کنش دانشجو

عدم استقاللِ دانشگاه  ،ینظر یمشخص پژوهش میدانشگاه و دولت، عدمِ وجود پارادا یساختار
 .یتیامن یِاز فضا
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 طرح مسأله

شناسی در ایران تالش دارد تا با پژوهش حاضر با موضوع برساختِ وضعیت آموزش جامعه

ی پدیدارشناسی، توصیفی شناسی در ایران از دریچهنگاهی به وضعیت کنونی آموزش جامعه

شناسانه و بررسی نقاط ضعف و درآمدی برای مطالعات آسیبواقع از آن ارائه داده و پیش

شناسی در ایران باشد. رویکرد غالب در این پژوهش، رویکرد ی جامعهشتهقوت ر

ای ها از راهبرد روشی نظریه زمینهآوری و تحلیل دادهمنظور جمع پدیدارشناسی است و به

طور عام و علوم اجتماعی  شده است، چراکه ماهیت امور مطالعاتی علوم انسانی به استفاده

جانبه و بررسی ابعاد مختلف که همواره با مالحظات همهنماید طور اخص، ایجاب می به

ی آن بپردازیم. ازآنجاکه این بدیهی، به مطالعهی از پیشفرض و نظریههیچ پیش موضوع، بی

گرفته است، ممکن است چنین گمان شود که با  شناسی انجامپژوهش با عنوان آسیب

یم؛ اما الزم به ذکر است که برای افرض وجود معضل و یا آسیب، به سراغ تحقیق رفته پیش

پیشگیری از این امر، از رویکرد پدیدارشناسی استفاده کرده و با توجه به نظرات بسیاری از 

ایم. شناسی ایران را ضروری دانستهنظران، تعمق و بررسی مجدد در وضعیت جامعه صاحب

پدیدار برای عنوان یک  در این تحقیق با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسی، آموزش به

بر  پژوهشگران و کنشگرانِ درگیر فرایند آموزش آشکارشده و محققین تالش کرده تا با تکیه

شناسی به دست دهند ی این کنشگران، توصیفی از وضعیت آموزش جامعهتجربیات زیسته

های موجود در آموزش، به درکی بهتر از  ها و واکاوی خألبر توصیف تا درنهایت بتوان با تکیه

شناسی در ایران نائل شد. در این پژوهش، نیت پژوهشگران نه تیشه زدن به ضعیت جامعهو

هایی است که به شناسی، که درست دفاع از آن در خالل هجمهی جامعهریشه

شناسی ایران وارد شده است. نگارندگان معتقدند در وضعیت کنونی، حراست از  جامعه

کنشگران این رشته بایستی به آن اهتمام ورزند. ترین کاری است که  شناسی، ضروریجامعه

فرضی، واقعیت ی همین نگاه است که بر آن شدیم تا پیش از اتکا به هرگونه پیشاز دریچه

شناسی از آن آغاز به انتقال ای که جامعهعنوان نقطه به–این رشته و واقعیت آموزش آن را 

اند، شناسی در ارتباطوزش جامعهترین کنشگرانی که با آمواسطه، از دید بی-کندمی

موردبررسی و واکاوی قرار دهیم. در این پژوهش چشم امید بر آن داریم تا با تمرکز بر 

شناسی ایران را مبنای عنوان عنصری درونی، واقعیت موجود جامعه شناسی، بهآموزش جامعه

 داشته باشیم. عمل قرار داده و با درانداختنِ این طرح، نگاهی نو به وضعیت این رشته
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گذرد. برای اولین بار، شناسی در ایران بیش از هفتاد سال میاز تأسیس علم جامعه

ی ی ادبیات و دانشسرای عالی به تدریس رشتهو در دانشکده 7079غالمحسین صدیقی در 

 ,Azadarmaki 2010, Ashraf 1997, 522, Abdollahiشناسی در ایران پرداخت )جامعه

شناسی ایران تحوالت بسیاری را پشت سر ی آغازین تاکنون، جامعهدوره(. از آن 1991

های یافته، مجله شناسی افزایشهای جامعهگذاشته است؛ تعداد دانشجویان و دپارتمان

ها و های متعددی در این حوزه منتشرشده و همایشنامهها و پایانتخصصی و مقاله

شناسی صورت گرفته است. همچنین جامعه های مختلفهای فراوانی در حوزهاندیشی هم

ی دانشگاهی به وجود آمده های آموزشی بسیاری در ارتباط با این رشتهها و کارگاهانجمن

(. اگرچه دستاوردهای Lahsaeizadeh 1992, Azadarmaki 2010, Fazeli 2010است )

« علوم اجتماعی»ی اخیر، حال در دو دهه شناختی کم نیستند، اما بااینهای جامعهپژوهش

هایی روبرو بوده های علمی دانشگاهی، با نوسانات و چالشها و رشتهنیز مانند سایر حوزه

 ,Azadarmaki 2008« )ناکارآمدی»ها که گاه با برچسب است. این نوسانات و چالش

Fazeli 2010, 2013 ،)«بحران( »Tofigh 2011, Lasaeizadeh 1992, Azadarmaki 

 Tofigh« )پروبلماتیک بودن»(، Azadarmaki 2014« )بالتکلیفی»(، 2010 ,1996

شناسی در اند، بررسی مجدد وضعیت جامعهگذاری شدهدست نام هایی ازاین(، و عنوان2011

های مختلفی معضالت نظران از منظرگاه سازد. تمامی این صاحب ایران را ضروری می

عددی را در ایجاد چنین وضعیتی مؤثر شناسی را مورد واکاوی قرار داده و علل متجامعه

های مختلف، علل تأثیرگذار بر اند. پژوهشگران در این تحقیق پس از بررسی نظرگاهشمرده

ی شناسی در ایران از منظر اصحاب علوم اجتماعی را به دو دستهوضعیت کنونی جامعه

چنین با شد. هم اند که در ادامه به تفصیل بیان خواهدمعرفتی و غیرمعرفتی تقسیم کرده

فرض ی بدون پیشی فرانسیس بیکن که علم را مبتنی بر مشاهدهاستناد به گزاره

توان ها و تعصبات میداوریی پیشدانست و معتقد بود تنها با پاک کردن ذهن از همه می

(، در این پژوهش Blaikie & Priest 2000, 137کتاب طبیعت را با نگاهی تازه قرائت کرد )

ای و بدون توسل  شدهتعیینفرضی و یا نگاهِ از پیش اند تا بدون پیش حققان سعی کردهنیز م

شناسی شده در خصوص وضعیت این علم، سراغ آموزش جامعه یک از نظریات بیانبه هیچ

شناسی را با نگاهی تازه قرائت کنند. چراکه به باور رفته تا وضعیت کنونی جامعه

هم در سطح معرفتی و هم در  -شناسیلید معضالت جامعهپژوهشگران، پیدایش و بازتو

شناسی در ایران دارد؛ نخست به این دلیل که نسبتی با آموزش جامعه -سطح غیرمعرفتی

گیرد )چه به شکل شناسی تنها از مجرای آموزش شکل میشناخت علمیِ اولیه از جامعه
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های تألیفی و ترجمه که ها و چه به شکل غیررسمی و توسط کتابرسمی آن در دانشگاه

شود( و دوم به این دلیل که در شناسی به مخاطبین عرضه میتوسط دانشجویان جامعه

پذیرد و ها صورت میای، تنها در دانشگاهطور حرفه شناسی بهایران کسب آموزش جامعه

موزش عنوان نهاد آموزش عالی، در کنار تولید علم، آ ترین کارکردهای دانشگاه بهیکی از مهم

ی امروزین ( نیز معتقد است وظیفهMisgeld, 2001آن است. هرفون فریدبورگ )

 شناسی اساساً آموزشی است. جامعه

ی دانشمندان و پژوهشگران و مسئولین یکی دیگر از دالیل انتخاب آموزش، توجه ویژه

تن انتقاد از ی جدید، با فراگیری و عمومیت یافنظام فرهنگی به این امر است. در اوایل هزاره

های دانشگاهی در سراسر جهان، بیش از های آموزشی و درسی و عملکرد نظامکیفیت برنامه

کشور عضو یونسکو در میثاق جهانی داکار، متعهد شدند تا طی یک برنامه بلندمدت،  794

را در سطوح مختلف آموزشی در دستور کار خود قرار دهند « آموزش با کیفیت برای همه»

(Mossafa, 2006: 7 ازآنجاکه در ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متولی اصلی .)

