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شناسی بر اساسِ تجربۀ  شناسیِ الگوهاي آموزشِ جامعه سنخ

(مورد مطالعه: اساتید و دانشجویانِ عانِ دانشگاهی زیستۀ ذینف

  تهران) ها و مؤسسات آموزشِ عالی حضوري و دولتی شهرِ دانشگاه

  

   فرح ترکمان ،مقصود فراستخواه ،مقدمفاطمه عزلتی

  

 )05/11/98، تاریخ پذیرش 26/06/98(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

شناسی است. روشِ تحقیق، کیفی  امعههدف از این تحقیق شناخت الگوهاي آموزشِ ج

ها و مؤسسات آموزش عالی حضوري و دولتی شهر تهران  و جامعۀ مورد مطالعه دانشگاه

ساختاریافته  گیريِ هدفمند و نظري از طریقِ مصاحبۀ نیمه ها با استفاده از نمونه است. یافته

اند. نتایج  آوري شده عشناسی جم نفر از دانشجویانِ دورة دکتري و استادانِ جامعه 31با 

شناسی در جامعۀ مورد مطالعه دارد و  حکایت از تمایزِ میان الگوهايِ آموزشِ جامعه

شناسی را در کالسِ درس و محیط آموزشی در  هايِ کنشگرانِ حوزه جامعه راهبردها و کنش

 )3انتقادي،  )2کالسیک،  )1کند که عبارتند از؛  بندي می پنج الگو تفکیک و صورت

 الگويِ ها نشان داد که یک رفتاري. همچنین یافته-اي وظیفه )5)اجتماعی، 4ربردي، کا

 و ظهورِ کامل هنوز گیري است که نیز در حال شکل  راه در اقتضائیِ و ترکیبی مبهمِ

  است. نیافته استقرار
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  مقدمه 

علم را متفاوت با  و انتقالِ دیتول تیوضعدلیل تنوع دایرة ذینفعانِ دانش، ان امروز بهنظر صاحب

از  شیاز پ شیب یدر آموزش عال يریادگیتبع آن و معتقدند که علم و به کشند یم ریتصوگذشته به

 رشیدانش و مهارت و پذ بیدارد با ترک یصرف فاصله گرفته و سع یِشناخت رفتمع يها دغدغه

بازار و دولت همسو  یدر جامعه مدن نفعیمختلف ذ يها گروه يازهایخود را با ن دیجد يها بچارچو

 يامرنیز  در آموزش علم ییتنوع الگوهمین دلیل و به ها تعامل داشته باشند و با آن دینما

 ،یعی، توزیسفارش يسمت و سوبه پارچه کیو  نواخت کی آموزش از حالت. است ریناپذزیگر

 ۀآن با جامع میارتباط مستق لیدلبه یشناس جامعهآموزش کرده و البته  رییتغ کاربرديي، ا نهیزم

شناسی با  تعامل رشته جامعهتوجهی به کم«. ستین یامر مستثن نیاز ا زین یاجتماع و امرِ یانسان

اثري  توجهی و بی شناسی در بین مردم و مسئوالن با بی شود که جامعه ذینفعان این حوزه باعث می

شناسی را در  همین دلیل برخی از نویسندگان، جامعهکار توسعۀ اجتماعی نیاید و بهمواجه شود و به

  ).3: 1385راد،  (قانعی» اند عنوان یک رشتۀ فاقد اثرگذاري در جامعه و دانشگاه دانستهایران به

و  پور؛ شارع23: 1386؛ فاضلی، 1378 (آزادارمکی، »شناسی ناکارآمديِ جامعه«مفاهیم 

جانیِ  کم«)، 1383راد،  ؛ قانعی1373 ،(عبدالهی» شناسی موانعِ نهادینگیِ جامعه«)، 1389همکاران، 

) 1378(آزاد ارمکی، » شناسی نارساییِ علمِ جامعه«)، 1394(فاضلی،» شناسیِ آکادمیک جامعه

سماعیلی، (ذکایی و ا» بحرانِ مشروعیت علومِ اجتماعی) «1394(اباذري، » شناسی انزوايِ جامعه«

نظر برخی از شناسی در ایران با معضالتی مواجه است و به دهد که رشتۀ جامعه ) تشان می1393

نیافتگیِ  شناسی یکی از دالیل این ناکارآمدي و توسعه هايِ آموزش علم جامعه نظران چالش صاحب

ري از ). از این نگاه ریشه بسیا1386؛ فاضلی، 1390این رشته است (شارع پور و سلیمانی، 

شناسی در بخش آموزش آن است و  بخش زیادي از این مشکالت باید در حوزه  مشکالت جامعه

شناسی نیز از منظر اساتید این رشته دور نمانده  آموزش، درمان شوند. بررسیِ حوزه آموزش جامعه

از  شناسی صورت گرفته است و این تحقیقات هایی در حوزة آموزش و انتقالِ دانشِ جامعه و پژوهش

؛ 1390پور و سیلمانی، گویند (شارع ها سخن می شناسی در دانشگاه وضعیت نامناسبِ آموزش جامعه

-1389 اهللا فاضلی،؛ نعمت1393؛ ذکایی و اسماعیلی،1393- 1383-1392- 1395 قانعی راد،

). در این میان تعاملِ دانش 1386؛ اجاللی، 1378 ؛ آزاد ارمکی،1389-1396 ؛ فراستخواه،1387

را  توان آن هايِ مختلف ذینفع خود نیز چالشی در حوزه آموزش است که می شناسی با گروه معهجا

نظران قرار گرفته است.  شناختی توضیح داد و کمتر مورد توجه صاحب  همچون یک وضعیت آسیب

بري براي حل مسائل، تواند راه شناسی در دانشگاه می واضح است که بهبود کیفیت آموزشِ جامعه

هاي مختلف ذینفع این حوزه از علم باشد. عدم تمایلِ  انتظارات و تأمین نیازهاي گروهگویی به خپاس

شناسی بیانگر  نیازها و انتظارات دولت، بازار، جامعه مدنی از جامعهبرخی از اساتید در توجه به
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  اي گیريِ الگوهايِ آموزشی و تدریس (و پژوهشی) خاصی است که تنها مبتنی بر نیازه شکل

  دانند و با تعهد  هاي پژوهشی فردي آنان است که خود را بدان متعهد می شناختی و برنامهمعرفت

هاي ذینفع و با  شناختی، جداي از نیازهاي روزمره گروه هايِ تئوریک و روش هاي نظري و قالب اندیشهبه

رائۀ پیشنهادهاي سیاستی هايِ خود، ا گرایی محدود خود، دغدغۀ همه فهم کردن اندیشه تأکید بر حرفه

  در حوزة تخصصیِ خود، بیان رأي و تفسیر خود درباره شرایط، انتقاد و اصالح اجتماعی را ندارند. 

شناسی با پذیرش این فرض که امروزه فعالیت علمی  در مقابل دستۀ دیگري از اساتید جامعه

حساب ز رشد جامعه بهعنوان عنصري اصرفاَ یک فعالیت تخصصیِ صرف نیست و در صورتی به

هاي آموزشی و پژوهشی  هايِ مختلف ذینفع باشد، در پارادایم و برنامه آید که در پیوند با گروه می

هاي  جنبهکنند و سعی دارند به خود بر تأمین نیازهايِ دولت، بازار و جامعه مدنی تأکید می

ا این رویکرد که در حوزة شناسی در بیرون از دانشگاه بپردازند و ب کاربردي دانشِ جامعه

هايِ  ها با ارائۀ داده نمایند. آن هاي خود تدریس می گذاري ایفاي نقش کنند، در کالس سیاست

اجتماعی براي مسائلِ ملموس اجتماعی، مشکالت فرهنگی و نهادي موجود در جامعۀ مدنی، بازار و 

  بخشند. یت علمی میهاي موجود مشروع حل راهکنند و یا به هایی پیدا می حل ... راه

شناسی قصد دارد فضاي تعاملِ  این تحقیق با هدف شناخت و توصیف الگوهايِ آموزشِ جامعه

هاي ذینفع را مورد مطالعه قرار دهد و در تالش است تا به این پرسش  الگوهاي آموزش با گروه

ها با  ساس ارتباط آنها را بر ا شناسی در دانشگاه توان الگوهاي آموزشِ جامعه پاسخ دهد: چگونه می

  هاي ذینفعِ دانش، صورتبندي کرد؟ محورهاي انسجام این صورتبندي کدامند؟ گروه

  

  مرور نظري و چارچوب مفهومی

براي درك موضوعِ » حساسیت نظري«منظورِ ایجاد هاي مفهومی و نظري به بررسی پیش زمینه

ه یک میدان در نظر گرفت که در ) دانشگاه را به مثاب1396؛1984گیرد. بوردیو ( تحقیق صورت می

شود. به عبارت دیگر چهار نیرويِ اجتماعی؛ دانشگاه،  آن علم با فشار نیروهاي مختلف برساخت می

شناسی با  دولت، بازار و جامعۀ مدنی سعی دارند به دانش شکل دهند. از این دیدگاه دانش جامعه

موجود در دانشگاه، بازار، دولت و هاي ذینفع  فشار نیروهاي مختلف در این میدان توسط گروه

شود و این چهار نیرو در شکل دادن به آن سهیم هستند. از سوي دیگر  جامعه برساخت می

هاي مختلفی را با نیروهاي اجتماعی مذکور برقرار  شناسی در شرایط اجتماعی مختلف نسبت جامعه

 1تحقیقات بازارسبِ سود و پول بهشناسی را با هدف ک کند. مثالَ ممکن است بازار، دانشِ جامعه می

ها کمک  رهایی جامعه از تسلط قدرتشناسی به تقلیل دهد. جامعۀ مدنی انتظار دارد دانش جامعه

 

١. Market Study 
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هاي بیشتري برخوردار  کند و یا با استثمار اقتصادي مبارزه نماید تا افراد جامعه بتوانند از آزادي

اجتماعی کردن «شناسی، از نوعی  سازي جامعه یسازي و سیاس باشد. جامعۀ مدنی در مقابل تجاري

خاطر خود علم بها علم بهگوید. اجتماعِ علمی به و قرار دادن علم در خدمت جامعه سخن می» علم

دهد و جامعۀ مدنی در این معنا از حاکمیت اهلِ علم نیز گریزان است. دولت با منطق کسبِ  می

  خدمت گیرد. را به شکل دهد و آن شناسی جامعهقدرت و مطلوبیت سعی دارد به

، دانشجویان در کنار کسبِ دانش »پذیريِ دانشگاهی جامعه«بوردیو معتقد است که در فرایند 

هايِ طرح پرسش و  هايِ روحیِ خاص، روش واره و منش هاي کسبِ دانش، عادت ژرف و دقیق، روش

انسان دانشگاهی تبدیل هکنند و ب هاي نظري را نیز کسب می گیري موضعمسئله و رسیدن به

شوند که براي پیشبرد علم، تأمین نیازهاي شغلی و نیازهاي جامعه دائماَ در مسیر یادگیري، یاد  می

، »ناسازي«کارگیري مفهوم  دادن، تولید و اشاعه فکر و اثبات و حفظ وجود خود است.  بوردیو با به

دهد. از نظر او عامالنِ درون  توضیح میهاي جدید ناشی از تغییرِ میدان را  شکاف میان موقعیت

هاي جدید میدان را بفهمند و  ها و اعمالِ خاص هستند و باید موقعیت میدان (که داراي نگرش

واره و  ها باید با میدان منطبق باشد و در صورت عدم توازنِ میانِ عادت وارة آن اشغال کنند) و عادت

تغییرات و افتد. میدانِ دانشگاه باتوجه به سازي اتفاق میمیدان، و تأخیر زمانی براي این انطباق، نا

هاي جدیدي در  هايِ صورت گرفتۀ در تولید و انتقالِ دانش در حال تغییر است و موقعیت دگرگونی

هاي جدید  کند که عامالنِ درون میدان نیز موقعیت آن در حال ظهور است و این امر ایجاب می

» ناسازي«منظور جلوگیري از بروز يِ متناسب با ساختار میدان را بهها واره میدان را بفهمند و عادت

هویت دانشگاهی دانشجویان و پرورشِ انسان دانشگاهی و کسب کنند. استادان براي شکل دادن به

هاي مناسب را به آنان انتقال  واره ها و عادت پذیريِ علمیِ دانشجویان این رشته، منش جامعه

هايِ ذینفع، از بروز ناسازي نیز جلوگیري کنند. لذا  نیازها و انتظارات گروهدهند تا ضمن تأمین  می

  مجهز ساختن دانشجویان رسد درگیري با ذینفعانِ دانش در امر آموزش منجر به نظر می به

هاي ذینفع در اجتماع علمی، بازار، دولت و  هايِ الزم و تأمین تقاضاها و انتظارات گروه مهارتبه

  خواهد شد. » ناسازي« و جلوگیري از بروز  جامعۀ مدنی

شناسیِ دیوانساالرِ  شناسیِ متعهد از جامعه ) با تفکیک میان جامعه1394( میلز رایت سی

 تاریخِ و فردي سرگذشت میان ، از لزوم پیوند»شناختی بینشِ جامعه«غیرمتعهد و طرحِ مفهوم 