شناسی علوم مختلف نیز بایستی ازجمله کارهای ساماندهی امور دانشگاهی است، آسیب

توان به شناسانه است که میبنیادین این سازمان باشد. درواقع با همین مطالعات آسیب

های حاصله، نقاط قوت را حفظ ه پی برد و با شناختشدنقاط قوت و ضعف دانشِ برساخته

و در جهت رفع موانع گام برداشت. این پژوهش نیز قصد دارد تا با نگاهی به واقعیت وضعیت 

شناسی، ابعاد مختلف آن را شناخته و با تأکید بر امر آموزش، توصیفی از وضعیت جامعه

کارهایی برای خروج از معضالت و ی راهدرآمدی باشد بر ارائهدست دهد تا پیشکنونی آن به

 شناسی.ی جامعهموانع توسعه

شناسی ایران را از منظر آموزشِ عالی ی جامعهرسد چنانچه مسائل عمدهبه نظر می

توانیم معضالت معرفتی و غیرمعرفتی )عینیِ( دانشگاهی مطمح نظر قرار دهیم، می

عنوان  یابی کنیم. دانشگاه بهم ریشهزمان و منسج طور هم شناسی در ایران را به جامعه

عنوان  شود و دانشگاه بهی تولید علم، ما را مستقیماً به مسائل معرفتی رهنمون می عرصه

رو  کند. ازایننهاد آموزشی ما را با مسائل سازمانی و عینی )غیرمعرفتی( درگیر می

رصدد هستند تا از عنوان موضوع تحقیق، د شناسی بهپژوهشگران با برگزیدن آموزش جامعه

ای دیگر بنگرند؛ شناسی در ایران را از زاویهنگری فاصله گرفته و وضعیت جامعهیکسویه

توان به رصد کردن ای است که ازآنجا میشناسی ناحیهدیگر، آموزش جامعه عبارت به

پرداخت. چنانچه  -صورت توأمان معرفتی و غیرمعرفتی به–شناسی ایرانمعضالت جامعه

شناسی طور ضمنی اشاره شد، هدف از این پژوهش بررسی وضعیت آموزش جامعه بهتر  پیش
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در نظام آموزش عالی ایران است. با توضیحات فوق، پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی 

شناسی وضعیت آموزشِ جامعه»شناسی در ایران به این پرسش که وضعیت آموزش جامعه

 هد.پاسخی علمی د« در ایران چگونه است؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش

« فهم تفسیری کنش اجتماعی و تبیین علی آن»شناسی طبق تعریف وبر، ی جامعهوظیفه

(، شناخت فارغ از Mills, 2000: 22شناسانه )(. تقویت بینش جامعهFreund, 1968است )

ها در های اجتماعی انسانداوری و دریافت معنای کنشهر نوع ایدئولوژی و پیش

ی علمی، کشفِ مسائل اجتماعی پیرامون و شان در چارچوب یک نظریه ای زندگیه وضعیت

شناسی درنظرگرفته شده است. ها، از دیگر اهدافی است که برای جامعه امکانِ شناخت آن

است، تأمل و بازنگاهی شناسی از اجرای این وظایف بازماندهزمانی که احساس شود جامعه

نظر برای شناخت ابعاد گوناگون این رشته ضروری بهشناسی و تالش در وضعیت جامعه

توان این گمانه ای به آرایشان شد، میتر اشاره نظرانی که پیش رسد. با استناد به صاحب می

باور  خوبی عمل نکرده است. به شناسیِ ایران در اجرای این وظایف بهرا زد که جامعه

شناسیِ ایران ای وضعیت کنونی جامعهنظران، بر پژوهشگران، اگرچه تمامی عللی که صاحب

یک رسد هرباشد، اما به نظر میتأمل می اند، قابلو باألخص معضالت پیشِ رویِ آن برشمرده

مثال، آنجا که عبداللهی از ضعف مدیریت  عنوان اند. بهوجوهی از بررسی را نادیده انگاشته

 ,Abdollahiکند )شکوه میهای علوم اجتماعی بندی علمی نامناسب رشتهعلمی و تقسیم

اعتنا است و وقتی سیدجواد  شناسیِ ایران بی(، به مسائل و موانع معرفتی جامعه82 :1991

ی خردگرا در سیر تاریخ و طباطبایی از امتناع علوم اجتماعی در ایران به دلیل زوال اندیشه

(، هیچ Tabatabaei 2011,7گوید )عدم گسست معرفتی از پارادایم سنتی اندیشه سخن می

شناسی ندارد. معضالت معرفتی اگرچه توجهی به معضالت عینی و سازمانی و عملی جامعه

های علوم انسانی و اجتماعی به ی ناکامیاز وجه توصیفی، آگاهی عمیقی را نسبت به ریشه

کارهای موجود برای رفع مانده و عمالً تمام راه دهند، اما عمدتاً در همان سطح باقیما می

های ی پژوهشکنند. پیشینهها را بسیار بلند و دور از دسترس قلمداد میین نگرانیا

تنها موانع سطح معرفتی را  شناسی نیز نهاجتماعی مرتبط با سطح عینی معضالت جامعه

نادیده انگاشته، بلکه بیشتر در همان سطح شرحِ وضعیت کتب و مقاالت و عدم طراحی 

مانده است. عالوه بر آرای  ( باقیAzadarmaki, 2008یف )سازمان مناسب برای انجام وظا

شناسان و شناسی در ایران، حضور کمرنگ جامعهی معضالت جامعهنظران درباره این صاحب



 

 

 

 

 

 
 

 9900،پاییز09،شماره72سال،()علميفصلنامهعلوماجتماعي 999
 

گذاری آموزشی و پژوهشی، باقی ماندن و  ی سیاستعمده های  های علمی در زمینه انجمن

شناسی در میان علوم مختلف نازل جامعه رو به تزاید بودن مسائل اجتماعی در ایران، جایگاه

، 7و شاخص پایین تولید مقاالت علمی در علوم اجتماعی نسبت به کل مقاالت علمی

ی شناسی در ایران باشد تا با مداقهتواند دلیل موجهی برای بازنگاه به وضعیت جامعه می

 با آن روبرو شویم. مسألهبیشتری در سطح یک 

چنین باید گفت که اولین هدف هر پژوهشی قیق همدر مورد اهمیت و ضرورت تح

کسب آگاهی و شناخت بیشتر در گرایش مربوطه است که در نهایت منجر به شناسایی 

خورد. شود. این ضرورت، در مورد پژوهش حاضر نیز به چشم میمعضالت و موانع می

علوم انسانی و  هایبرانگیزترین رشتهترین و چالشی یکی از مهمضرورتِ کندوکاو درباره

ی آکادمیک، کامالً پرسش از چگونگی وضعیت آن پس از هفتاد سال حضور در عرصه

که در باال -ی موجودچنین ضروری است که با توجه به پیشینهرسد. همبدیهی به نظر می

این پرسش مطرح شود که چطور ممکن است با وجود بیش از هفت دهه که از  -ذکر شد

ای که در آن تحوالت اجتماعی بسیار مهمی گذرد، در جامعهایران میشناسی در عمر جامعه

، انقالب 04همچون انقالب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت، اصالحات ارضی دهه 

اسالمی و جنبش اصالحات رخ داده و مفاهیم متناظر با آن در جامعه بازتاب یافته است 

ای که نفوذ علوم اجتماعی در در جامعه )مفاهیمی مثل انقالب، آزادی، عدالت، اصالحات(،

گردد و در دوران رضاشاه در قالب یک طرح در مفهوم سکوالر از علوم آن به مشروطه بازمی

که باید، درک و تبیین  چنان شناسی هنوز نتوانسته آنکند، جامعهاجتماعی بروز پیدا می

شک تالش برای فهم بی ای از این رخدادهای مهم تاریخی و اجتماعی ارائه دهد.بایسته

شناسی در ایران، گام تبع آن معضالت جامعه شناسی و بهمعضالت نظام آموزش جامعه

حلی برای یابی به راه، دست-های آتیدر پژوهش-شناسی و مهمی برای درک موانع جامعه

باشد که درنهایت منجر به فهم صحیح رخدادها و شناسی در ایران میحل معضالت جامعه

 گردد.اجتماعی می امور

 ی تحقیق پیشینه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ست. این شاخص درصد ا 2/0های دیگر علوم انسانی( نسبت به کل، سهم تولید مقاالت علوم انسانی )علوم اجتماعی و شاخه. 7

باشد می 7/21و برای کشورهای انگلستان و ایاالت متحده  0/20، برای کانادا 5/9، برای آلمان 0/9برای ترکیه 

(Farasatkhah, 2010.) ژورنال  1دهد که برای هر یک میلیون متخصص علمیِ آموزش تنها بررسی دیگری نیز نشان می

 .(Lotfabadi, 2008شود )پژوهشی آموزش منتشر می
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های بسیاری صورت گرفته است؛ برای شناسی پژوهشی آموزش جامعهدر غرب در زمینه