شناسیِ دیوانی را نوعی  جامعه گفت و اجتماعی سخن می جمعی در اندیشۀ دانشجویان علوم

نظر او کند و رویکرد انتقادي ندارد. به دانست که تکنسین تربیت می شناسیِ مثله شده می جامعه

سه آرمانِ؛ حقیقت، عقل و آزادي  بند به دانشمند علوم اجتماعی باید داراي رسالت سیاسی و پاي

کردن نباید  ت است ولی تخصص پیداشناسی یک واقعی در جامعه» تخصص«نظر میلز باشد. به

موجب تکه تکه کردنِ علوم اجتماعی شود. تخصص باید بر اساس مسائلِ اجتماعی تعیین شود که 
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علوم ضرورت انسجام بخشیدن بههاست. میلز با توجه بهاین خود نیازمند شناخت کلیۀ رشته

شناسی  سیاسی، اقتصاد، مردم ها مانند؛ علومِاجتماعی، بر اهمیت موضوعِ ترکیب برخی از رشته

ریزي دروس دانشگاهی تأکید داشت و شناسی و روانشناسی، براي برنامه فرهنگی، تاریخ، جامعه

نتیجه هاي پراکنده بههایی در جهت رهایی از تخصصکه در جامعۀ دانشگاهی کوشش نسبت به این

فزاینده در علوم اجتماعی و مثله  شدنِ نمود. میلز مخالف سرسخت تخصصی برسد ابراز امیدواري می

عنوان متخصص در شناسان را به نظر او این امر جامعهشناسی بود چون به تکه شدن جامعه و تکه

  کند.  دهد و استقاللِ فکري آنان را سلب می خدمت صاحبان قدرت قرار می

خالقی و سیاسی عنوان نیرویی اشناسی به جامعه) با هدف تمایز بخشی به1387مایکل بورووي (

شناسی را از یکدیگر  مدار (یا حوزه عمومی)، چهار نوع جامعه شناسیِ مردم و بحث از ضرورت جامعه

شناسیِ  گذار، جامعه شناسیِ سیاست اي، جامعه شناسیِ حرفه کند که عبارتند از؛ جامعه تفکیک می

شناسی؛  یلز از انواع جامعهم رایت بندي دوگانۀ سی شناسیِ انتقادي. او تقسیم مدار و جامعه مردم

را تعمیق بخشید و » شناسیِ غیر متعهد (دیوانی) جامعه«و » شناسیِ انتقادي (متعهد) جامعه«

پذیرد و در  را می علت غیرمتعهد بودن طرد نکرد، بلکه آنشناسیِ دیوانی را به میلز، جامعهبرخالف 

ارد که بین انواع موجود دانشِ دهد. او سعی د شناسی قرار می ارتباط با سایر انواع جامعه

نظر او این شناسی، تعامل و ارتباط برقرار کند تا نقاط ضعف هرکدام را کم رنگ نماید. به جامعه

ولی   چهار نوع دانش با وجود جداییِ نسبی از یکدیگر، داراي هم پوشانی و وابستگی متقابل هستند

کنند. در این دیدگاه انواع  ر قلمرو را اشغال میغالباَ در هر زمان بیشتر دانشمندان تنها یکی از چها

لحاظ رویکردي و هم به لحاظ کارکردي با هم تفاوت دارند ولی در شناسی هم به چهارگانۀ جامعه

طور مثال در درون توان مشاهده کرد، به شناسی را هم می درون هر یک، انواعِ دیگرِ جامعه

نظر او مدار وجود دارد. به هی انتقادي و وجهی مردمگذار، وج اي، وجهی سیاست شناسیِ حرفه جامعه

اي نیز براي بقاي خود نیاز دارد که  شناسیِ حرفه اي مرکزِ ثقل است اما جامعه شناسیِ حرفه جامعه

چالش کنند به مدار و انتقادي مطرح می هايِ مردم شناسی طور مستمر از طریق مسائلی که جامعهبه

شناسی در گرو  دهد که رشد و رونقِ جامعه را مورد تأکید قرار میکشیده شود. بورووي این نکته 

شناسی کوشید، در غیر  رشد همه انواعِ چهارگانه آن است و باید براي حفظ انسجامِ دانش جامعه

-گون به خود بگیرد و بقاي کل مجموعه را به این صورت ممکن است یکی از انواعِ آن شکلی آسیب

  خطر اندازد.

  

  هشپیشینه پژو

معتقد است » ها شناسی در ایران؛ مشکالت و فرصت آموزشِ جامعه«) در مقاله 1387آزاد ارمکی(

لحاظ تاریخی و محتوایی دربردارنده دو سنت کالسیک و جدید است. شناسی در ایران به که جامعه
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ناسانِ ششناسی مطرح و هم چنان از طریق جامعه گیريِ جامعهلحاظ زمانی از بدو شکلسنت اول به

گرایانه لحاظ بینشی، اثباتلحاظ زمانی، تاریخی و بهشناسی، مسلط و به اثباتی بر بخشِ اعظمِ جامعه

شناسی، جدیدتر است و پس از تحوالت بنیادي جامعۀ  گرایانه است. سنت دومِ جامعهو روشی، تجربه

زندگی روزمرة عطوف بهایرانی مانند انقالب اسالمی و اصالحات مطرح شده و بیشتر اجتماعی و م

انجامِ مطالعات کیفی هايِ ترکیبی بهره گرفته و عالقمندي زیادي بهکه از روش مردم است ضمن این

شناسی و  اي که بین جامعه جامعه و رابطهنشان داده است. طرفدارانِ این دو سنت، در نوع نگاه به

 70شناسانِ رسمیِ دانشگاهی تا دهه مسائل و مشکالت واقعی وجود دارد اختالف نظر دارند. جامعه

حل مسائل اجتماعی که به عمدتاً در راستاي آموزش مفاهیم و مبادي علمی تالش کردند تا این

شناسی در آینده، در خطر  نظر آزاد ارمکی جامعهکشور یا پیوستگی با عرصه قدرت بپردازند. به

مطالعات زنان است، زیرا بسیاري از  هایی چون نقد ادبی، مطالعات دینی و افتادن در دامِ عرصه

ها دانشجویانِ جوان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري بیشتر عالقمند به این حوزه

شناسی وارد شده و از  جامعهاند و از یک طرف با فشاري که از طرف سنت کالسیک بهشده

محبوبیت مباحث فرهنگی و ادبی شود و شناسی، تصویري آماري و مهندسی اجتماعی ارائه می جامعه

  در ایران از طرف دیگر، راه را براي این تغییرِ جهت فراهم ساخته است. 

(محمدي و قانعی راد، » شناسیِ استادانِ علوم اجتماعی در دوران پسادانشگاهی گونه«مقاله 

ک، سازمانی هاي آکادمی کنند که در نقش اجتماعی را شناسایی می ) سه تیپ از استادان علوم1393

  عهده دارند. ها را به اند و استادان ترکیبی از این نقش و صنعتی قابلِ تشخیص

نظر دهد. به هاي بین سه نسل دانشگاهی را نشان می ) تفاوت1393راد و همکاران ( تحقیق قانعی

هاي گذشته بیشتر شده اما  نسلاین نویسندگان تولیدات دانشگاهی استادانِ نسل سوم نسبت به

هاي  هدف این تولیدات، نه نفسِ دانش و علم بلکه کسبِ امتیازها و ارتقاي دانشگاهی است. همکاري

شکل صوري است و باید تحت عنوان فرهنگ جدید شکل گرفته در قالبِ کتاب و مقاله، اغلب به

يِ گیر درك شود. در نسلِ اولِِ استادان، امکان بیشتري براي شاگردپروري و شکل» سازي رزومه«

هايِ ارتقايِ استادان و افزایشِ میزان دانشجویان،  وجود داشت اما با تغییِر آیین نامه» استاد«مفهوم 

دلیل رواجِ رابطۀ ترین مسائل دانشجویان تبدیل شده است و به یکی از مهمدر دسترس بودن استاد به

ده است. از سوي دیگر پذیريِ دانشجو توسط استاد ضعیف ش گرایانه، جامعه گرایانه و سود منفعت

دهند دیگر کشف حقیقت نیست و دانشجویان، بیشتر  هدف تحقیقاتی که استادانِ جدید انجام می

اي ارتقاء جاي فرهنگ آرمانی دانشگاه را گرفته است و  نامه اند. فرهنگ آیین گرا شده گرا و مدرك نمره

  دانشگاهیان شده است.  ها موجبِ سلطۀ فرهنگ بازاري در بینِ نسلِ جدید همۀ این

شناسی از یکدیگر تفکیک  را در جامعه» محور حرفه«و » فردمحور«) دو جریان 1397( کاظمی

داند و  کند. جریانِ فرد محور را محدود به دو حوزة روشنفکري (و حوزة عمومی) و آکادمی می می
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ر دو سنت نیرومند کند. او در کنا بازار و آکادمی معرفی میمحور را محدود به جریانِ حرفه

کارانۀ پزیتیویستی و سنت نحیف انتقادي در ایران که فرد محور هستند، جریانِ جدید  محافظه

را مد جدیدي  دهد و آن عنوان یک برنامۀ ضعیف مورد ارزیابی قرار میمدار را به شناسیِ مردم جامعه

ند و به خودشان هویت جدید ببخشند. داند که قرار است گروهی زیر پرچم آن جمع شو در حوزه علم می

) را فعال در هر دو حوزة بازار (و نه حوزة 363: 1397(کاظمی، » محور حرفه«کاظمی جریانِ نیرومند 

   بیند. عنوانِ شغل و منبعِ کسبِ درآمد میداند که علوم اجتماعی را صرفاً به عمومی) و آکادمی می

  

  تحقیق  روش

و با هدف شناخت رفتارها و راهبردهايِ کنشگران در آموزشِ  »رویکرد کیفی«این تحقیق با 

شناسی (استادان و دانشجویان) انجام شده است و هدف آن توصیف دقیقِ وضعِ موجود (نه  جامعه

شناسی؛ استادان و دانشجویان است.  تبیینِ آن) از دیدگاه دو دستۀ ذینفعانِ درونیِ دانشِ جامعه

آورد. این پژوهش سعی دارد با  زمینه را براي تببینِ پدیده فراهم میاین توصیف فربه و شناخت، 

کنندگان استخراج کند و  هايِ اصلی را از تجربۀ زیستۀ مشارکت ، تم»تماتیک تحلیلِ«استفاده از 

  بندي قرار دهد و مدعاي تعمیمِ تحلیلی (و نه آماري) دارد. بندي و صورت ها را مورد طبقه آن

  

 مشخصات نمونه گیري و روشِ نمونه

ها و موسسات آموزشِ  جمعیت آماري این مطالعه، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه

جا که نمونۀ مورد مطالعه در تحقیقات کیفی از پیش  ن عالیِ دولتی و حضوري شهر تهران است. از آ

تباط تنگاتنگی دارد، در ها و نیز اشباعِ نظري ار تعیین شده نیست و حجمِ نمونه با سطحِ اشباعِ داده

نفر از استادان در این پژوهش  11نفر دانشجو و  19مصاحبه حاصل شد.  31نهایت اشباع با انجامِ 

کننده در این مطالعه حداقل  نفر زن بودند. دانشجویانِ مشارکت 9نفر مرد و  22مشارکت کردند که 

هاي؛  تیِ شهرِ تهران (دانشگاهحضوري و دول  دو مقطع تحصیلی خود را در یکی از شش دانشگاه

تهران، شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، تربیت مدرس، الزهرا (س)، خوارزمی) در رشتۀ 

هايِ مذکور دارايِ  شناسی گذرانیده بودند و استادانِ مشارکت کننده نیز در یکی از دانشگاه جامعه

  تجربۀ تدریس بودند. 

  

  ها ابزارِ گردآوري داده

ساختاریافتۀ انفرادي و گروهی استفاده شد.  ها از تکنیک مصاحبه نیمۀ دهآوري دا براي جمع

دقیقه بود. فرایند  120تا  70کنندگان بین  وضعیت مشارکتزمانِ مصاحبه نیز نامحدود و بسته به
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ها، جرح و تعدیل  ها، پرسش ها با حساسیت نظري همراه بود و طیِ انجامِ مصاحبه گردآوريِ داده

  سازي و کدگذاري شد. هاي آنان ضبط و سپس پیاده کنندگان، مصاحبه اجازة مشارکتشدند و با 

  

  اعتباریابی

عمل آمد تا سؤاالت که نهایت دقت به هايِ پژوهش عالوه بر این منظورِ تأمینِ اعتبارِ دادهبه

فقت او کننده، مرور و موا هايِ مطرح شده توسط مشارکت ها، صحبت واضح باشند، در پایانِ مصاحبه

با محتوايِ بیاناتش دریافت شد. همچنین در برخی از موارد نیز بعد از پیاده کردن متنِ مصاحبه و 

کننده ارسال و نظر او در خصوصِ کدها دریافت شد.  کدگذاري آن، فایلِ مربوطه براي مشارکت

تحقیق کمک کرد. افزایش اعتبار ) نیز به7(نسخه» آي اطلس تی«افزارِ  کدگذاري با استفاده از نرم

ها و  تقلیلِ دادهسازي، به ها و شبکه خانواده کردنِ آن کدهاي باز، و همافزار با تفکیک متن به این نرم

خاطر سپردنِ حجمِ زیاد اطالعات و ترکیب و ادغامِ کدها کمک نمود و محقق مشکلِ به

ها و براي  ها و تحلیلِ آن ري دادهمنظورِ انجامِ همزمانِ گردآوها را نداشت. به شدنِ بین داده سردرگم

هايِ  تر، با ورود یک مصاحبۀ جدید و کدگذاري آن، کدگذاري تر و غنی دقت بیشتر و توصیف دقیق

گرفتند. از سوي دیگر تجربۀ زیستۀ پژوهشگران با مسألۀ مورد  قبلی مجدداً مورد بازبینی قرار می

  افزایشِ اعتبار کمک نمود.پژوهش نیز به

  

  ها هیافت

  شناسی در دانشگاه؛ حضور یا عدم حضور؟ الگوهايِ آموزشِ جامعه - 1

شناسی داشتند. این  کنندگان نظرات متفاوتی درباره تمایز الگوهايِ آموزشِ جامعه مشارکت

دست دادنِ ها به قول بندي و توضیح است. هدف از ذکر نقل رویکردها در چند دسته قابل صورت

کنندگان از وضعیت کلی از حضور یا عدمِ حضور الگوهایی براي آموزشِ  تصویري از نظرات مشارکت

شناسی از منظرِ کنشگران است تا از این رهگذر تصویري ابتدایی از وضعیت کنونی آن و  جامعه

  شناسی داشته باشیم. تمایز فضاهاي فکري دربارة الگوهايِ آموزشِ جامعه

شناسی پرداختند و از  ریانِ غالبِ آموزشِ جامعهنقد جکنندگان به دسته اول) برخی از مشارکت

شناختیِ استادان و پایین بودنِ کیفیت آموزشِ این رشته انتقاد  مکتب بودنِ اندیشۀ جامعه بی

کردند و معتقد بودند که بخشِ  توصیف » مایه میان«شناسی را  کردند. آنان فضايِ آموزشِ جامعه

ها دانست، حولِ فضايِ فکريِ برخی استادان شکل  نشگاهتوان آن را سنت آموزشی دا کوچکی که می

اند یک سنت مطالعاتی و  و ناکارآمد آموزش توانسته» میان مایه«گرفته است که در حاشیۀ متنِ 



 ..نِ دانشگاهی شناسی بر اساسِ تجربۀ زیستۀ ذینفعا شناسیِ الگوهاي آموزشِ جامعه سنخ

119 

آموزشی را شکل دهند و سبکی مشخص را در سیستمِ آموزشی این رشته ایجاد کنند و معموالً با 

  شود.  تا حد زیادي با افت و افول مواجه می خروجِ آنان از فضايِ دانشگاه آن سنت

  گوید: یکی از دانشجویان دانشگاه تهران می

}. ...{ دکتر و 1}...{دکتر  بودند تأثیرگذار خیلی مهم، نفرِ دو بهشتی }دانشگاه شهید{ در

 افت دچار هم ها سنت و کرد افت روشی در آنجا توانِ و شد بازنشسته} ...{ وقتی دکتر دالیلیبه

  است (مهدي، دانشجوي دانشگاه تهران). آن شدید افت دورة االن. دش

 تمایزِ» مکتبِ گیشا«و » مکتبِ اوین«کنندگان با استفاده از دو عبارت  این دسته از مشارکت

تهران را مورد توجه قرار دادند. آنان  دانشگاه از بهشتی شناسی در دانشگاه شهید آموزشِ جامعه

دادند و معتقدند که سنت دانشگاه تهران توسط نسلِ اولِ استادان  دنظر قرار میفاکتورِ زمان را هم م

نمودند. اما در خصوصِ  تر ارزیابی می رنگ هايِ اخیر کم را در نسل ریزي شده و آن این دانشگاه پایه

ی کنندگان براي توضیحِ سنت آموزش دانشگاه عالمه طباطبایی، نظرات متفاوت بود. برخی از مشارکت

قرار » مکتبِ اوین«و » مکتبِ گیشا«را در کنار » مکتبِ ضرابخانه«دانشگاه عالمه طباطبایی، 

  دادند. در مقابل برخی نیز با طرحِ این دیدگاه موافق نبودند. می

در مجموع آن  یِاسیعلوم س ةو دانشکد ییعالمه طباطبا دانشگاه یِدانشکده علوم اجتماع

 نیشدن دانشگاه و بنابرا وستن،یبهم پ یعال مدارسِ يسر هیکه  دیدون یم نایدانشگاه نبودن. ا

(استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی). تهران سنت نداره مثل دانشگاه  

کنندگان، در ایران (برخالف غرب) ما سنت آموزشِ علومِ اجتماعی نداریم  نظر این دسته از مشارکتبه

جا » سنت«شناسیِ فرانسه که دارايِ یک  مواجه هستیم. جامعه» فیفسنت خ«یا » سنت شبه«و تنها با 

گیرد. یکی از استادانِ مشارکت کننده واژه  ایران قرار می» سنت شبه«افتاده و مشخص است که در مقابل 

  مورد استفاده قرار داد:» سنت آموزشی«یا » مکتب«جاي را به» لحظه«یا » جریان«

برخی از استادان سخن بگوییم. که حولِ برخی » لحظۀ«یا  »جریان«توانیم از عبارت  می 

    همسو با تاریخِ انتقادي است. }...{استادان قابلِ تعریف هستند. مثالً لحظۀ دکتر 

براي توصیف الگوهايِ آموزش استفاده » منطقِ علمی شبه«کنندة دیگري از اصطالحِ  مشارکت

اه مستقیماً رويِ فضايِ علم تأثیرگذار است، معتقد است که وقایعِ بیرون از دانشگ دلیلِ اینکرد و به

هاي مطرح دنیا وجود دارد،  چه در دانشگاه معناي آنشوند و سنت به ها با انقطاع مواجه می  که سنت

گراییِ  هاي بوروکراتیک و مناسک گیرد. دیگري دلیلِ این امر را درگیريِ استادان در فعالیت شکل نمی

  داند. شگاه میفزاینده در فضاي دان

 

 جایگزین شده است. }...{ها حذف و  دلیل رعایت اخالقیات پژوهش، اسامی افراد در نقل قول. به1
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افتد، تالشِ  هاي ایرانی اتفاق نمی دسته دوم) برخی با این رویکرد که اساساً علم در دانشگاه

دانستند و از این بابت تمایزي میانِ آموزشِ  شخصیِ خود را عاملِ یادگیريِ مطالبِ جدید می

ها را سطحی و  آموزش گویان، هايِ مختلف قائل نبودند. این دسته از پاسخ شناسی در دانشگاه جامعه

دنیا  در علم این آموزشِ با همسوییبه شناسی جامعه آموزشِ نمودند و بر نیازِ فردمحور قلمداد می

اي و غیر  کامالً سلیقه ،»ناهمگن« ها، شناسی در دانشگاه تأکید داشتند. از این نگاه، آموزشِ جامعه

زمینۀ اجتماعیِ جامعۀ ایرانی توجه به ین حوزه در سطح دنیا و بهايِ ای همسو و متفاوت با آموزش

سخن گفت و استادان سبک شخصیِ » ها مکتب یا سنت آموزشی در دانشگاه«توان از  است و نمی

  برند. کار میخود را در آموزش به

 کالس سر که ییمحتوا که نهیا اش یاجتماع علوم ما، يها دانشگاه اشکالِ هی ای نحس هی

- به بیان راجع همه که ستین مشخص فرمولِ هی یعنه. یاستاد رب یمبتن یلیخ شه یم سیتدر

(دانشیار دانشگاه  آزاد و هی يا قهیسل کامالً منابع و درس طرح بزنند، حرف نیا و نیا و خانواده

  عالمه طباطبایی).

تصویرسازي و هویت سازي بر حسبِ کنندگان دانشجویان تمایل به نظر این دسته از مشارکتبه

همین دلیل سعی دارند که دانشگاه خود را با بر چسبِ خاصی در حوزة آموزش ند و بهدانشگاه دار

  که در واقعیت نشانی از وجود یک سبک، الگو یا مکتب نیست. توصیف کنند در حالی

 د.نهبد اونجا از يا انهیگرا ذات رِیتصو دارند دوست دارند تعلق ییهرجابه که يافراد کالً

 یول دبو تهران دانشگاه يدانشجو ،ریرکبیام يها بچه یکی از گفت یم ها بچه از یکی مثالً

 يریرکبیام شتریب خودتو شما که شه یم یچ گفتم بهش من بعد بود ریرکبیام سانسشیل

 هی مختلف لِیدالبه کنند یم یسع ها دانشگاه از یبعض مهمه نیا ی؟تهران دانشگاه تا یدون یم

 دیریبگ يانتقاد ۀفاصل هی دیبتون دیشما باا. ه گروه از یبعض ای خودشونبه دنهبد یمکان تیهو

 یواقع يریتصو نیچن ؟بسازن ریدارند که از خودشون تصو ازیکه چرا دانشجویان ما ن نیو بگ

  (استادیار دانشگاه تهران). ستین

  

  شناسی الگوهاي آموزش جامعه -2

  (استادان و دانشجویان) شناسی  هايِ استقرائی نشان داد که کنشگرانِ دانشِ جامعه یافته

اي یکسان با قلمروهاي دولت، بازار، جامعه و ... تعامل و ارتباط ندارند و نوع مشارکت و  گونهبه

هاي این پژوهش،  ها تأثیر بسزایی در آموزش آن دارد. با تحلیلِ داده تعامل این دانش با سایر حوزه

)کالسیک، 1آمد که عبارتند از؛  شناسی بدست پنج مقولۀ اصلی از الگوهايِ آموزشِ جامعه

رفتاري. در کنارِ این پنج الگوي آموزش، الگويِ  -گرا )وظیفه5)اجتماعی، 4)کاربردي، 3)انتقادي، 2

 -گرا وظیفه«در راه دیگري وجود دارد که تا حدي مبهم اما اقتضائی و ترکیبی است. الگوي آموزش 
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آن در جامعۀ مورد مطالعه است. هرکدام از این  گون ترین الگو و نوعِ غالب و آسیب رایج» رفتاري

ذهنِ دهند و تیپِ خاصی از مسئله را در  دانشجویان، آموزش میورزي را به الگوها نوعِ خاصی از علم

ها را دچارِ مشکل  شود مرزبندي کنند. البته گاهی آنچه در واقعیت مشاهده می آنان برجسته می

   ر میدانِ مطالعه ترکیبی از این الگوها قابل مشاهده است.اند که د کند اما محققان دریافته می

  ) الگوي آموزش کالسیک1

هايِ سنت مرتونیِ علم تأکید بسیار زیادي دارد.  است و بر ارزش» محور دانش«این الگو 

استقاللِ کارِ پژوهشی از کسبِ درآمد، تعهد پژوهشی، استقاللِ آکادمی، اولویت درس خواندن بر 

پژوهشی نوشتن از تأکیدات -هايِ آکادمی مانند؛ مقالۀ علمی جتماعی، پایبندي بر ارزشکنشگريِ ا

این رویکرد است. انباشت علم مهمترین دغدغۀ آن است و ایجاد پایۀ قويِ علمی در دانشجویان 

» قدیسانِ دانش«و » دارانِ معبد آکادمی پرده«شود. عبارات  مهمترین تالش آن قلمداد می

زبانِ شناسی، و معموالً به نمایند. مطالعۀ متونِ اصلیِ جامعه ل این الگو را توصیف میکنشگران ذی

هايِ شارحین بعد  ها و کتاب هاي استادان ذیل این الگو قرار دارد و خواندنِ خوانش اصلی در برنامه

دارند اصلی، امري پذیرفتنی است. برخی از استادانی که در ذیل این الگو قرار   از مطالعۀ متون

یک سنت نظريِ مشخص مانند سنت پارسونزي؛ سنت دارايِ رویکردهايِ پارادایمی خاص و تعلق به

طور کلی مکاتبِ کارکردگرایی و نظم و ... هستند و در تالش هستند تا ذهنِ دورکیمی، و به

در این هاي انتقادي  دانشجویان را نیز در یک برنامۀ پژوهشی منظم کنند. رویکردها و پارادایم

  پذیرند. گیرند و به طورِ مشخص رویکردهاي چپ را نمی الگويِ آموزش مورد طرد قرار می

. مثالً استاد ستین رفتهیاستفاده کنم. پذ ادیاز گفتار چپ ز توانم ی} نم...{ دانشگاه من در

 یلیگفتم چطور؟ گفت اگر خ ؟یات را چپ کار کن نامه پایان یخواه یچقدر م :گفت میمن 

چپ  یلیکه خ یکنترل کن یتوان ی. اگر میکار کن یتون یبا من نم یچپ کار کن یهخوا یم

  (علی، دانشجوي دانشگاه خوارزمی). مینباشد با هم کار کن

هاي مورد استفاده در این الگو، کمی و کیفی است و تالشِ استادان براي انتقال هستۀ  روش

عبارت دیگر آنچه سیِ قوي در آنان است. بهدهیِ پایۀ در دانشجویان و شکلشناسی به دانشِ جامعه

هايِ عینی از جامعۀ  شود اغلب بدونِ ارتباط با زندگیِ مردم، مسائلِ روز و ذکرِ مصداق تدریس می

شود و در صورت  هاي سفارشی امري مذموم قلمداد می پروژه گرفتن و انجامِ پروژه ایرانی است.