شناسی ( بر این باور است که آموزش جامعهFazeli & Sharepour, 2010) 7مثال، کوفمن

که  ای پیش رود که دانشجو را ترغیب کنداز همان نخستین روز کالس بایستی به شیوه

 & Coker( و کوکر )Hudd, 2013ی او ارتباط دارد. هود )محتوای کالس با زندگی روزمره

Scarboro, 1990هایی ( نیز با تأکید بر نوشتن در امر آموزش معتقدند نوشتن یکی از راه

عالوه که  شناختی در میان دانشجویان شود؛ بهتواند موجب تقویت بینش جامعهاست که می

(، بروز خالقیت، تصفیه و Coker & Scarboro, 1990ویت تفکر انتقادی )نوشتن سبب تق

 2سازی با درنظر گرفتن موقعیت اجتماعیهای تحلیلی و تقویت فرضیهپاالیش مهارت

کند که ( نیز در پژوهشی اشاره میBlack& Rechter, 2013شود. میشل بلک ) می

شناسی باید ست که در آموزش جامعهپژوهش، نوشتار و آشنایی با فنون کالمی سه مهارتی ا

شناسی و سپس در اولویت قرار گیرد. تعیین اهداف مشخص و عینی برای دانشجویان جامعه

شناسی کارهایی است که انجمن جامعهارزیابی میزان دستیابی به این اهداف، یکی از راه

ظور سنجش میزان من های علوم اجتماعی بهامریکا در دستور کار اساتید و مدیران دانشکده

 ,.Kalogrides et al(. کالوگریدس )Burawoy, 2005پیشرفت دانشجویان قرار داده است )

های علوم خصوص در حوزه های صحیح آموزش به( نیز بر این باورند که یکی از ویژگی2013

ای هباشد. در این زمینه در ایران، پژوهشانسانی، استفاده از اساتید با تجربه و به روز می

 ,Fazeli & Sharepourپور و فاضلی )توان به شارعکمی صورت گرفته که از آن میان می

شناسی در ایران را به سه دسته کالن، میانی و خرد ( اشاره کرد که مشکالت جامعه2010

ی آموزش ناصحیح معتقدند مدرس اند و از این میان با تأکید بر شیوهتقسیم بندی کرده

ی یادگیرنده وارد شود و به او کمک کند ی قادر باشد تا به تجربه زیستهشناسی بایستجامعه

ی جدیدی درباره خود و جهان اجتماعی بیندیشد. چنانچه ذکر شد، در ایران کار تا با شیوه

های وجود یکی از پژوهش شناسی صورت نگرفته است. بااینزیادی در مورد آموزش جامعه

آموزش »، پژوهش -یز بسیار کمک کرده استکه به پژوهش حاضر ن–صورت گرفته 

پور و محمد فاضلی است که توسط محمود شارع« شناختیشناسی و بینش جامعه جامعه

(Fazeli & Sharepour, 2010 انجام شده است. پژوهشگران با اتکا به کارهای انجام شده )

 د.ان طور خالصه در قالب جدول زیر ارائه نموده در زمینه موضوع کنونی، به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kaufman 

2. Within a social context 



 

 

 

 

 

 
 

 9900،پاییز09،شماره72سال،()علميفصلنامهعلوماجتماعي 997
 

 خالصه پیشینه تجربی موضوع .9جدول 
Table 1: Abstracts of Experimental Background of the Subject 

 هابخشی از یافته نویسنده/گان عنوان پژوهش ش

1 
شناسی و آموزش جامعه

 شناختیبینش جامعه

پور و محمود شارع

 (1389محمد فاضلی )

ه شناسی ایران به سبندی مشکالت جامعهتقسیم

 ی آموزشدسته کالن، میانی و خرد و تأکید بر شیوه

2 

بررسی انتقادی 

فرایندهای تولید علوم 

اجتماعی در ایران )با 

ی تأکید بر رشته

 شناسی( جامعه

 (1390بهاره آروین )

هدف: تبیین ضعف پویایی علوم اجتماعی آکادمیک 

 در ایران

-هیافته: وجود اختالل در مکانیزم منازعه بر سر سرمای

ی نمادین در میدان اکادمیک علوم اجتماعی نسبت 

 اجتماعی.-به سنت روشنفکری سیاسی

3 

شناختی بر تأملی معرفت

شناسی آکادمیک جامعه

 در ایران

علیرضا جوادی و 

 (1390ابراهیم توفیق )

هدف: بررسی وضعیت تکوین یا عدم تکوین سنت 

 شناسی آکادمیک ایرانفکری حاکم بر جامعه

 شناسی ایرانوجود سنخ در جامعه یافته: عدم

4 

شناسی موانع رشد جامعه

ی ی سدهدر خاورمیانه

 اخیر

 (1391کامران ربیعی )

شناسی در خاورمیانه تحت  بررسی موانع رشد جامعه

تأثیر شرایط سه حوزه ساخت سیاسی و حکومت، 

 اقتصاد و حوزه اجتماعی فرهنگی سده اخیر

: ظهور یافته: درباب حکومت و ساخت سیاسی

های اقتدارگرا و ایدئولوژیک شدن قدرت حکومت

به بعد و خیزش اسالم سیاسی  1960سیاسی از دهه 

/ در حوزه اقتصاد، برون زابودن توسعه 1970در دهه 

گذاران  اقتصادی و مسائل ناشی از آن و تمایل سیاست

به پیشبرد مدرنیزاسیونِ فارغ از مدرنیسم اجتماعی/ 

رهنگی: ضعف جامعه مدنی، ف-درباب حوزه اجتماعی

فقدان حوزه عمومی قدرتمند و حل نشدن مشکل 

تعارض میان سنت و مدرنیته در حوزه اندیشه و 

 جامعه.

5 

شناسی در آموزش جامعه

-ایران؛ مشکالت و فرصت

 ها

تقی آزادارمکی 

(1388) 

ها و ها، قوتوخیزها، ضعف هدف: بیان روندها و افت

شناسی، بیان معهمناقشات در ارائه و آموزش جا

 های اصلی و آینده آن در ایرانسنت

یافته: وجود دو سنت کالسیک و جدید در 

شناسی ایران و شرح اختالف نظرهای این دو  جامعه

سنت در آموزش مفاهیم اصلی و تهیه متون مناسب 

 برای انتقال مفاهیم به دانشجویان

6 
پردازی: فقر نظریه

پیشنهاد مدلی تحلیلی 

یعقوب موسوی، مریم 

رحیمی سجاسی 

-ی مدلی برای تبیین وضعیت رشد جامعههدف: ارائه

 شناسی در ایران
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 هابخشی از یافته نویسنده/گان عنوان پژوهش ش

وضعیت رشد  برای تبیین

 شناسی در ایرانجامعه

ها: استخراج دو ویژگی ساختاری و معرفتی یافته (1389)

-تمایزپذیری و یکپارچگی در تبیین رشد جامعه

 شناسی ایران

7 

شناسی و آموزش جامعه

ریخی: کاربست بینش تا

 رایت میلزی سینظریه

محمدعلی زکی 

(1392) 

هدف: نشان دادن کاربرد بینش تاریخی میلز در 

 شناسی در ایرانآموزش جامعه

ها: هرچه بینش تاریخی دانشجویان از طریق یافته

شناسی در ایران افزایش یابد، به فرآیند آموزش جامعه

یل ی تحقق عملی شناخت و تحلهمان نسبت زمینه

ی ایران از سوی دانشجویان بیشتر تحقق جامعه

 خواهد یافت.

8 
بحران علوم اجتماعی و 

 گفتمان پسااستعماری
 (1390ابراهیم توفیق )

 هدف: تبیین و تحلیل بحران علوم اجتماعی در ایران

یافته: چیرگی آمپریسم و پوزیتیویسم خام، تولید 

 شرط فهم و دستیابی دانش سنجشگرانه را، که پیش

به واقعیت اجتماعی متکثر و ترکیبی است، ناممکن 

 ساخته است.

9 
جوانان و بیگانگی 

 تحصیلی دانشگاهی

محمدسعید ذکایی، 

محمدجواد اسماعیلی 

(1390) 

هدف: کشف و شناسایی دالیل و چگونگی از 

خودبیگانگی دانشجویی، بیگانگی در فرایند تحصیل، 

ر کل اساتید و دانشجویان و انسان دانشگاهی و د

 فرهنگ و اجتماع دانشگاهی و پیامدهای بیگانگی

های اصلی تجربه بیگانگی تحصیلی و ها: مؤلفهیافته

دانشگاهی ضمن ارتباط و تأثیرپذیری مستقیم از 

سیاست فرهنگ، آثار و پیامدهای اجتماعی، روانی و 

 اقتصادی مهمی در زندگی دانشجویان دارد.