هايِ درس  هاي آنان در کالس شود و عمدتاً تجربه همکاري نیز مشارکت بسیار محدودي انجام می

هاي جمعی ارتباط چندانی ندارند و حتی از  شود. کنشگران ذیل این الگو با رسانه طرح نمی

عنوان فعالیتی ها را نیز به نمایند و نوشتن در روزنامه اندازي یک کانالِ تلگرامی نیز پرهیز می راه

کنشگريِ اجتماعی و ر ذیل این رویکرد دانشجویان بهدانند. د ژورنالیستی و سطح پایین می

هايِ دانشجویی و فوق برنامه  هايِ اجتماعی، سیاسی و حتی فعالیت در تشکل مشارکت در فعالیت
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فضاي اجتماعِ علمی و مشارکت در ساخت آن جا محدود به شوند و کنشگري در این تشویق نمی

ش؛ دانشگاه، علم، اجتماعِ علمی و دانشجویان هاي درس این الگويِ آموز است. شخص ثالث کالس

هايِ روزِ  ها نیز با رویکردهايِ غیرانتقادي و کمتر مرتبط با دغدغه نامه هاست. عمدة پایان سایر رشته

دلیل توجه و تمرکز بر جداییِ ارزشی در علم، شوند. استادان به جامعه و مسائلِ اجتماعی نوشته می

ندرت گذارند و به یِ شخصی خود را در ساحت علم کنار میهرگونه گرایش سیاسی و اجتماع

هايِ  نمایند و عمدتاً افرادي محافظه کارند و از طرح بحث گیري و تحلیلِ خود را اعالم می موضع

  آورند. عمل میسیاسی و مصداقی در کالس درس ممانعت به

 همه مراعات و باشم داشته علمی منش فقط که دادم می ترجیح و نبودم سیاسی آدم من

  کردم (دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی). می هم رو چیز همه و اخالق و تدریس کدهاي

  الگوي آموزش انتقادي )2

گیرند، با رویکرد  است و کنشگرانی که ذیل این الگو قرار می» منتقدپرور«این الگويِ آموزش 

گرایی)، آزادي  گرایی (در مقابل شغل هایی از قبیل؛ آرمان شوند و ارزش انتقادي با مسائل مواجه می

گویی را مهم  شناسی، احساسِ مسئولیت اخالقی و وظیفۀ حقیقت بخشیِ دانشِ جامعه و رهایی

طور کلی بر شمارند و به اندیشی مقدم می شمارند. این رویکرد انتقادي اندیشیدن را بر مصلحت می

  تأکید زیادي دارند. شناسی و مباحث روشنفکري  بعد انتقاديِ دانشِ جامعه

 من آمده. گرفته دکترا که کسی با متفاوته مون تدریس اومدیم و نوع اجتماعی مبارزه از ما

  اجتماعی (استادیار دانشگاه تهران). بخشی رهایی سمتبه میره فلشش همش تدریسم نوع

اعتنا  هشی بیپژو-هايِ آکادمیکی نظیر نوشتن مقالۀ علمی ارزشاستادان ذیل این الگو معموالً به

انتقاد «کاري) است. عبارت  هستند. رویکرد کنشگرانِ ذیل این الگو، اعتراضی (و در تقابل با محافظه

سازد.  رویکرد انتقادي را در ذیل این الگو برجسته میتوجه به» شناسی هايِ جامعه ها و اسطوره غولبه

  علمِ خنثی نیست و باید متعهد باشد. شناسی یک نظرِ کنشگرانِ ذیلِ این الگويِ آموزش، جامعهبه

سازه  می خنثی علم یک شناسی جامعه از نشده درست ارتقاش پرونده چون که، این براي

  (استادیار دانشگاه تهران).

هايِ  شناسی در کالس عمده تأکید استادان این رویکرد آموزشی، مطالعۀ متونِ اصلیِ جامعه

ها و شارحین در اولویت دوم قرار دارد. موضوعات  خوانشزبانِ اصلی است. مطالعۀ درس و حتی به

هاي این حوزه اغلب با محوریت فلسفه و موضوعاتی حساس، بکر و غیرِ تکراري با رویکرد  نامه پایان

انتقادي و گاهی ساختارشکنانه و چالش برانگیز است. یکی از دانشجویانِ دانشگاه تهران در این 

  گوید: خصوص می

 یاند و گاه یعلوم اجتماع ۀکه تقریباً در مورد فلسف میدار ییما تزهاانشگاه تهران د هماندر 

  .ستندیشان ن زمانه شوند و اصالً فرزند یم يحوزو يها بحث هیکالم و شبد بهنزن یطعنه م
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نظر آنان این کنندگان قرار گرفته است زیرا به این الگويِ آموزش مورد انتقاد برخی مشارکت

دانشجویان و فارغ التحصیالنی که کند. این عبارت اشاره دارد به تربیت می» مِ ناقص الخلقهآد«الگو 

اندازه کافی موفق شناختی دارند اما در میدانِ پژوهش به اند، دانش و بینش جامعه اهلِ فکر و اندیشه

رد با تکنسینِ اند. این رویک همان اندازه خوب فرانگرفتههايِ تحقیق را به کنند و تکنیک عمل نمی

در تقابل است و این رویکردها را در موقعیت نازل » شناسی بوروکرات جامعه«شناسی بودن و  جامعه

بخشی و رویکردهايِ انتقادي است و  داند. سنت و پارادایمِ نظري مورد تأکید آنان، تغییر، رهایی می

. شاگردپروري در ذیلِ الگويِ کنند ذهنِ دانشجو را ذیلِ پارادایمِ تغییر، انسجام دهند تالش می

هايِ دانشجویان نمایان است. استادان ذیل این الگو،  نامه شود و در موضوعات پایان انتقادي انجام می

گذاران و  سیاستبهاند و معموالً  هايِ سفارشی بیگانه عمدتاً با پروژه گرفتن و قبولِ پروژه

شناسی در البی با قدرت فاسد  د دانشِ جامعهکنند و معتقدن ارائه نمی مشاورهنیز  سیاستمداران

دهند چرا که  پردازند را مورد انتقاد جدي قرار می گري می البیشود و استادانی که با قدرت به می

چه مسئلۀ اصلی نیست و قدرت  سمت و سوي آنشناسی را به ها مسئلۀ جامعه معتقدند آن

گذاران  شناسی با حکومت، دولت و سیاست عهدهند. لذا این نوع از آموزشِ جام خواهد سوق می می

  گوید: ارتباط است. یکی از استادانِ مشارکت کننده در این باره می بی

 بوردیویی همیشه است بازنده برنده که بود این نگاهم چون گم می دارم خودمو شخصاً من

 نه کنم می يباز دانشگاه میدان تو فقط من کنی. بازي میدان یک در باید فقط که کردم فکر من

   نه سیاسیِ قائلم، سیاسی نقشِ گونه هیچ نه قائلم خودم برا عمومی عرصۀ نقشِ روشنفکرِ

  پذیرفتم. اجرایی نقشِ گونه هیچ نه سیاسی، تشکالت معنايِبه

شناسیِ  شناسیِ خطرناك براي قدرت (و در تقابل با جامعه شناسی، جامعه این نوع از جامعه

شناسیِ اصالحگر است.  مند، جامعه شناسیِ دغدغه اسیِ تدافعی، جامعهشن خطر) و نوعی جامعه بی

کنندگانی که  اجتماعی تأکید دارند و اغلبِ مشارکت کنشگران این الگو بر نزدیکیِ فلسفه و علوم

اجتماعی از استادانِ بیرون از آکادمی  اشتراك گذاشتند، تجربۀ آموختنِ فلسفۀ علومتجربۀ خود را به

که  ِ فلسفه در دانشگاه را داشتند. استادانِ ذیلِ این الگو نیز گرایش زیادي بر این آموزشدلیل خأل به

فلسفۀ هگلی نزدیک کنند دارند. این رویکرد انجامِ فعالیت دانشجویی و شناسی را به جامعه

کند و استادان نیز گاهی با  کنشگري در فضايِ دانشکده را در کنارِ درس خواندن ترویج می

نظر برخی از دانشجویان، در این الگو صدايِ کنند و به هايِ فضايِ دانشجویی همراهی می جریان

یابند و  اعتراض و انتقاد برجسته است و دانشجويِ انتقادي و طیفی از استادانِ منتقد پرورش می

 هايِ دانشجویی در فضاي دانشکده براي هدف از تدریس، اعتاليِ مکتب انتقادي است. ایجاد تشکل

کنندگان بود.  هايِ ذکر شده مشارکت شناسی یکی از مصداق جامعه  انتقاد از وضعیت موجود آموزشِ

  گوید: یکی از دانشجویانِ دانشگاه خوارزمی که سابقۀ تحصیل در دانشگاه تهران را نیز دارد، می
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 ما بعد. هدانشگا از گذر یا خورد استارت دانشگاه از خروج ،تهران دانشگاه در فقط 88 سال از

 نه کردیم حساب ما.. .بودم طراحانش از یکی خودم من. میداشت يمواز یآکادم با را تجربه نیاول

 این. رو این امکانِ دلیلی هر به استادها نه ،داره رو جامعه روزبه مسائل ۀارائ ظرفیت ها کالس

 اضافهبه. اومد اینا.. . و آپ واتس و وایبر بعدش. اومد تریتوئ. اومد فیسبوك اینکه با شد همزمان

 عمالً اگر. فرانسه ره می} فالنی. {امریکا میره} فالنی{ .گرفت شکل} فالن{ سسهؤم که این

رو  ،}فالن{ دکتر خانم یا} فالنی. {موند نمی دانشگاه بیرون، انداختن می اونم و نبود} فالنی{

  .ها کافه يتو اومد ما مباحث گهید ها سال اون. نکردن تمدید سال اون

-اجتماعی به هاي مرتبط با آن را از فضايِ دانشکدة علوم شناسی و بحث این انتقادها دانشِ جامعه

شناسی، سنگرِ مقاومت در برابر  ها کشاند. از نگاه کنشگران این الگويِ آموزش، جامعه فضاي کافه

اي  راضیبخش است و  انسانِ اعت بخش و رهایی قدرت، روشنگرِ پشت پرده سیاست و علمِ آزادي

تواند از خودش در موقعیت فرودست دفاع کند و خشم خود را علیه سیستمِ  سازد که می می

و » استاد روشنفکر«کنندگان در این تحقیق، استادانِ ذیل این الگو را  طردکننده فریاد بزند. مشارکت

شوند. یک دانشجويِ  میاند که اکثراً با جامعۀ روشنفکري وارد دیالوگ و گفتگو  نامیده» استاد منتقد«

  گوید: دانشگاه تهران که یکی از مقاطعِ تحصیل خود را در دانشگاه خوارزمی گذرانده است می

 صحبت داره محدود قشرِ یه براي. جامعه با کرده ارتباط قطع جورایی یه (استاد فانتزي) 

. شماره انگشت رانای ۀجامع توي که فرهنگی بااليبه رو متوسط ۀطبق یک محدود قشرِ. کنه می

 قشرِ. کنیم نگاه بهشون معنادار بخواهیم که نباشه چندان درصدشون شاید نه، شمار انگشت

  .نیستن ایران ۀجامع عمومیت ایران، ۀجامعباالي متوسط به

، توسط »يروشنفکر ژست«و » پزِ انتقادي«کنندگان نیز از رواجِ  در عین حال برخی از مشارکت

را مذموم دانستند و استادانِ ذیلِ  اند و آن میان آوردهن الگويِ آموزشی سخن بهکنشگرانِ ذیلِ ای

اند. این افراد در این معنا  نامیده» یشناس جامعه يِها یتیسلبر«و » استاد فانتزي«این الگو را 

معناي دهند و معتقدند که در این رویکرد، گاهی روشنفکري به روشنفکري را مورد انتقاد قرار می

 ة توسطعلت جو ساخته شدبه ذیلِ این الگو را استادانِ شهرتحمق فرض کردنِ بقیه است و ا

  گوید: دانستند. یکی از استادانِ دانشگاه تهران می می ها دانشجویان، نیروهاي اجتماعی و ژورنالیست

 هست این شده وانمود بخش رهایی -انتقادي شناسانِ جامعه نوع این کلیدي مشکالت از یکی

 خانم}. فالنی{ بزرگترینش. هستن شناسی جامعه هايِ سلبریتی مشخصاً. هستن سلبریتی اینا که

 جمله. این از هستن هم اي دیگه استادهايِ و هستم قائل براش زیادي احترامِ که ،}فالن{ دکتر

   .دونم می اجتماعی علوم هايِ سلبریتی بیشتر رو ها این من

هايِ انتقادي همسو است. شخصِ ثالث  هايِ کیفی و روش این الگويِ آموزش عمدتاً با روش

باال، و اجتماعِ علمیِ کالسِ درس در این الگويِ آموزش؛ فضايِ روشنفکري، طبقۀ متوسط رو به

  شناسی است.  جامعه
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  الگوي آموزش کاربردي )3

ی که با گذاري و مهندسیِ اجتماعی تأکید دارد و استادان این الگويِ آموزش بر محوریت سیاست

گذار  هاي دولتی و سیاست پردازند، ارتباط بیشتري با نهادها و سازمان آموزش میاین رویکرد به

کنند. این  ها ایفاي نقش می کنند و اغلب با ارائه مشاوره، پذیرفتنِ نقشِ مدیر در آن برقرار می

ذیلِ این الگو، دانش و شناسی است. در  ها و دانشِ جامعه کاربردي کردن، تئوريرویکرد عالقمند به

شود که مقاومت در  تري دارند و قدرت، امري مذموم تلقی نمی قدرت با یکدیگر پیوند مشخص

شناسیِ کاربردي و بالینی توسط کنشگرانِ ذیلِ این الگو منتقل  مقابل آن شکل گیرد. جامعه

ایران شناسی به جامعه شود. این الگويِ آموزشی همپاي الگويِ آموزشِ کالسیک، از ابتدايِ ورود می

هاي  شکل گرفته است و حضورِ فعالِ مؤسسۀ تحقیقات اجتماعیِ دانشگاه تهران و انجامِ پروژه

کند. کنشگرانِ این الگويِ آموزش، مطالعات  هاي دولتی این ادعا را تأیید می تحقیقاتی براي دستگاه

 سانِیاز قد ییزدا هاله«تأکید بر  کنند و با توصیف می» فانتزي«شناسی را  غیرکاربردي جامعه

هايِ کاربردي براي حل مسائلِ اجتماعی تأکید دارند. یکی از استادانِ  بر لزومِ انجامِ پژوهش »دانش

  گوید: دانشگاه عالمه طباطبایی که تجربۀ تحصیل در همین دانشگاه را هم دارد می

   دیگه، نهادهاي فانتزي زهاينیا فانتزي و اشکالِ با جز ما شناسان جامعه کنم می فکر من

 شکلِبه اجتماعی سرمایۀ کنن می کار ایران تو که پژوهشی یعنی. شن نمی درگیر تر جدي شکلِبه

 چه ایران تو مکانیزماش، کدوم هر و بد چه خوب چه اجتماعی سرمایۀ بگه نمیاد یعنی. فانتزیشه

 رفته باال چقدر اجتماعی سرمایۀ میزانِ بینیم می بخواد دلتون تا ولی. کنه می عمل داره شکلی

  کجا. در. جوري چه

رود  شناسی در ذیل این الگويِ آموزش تا بدانجا پیش می تأکید بر کاربردي بودنِ دانشِ جامعه

دلیلِ انجامِ اي از تاریخ به شناسی در برهه که یکی از کنشگرانِ ذیل این الگو معتقد است که جامعه

نظر برخی دیگر که با و نابرابري از مرگ قطعی نجات پیدا کرد. به مطالعات کاربردي خود، روي فقر

شناسیِ مشاورِ  جامعه«گفتند این رویکرد آموزشی،  نگاه انتقادي در خصوصِ این الگو سخن می

تواند علمی  کند و نهایتاً می هایی که قدرت نیاز دارد را براي آن فراهم می است که داده» پرنس

، »حامیِ قدرت شناسیِ  جامعه«پایین کمک کند. این رویکرد نوعی از باال به اصالحاتباشد که به

سر و  شناسیِ بی جامعه«، »خطر براي قدرت شناسیِ بی جامعه«و » شناسیِ در خدمت قدرت جامعه«

  دهد.  کند و مصلحت اندیشی را بر انتقادي اندیشیدن ترجیح می را ترویج می» صدا

 یعنی پرنس مشاورِ شناسِ ). جامعه34،50،63( دولته کارمند اون پرنس، مشاورِ شناسِ جامعه

 سیاسی. قدرتبه دهمی کنه، می جمع براش رو داره احتیاج سیاسی قدرت که هایی داده که کسی

  باالست (استادیار دانشگاه تهران). از اصالح اصالحی و علمِ یک
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دلیل شناسی و الگويِ آموزشِ انتقادي را به کنشگرانِ ذیلِ این الگو نیز بعد انتقاديِ دانشِ جامعه

  کنند. غُر زدن تشبیه میکند، به حلی براي حلِ مسائلِ اجتماعی ارائه نمی کار و راه که راه این

 شناسیِ جامعه که اینه تصورم من. شه می فهمیده غُر زدن معنایی یه به که هم انتقادي

 بگو، تو حاال خب که بپرسین ازش تري کلی رهپیک یک در اگر غُرزدنه و شناسیِ جامعه انتقادي،

که اینه همیشه وغُرشم غُر بزنن تونن می خاص موقعیت یه تو. نداره گفتن براي زیادي حرف 

  (استاد دانشگاه عالمه طباطبایی). داده انجام غلط کنه هرکار گذار سیاست

ي است و معموالً استفاده از هايِ کمی و آمار استفاده از روشتمایلِ بیشتر کنشگرانِ این الگو به

 هاي هاي روشی براي آنان معموالً بیش از حساسیت هايِ کیفی در اولویت آنان نیست و حساسیت روش

گذار  ها و نهادهاي دولتی و سیاست نظري است. حضورِ استادانِ ذیلِ این الگوي آموزشی در سازمان

هايِ سفارشی از  اسی است. انجامِ پروژهشن تر و برجسته از حضور در اجتماعِ علمیِ جامعه پر رنگ

هايِ تحقیقاتیِ  هاي کنشگرانِ این الگو است و استادانی که پروژه ها و نهادها یکی از ویژگی سازمان

کنند و برخی از دانشجویان  دهند گاهی از دانشجویان براي انجام آن استفاده می سفارشی انجام می

کنند. این استادان معموالً در  هايِ پژوهشی تعامل می اخذ پروژهنفوذ یا مدیر براي  نیز با استادانِ ذي

هايِ این رویکرد اغلب کاربردي و  نامه دولت، احزاب و فضاي سیاسی حضور دارند. موضوعات پایان

 روزِ جامعه است و با انتخابِ موضوعات انضمامی (نه انتزاعی) و براي حلِ مسائل و مشکالت

هاي  نامه شناسی در پایان شود و فراوانی موضوعات آسیب درت موافقت مینبرانگیز نیز به حساسیت

هاي  ها در فضايِ این رشته مغفول مانده بود، در سال آن بسیار مشهود است. این رویکرد که مدت

تر شده است. الگويِ آموزشِ کاربردي، با طرد رویکردهايِ  اخیر در دانشگاه تهران و عالمه، پر رنگ

شناسی در اختیار  شناسی براي بازار و جامعه ها و صداهاي اعتراضی، جامعه حذف پتانسیلانتقادي و 

دنبال انباشت آن نوع از دانشِ دهد یا به گذار را آموزش می نهادهايِ خدماتی و سیاست

دانشجویان را شناسی که براي یک مدیر و بیالن کار او مورد نیاز باشد، است و سعی دارد که  جامعه

هاي  و آموزش مهارت» شناسی تکنسینِ جامعه«تربیت ورود و حضور در بازار کار آماده نماید و به براي

فلسفه شناسی را به پردازد. در مقایسه با الگويِ آموزشِ انتقادي، که جامعه مورد نیاز در بازار کار می

   شود. تر می اقتصاد نزدیکشناسی به داد در الگوي کاربردي جامعه پیوند می

گذاران، بازار، احزاب سیاسی، شهرداري و  هاي درسِ آنان، دولت، سیاست شخصِ ثالث کالس

ها ذیل این الگويِ آموزش قرار  صاحبان قدرت سیاسی است. برخی از استادانی که رویکرد آن

هاي خود در فضاي مجازي  سایت براي انتشار نظرات و ایده گیرند داراي کانال تلگرامی یا وب می

علت محافظه نویسند و برخی دیگر به ها و نشریات غیر تخصصی مطلب می و یا در روزنامه هستند

  کاري فاقد آن هستند. 

  ) الگوي آموزش اجتماعی4
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این الگويِ آموزشی به از دست رفتنِ نقشِ اجتماعی دانشگاه انتقاد دارد و دانشگاه بوروکراتیزه 

گویی به  گویی و جواب که دانش، مسئولیت پاسخ داند و معتقد است را فاقد توانِ اجتماعی می

است. از این دیدگاه، ماهیت علوم اجتماعی، » شهروند پرور«نیازهاي جامعۀ مدنی را برعهده دارد و  

مسئولیت اجتماعی براي خواهی براي آن است. استادانِ ذیلِ این الگو قائل به دفاع از جامعه و عدالت

امعه هستند و در فضايِ حوزة عمومی، نقش تأثیرگذاري دارند و با جشناسی و تعهد آن به جامعه

  کنند. نهاد و ... ارتباط برقرار می هاي مردم اقشارِ مختلف جامعه، سازمان

  را  »یدانشگاه یِدرخودماندگ«و » شناسیِ محصور در آکادمی جامعه«کنشگرانِ این الگو، 

شناسی یکی از  ماندنِ علمِ جامعه ز این نگاه تخصصیدهند. ا دلیل خنثی بودن مورد انتقاد قرار میبه

ایرانی شده است و به این درخودماندگیِ دانشگاهی  شناس و جامعۀ  دالیل فاصله افتادن بین جامعه

  زند. دامن می

تخصصی بودن، خیلی وقتا در کلمات و مفاهیم خودشو نشون داده که این هم دوباره فاصله 

مون رو با جامعه  معه. خودمون تو یه بازي گیر افتادیم که فاصلهشناس و جا انداخته بین جامعه

  کنه (استاد دانشگاه عالمه طباطبایی). زیاد می

پاي تأکید بر  شناسی و انجام کارِ پژوهشی زمینی محور، هم جامعه مند بودن علمِ  تأکید بر زمینه

. استادانِ ذیل این الگويِ شناسی در این الگو مهم است بعد انتقادي و روشنفکريِ دانشِ جامعه

هاي  اصالحگرِ واقعیت«یا » سخنرانِ عمومی«، »شناسِ حوزة عمومی جامعه«آموزشی با تعبیرهاي 

روزِ جامعه  هاي آنان رویدادهاي سیاسی و اجتماعی به اند و عموماً در کالس توصیف شده» اجتماعی

بخشیِ دانش  بعد رهاییشدن  دلیل برجستهشوند. به شناختی تحلیل می از منظرِ جامعه

صداهاي در حاشیه، معموالً کنشگران ذیل این الگو در مقابل قدرت شناسی و اهمیت دادن به جامعه

  گیرد. قرار می

 قدرت مقابل در رو خودش ها وقت خیلی چون. خوندن شناسی جامعه بود جرم 88 برهۀ در

 (استاد دانشگاه عالمه طباطبایی). کرد می تعریف

دادن و همکاري با قدرت را برعهده  همین علت کنشگرانِ این الگو نقشِ مشاورههو عموماً ب

  گیرند. نمی

 با که نیست آدمی اصالً که گفت می من به داشت پیش هفته دوسه همین ،}فالنی{دکتر

 این شناس جامعه کارِ اصالً گه می و نداره کاري باال با یعنی. باشه داشته کار گذاري سیاست

 رو جامعه و بشه درگیر جامعه با باید شناس جامعه. بکنه درگیر خودشوباال اون بره که نیست

 جامعه خود که کنه کمک بهش و کنه حل رو مسائلش کنه، توانمند کنه، قوي کنه سعی

 که این براي بدیم مشورت گذارها سیاستبه بریم هی ما که این یعنی. کنه بازسازي رو خودش

 نیست موافق باهاش و گنجه مین رویکرد این تو خیلی} فالنی{ تردک کنن، حل رو جامعه مسائل

  (دانشجوي دانشگاه الزهرا).
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در  88الگويِ آموزشِ اجتماعی بعد از اتفاقات سال توان گفت، توجه به با نگاهی تاریخی می

هايِ در حاشیه و فرودست  جامعۀ ایرانی پر رنگ شد. در آن دوره جامعۀ ما با مسئله فقر و گروه

سمت الگويِ آموزشِ شناسی نیز همسو با این مسائل اجتماعی، به واجه شد و به این دلیل جامعهم

  اجتماعی تغییر جهت داد.