10 
شناسی علم جامعه

 ز در ایرانبرانگیمناقشه

تقی آزادارمکی 

(1389) 
 شناسی در ایرانهدف: بررسی وضعیت جامعه

11 

دانشگاه و آموزش عالی؛ 

منظرهای جهانی و 

 های ایرانی مسأله

مقصود فراستخواه 

(1389) 

هدف: کاوش در مسائل دانشگاه و آموزش عالی 

عنوان یک نهاد اجتماعی مهم و اثرگذاری آن در  به

ح مسائل هویتی، فرهنگی و چنین شرجامعه و هم

اقتصادی مرتبط با دانشگاه و طرح مسائلی چون 

سازی و چالش فرهنگ  جهانی شدن دانش، بومی

 بومی با فرهنگ جهانی.

12 
های نامهبررسی پایان

شناسی انقالب از جامعه
 (1380محمد فاضلی )

ب از شناسی انقالهای جامعهنامههدف: بررسی پایان

-شناسی علم با تأکید بر وضعیت جامعهدیدگاه جامعه
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 هابخشی از یافته نویسنده/گان عنوان پژوهش ش

 شناسی و ناکارآمدی آن در ایران شناسی علمدیدگاه جامعه

شناسی ایران ها در جامعهنامه: نگارش پایانیافته

-سهمی در ایجاد اجتماع علمی ندارد. گذراندن برنامه

گیری هویت فردی های درسی فعلی، موجب شکل

او با بقیه  شناس و تمایزعنوان یک جامعه دانشجو به

 شود.نمی

13 
ارزیابی وضعیت کنونی 

 شناسی در ایرانمردم

منیژه مقصودی 

(1377) 

 شناسی در ایرانهدف: بررسی وضعیت کنونی مردم

ای زنده و ارگانیک میان یافته: نیاز به ایجاد رابطه

 شناسیهای مردمهای عملی و نظریهتجربه

 

شده به  های انجام تراق پژوهش حاضر را با پیشینهنماید تا فصل اف بعدازاین بخش بایسته می

های صورت گرفته، ای بیان نماییم؛ یکی از وجوه متمایز این پژوهش از پژوهش طرز خالصه

ای مانند پدیدارشناسی، نگاه در راهبرد روشی است که اتخاذ کرده است. نظریه زمینه

را در رأس کار خود قرار  فرض به موضوع موردمطالعهواسطه و عاری از هرگونه پیش بی

ای، رویکرد پدیدارشدن یا ظهور دهد. درواقع ازآنجاکه رویکرد لحاظ شده در نظریه زمینه می

پرداخته یا بر اساس  است، پژوهشگر مجاز نیست تا طرح پژوهشی خود را با مفاهیم از پیش

آن، خود در یافته آغاز کند. بلکه باید اجازه دهد تا طرح تحقیق و مفاهیم طرحی ساخت

 & Straussها و از طریق تحلیل کیفی پدیدار شود )تدریج از درون داده جریان پژوهش و به

Corbin, 1998, 55( دنزین .)Denzin, 2017سازی روشی کند که مفهوم( خاطر نشان می

( نیز معتقد است این Patten, 1981کند. پاتون )جدید برای نگریستن به دنیا فراهم می

های مفهومی را تعریف کرده و آن را شکل ستند که محتوای نظریات و نظممفاهیم ه

دهند تا روشی جدید برای نگریستن به دنیا ایجاد کنند. از دیگر وجوه متمایز پژوهش  می

شناسی از واسطه به آموزش جامعهحاضر از کارهای صورت گرفته، نگاه مستقیم و بی

ی کنشگرانِ درگیر در فرایند آموزش است. غالب ی شهودی و تجاربِ زیستهی تجربهدریچه

فرض نظری و به کدام بدون پیش محور بوده و هیچمند و فرضیهکارهای صورت گرفته نظریه

چنین اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی و اند. همی آموزش نرفته مسألهشکلی خام به سراغ 

ی  ای ازجمله وجوه متمایزکننده تحقیق و راهبردِ روشی نظریه زمینه مسألهبرقراری پیوند با 

هایی که نگارندگان بسیار از تر رفت، یکی از مقاله طور که پیش پژوهش حاضر است. همان

 & Fazeli« )شناختیشناسی و بینش جامعهآموزش جامعه»ی اند، مقالهآن وام گرفته
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Sharepour, 2010شناسی تأکید کرده و مشکالت جامعه( است که بر آموزش جامعه-

های این ی کالن، میانی و خرد تقسیم کرده است. از نوآوریشناسی ایران را به سه دسته

-شناسی است. تمامی کارهای صورتی آموزش جامعهمسألهی آن به پژوهش توجه ویژه

های طورکلی و یا از منظرگاه شناسی بهی فوق، به بررسی وضعیت جامعهجز مقاله گرفته، به

برد بینش تاریخی در آموزش و یا طراحی مدلی برای تبیین نظری گوناگون مثل کار

شناسی در اند. توصیف دقیق از وضعیت آموزش جامعهشناسی پرداختهوضعیت رشد جامعه

 است.بار در این پژوهش حاصل شدهواسطه نخستینگران بیایران از منظرکنش

 روش تحقیق

ی آماری شامل  است. جامعه ایکاررفته در پژوهش حاضر نظریه زمینه روش تحقیق به

ارشد و دکتری سه دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران و تربیت مدرس  دانشجویان کارشناسی

اند. حجم نمونه  احتمالی )گلوله برفی( انتخاب شده است که به شیوه غیر 7090در سال 

دانشجویان که محققین را به اشباع نظری رهنمون ساخت، پانزده نفر بوده است که 

بر این از نظرات هفت  آوری گردیده است. عالوه العات از طریق تکنیک مصاحبه جمعاط

تحلیل  و منظور تجزیه نظر در این زمینه نیز استفاده گردید؛ و در نهایت به استادِ صاحب

 ایم. ها از روش کدگذاری )باز، انتخابی و محوری( سود برده داده

 ای نظریه زمینه حفظ عینیت در

( معتقدند در پژوهش کیفی، عینیت به Strauss & Corbin, 1998ربین )استراوس و کو

ی سخن معنای کنترل متغیرها نیست؛ بلکه به معنای آمادگی برای گوش دادن و اجازه

(. به این معنا که آنچه را Strauss & Corbin, 1998: 65دادن به پاسخگویان است )

منظور، این دو معتقدند که محقق بایستی  تمامی بشنویم. بدین دیگران برای گفتن دارند به

ها در مورد های مختلف در مورد یک رویداد را در نظر بگیرد و به گردآوری داده دیدگاه

ها همچنین اشاره  موضوع مطالعه از طرق مصاحبه، مشاهده و تکیه بر اسناد بپردازد. آن

احد نرسد، بلکه ای ممکن است پژوهشگر به یک نظریه و کنند که در نظریه زمینه می

ها میسر  تواند تنها به نظم مفهومی و بررسی قضایا رسیده و از آن طریق تحلیل داده می

 شود. می
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 ای معیارهای ارزیابی نظریه زمینه

، بخشی فعال از فرآیند پژوهش است 7ای، اعتبارسنجی در راهبرد روشی نظریه زمینه

(Creswell, 2002( کوربین و استراوس .)Strauss & Corbin, 2008معیار قابلیت اعتبار )2 

اند. مقبولیت بدین معنی است ای پیشنهاد داده را برای سنجش میزان کیفیت نظریه زمینه

کنندگان، محقق و  های تحقیق تا چه حد در انعکاس و تبیین تجارب مشارکتکه یافته

استراوس چند  باور است. کوربین و خواننده در رابطه با پدیده موردمطالعه موثق و قابل

اند که بر مبنای آن مقبولیت پژوهش حاضر ارزیابی شاخص مقبولیت را معرفی کرده

 است: شده

کنندگان در تحقیق های تحقیق باید با دنیای تجربی مشارکت. یافته0تناسب .7

های آمده باید ریشه در داده دست دیگر مدل نظری به عبارت تناسب داشته باشد؛ به

ها وفاداری  باشد. برای تحقق این امر در این پژوهش در تمامی تحلیل شده داشته آوری جمع

 آوری شده دارند.های جمعها کامالً ریشه در دادهاست و تمامی یافتهها حفظ شدهبه داده

های تحقیق هم باید به دانش موجود در حوزه ها. یافتهیافته 0کاربردی بودن .2

های پیش رو در ای درک و مدیریت عملی موقعیتموردمطالعه بیفزاید و هم بتوان از آن بر

تنها منجر  حوزه مربوط استفاده کرد. نویسندگان این مقاله براین باورند که این پژوهش نه

به افزایش دانش نظری در این حوزه از طریق فراهم آوردن درکی جامع از واقعیت آموزش 

ها منجر به شناخت  از مصاحبه آمده دست های به شود بلکه داده شناسی در ایران میجامعه

شناسی خواهد شد. برای مثال، آنجا که بحث از مدیریت ها و نقاط ضعفِ آموزش جامعهخلل

عدم استقالل دانشگاه از فضای "ی شود، مقولهشناسی میعملی در حوزه آموزش جامعه

ای هکه ریشه در سیاست "شناسیآشفتگی ساختاری آموزش جامعه"و یا مفهوم  "امنیتی

شناسی در ایران کلی نظام آموزش در ایران دارد، ما را به درک بهتر از وضعیت کنونی جامعه

 کند.رهنمون می

یافته و  ها باید کسب مفاهیمی مناسب و پرورش. یکی از نتایج تحلیل5مفاهیم .0

افزاید. در این معرفی مفاهیم جدید باشد که بر ارزش نظریه و استحکام نظم مفهومی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Validation 

2. Credibility 

3. Fit 

4. Applicability 

5. Concepts 
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درک روابط میان »، «خودتنظیمی و خودگردانی دانشگاه»، مفاهیم بدیعی چون تحقیق

تواند به شده است که می معرفی«« ای شدن دانشذره»و « تاریخ جامعه و سرگذشت فردی

 درک پدیده موردمطالعه کمک کند.

دهد. درواقع باید به زمینه ای در زمینه خود رخ می. هر پدیده7زمینه مفاهیم .0

های صورت گرفته و مفاهیم و شده و تحلیل های گردآوریه ویژه کرد. دادهتحقیق توج

شناسی ایران ریشه آمده در این تحقیق تماماً در بستر آکادمی جامعه دست های بهمقوله

 دارد.

ای با خود به همراه داشته و ترسیم . آیا خطوط داستان جریان منطقی2منطق .5

داستان وجود ندارد که خواننده را با ابهام مواجه  هایی در منطق خطوطکنند؟ آیا شکافمی

ها و به دست آمدن نظم سازد؟ جهت تحقق این معیار، تالش شده فرایند تحلیل داده

قدم برای خواننده به تصویر کشیده شود تا خواننده در جریان منطق به وجود  به مفهومی قدم

 مشاهده است. قابل گیریآمدن این نظم قرار بگیرد. این امر در قسمت نتیجه

ها تشریح شود.  . برای افزایش غنای پژوهش باید جزئیات مفاهیم و مقوله0عمق .0

ها دهنده مقوله برای رسیدن به این معیار در این پژوهش تمامی مفاهیمی که تشکیل

 اند. شده ها ارائهها و ابعاد مقولههستند و ویژگی

ها به او شد و نسبت به آنچه دادهها گشوده با. محقق باید در برابر داده0حساسیت .1

شده  ها، تعصبات و اهداف محدود از پیش تعیینفرضگویند حساس باشد و نگذارد پیشمی

مسیر پژوهش را هدایت کند. یکی از موارد بسیار مهمی که در این تحقیق همواره به آن 

ز های شخصی و نظری است. افرضتوجه شده است، پرهیز از سوگیری و دخالت پیش

همین رو بود که در این پژوهش، با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسی و مراجعه به خود واقعیت، 

تالش شد تا پرسش تحقیق به شکلی خام و کلی مطرح شود و در حین فرایند تحقیق نیز 

شده نتیجه را از قبل تعیین نکنند. همچنین محققین تالش  اهداف جزئی از پیش تعیین

ها و انتظارات خود داوریی نتایج نیز نسبت به پیشلیل و ارائهاند تا هنگام تحکرده

 ها آگاهی پیدا کنند. بیندیشند و نسبت به آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Contextualization of concepts 

2. Logic 

3. Depth 

4. Sensitivity 
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ها، منظور فراموش نکردن گفته ها به. استفاده از یادنوشت7هااستناد به یادنوشت .8

هرجا های تحلیلی الزم است. در این تحقیق نیز ها و یادداشتها، مشاهدات، و ایدهمصاحبه

شده و در فرایند تحلیل نیز هر جا که مناسب یافت شد  ها استفادهکه الزم بود از یادنوشت

 است.ها استناد شدهبه این یادنوشت

 کدگذاری باز: 

سازی، هاست که به خردکردن، مقایسهکدگذاری باز، بخشی از فرایند تحلیل داده

ها به پردازد. در کدگذاری باز ابتدا دادهها میبندی داده پردازی و مقولهگذاری، مفهوم نام

(. این کار Strauss & Corbin, 1998شوند )واحدهای معنایی مختلف شکسته می

ی هرکدام از وقایع و رخدادها سؤاالتی را مطرح شود که محقق دربارهصورت انجام می بدین

وقایع و رویدادها در  مثال، این چیست؟ و یا نمایانگر چه است؟ درنهایت، عنوان سازد. بهمی

 شود.اند یک اسم اختصاص داده میهایی که مشابهفرایند کار مقایسه شده و به آن

در این رویکرد، منظور از واحد معنایی، مفهومی است که بر جمله یا پاراگراف یا هر  

نه با من در دانشگاه ناعادال"کند. برای مثال برای اشاره به جمله قسمتی از داده داللت می

عدالتی استفاده کرد. این مفهوم برچسبی است  توان از مفهوم احساس بی، می"شودرفتار می

تر، کدگذاری باز فرایندی تحلیلی است که با شده است. به عبارت دقیق که بر این جمله زده

شوند. در این فرایند ها کشف میها در داده آن 0و ابعاد 2هاها شناسایی و ویژگیآن مفهوم

ی موردمطالعه و ابعاد و متغیرهای مربوط به پدیده، شناسایی، های کلی پدیدهگیویژ

 شوند.بندی میگذاری و طبقه نام

 کدگذاری محوری

ای است. هدف این  ها در نظریه زمینهوتحلیل داده کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه

( Strauss & Corbin, 1998: 146ها )مرحله آغاز کردن فرایند از نو کنارهم گذاشتن داده

های تولیدشده در مرحله کدگذاری باز است. کدگذاری محوری و برقراری رابطه بین مقوله

عنوان مقوله اساسی یا اصلی قرار داشته و سپس سایر  بر تمرکز و تعیین یک مقوله به

ها در شوند. در این نوع کدگذاری، دادهعنوان مقوالت فرعی به آن ارتباط داده می مقوالت به

های غنی و پرورده و مرتبط شکل شوند و مقولهها و ابعاد به هم وصل میسطح ویژگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Evidence of memos 

2. Properties 

3. Dimensions 
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. در کدگذاری باز پس از تعریف مقوله Strauss & Corbin, 1998: 145-147گیرد ) می

ها انواع شرایط تأثیرگذار بر مقوله محوری شامل شرایط محوری، با کدگذاری مجدد داده

هایی که برای اداره، کنترل یا پاسخ ها و واکنشگر، کنشرایط مداخلهعلی، زمینه و بستر، ش

-ها نیز تعریف می آیند )راهبردها( و پیامدهای ناشی از آنبه مقوله محوری به وجود می

ای را با توان گفت که با استفاده از کدگذاری محوری، محقق مقولهشوند. به عبارتی می

ر آن شده، بستری که مقوله درون آن قرارگرفته و مشخص کردن شرایطی که منجر به ظهو

 دهد.شود، توسعه میوسیله آن با مقوله برخورد میهای عمل/تعاملی که بهاستراتژی

 کدگذاری انتخابی

کدگذاری انتخابی به معنای یکپارچه کردن و پاالیش نظم مفهومی است که از طریق کشف 

نمایانگر مضمون اصلی پژوهش است.  ی مرکزیپذیر است. مقولهمقوله مرکزی امکان

دهد کل پژوهش ریزد و نشان میها را در چند کلمه میی مرکزی حاصل همه تحلیل مقوله

 (.Strauss & Corbin, 1998در مورد چیست )

 های تحقیق یافته

گرفته به تفکیکِ تیپ استاد و  های انجام نتایج ماحصل از کدگذاری باز و انتخابی مصاحبه

باشد. برای درک بهتر چگونگی ایجاد این جداول و نشان  صورت جداول زیر می هدانشجو، ب

های ی به دست آمدن مفاهیم در فرایند کدگذاری باز در این تحقیق، گزیدهدادن نحوه

 ایم:ها را آوردههایی از مصاحبهمستندی از بخش

نه وارد دانشگاه اصفهان شدم که خب خیلی تعدادمون زیاد بود. روزا»... 
تعداد زیاد ] شدیمتایی می 744 -94نفر و ما کل یک دوره  55نفر و شبانه  05

های روزانه و شبانه  و به لحاظ دوره [همان] دانشجو[ کالس بسیار شلوغ بود
تونستن کردن، میها اگر زودتر انتخاب واحد میمختلط بود؛ یعنی شبانه

های عصر م سر کالسشدیم بریهای صبح رو شرکت کنن و ما مجبور می کالس
. سر [«کدجنینی»احساس نابرابری، ] کردمشدت احساس نابرابری می و من به

ها کارنوشت تعداد] خواستنها هم اساتید اصالً کار زیادی از ما نمیهمین کالس
خواستن، اصالً به و اون تعدادی هم که کارتحقیقی می [و تحقیقات کالسی