 یه نژاد احمدي دولت تو. سرکار اومد نژاد احمدي دولت و افتاد اتفاق تغییراتی که 85-84 تا

 مواجه 88 سال اتفاقات یدةپد با طرف یه از ما. کرد می پیدا تغییر داشت هایی بحث یه دفعه

 فقر مسئله با بعدش دوره. داد تغییر رو ها مسئله صورت جوري یه افتاد اتفاق اي شیوه یه بودیم،

 موضوعات کدوم االن ایران شناسیِ جامعه در که بینید می کنید می نگاه وقتی شما و شدیم، روبرو

 راجع کنن، می صحبت عدالتهب راجع کنن، می صحبت فرودست طبقۀبه راجع بینی می. جذابه

 صحبت فقربه راجع کنن، می صحبت مسکن فقربه راجع کنن، می صحبت نشینی حاشیهبه

 ست هایی پرابلم اینا همه و کنن، می صحبت دارن بهداشتبه نداشتن دسترسیبه راجع کنن، می

 این براي کنه می سعی هرکسی سرگشتگی، تو این داره. اونوقت وجود جامعه تو که

 این کنن می فکر اي عده یه حاال. سرجاش بشونه رو اینا که کنه درست تکلیفی یه شناسی جامعه

 کنن می فکر اي عده یه ضعیفه، مدارش مردم وجه چون. گیره نمی قرار جاش سر شناسی جامعه

 گن می اي عده یه. گیره نمی قرار توجه مورد گذاري سیاست تو چون نداره توان شناسی جامعه این

 قراريِ بی یک...  کنه نمی رو کارا این چون کنه پیدا انتقادي خصلت باید شناسی جامعه نای

  شده (استاد دانشگاه الزهرا). قرار بی هم شناسی جامعه که اینه هم دلیلش است عمومی

ها بر اساس موضوعات روزِ جامعه و براي حلِ مسائل آن  نامه در این رویکرد موضوعات پایان

شوند. این  بافی تشبیه می فلسفهنشوند، به  ه وارد میدانِ جامعههایی ک نامه شود و پایان انتخاب می

طور کلی مسائلِ روزِ جامعۀ ایرانی و بهسبک آموزشِ انتقادي از این بابت که بهرویکرد آموزشی به

که نقطۀ شروعِ هاي اجتماعی توجه ندارد، انتقاد دارد و معتقد است  مند و واقعیت امرِ خاصِ زمینه

  ها نیست.  شناسی، مفاهیم و ایده علمِ جامعه

ها و  اندازهاي سوسیولوژیک در ایران، کانسپت مقصودم اینه که نقطۀ شروع و آغازِ چشم

رو  96اي مثل دي  تونند پدیده ها. براي اینه نمی ها، نه دگرگونی ها، نه شدن ها اند، نه وضعیت ایده

تونند مشروطه  رو توضیح بدن، نمی 88تونند  رو توضیح بدن، نمی تونند پاشایی توضیح بدن، نمی

  (استاد دانشگاه عالمه طباطبایی).رو توضیح بدن 

هاي درس با مقاومت سایر استادان و سایر  این تالش براي طرحِ مسائلِ اجتماعی در کالس

ان نوعی کنندگ نظر مشارکتشناسی به شود. این نوع از جامعه هاي آموزش مواجه می سبک

(داراي پتانسیل براي دفاع از » شناسیِ تدافعی جامعه«، »شناسیِ خطرناك براي قدرت جامعه«

است و تمرکزِ » مند شناسیِ منتقد و دغدغه جامعه« موقعیت قشرهاي در حاشیه و طردشدگان)، 

  شناسی است. بخشیِ علمِ جامعه آن بر وجه اجتماعی و رهایی
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 اقتصادي فقر دچار جامعه یعنی موظفیم، ما شهروند نوانِعبه بود. میدان این تو باید

 اجتماعی مسائل پروندة وارد من بعد،اي به دوره یه از کنم. بحث بهش نسبت باید من هست،

 جداست، دانش از ارزش جداست، تغییر از تفسیر اي، گانه دو گونه هر که با  این دلیلو به شدم

 مسئولیت احساسِ نتیجه در و دارم ها مشکل گانه دو با همۀ این جداست، علم از ایدئولوژي

  دارم (استاد دانشگاه تهران). اجتماعی تحوالتبه نسبت

شناسی را (در مقابلِ تعهد پژوهشی  این الگويِ آموزشی، اهمیت کنشگريِ اجتماعی در جامعه

الگويِ  جاست که استادانِ ذیل این کند. اهمیت کنشگري اجتماعی تا بدان صرف) برجسته می

کنند.  هاي اجتماعی و کنشگري در سطح جامعه می فعالیتآموزشی، دانشجویان را تشویق به

ها و فضاي مجازي نیز نوعی از کنشگري اجتماعی و ارتباط با حوزة  ها، وبالگ نوشتن در روزنامه

رند و از هاي جمعی دا شود. این کنشگران معموالً ارتباط نزدیکی با رسانه عمومی جامعه قلمداد می

فهم، سعی در برقراري ارتباط با حوزة عمومیِ  زبانِ همهاندازيِ کانالِ تلگرامی و نوشتن به طریق راه

رسانند. این الگويِ آموزش در معرضِ خطرِ  می  گوش جامعهجامعه دارند و صداي خود را به

ۀ عمومی را نادیده پوپولیسم نیز قرار دارد زیرا گاهی مرزِ میانِ بحث دانشگاهی با بحث در عرص

طور شناسی نظري همپاي هم و به شناسی کاربردي و جامعه گیرد. در ذیلِ این رویکرد، جامعه می

مکتبِ انتقادي، گیرند. در سنت نظري ذیلِ این الگويِ آموزش، توجه به یکسان مورد تأکید قرار می

گرفتن  است و نحوة امتحان هايِ سفارشی اندك پر رنگ و برجسته است. همکاري استادان با پروژه

 تحلیلِ شرایط امتحانی معموالً با هدف ذهنی دانشجویان نیست و سواالت فقط بر پایۀ محفوظات

شخصِ ثالث کالسِ درس در این الگو؛ جامعۀ  شود. هاي مرتبط با آن طرح می جامعۀ ایران و واقعیت

  ... است. نهاد، زنان، سیاستمداران، دولت و هاي مردم مدنی، سازمان

  

  رفتاري- گرا الگوي آموزش وظیفه )5

است و تأکید و تمرکز عمده آن بر انجامِ مناسک فضاي » پرور بوروکرات«این الگويِ آموزش 

گرا داده است. در ذیلِ این الگو،  گون و مناسک علمی و دانشگاهی است که به آن وجهۀ آسیب

هايِ شناختی و  توسعۀ ظرفیتبه شود که داراي اثربخشیِ عمیق نیست که و علمی منتقل می

فساد «همین دلیل در ذیلِ این الگويِ آموزش، شود. به معرفتی دانشجویان و ارتقاي آن منجر نمی

  شود. بیشتري مشاهده می» دانشگاهی

 از یکی جا همین کردم، تعجب خیلی کردم برخورد موضوع این با که بار اولین من یعنی

 ها، کالس از یکی من: گفت می او بود. لیسانس فوق نشجوهايدا از یکی... جا  این استادهاي

 یا رفتم دیر من که گفت بعد نام،به استادهاي از یکی با کردم می شرکت باید نیازي رو پیش

 کالسم، سر بیاي نداري اجازه دیگه بود گفته) استاد( اینم بود، کرده پیدا مشکلی دونم نمی

 خواستی اگه خوب خیلی بود گفته بیام. حتماً ایدب من بود گفته تمنا و خواهش با اینم
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 بعد. بیایی بزارم من تا کنی ترجمه کتابو این باید خوبه، زبانش این بود فهمیده بیایی،

 این اسمِ حتی کرده، می چاپ خودش اسمبه طرف و بکنه ترجمه رو کتاب شد مجبور

 رو اش نمره باید چون هم این جانبه. همه استفاده سوء دیگه یعنی. ذاشته نمی هم را دانشجو

 طرف اسم وقتی من اصالً. مدلشه یه این بعد بپذیره، بوده ناچار و شده می قبول و گرفته می

 رویۀ این فهمیدم نداره، بعد انتظار که آدم این از آدم گفتم بودم. مبهوت و مات فهمیدم رو

  غالبه (دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی).

دانشجویان، اخذ مدرك و کسبِ منزلت اجتماعی و انگیزة استادان، تدریس براي رفع  هدف

  تکلیف است. 

هايِ فضايِ آموزشی در همۀ انواعِ الگوهايِ  »گرایی جرگه«و   »سازي دیگري«که  با عنایت به این

سه تر از سایر الگوهاست و به رفتاري، رایج-گرا شود اما در الگويِ آموزشِ وظیفه آموزش مشاهده می

  بندي است. ه قابل صورتدست

هاي داخلی اعضايِ گروه آموزشی اشاره دارد.  ها و شکاف بندي جناحالف) دستۀ اول به

تنش «، »ها رقابت اساتید در برداشتنِ پایان نامه«کنندگان این فضا را با مفاهیمی نظیر؛  مشارکت

، »اساتید در ارائۀ دروس تخصصِتوجهی به بی«، »ها بینِ اساتید بر سر خالی ماندن ظرفیت کالس

فضايِ منازعه «، »فضاي دو قطبیِ گروه آموزشی«، »ها تفکیک اساتید بر اساسِ محفلِ سیاسی آن«

تسلط یک استاد بر «، »شدن دانشجویان در اختالفات میان اعضاي گروه قربانی«، »در گروه آموزشی

بازي در  باند«، »وسط اساتید خاصاعمالِ سلیقۀ شخصیِ مدیرگروه در ارائۀ دروس ت«، »فضاي گروه

اند و از حاکم بودن روابط مبتنی بر منفعت میان اعضايِ  شرح داده» عنوان یک مشکلگروه آموزشی به

از گروه آمیز  شکلِ تحقیراند و حتی رانده شدن و اخراج بعضی از اساتید به گروه آموزشی انتقاد کرده

ساالري در جذبِ استادانِ جدید را از پیامدهاي این قبیل  هآموزشی یا از دانشگاه، و فقدانِ شایست

  گوید:  کنندگان در این خصوص می اند. یکی از مشارکت ها دانسته گرایی جرگه

 طرف بکشن رو دانشجو آقا، که دیاسات نیبي دعواها اون میبگذر بخشش نیا از اگه

 تو مثالً ای بکنه، له رو کار نهبز که میبذاری کی رو داور مثالً م؟یبذاری ک رو داور ، خودشون

 بوده،} فالن{دانشگاه  تو اش همه نایا م،یبکن تیاذ پروپوزال تو م،یبزن رو ها، دانشجو مصاحبه

ی کی و گروه تو فرستادم نوشتم، پروپزال من صفحه چهل خودم، پروپوزال سرِ من،ی عنی

 مشکل اش همه با ،استادش شخصش، موضوعش، تز، نیا با من بود نوشته و داور روگذاشتن

  (دانشجوي دانشگاه تربیت مدرس). هستي بدي فضای لیخی عنی دیدون یم. دارم

نوعِ خاصی از روابط بین برخی اساتید و دانشجویان ها، اشاره به سازي ب) دستۀ دیگر غیریت

ایرِ شدنِ س نادیده گرفتهکند و به  شناسی نمی پیشبرد و توسعۀ دانش جامعهدارد که عمالً کمکی به

  انجامد. الگوهايِ آموزش می
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 یه ،}فالنی{  فالوور شنمی عده یه ،}فالنی{فالوور  میشن عده یه تهران دانشگاه همون تو

  فالوور میشن عده یه. نیست شخص یک منظورم. تیپند این}. فالنی{  فالوور میشن عده

 اقتدار سایه تو نه ردن،ک پیدا اقتدار حکومت سایه تو که آدمایی کامالً یعنی. غیره و} فالنی{

  علمی (استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی).

گیري چنین حلقۀ مریدانی است.  روابط مبتنی بر اقتدار میانِ استادان و دانشجویان عامل شکل

هاي آنان اشاره کرد و با  در پروژه  همکاري با استادانعالقۀ دانشجویان بهکنندة دیگري به مشارکت

 نورچشمی«، »مریدپروري» «سوگولی«، »پروري نوچه«، »پادويِ استاد شدن«اده از مفهومِ استف

ایجاد چنین حلقۀ این وضعیت را شرح داد. این استادان با اجازه دادن به» بودن برخی از دانشجویان 

شناسیِ  گروه جامعه«گیريِ  مریدانی، عاملِ بازتولید نابرابري در فضاي آموزشی هستند. البته شکل

در دانشگاه تهران که پیرامونِ برنامۀ پژوهشی یکی از استادانِ این دانشگاه توسط » تشیع

پژوهش حولِ این محور مشغولند، از این مقوله مجزاست و دانشجویانِ عالقمند شکل گرفته و به

اند داشته تو اي هم می دهد که این قبیل روابط بین استادان و دانشجویان، وجه سازنده نشان می

را در فضايِ یادگیري و آموزشِ  توان آن شناسی کمک کند و می پیشبرد دانشِ جامعهباشد که به

  شناسی مؤثر دانست.  دانشِ جامعه

ها را در روابط میانِ برخی از اساتید با فضايِ قدرت بیرون  »سازي دیگري«ج) دستۀ دیگري از 

ان ذیل این الگو با قدرت حاکم به و مذاکره مشغولند توان مشاهده کرد. برخی استاد از دانشگاه می

شناسی از طریق زد و بند با آنان یا برگرداندنِ مسئلۀ  فاسد کردنِ دانشِ جامعهو این امر منجر به

ط عمدتاً سیاسی، همچنین خواهد، شده است. این رواب چه که قدرت حاکم می اصلیِ این علم به آن

  شود. هاي پژوهشی کالن براي این افراد می رشی با بودجههاي سفا اخذ پروژهمنجر به

»يکارمندساالر«و » کارمندوارانه نگاه « در ذیلِ این الگويِ آموزش و انجامِ مناسکی مانند

 ۀاگرچه همحضور و رعایت زمانِ کالسِ درس، پروندة ارتقاء هیأت علمی و ... حائز اهمیت است. 