.. ببین آخه با اون [بینی کار دانشجویانعدم باز] دادن کارهای ما بها نمی
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 تا کار تحقیقی رو بخونه و تصحیح کنه؟ 94تونه جمعیت، کدوم استادی می
 «.هاش رو هم نمی رسه نگاه کنه. حتی عنوان[تعداد زیاد دانشجو]

احساس »، «تعداد زیاد دانشجو»محققین برای این قسمت از مصاحبه، مفاهیم 

عدم بازبینی کار »و « ها و تحقیقات کالسیتعداد کارنوشت»، «ننابرابری در میان دانشجویا

شونده ذکر کرده، طور که مصاحبهاند؛ زیرا همان را انتخاب کرده« دانشجویان توسط اساتید

یکی از مشکالتی که در دانشگاه با آن روبرو بوده است، تصحیح نکردن کارهای تحقیقی 

هامات درس موردمطالعه به وی است. به عبارتی توسط اساتید و گوشزد نکردن ایرادات و اب

ها را در ذهن و  عنوان دانای کل، مطالبی را عرضه کرده و دیگر بازتاب آن استاد، گویی به

ی گونه گفتگو و بحثی در حوزهاست. در نتیجه هیچادراک دانشجو پیگیری نکرده

ست که از دید موردمطالعه بین استاد و دانشجو شکل نگرفته است. الزم به ذکر ا

کاری استاد، که به خاطر تعداد زیاد پذیرش شونده، این مشکل نه به خاطر کم مصاحبه

دهد تا به بررسی کارهای دانشجویان بوده است که عمالً این فرصت را به استاد نمی

است که بر « احساس نابرابری»شود، تحقیقی دانشجویان بپردازد و درنهایت آنچه حاصل می

 شود.است، در ذهن دانشجو حک میای که داشتهاساس تجربه

تر در کنار یکدیگر قرار داده شدند تر و کلیدر مرحله بعد مفاهیم تحت نامی انتزاعی

و « ها و تحقیقات کالسیتعداد کارنوشت»ها را تشکیل دهند. برای مثال مفاهیم  تا مقوله

ها  ذاری بر روی دادهگ که از برچسب« عدم بازبینی کار دانشجویان توسط اساتید»

قرار گرفتند. این « تقویت مهارت نوشتن»تر اند، همگی تحت مفهوم کلی آمده دست به

گیرد و در سطح انتزاع باالتری نسبت به این  مفهوم، تمامی مفاهیم ذکرشده را در برمی

 مفاهیم قرار دارد.. یکی دیگر از دانشجویان در این زمینه گفته است:

خواستن واسه آخر ترم نوشتیم، بعضی از اساتید یه چیزایی مینمیما تقریباً هیچی »

کردیم و حتا اونها رو هم استاد نگاه دادن، اونها هم معموالً کپی میولی اصالً بهش بها نمی

دونند که دانشجو کار خوب کرد. انگار استاد و دانشجو هردو پذیرفتند. اساتید مینمی

ه استاد انتظار زیادی نداره. اصالً امکان نوشتن برای دونده، دانشجو هم میتحویل نمی

 «.شهدانشجو، اصالح و بازگشت از طرف استاد و بازبینی برای دانشجو فراهم نمی

آمده است،  دست یکی دیگر از مقوالتی که از نتایج کدگذاری باز دانشجویان به

اس از آن ارائه توان آن را با تعریفی که هابرماست که می "گیری حوزه عمومی شکل"

گیری ارادی شکل»ی عمومی برای هابرماس، از یک وضعیت دهد بررسی کرد. حوزه می
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 ,Baertیا بحث آزاد و به دور از اکراه و اجبار در میان افراد برابر حکایت دارد )« گفتمان

های ما به چشم شوندگان، در دانشگاهی مصاحبه(. چیزی که با استناد به گفته29 :2005

کند حد واسط میان دولت رسمی خورد. حوزه عمومی که هابرماس از آن صحبت مینمی

)اقتدار عمومی( و حوزه خصوصی است و کارکرد فعال اجتماعی آن وابسته به تمایز قطعی و 

(. یکی از دانشجویان در این زمینه Craib, 2015: 297-309جدایی این دو حوزه است )

 گونه گفته است: این

اش به رسمیت فیزیکی تأثیر زیادی دارد. به میزانی که حوزه عمومی قطعاً فضای»

ها و هم فضای خارج  کالس شناخته شود. دانشگاه چمران فضای خیلی خوبی داشت هم

ها؛ اما دانشگاه عالمه مثل دبیرستان است. برای دانشگاه تهران حوزه عمومی را کالس

یری منطق کنش ارتباطی در درون گتوان تا حدودی تعریف کرد. اگر مقصود، شکل می

های تهران، شیراز، اهواز و شمال ای که در دانشگاهحوزه عمومی است، با توجه به تجربه

شناسی در توانم بگویم این فضا محدود به دانشگاه تهران است. به نظر من جامعهداشتم می

ه من سایر شود تا در متن فضاهای رسمی. در تجربمتن این فضاها بیشتر آموخته می

دهند. تنها یک منطق خاص زندگی روزمره در آن ها چیز خاصی را به افراد نمیدانشگاه

کننده هم  ی عمومی به معنای فضایی راحت و سرگرمحاکم است. در دولت قبلی حتا حوزه

توان دید که حوزه عمومی به معنایی که در آن کنش ارتباطی شد. درنهایت میسرکوب می

شود و یا بسیار جهان دانشگاه، در فضاهای دانشگاهی ما دیده نمییستشکل بگیرد و ز

کند. این ضعیف عمل کردن نه به خاطر ماهیت آکتورها و کنشگران آن ضعیف عمل می

کند. اینکه ها سلب می گیرد این امکان را از آنها را دربر می است، که ساختاری که این

اس از حضور حراستی وجود دارد، این ارتباط را به کنند و هرها افراد را کنترل میدوربین

 «.کندمعنای هابرماسی آن تحریف می

ی حوزه عمومی نظارت بر دولت و شفاف کردن تصمیمات سیاسی یکی از اهداف اولیه

هایی که در و اداری است. سرشت دانشگاه نیز به شکلی است که در آن، عالوه بر آموزش

نشگران آن بایستی قادر باشند تا در فضاهای گوناگون شود، کهای درس داده میکالس

کس را امتیازی نسبت به دیگری در آن فضا نباشد. حوزه عمومی  شرکت کنند و هیچ

موردنظر هابرماس، ریشه در حوزه خصوصی دارد. به این معنا که در دانشگاه نیز باید 

وگوها گرد هم در گفت عنوان افرادی خصوصی(هایی فراهم باشد تا دانشجویان )به امکان

توانند ای عمومی را تشکیل دهند. در این پیکره عمومی دانشجویان میآیند و بتوانند پیکره

ای مسائل و موضوعات موردعالقه عمومی را به بحث و بررسی بگذارند. این عرصه، عرصه
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طقی و نه اختالف نظرات آرا و افکار را از طریق بحث و استدالل من»توان است که در آن می

از طریق توسل به جزمیات جا افتاده و یا با توسل به احکام سنتی صادره از سوی عرف و 

ی قدرت بیشتر هر چه حوزه عمومی بیشتر گسترش یابد و هر چه حوزه«. عادات حل کرد

ترین یابد. مهمدر آن جذب شود، زمینه عقالنی شدن دولت و سیاست بیشتر گسترش می

باور هابرماس رهایی از حوزه اقتدار دولتی است. هابرماس معتقد  شاخص حوزه عمومی به

وگو و تعقل آزاد است و امکان است گسترش حوزه عمومی درواقع تابع پیدایش امکان گفت

هایی است که در آنجا افراد ای پیش از هر چیز مستلزم ایجاد مکانوجود چنین حوزه

شوندگان ضعیتی که با استناد به مصاحبهبتوانند کنش ارتباطی خود را نمایان سازند. و

چنین به چگونگی تضعیف های ما روبه ضعف است. هابرماس همتوان گفت در دانشگاه می

کاری  های حزبی و دستحوزه عمومی اشاره کرده و معتقد است که دخالت دولت، سیاست

می به کند و درنهایت حوزه عمومرور تضعیف می های جمعی حوزه عمومی را بهرسانه

 (.Jalaeipour 2013, Milner & Bravit, 2006شود )عنصری ایدئولوژیک بدل می

 دهد:ی یکی دیگر از دانشجویان این اطالعات را به ما میی زیستهتجربه

چیزش. نه تشکلی نه عالمه دبیرستان بود. از معماری گرفته تا... همه»
اه تهران را بیشتر فضایی برای گفتگو. در نسبت با عالمه من فضای دانشگ

دوست داشتم. حداقل بوفه و کوریدور و حیاط پشتی بود. فضاهای حداقلی 
ترین های معمولی تا علمیها با هم گفتگو کنند. از حرفداشت که بچه

کرد. مباحث. به نظر من خیلی خوب بود. چون سرزندگی و شادابی ایجاد می
کرد. ودن رو ایجاد میگرفت و ناگزیر حس فعال بهای مهم شکل میدیگری

شد حس کنم که در شد باعث میسرزندگی که از وجود این فضاها ناشی می
ی دیگری هستم و باید فعالیت خودم رو بیشتر کنم و واقعاً معرض نگاه خیره

 «.کردم خیلی زیاد بخونمسعی می

شد، یکی از مسائل مهمی که در پاسخ تمامی دانشجویان و اکثر اساتید دیده می

را بر گردن دیگری انداختن بود. اکثر اساتید معتقد بودند که دانشجویان، دانشجویان  سألهم

گیرند، از سویی دیگر تمامی دانشجویان ها را جدی نمیکوشایی نیستند و کالس

شونده بر این باور بودند که مقصر اصلی برای انگیزه نداشتن دانشجویان، اساتید  مصاحبه

ای ورای این کشاکش توجه داشته باشیم. چیزی  مسألهواداشت تا به هستند. این امر ما را 

که امروزه در علوم  طوری یادکرد. مفهوم قدرت به« قدرت»ی توان با واژهکه از آن می
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هایی که مردم در زندگی روزمره تصمیم»رود، از نظر میلز عبارت است از کار میاجتماعی به

های درس، (. اینکه در دانشگاه و کالسMills, 2000) «گیرندو یا حوادث دوران خود می

گردد که چه کسانی شود، بیشتر به این بازمیشود یا نمیبرخی از این تصمیمات گرفته می

در گرفتن یا نگرفتن این تصمیمات دخیل هستند. یکی از دانشجویانی که در مقام استادی 

 ی خود گفته است:کند در مصاحبهنیز تدریس می

بخواهم با شجاعت حرف بزنم بگذارید دانشجو را تبرئه کنم.  من اگر»
کند. من به جرأت تر میموقعیت دوگانه خودم شاید این قضاوت را راحت

کند ولو اینکه با یک کالس ای یک استاد حکم میگویم که اخالق حرفهمی
روح طرف است، آنچه را که در مقام یک استاد باید بیرون بریزد، بیرون بی
ای است. خواهد، به نظرم حرف ساده لوحانهزد. این حرف که دانشجو نمیبری

دانشجو حتا اگر نخواهد هم استاد در مقام استاد موظف است. استاد باید 
ای بوده و در چارچوب عمل کند. استاد حقوق مالی دارای اخالق حرفه

است.  ترین راه توجیهخواهد، سادهگیرد و موظف است. اینکه دانشجو نمی می
اندازد. اگر سلسله مراتب ساله می 79 -78چون مشکل را به دامان جوانی 

قدرت را لحاظ کنیم، قدرت یک استاد در کنترل و مدیریت یک کالس 
 «.بیشتر است



 

 

 

 

 

 
 

 9900،پاییز09،شماره72سال،()علميفصلنامهعلوماجتماعي 974
 

 ، نتایج کدگذاری باز و انتخابی اساتید7جدول 
Table 2: Open and Selective Coding Result (University Teachers) 

 مقــوله مفهــوم خصشــا

 نداشتن برنامه پژوهشی مشخص

  ِآشفتـــگیِ ساختــاریِ آموزش

 شناسیجامعه

 ضعـــــف نهــــــــاد علمی 

 زدایی از علم جامعهتخصص-

 شناسی

 پژوهشی -ی آموزشیبرنامه

 مغشوش

  عدم وجودِ پارادایمِ مشخص

 نظری-پژوهشی

 ی دانشکیفیت و نظم ارائه

ا )پیاده هعملی نشدن پژوهش

 نشدن(

ی تخصص تطابق ضعیف میان حوزه

 و

 ی تدریسحوزه

 هاتنوع حوزه

 تشریح مسائل اجتماعی

 تولید دانش با کیفیت

 اجتماع علمی

 تعداد دانشجویان

 امنیتی بودنِ فضای دانشگاه  نظارت بر اساتید

  خودتنظیمی و خودگردانی

 دانشگاه

 آزادی علمی 

 ِنسبی دانشگاه از  عدمِ استقالل

 فضای امنیتی

 وضعیت دانشجویان

 شدهنیروی انسانی تحمیل

 واحدهای درسی و کورس محتوایی

 نظام و ساختارِ دانشگاهیِ مشوش 

 سیستم دریافت حقوق و مزایا

 طرح درس آموزشی

 ساختار فیزیکی دانشگاه

 سیستم ارزیابی دانشجویان

 نحوه گزینش دانشجویان

 نحوه گزینش اساتید

 محور نبودن مسأله

  یابی علمیمسألهضعف در 
 نحیف بودنِ بینش جامعه-

 شناختی
 پیوند ضعیف با جامعه

 به روز نبودن اساتید

های اجرایی و رابطه میان دستگاه

 کمبودهای مالی  شناسیجامعه

 آموختگانِ جامعهزنیِ دانشپس-

 شناسی

 دسترسی به منابع جدید جامعه مثابه شغلشناسی بهجامعه-

 شناسی

 ی اشتغالهپیوند ضعیف با حوز
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 مقــوله مفهــوم خصشــا

 استفاده از امکانات

 معضالت سیاسی

 وجودِ ساختارِ اقتدارطلب 
  ِعدمِ وجود تفکیکِ ساختاری

 دانشگاه و دولت

 دخالت دین

 قدرت اساتید

 امنیت شغلی اساتید

 ی بروکراسی بر علمغلبه
 کعلمِ بوروکراتی  وارگیِ علمیشیء 

 کیفیت ادبیات علمی

ناهمخوانی موقعیت قرارگرفته و 

 بضاعت علمی
  ناهمخوانیِ دانش، پژوهش و

 تجربه

  مقتضیاتِ محدود کنش

استاد در بستر جامعه -دانشجو

 المللیداخلی و بین

 المللیعدم حضور در حوزه بین

عدم پیوند )یکپارچگی( میان 

 مقاطع مختلف

 

آمده از دانشجویان در جدول زیر مشاهده  دست های به ه کدگذاری باز مصاحبهو نتیج

 گردد: می

 ، نتایج کدگذاری باز و انتخابی دانشجویان9جدول 
Table 3: Open and Selective Coding Result (University Students) 

 مقوله مفهوم شاخص

تشخیص تأثیر رویدادهای اجتماعی در 

ابط میان تاریخ جامعه و درک رو  زندگی شخصی

 سرگذشت فردی

 شناختیبینش جامعه 

های خصوصی و مسائل  تفکیک گرفتاری

 عام اجتماعی

 قدرت تحلیل مسائل روز، اخبار و مجالت
  شناخت ناقص از مسائل اجتماعی

 پیرامون
گفتگو و تحلیل مسائل اجتماعی در خانواده 

 و محافل دوستانه

 ی شدن دانشاذره  شمار واحدهای درسی

 ها و تحقیقات کالسی کارنوشت

 ضعف مهارت نوشتن 
  )انباشت )و نه تولید

 مقاالت علمی

کوشش فردی دانشجو در انجام کارهای 

 کالسی

 برداریکپی

جدیت استاد در خواندن و اصالح متون 
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 مقوله مفهوم شاخص

 نوشتنی

فضای فیزیکی دانشگاه )ساختمان، بوفه، 

 راهروها، حیاط(
 آموزش غیررسمی 

 گیری حوزه لشک

 هاها و انجمنتشکل عمومی

 های جانبی )نشریات و...(فعالیت

 عدم اعتماد به اساتید

 ایکاهش تجارب مکالمه  سطح پایین تعامل علمی دانشجو با استاد اعتمادی به آکادمیبی 

 های اطالعاتیاستفاده از پایگاه

 

 ی محوری مقوله

ها در  های فرعی آن حساب کرد و سایر مقوله توان مقوله می ها را ای که سایر مقوله پدیده

وضعیتِ کنونیِ "ی آورند، مقوله سایه ارتباط با آن معنا و کارکرد خود را به دست می

خورد. تمام  ها به چشم می است. رد این مقوله در تمام داده "شناسی در ایرانآموزش جامعه

ای این مقوله هستند )آموزش غیررسمی،  ها یا شرایط علّی و زمینه مفاهیم و مقوله

وارگی علمی، خودتنظیمی و خودگردانی دانشگاه، آزادی علمی و وجود ساختار  شیء

ای بر آن را تعدیل  گری که تأثیرگذاری عوامل علّی و زمینهاقتدارطلب(، یا عوامل مداخله

ت شغلی اساتید، اعتمادی به اساتید آکادمی، امنیی پژوهشی مغشوش، بیکنند )برنامه می

های عمل/تعاملی اجتماع علمی، تعداد زیاد دانشجویان و ضعف مهارت نوشتن(، یا استراتژی

ی استاد/دانشجو یا میزان قدرت اساتید(، یا پیامدهای حاصل از این برای تحقق آن )دوگانه