در این هستند اما  یدانشگاه و مناسک نیقوان تیرعاظف بهمو انیو دانشجو یعلم أتیه ياعضا

ِ آموزش (توسعۀ ظرفیت شناختی  رسالت اصیلتوجهی به و بی 1گرایی الگويِ آموزش، ترویجِ مناسک

گرا، فاقد  دلیل غلبۀ روحیۀ مناسکشناسِ کارمند، به دانشجویان و انتقال دانش) بارزتر است. جامعه

شناسی در ذیلِ این  هاي اجتماعی است. آموزشِ دانشِ جامعه ر تحلیلِ واقعیتو کلی د  نگاه جامع

  ساالر شده است. الگو کامالً بوروکرات و دیوان

 شدتبه ها رشته از دیگه بسیاري مثل هم ما رشتۀ آموزشِ که این اش دیگه نکته

 تو یا کردستان تو یا برم زاهدان تو دستگاهاست، همۀ شباهت طرف، یک شده .... از بوروکراتیسه

 بوروکراتیک وجه چی؟ زنن. یعنی می حرف ارتقا هاي پرونده مورده در دارن همه تهران تو یا ابرقو

 

١.  Ritualism 
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 بعد پرونده، کردن قانونی سر بر چیه؟ سر بر بحث بوروکراتیکه. شده. اي رشته دانشگاه، آموزشِ

  پرونده (استادیار دانشگاه تهران). امتیازهاي بعد پرونده، ارتقاي

شود. دانشجو پروري  ذیل این الگويِ آموزش، نه علمی وجود دارد و نه علمی آموزش داده می

فرم، شود و استادان، برنامۀ پژوهشی ندارند. این الگويِ آموزشی، مسحور شده به انجام نمی

  غیراصیل، و بدون مسئله است و علم در آن، زنده نیست.

 علم نیست. این زنده چون معلوله دلیل این به علم این هستم. زنده دانشبه من معتقد

 یه چارچوب در باید شما باشه، زنده بخواد که زمانی علم این خوره. می امتحانات دردبه فقط

  (استادیار دانشگاه تهران). کنی اش زنده و کنی بررسی و نقد فکري، مکتب

، »تفاوت استاد بی«، »اتاستاد بوروکر«کننده، استادانِ ذیلِ این الگو را  دانشجویانِ مشارکت

، »تر از سطحِ کارشناس استاد پایین«، »مایه استاد بی«، »لیاقت براي موقعیت استادي استاد بی«

اند که  نامیده» انگیزه براي فعالیت علمی استاد منزوي و بی«، »استاد بازاري«، »بردة بوروکراسی«

هاي فاقد طرحِ درس و لیست منابع، عدمِ  ها مهم است. کالس تنها منزلت شغلی استاد براي آن

ربط و  هاي دانشجویان، طرحِ مطالبِ بی منابعِ درسی، ادارة کالس فقط با کنفرانسارجاع به

داري صرف،  هاي تدریسِ قدیمی، کالس جاي تدریس در کالس، استفادة از روش غیرضروري به

تباطات اندك استادان، دانشجویان و فقدانِ تناسبِ میان حوزة تخصصِ استاد و تدریسِ دروس، ار

فضايِ اجتماعِ علمی، حضورِ در دانشگاه براي پر کردنِ ساعات موظفی تدریس، امتحان برپایۀ 

  هايِ ذیل این الگو را  دادن بر اساسِ کم و زیاد نوشتن، کالس ها، نمره محفوظات و واژه

  عموماً سطحی و بدون مراجعۀ  ها شبیه کرده است. آموزش» کاریکاتوري از یک کالس درس«به

اي،  ها، تکراري و کلیشه نامه ها و مثال از جامعۀ ایرانی است. موضوعات پایان میدان و ارائۀ مصداقبه

غیرچالشی و بر اساس مد روز و معموالً بدون مسئلۀ اجتماعی مشخص است و در برخی موارد، 

موضوعی با را به ها آن نامه اقتصاد پایانتوجه بهشود.  بدونِ کمک استادانِ مشاور و راهنما نوشته می

  اهمیت براي استادانِ ذیلِ این الگوي آموزش تبدیل کرده است.

 هر .نامه پایان اقتصاد... نکنید فراموش رو نامه پایان درباره اساسی الیه یک ببینید

داره (استاد دانشگاه  جایگاهبه بستگی تومنه. 9 تا 5 بین دکترا ارشد، مال تومنه 3 نامه ن پایا

  عالمه طباطبایی).

بهانۀ شناسی به منابع درسی، معموالً جزوة کالسی و غیرکتابی است و متونِ اصلیِ جامعه

هاي  شوند و خواندن متونِ شارحین یا کتاب ها، کنار گذاشته می سنگین و دشوار بودن فهم آن

گیرد و گویا توافقِ  ید قرار میهايِ درس مورد تأک نویسندگانی نظیر ریتزر، کوزر در کالس

اي بینِ استادان و دانشجویان وجود دارد که حجمِ مباحثی که در طولِ یک ترم باید  نانوشته

استادان ارائه تدریس شود، کاهش یابد. دانشجویان، عموماً تکالیف درسیِ سطحی و کپی شده به
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گیرتر  کالسِ استادانِ سختت بهدهند، نسب کنند و از کالسِ استادانی که نمرة باالتري می می

انگیزه هستند. استادان نیز براي مطالعۀ  هايِ درس بی کنند و براي مشارکت در کالس استقبال می

دهند. دانشجويِ بوروکرات با فرایند کنشِ متقابلِ  کارِ دانشجویان، زمانِ چندانی اختصاص نمی

کار  زند و محافظه استاد خود سر میبه شود و براي گرفتنِ نمرة خوب دائماً یادگیري درگیر نمی

دلیل نداشتنِ رویکرد به» دانشجويِ گرد«خِ دانشجو را کنندگان این سن است. یکی از مشارکت

هايِ درسِ این الگو، قوانین و مقررات سازمانی، اداري دانشگاه است و  انتقادي نامید. ذینفعان کالس

شناسی در ذیلِ این  بخشیِ دانشِ جامعه قادي و رهاییاست. وجه انت» غایب«تعبیر برخی دیگر به

  شود.  شدت کمرنگ میالگو به

 ،نشیگز و نهاد ستمیترند چون با س موفق ،هستند کیها که بوروکرات آن شنیلحاظ پزبه

را نخ  و آن ردیگ یم ییجااش به گوشه کی ،که درد و دغدغه دارد یاند. کس ارتباط برقرار کرده

 کنند ینم ریکجا گ چیهکوچک و بزرگ که به يها رهیاند، دا رهیها دا آن یول ،کند یکش م

  (دانشجوي دانشگاه تهران).

  ظهور الگوي آموزشیِ مبهمِ در راه   )6

هاي استقرائی این پژوهش، از ظهورِ الگويِ آموزشی دیگري هم حکایت دارد که هنوز در  داده

انِ ذیلِ این الگويِ آموزشی داراي دیدگاهی، و الگویی مبهم، ترکیبی و اقتضائی است. استاد  راه

ها  ها توجه بر همۀ ذینفعانِ دانش است. آن تر نسبت به سایرین هستند و رویکرد آن تر و کلی جامع

آمیزند و  اي را در هم می شناسی و مسئولیت حرفه گرا، دانشِ تخصصیِ جامعه با داشتنِ نگاهی کل

ها عالوه بر  دهند. آن ند و مرزهاي این دانش را توسعه میکوش شناسی می براي تعالیِ علمِ جامعه

مسئولیت اجتماعی، آموزش دادن و آگاه کردنِ جامعۀ فعالیت در فضاي اجتماع علمی و دانشگاه، به

مدنی توجه دارند و همواره در تالشند تا نیازهايِ اساسیِ جامعه را درك و براي حلِ مسائلِ جامعۀ 

ها و مجالت عمومی، حضور در  ازيِ کانالِ تلگرامی، نوشتن در روزنامهاند ایرانی بکوشند. راه

ها راه ارتباطی آنان با حوزةُ عمومی است. این کنشگران در  هايِ جمعی و همکاري با سمن رسانه

پردازند و با تأکید بر کاربرد دانش،  همکاري میگذار، دولت و بازار به عین حال با نهادهايِ سیاست

هاي نو پیشنهاد کنند. این الگوي آموزش ضمن  که براي حلِ مسائل و مشکالت، روشسعی دارند 

پردازند، در  شاگردپروري میکه در دانشگاه، فعال و اثرگذار است و استادان متعلق به آن به این

انجام اي به پذیرد. کنشگرانِ این الگو، عالقه هاي اجرایی و سازمانی نیز می حال مسئولیت عین

آنان بسیار مهم است و   دهند بلکه جنبۀ کاربرديِ دانش براي هايِ نظريِ صرف نشان نمی پژوهش

حل و  دانند و علم، نقد، راه جهان و کارایی خود را متعهد می علم و معرفت، حقیقت، زیستنسبت به

 کنند. ارتباط تولید می
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 فاصله  Main Stream با کنی تعریف يبخوا وقتی عمالً خودش رو که }فالنی{ دکتر

 قشنگ شما ولی گیره، می قرار} گذار نهاد سیاست{نهادي  همچین یه رأس تو اگرچه. داره

 تونی می. کنی نگاه رو راهکارهاش ازاهاي به ما. کنید نگاه رو اش نقادانه ازاهايبه ما تونی می

گاه عالمه وضعیته (استاد دانش این تو جامعی آدم یه آدم این. کنی نگاه خوبشو خیلی هاي نمونه

  طباطبایی).

 وقتی کنن، می انتقادي بحث دارن واقع در که شین می روبرو که مختلف آدماي با شما

 این تو. خبره چه ببینن کنن می بررسی رن می تازه اینجا، مدیر بشو بیا شما حاال خب گی می

 ایشون که ایه نکته این. گرفتی قرار اینجا که االن نه کردي می اونجا از قبل باید هاتو بررسی

 داره االن ولی. کردم می نقد خودم من گه می. رفتارش تو کنه می نظر تجدید خودش و گفت می

- به رو آب مسئله رفته مشخصاً االن. کنه می بازي داره رو گذار سیاست شناسی جامعه نقش اون

 هم شگريکن. کنه می داره فعال رو مطالعاتش مرکز. »آب« میگه کرده پیدا کلیدي مسئله عنوان

  کنه (استاد دانشگاه عالمه طباطبایی). می

بند هستند و  این استادان برنامۀ پژوهشی مشخصی را براي خود تعریف کرده و به آن پاي

خود تلفیقی ایجاد کنند و با   اند بین نقشِ اجتماعی، نقشِ دانشگاهی و نقشِ سازمانی توانسته

گذار و بازار، دانشگاه، جامعه مدنی و فضاي  ذینفعانِ موجود در بدنۀ دولت و نهادهاي سیاست

  روشنفکري ارتباط مطلوبی برقرار کنند.

 باهم مدار مردم شناسیِ جامعه با انتقادي شناسیِ جامعه با آکادمیک دانشِ بگید شما اگر

 از هم بوردیو رو و کنید بیرون آکادمی از مارکسو کنید، بیرون آکادمی از دورکیمو پس جداست،

 شرکت تظاهرات تو ره می گیره می دستش بلندگو وقتی بوردیو چون کنید، ونبیر آکادمی

 آکادمیک شناسیِ جامعه دیگه پس مردم، شناسیِ جامعه ذاره می رو اسمش تورن آلن کنه، می

  نشد (استاد دانشگاه تهران). حرف که این آکادمی، ته نیست

  

  اقتضائی هاي الگوي آموزشی در راه ترکیبی و : ویژگی1 شماره جدول

  اي) اقتضائی ( و نه نسخه

  اي (و نه دیپسیپلینی و تخصصی) میان رشته

  آل) رئال (و نه ایده

  نخبگان معمولی (نه نخبگان مشهور)

  محلی (و نه جهانی)

  نوظهور (و نه آشنا)

  شناسی : تفاوت انواع الگوهاي آموزش جامعه 2جدول 
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 گیري بحث و نتیجه

بازارِ دانش،  - و صنعت» اقتصاد دانش«ارتباطی و فناورانه، ظهورِ هايِ  با گسترشِ تکنولوژي

دموکراتیزه شدنِ دانش، تکثر و تنوعِ کنشگرانِ عرصۀ علم و جهان چندصدایی علم، شاهد تحولِ 

مفهومی و پارادایمی در زیست بومِ دانش، تولید و انتقال آن هستیم. امروزه شبکۀ دانشِ اجتماعی 

ۀ ذینفعان یعنی؛ دانشگاه، دولت، بازار و جامعۀ مدنی دارد و مسئولیت اجتماعیِ تعامل با همنیاز به

  آن بازتاب یابد.  هاي دانش باید در آموزش

شناسی در جامعه مورد مطالعه در قالب شش الگويِ آموزش  الگوهايِ آموزشِ جامعه

فعانِ دانشِ بندي شد که هر یک از این الگوها، تمرکز بیشتري روي یک گروه از ذین صورت

ها را دچار مشکل  شود گاهی مرزبندي چه در واقعیت مشاهده می شناسی دارند. البته آن جامعه

بیان بهتر، این کند و معموالً شاهد رواجِ ترکیبی از این الگوها در جامعۀ مورد مطالعه هستیم. به می

شود، اما  الگوها مشاهده میمعنیِ مرزبندي دقیق نیست و معموالً استفاده از ترکیبی از تفکیک به

  استفاده از یک الگوي آموزشی گاهی بارزتر است. 