راین اعتمادی به اساتید آکادمی(؛ بنابشناختی و بیها )نحیف بودن بینش جامعهاستراتژی

 عنوان مقوله محوری تحقیق انتخاب شد. این مقوله به
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 مدل پارادایمیک پژوهش:

 
 پژوهش کیمیمدل پارادا: 9شکل 

Figure 1: Paradigmatic Model of Research 
 

 

وضعیتِ کنونیِ 

آموزش 

شناسی هجامع

 در ایران

اقص از شناخت ن

 مسائل اجتماعی 

بی اعتمادی به 

 اساتید آکادمی

نحیف بودنِ بینش 

 جامعه شناختی

 

ضعف مهارت 
 نوشتن

 تعداد دانشجویان
 اجتماع علمی

برنامه پژوهشی 
 مغشوش

 قدرت اساتید
امنیت شغلی 

 اساتید

 

-استاد

 دانشجو
آموزش 

 غیررسمی
علم بوروکراتیک 

 خودتنظیمی و
خودگردانی 

 دانشگاه
 آزادی علمی

وجود ساختار 
 اقتدارطلب
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 گیری بحث و نتیجه

کنشگران درگیر شناسی در ایران از منظر سطور زیر، توصیف وضعیت کنونی آموزش جامعه

ودو مصاحبه با دانشجویان و اساتیدی تشکیل شده  با آموزش است. این توصیف از بیست

ارشد و دکتری تحصیل  شناسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسیی جامعهاست که در رشته

ای که از خواهیم بدانیم هرکدام از این افراد با توجه به تجربهکنند. ما میو تدریس می

های درس و فضاهای دانشگاه دارند و اند، چه ادراکی از آموزش و کالسکسب کرده دانشگاه

ی ها از طریق مصاحبهی دادهکنند. عمدههرکدام این تجربه را چگونه درک و توصیف می

ی ی زیستهشده و در گفتگویی باز، از تجربه آوری تک با اساتید و دانشجویان جمع به تک

ها به تکرار به ذهن خطور زی که در خصوص این مصاحبهها پرسش شده است؛ چی آن

کند این است که اگرچه بسیاری از دانشجویان معتقدند دانشگاه تأثیرات زیادی در  می

هایی ها و نقصانی خود را دارای ناکامیشان داشته است، اما تجارب زیستهزندگی روزمره

 دانند.می

مکانِ زیستی است که اثرگذاری آن، از ها  دانشجویان معتقدند دانشگاه برای آن"

ها و محافل های اساتید تا فضاهای مختلف دانشکده مثل انجمنهای درس و آموزشکالس

شود، هرچند بسیاری معتقدند ها را شامل میهای مطالعاتی و بوفهگفتگو و حلقه

. تأثیر های درساند تا در کالسشناسی را بیشتر در فضاهای دانشجویی فراگرفته جامعه

ها،  فضای دانشگاهی بر دانشجویان محدود به خود دانشگاه نبوده و در زیستِ اقامتی آن

ی شدت ملموس است. تجربه ها نیز به ی آنهای دوستانهها و جمعزندگی روزانه در خوابگاه

های ارتباطی هایی که در آن بتوانند کنشی دانشجویان حاکی از آن است که مکانزیسته

نمایان سازند، بسیار کم بوده و امکان ایجاد گفتگو و تعقل آزاد به آن میزان که از خود را 

 اند را نتوانسته برایشان ایجاد کند.دانشگاه انتظار داشته

گیر ساالری و وقتدر این مطالعه ما دریافتیم که اکثر دانشجویان از فرایندهای دیوان

های جای داشتن آزادی بر این باورند که به دانشگاه شکوه کرده و شمارِ غالبِ اساتید نیز

که اساساً جایگزین اصالت  نحوی گیرد؛ بهها تصمیم می جای آن علمی و اجرایی، بروکراسی به

دانند ها دانشگاه را نهادی می مفاهیم آموزش و پژوهش علمی و شایستگی شده است. لذا آن

ا پاالیش سازد. دانشگاه تنها که استقالل چندانی ندارد و قادر نیست تا خودش، خود ر

ی بروکراسی قد خم کرده است. از های غالب شده و زیرِ سلطهابزاری برای تقویت ایدئولوژی

کند، اعتبار دارد و آید که دانشگاه تنها به دلیل مدرکی که اعطا می ها چنین برمیمصاحبه
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دانشگاه در میان چنین شده است. هم در این گذر، به ماشینی برای تولید مدرک تبدیل

کند. مثابه بازوی حاکمیت عمل می شده و به فشرده 7ی پراکتیس و سیاست دوالیه

که دانشگاه، فارغ از کارکردها و کاربردهایش، هست و سعی دارد تا سرشت  درحالی

 اش را حفظ کند. انتقادی

است که اند، این شونده به آن اشاره کردهیکی دیگر از وجوهی که اکثر اساتید مصاحبه

شناسی از آزادی علمی برخوردار نیستند؛ چراکه قادر نیستند دانش مربوط به اساتید جامعه

خود را انتقال و اشاعه دهند، مطالب خود را به چاپ برسانند و نظریات خود را آزادانه نقد و 

 هایی است که معطوف بههای آموزشی دانشگاه تنها درصدد تأمین انگیزهبیان کنند؛ برنامه

شوند. دانشجویان اما ابراز ابزار و کار هستند و معموالً نیز با علوم تجربی و فنی تأمین می

ها کار و  ها را به خواندن متون دست اول سوق نداده و از آن اند که اساتید، آننارضایتی کرده

ای هها معتقدند تعداد دانشجویان هرساله در دوره اند. آنخواستههای نوشتنی نمیفعالیت

تحصیلی مختلف )روزانه، شبانه و شهریه پرداز( افزوده شده و به دلیل سنجش ناصحیح 

ها، سطح کیفی علمی دانشجویان کاهش یافته است. همچنین دانشگاه با افزایش ظرفیت  آن

اند. از سوی دیگر، اساتید نیز خود را ملزم به  دانشجویان، به بنگاهی اقتصادی بدل گشته

شناسی به دانشجویان نکرده و در فرایندی رفت و بازگشتی، هریک گوی تدریسِ تامِ جامعه

شود عنوان پیامد از این امر ناشی می اندازند. آنچه بهخود را در میدان دیگری می

اعتمادی به اساتید آکادمی است. یکی از دانشجویان دکتری معتقد است دانشجویان هیچ  بی

اعتمادی  ندارند و این بی -نِ اصلی نظام آموزشیعنوان حامال به-اعتمادی به اساتید خود

اعتمادی به اساتید در بسیاری از واره درآمده است. ردِ بیها به شکل یک عادت برای آن

ی رویکرد اعتمادی را غلبهشوندگان یکی از علل بیخورد. مصاحبهها به چشم میداده

دانند. یکی از ملی اساتید میی علمی و عپوزیتیویستی و همچنین ایدئولوژیک بر اندیشه

اساتید دانشگاه تهران هم پیرو این بحث معتقد است که دانشجویان اکثراً رویکردهای 

ها را تشویق به کارهای پیمایشِ صرف و  که دانشگاه آن پسندند درحالیانتقادی را می

به دلیل همین دهند که دانشگاه ها نشان میکند. دادهبنیاد میهای بینگریآماریابی و کمی

ی خود یعنی تربیت فکری و انتقادی و ترین وظیفهاعتمادی در نهایت از انجام اصلیبی

 بخشی به کار علمی و پژوهشی دانشجویان وامانده است.نظم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Policy 
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اند که یکی از خألهای موجود در دانشگاه ما، نبود برنامه بسیاری از اساتید تأکید کرده

ای نیز معتقدند که نداشتنِ پژوهشی و آموزشی است. عدههای تحقیقاتی و ضعف در برنامه

پژوهشیِ با کیفیت توسط اساتید و بازتابِ آن به دانشجویان، درنهایت -دستاوردهای علمی

کند. چراکه در این چرخه، همان دانشجویان پس از مدتی، به بازتولید این فرایند کمک می

 ."ی خود خواهند کردهکنند و همین روند را پیشنقش استادی را اخذ می

 یتشکر و سپاسگزار

های دکتر علیرضا دانم که نخست از حمایتی مسئول، وظیفه خود میاینجانب، نویسنده

ارشد تشکر و قدردانی کنم. همچنین،  نامه کارشناسیزند در طول انجام پایانشجاعی

ید که وقت خود را ودو تن از دانشجویان و اسات شک، اتمام این پروژه بدون حمایت بیست بی

در اختیار اینجانب قرار دادند و تجربه زیسته خود را با بنده به اشتراک گذاشتند، میسر 

 ها راهگشای بهبود وضعیت آکادمیک کشور شود. ی آنشد. باشد که تجارب زیسته نمی
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