الگويِ آموزشِ کالسیک عموماً تأکید بیشتري بر تأمینِ انتظارات اجتماعِ علمی و هنجارهاي 

اهداف دولتی و حتی مورد پسند جامعه نیست حوزة علم دارد و در آن، علم قابل فروکاسته شدن به

در آن جریان » آزاديِ علمی و آکادمیک«مند حقیقت علمی است و  جويِ آزاد و روشو حاصلِ جست

جامعۀ روشنفکري نیز توجه نیازهايِ حوزة علم، بهدارد. الگوي آموزش انتقادي عالوه بر توجه به

را گذاران  هايِ ذینفع در دولت، بازار و سیاست نیازهايِ گروهدارد. الگويِ آموزشِ کاربردي، توجه به

هايِ ذینفع در  ها و انتظارات گروه خواستهدهد. الگويِ آموزشِ اجتماعی به ینقطۀ تمرکز خود قرار م

هايِ در حاشیۀ جامعه توجه دارد و از لزوم ارتباط دانشگاهیان با حوزة عمومی  مدنی و گروه جامعۀ 

آورد. این الگو بر  میمیان و استفاده آنان از دانش و تخصصِ خود در قلمرو جامعۀ مدنی سخن به

شناسی با  مسئولیت اجتماعیِ دانش و دانشگاه تأکید دارد و معتقد است که دانشِ جامعه

گویی در برابرِ جامعه و  هايِ آکادمیک، باید احساسِ مسئولیت و پاسخ درنظرگرفتنِ استقالل و آزادي

  یقت علمی، معطوف حقهايِ خود را همسو با دستیابی به هاي آن داشته باشد و آموزش بخش

رفتاري با  -گرا هاي ذینفعِ خود نماید. الگويِ آموزشِ وظیفه کارآمدي و حلِ مسائلِ جامعه و گروهبه

  دهد. تمرکز زیاد بر بعد مناسک، تنها منافعِ شخصیِ افراد را مدنظر قرار می

  طالعه دارد که رفتاري در جامعۀ مورد م-گرا نتایج این پژوهش حکایت از رواجِ الگويِ وظیفه

، »سازيِ علومِ انسانی کاربردي«گون است. این الگو برداشتی غلط از مباحث   شدت آسیببه

دنبال آن است که دانش را در خدمت است و در ظاهر به» دانشگاه کارآفرین«، »سازي تجاري«

در عمل  شود اماتولید ثروت منتهی اقتصاد و تولید ثروت قرار دهد و علمی را تولید کند که به

معناي حاکم شدنِ منطقِ بازار بر شده است. این امر به» شناسی امعهج شدن علمِ کاالیی«منجر به 
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هايِ فکري، معرفتی و  سازي را بر عرصه اندازي مباحث تجاري نحو غلطمنطقِ دانشگاه است و به

 (فراستخواه،» ظاهريهاي  یادگیري براي کسبِ موفقیت«دهد و در بهترین حالت  علمی سیطره می

داري در مقابل  دنبال دارد. دانشگاه تولید مدرك، تدریس براي رفعِ تکلیف، کالس) را به1398

شدنِ دانش و کاهشِ  تدریس برخی از مشخصات این الگوي آموزش است که در تک ساحتی

انباشته از  دهد که دانشجویان، ذهنیتی کند و وضعیتی را نشان می کیفیت آموزش، نمود پیدا می

بازتولید امرِ معرفتی و فرمول و داده دارند اما این ذهنِ انباشته به لحاظ ذخیره معرفتی، قادر به

شناختیِ جدید نیست. از سوي دیگر این را باید در نظر داشت که دانش، نباید یکسره دغدغۀ حلِ 

اف خود قرار دهد، بلکه باید هاي دینفعِ در بازار، دولت و جامعه مدنی را سرلوحه اهد مسائلِ گروه

هاي پژوهشی، کارِ علمیِ  طور طبیعی مقداري هم از جامعه فاصله بگیرد و با تمرکز بر برنامهبه

هايِ اجتماعی کمک  تبیینِ پدیدههاي اجتماعیِ کالن و مفاهیم به اصیل انجام دهد و با تولید نظریه

مسئله را براي محققِ علوم » تقاضامحور علمِ«ا کند و عقالنیت، کنجکاوي، تفکر را منتقل نماید. زیر

هايِ علوم اجتماعی در قالبِ  کند و این درحالی است که بخشی از دغدغه اجتماعی تعریف می

سازي،  تقاضامحور قابل پیگیري نیست و بدون شک با غلبۀ رویکرد تجاريمِ سازي و عل تجاري

شناسی، نیازمند تعامل با ذینفعان  . جامعهفراموشی سپرده خواهند شدها به برخی از این دغدغه

موجود در جامعۀ مدنی، بازار، دولت براي رفع نیازها و انتظارات آنان است اما نباید اجازه دهد که 

 شناسی بیانجامد   هايِ تولید و انتقال دانشِ جامعه تحقیرِ سایرِ سبک، به»سازي علم تجاري«مباحث

  ي عرصۀ عمومی و عرصۀ دانش در آن جریان داشته باشد.ِبخشی برا طرحِ رهاییبلکه باید 

طور کامل ها حکایت از ظهورِ الگويِ آموزشیِ مبهم، ترکیبی و اقتضائیِ دارد که هنوز به یافته

هاي درس و حینِ  استقرار نیافته است. ارتباط و تعاملِ خالقِ میان دانشجویان و استادان، در کالس

پذیريِ دانشگاهیِ  کند که جامعه یادگیريِ متفاوتی را ایجاد می نامه، اجتماعات انجامِ پایان

رساند و بر تعامل و ترکیبِ همه الگوهاي  انجام میتري به شکل نوآورانه و نویندانشجویان را به

طور توأمان تأکید دارد و شناسی به آموزش و توجه به نیازها و انتظارات همۀ ذینفعانِ دانش جامعه

تولید و که به داند. این الگو عالوه بر این شناسی را در گرو این توجه می نشِ جامعهرشد و رونقِ دا

اندیشد، بازاندیشی در این دانش، تولید علمِ  شناسی می اي و تخصصیِ جامعه انتقالِ دانشِ حرفه

دهد و با مقاومت  شناسی را نیز توسعه می هاي فکري درون قلمرو جامعه انتقادي و گسترشِ ظرفیت

هاي کاربردي و مرتبط با بازار و دولت و اشتغالِ  در برابر کاالیی شدنِ آموزش، جنبه

سازي و همراهی در  سازي، سیاستی آموختگان، تولید دانشِ سیاستی و مشارکت در تصمیم دانش

  هاي عملی را نیز در نظر دارد. از سوي دیگر با انتقالِ احساسِ مسئولیت اجتماعی  حل یافتن راه

عنوان شهروند مدنی پرورش نیازهاي محلی دارد و آنان را بهگویی به انشجویان، سعی در پاسخدبه
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دهد و با مشارکت برون دانشگاهی و در حوزة عمومی، از طریقِ پیوند دانش با نیازهايِ اجتماعی  می

 کند. شناسی را تقویت می اثرگذاريِ علمِ جامعه

توان مشابه  دهد که چهار الگويِ آموزش را می نشان می ها در مقایسۀ با مفاهیمِ حساس یافته

شناسی در نظر گرفت. اما در عین حال این نکته را  الگويِ چهارگانۀ بورووي از انواعِ دانشِ جامعه

 اجتماعی آموزشِ الگويِ با که ایران در مدار مردم شناسیِ جامعه که کرد اضافه بورووي نظراتبه باید

 پوپولیسم ایران، در مدار مردم آموزشِ اجتماعی و بهتر بیانبه. است پوپولیسم معرضِ در دارد قرابت

 تنها و رود می بیرون علمی هايِ بحث دایرة از مدار مردم شناسِ جامعه وگوهاي گفت و اندازد می راهبه

 رآمدهب هاي او عموماً نوشته کند. کمک مؤثر و اصیل علمِ پیشبردکه به کند بدون آن می پا به هیاهو

 مطلب این گویاي خوبیبه ،»سلبریتی استاد« ،»فانتزي استاد«تعابیرِ . نیست پژوهش و تحقیق از

   .»کرد زدایی مردم علم، از« باید ایران در رسد می نظر به لذا. است

دانند. کاظمی  مدار ایرانی وارد می شناسی مردم برخی نویسندگان نیز انتقاداتی را بر جامعه

بوکی  روشنفکرانِ فیس«ظهورِ ، »شناسی جامعه شدنِ منبري«تفاده از اصطالحاتی نظیر؛ ) با اس1397(

نظر او یکی از  به دهد. انتقادات خود را توضیح می » روشنفکرِ معترضِ شفاهی«یا  »و تلگرامی

جا سخنرانی  جا و آن شناسان، این مدار بودن این است که گروهی از جامعه هاي ادعايِ مردم تجلی

در سه مدار   شناسیِ مردم د و بنویسند و مصاحبه کنند. کاظمی انتقاد خود را از جریانِ جامعهکنن

طیف محدودي از طبقات متوسط فرهنگی محدود معناي مردم به )1کند:  بندي می بخش دسته

ه است، معنایی که در ایران باب شدمدار به شناسِ مردم جامعه )2 شوند. شود و عامۀ مردم فراموش می می

 شناسانِ جامعه )3کند.  خواندن براي مردم، محدود می دادن و روضه رسانی، شرح آگاهیکارش را به

  گفتن براي مردم دست بردارند و  اند که باید از وظیفۀ سخن توجه مدارِ ایرانی به این نکته بی مردم

ایستد و در  مردم می شناس، روبرويِ گفتن دربارة مردم بپردازند. در اولی جامعه وظیفۀ سخنبه

کند، در  دهد و یا برایشان تحلیل می کند، اندرزشان می شان می گوید، آگاه حضورشان سخن می

است. یعنی در دفاع از مردم، » خاطرِ مردمبه«بلکه ناظر بر » در حضورِ مردم«معناي دومی نه به

منزلۀ تواند به گفتن می نگوید؛ این سخ هایشان در جامعه سخن می شان و رنج شان، جایگاه حیثیت

دلیل بلند کردن صدايِ مدار به شناسیِ مردم ایفايِ نقشِ نمایندگیِ مردم در برابر قدرت باشد. جامعه

شود یعنی از  گرایانه می جايِ بلند کردن صدايِ مردم در برابر قدرت، امري نخبهرويِ مردم، بهخود به

هاي این پژوهش نیز نشان  ). یافته367-361: 1397کند (کاظمی،  موضعِ باال براي مردم موعظه می

سخن » دربارة مردم«، »خاطرِ مردمبه«که باید  مدار، عالوه بر این شناسیِ مردم دهد که جامعه می

» در حضورِ مردم«و » رويِ مردمهروب«ها را در برابرِ قدرت نمایندگی کند و تنها  بگوید و منافع آن

  نیز سخن بگوید. » مردم با«سخن نگوید، بلکه الزم است 
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) 185: 1397(محدثی،  1»شومنِ دانشگاهی«محدثی از خطرِ تبدیل شدنِ استاد دانشگاه به 

پژوه و استاد دانشگاه قرار  کسی است که در نقشِ محقق، دانش» شومنِ دانشگاهی«گوید.  سخن می

تواند مخاطبانی را جذب  می شود و دارد اما همچون بازیگرِ سینما یا مجري تواناي تلویزیونی ظاهر می

نمایش بگذارد و نقشِ دانشمند و دانش پژوه را اي را به اي) دانشمند مآبانه کند و اجراهاي (صحنه

ها و اجراهایش عاري از محتواهاي دانش پژوهانه است.  کند اما سخنرانی جلوي صحنه ایفا می

اي ناشی از کارکردن در دانشگاه و داشتنِ  ههايِ اجرایی او و زبانِ ویژه او در کنار شهرت رسان جذابیت

بار بیاورند و توانند برایش شهرت قابل توجهی به معدودي مرید که مبلغانِ خوبی براي او هستند، می

هم رساند و درباره امور هاي مختلفی بارها حضور به تواند در صحنه بر اساس همین شهرت، او می

دست بیاورد (محدثی، یازات اجتماعی قابل توجهی بههاي طوالنی کند و امت متنوعی سخنرانی

1397 :186 .(  

دانشگاه ایرانی است و بورووي نیز گون و مختصِ به رفتاري الگویی غالب، آسیب-گرا الگوي وظیفه

دیالکتیک توسعه «نویسد:  دهد. او می توصیف و مورد انتقاد قرار می» گرایی مدرك«را با مشخصۀ  آن

اي سایه افکنده است و هم بر کلِ  شناسانِ حرفه عنوان جامعهزندگی فردي ما بهو پیشرفت هم بر 

شناسی. آن اشتیاقِ اولیه براي استقرارِ عدالت اجتماعی و برابريِ اقتصادي و دستیابی  رشتۀ جامعه

صیل در تحبیانی ساده اشتیاقِ استقرارِ جهانی بهتر که بسیاري از ما را بهمحیط زیستی پایدار، و بهبه

گرایی داده است. واحدهاي درسیِ  مدركشناسی عالقمند کرده بود، جاي خود را به رشتۀ جامعه

هايِ سفارشی، سوابق و عناوینِ اداري  نامه تعیین شده، پایان هاي از پیش استاندارد شده، شرح درس

  ). 1387(بورووي، » دهان پر کن، همه و همه بر این موضوع داللت دارند
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