
بهمتعلقدانشجویانمیاندردانشگاهیهویتنایافتگی قوامعلل

  ایراندرمدرنمتوسططبقات

*نعمت اهللا فاضلی
1

  

**حامد طالبیان
2

  

  چکیده
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  قدمهم

شوند ولی از  محسوب می» انسان دانشگاهی«دانشجویان به لحاظ شرایط تحصیلی خود 

شوند که همانند دیگر جوانان از  جوان کشور محسوب می يقشرهاجهت سنی از جمله 

به تناسـب شـرایط    ،از طرف دیگر. هاي جوانی برخوردارند شرایط ویژه نسلی و فرهنگ

ایران از آن برخوردار است، دانشجویان بیش از سایر جوانان  اي که نهاد دانشگاه در  ویژه

بـه عبـارت دیگـر،     اعی و مدنی موجـود در ایـران هسـتند؛   هاي اجتم در معرض جنبش

هاي مرتبط با شهروندي بخش مهمـی از زنـدگی روزمـرة دانشـجویان را تشـکیل       کنش

، عضـویت در  سیاسی و اجتماعی جاري در کشور يدادهایروگیري اخبار و پی. دهد می

بخشی رتبط با حوزة عمومی در کشور و غیره هاي م هاي سیاسی و مدنی، فعالیت تشکل

زنـدگی روزمـرة   . دهـد  اي از دانشجویان را تشکیل مـی  از زندگی روزمرة بخش گسترده

گیـرد،   شـکل مـی  » شهروندي«و » نسلی«، »دانشگاهی«زندگیدانشجویان در تقاطع میان 

 روزمـرة هـا و عناصـر زنـدگی     ویژگـی  ،از طرف دیگر. کند یابد و تغییر می گسترش می

هـاي مختلـف در آن    یـابی  کند که هویـت  دانشجویان نیز تا حدودي فضایی را فراهم می

  . دهد می يرو

هـاي مختلـف علمـی،     در معـرض گفتمـان  همچنین با ورود به دانشگاه، دانشجویان 

ـ گیر قـرار مـی   غیـره  جهانی، قومی، جنسـیتی و  شـگاهی بـه طـور ذاتـی     گفتمـان دان . دن

هـاي   فرهنـگ  هرکـدام هاي مختلف علمی که  وجود پردیس. چندفرهنگی و متکثر است

فاضـلی،  . ك.ر(. گذارند یکی از شواهد این امـر اسـت   اي مختلفی را به اشتراك می رشته

هاي اجتماعی در ایران است که  دانشگاه یکی از معدود میدان ،بر این افزون). 91: 1387

.آورد را یکجا گـرد مـی   غیره لف طبقاتی، ملی، قومی، سیاسی، جنسیتی وهاي مخت گروه

د که نیاب هاي مختلف این فرصت را می دانشجویان با قرار گرفتن در معرض این گفتمان

  .هاي متعدد و گاه متعارضی را کسب کنند هویت

ار تنها وضعیتی بوده است که جوانان را در مرحله گـذ  بودن ر سالیان اخیر، دانشجود

ایـن  . دهـد  از دایره مناسبات اجتماعی و گفتمانی خـانوادگی، بـومی و سـنتی قـرار مـی     

 ياقتـدارها کند که دانشجویان جـوان بتواننـد بـا پرهیـز از      وضعیت فرصتی را فراهم می

.و خودخواســته بپردازنــد پســندمــوردهــاي  ســنتی بــه بازاندیشــی و کســب خویشــتن
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گذار به مرحلۀ جوانی، گاه ورود بـه بـازار کـار و    دانشجویی در ایران عمدتاً همزمان با 

این امر براي بسـیاري از جوانـان بـه منزلـه     . افتد وارد شدن به چرخه میانسالی اتفاق می

شدة اجتماعی است اما دانشگاه به دانشجویان  هاي هویتی از پیش مشخص کسب جایگاه

ـ      یـابی  دهـد کـه هویـت    جوان این فرصـت را مـی   یق و ا سـال هـا را تـا حـدي منطبـق ب

هـاي فـوق و بـر اسـاس یکـی از       بـا اتکـا بـه واقعیـت    . هاي خود سامان دهند خواست

هاي پساساختارگرا و گفتمـانی هویـت، پـژوهش حاضـر تـالش کـرده اسـت تـا          نظریه

بنابراین، این پژوهش درصدد پاسخ بـه  .  هاي مختلف دانشجویی را شناسایی کند هویت

هـایی تشـکیل شـده     و از چـه مؤلفـه   هویت دانشـجویی چیسـت  «این پرسش است که 

  . »است؟

در مورد نقش نظریـه  . نگاري انجام گرفته است این پژوهش با استفاده از روش مردم

بــا ایــن حــال بســیاري از . شــماري وجــود دارد هــاي کیفــی مناقشــات بــی در پــژوهش

. پژوهشگران معتقدند که مرور ادبیات نظري پیش از ورود به میدان پژوهش الزم اسـت 

اسـتفاده  ) 65: 1387فلیـک،  (» اي دانـش زمینـه  «از ادبیات نظري بـه منزلـۀ    ،این حال با

  . توجه شود) همان(» هاي تحقیق در بستر این ادبیات به مشاهدات و گزاره«شود تا  می

یکی دیگر از مسائل مهمی که اهمیت بسیاري برخـوردار اسـت، توجـه بـه ماهیـت      

ها  ظریه در تحقیق کیفی براي آزمون فرضیهحضور ن«. هاي کیفی است نظریه در پژوهش

» کنـد  نیست، بلکه به بازشدن ذهن محقق یا ایجاد حساسیت نظـري در وي کمـک مـی   

هـا،   افزون بر این باید توجه کرد که بیش از دیگر انواع نظریـه ). 242: 1389، محمدپور(

راي تحلیـل و  ب »هاي نظري مدل«یا  2»هاي برد متوسط نظریه«و  1»هاي کالن نظریه«تنها 

در پایـان  ). 68-66: 1387همان، فلیـک،  . ك.ر. (هاي کیفی مفید خواهند بود تفسیر داده

؛دارد» ابـزاري  جعبـه «هاي نظري، رویکردي  باید گفت که این پژوهش به مفاهیم و مدل

هاي میـدانی، هـر کجـا     ین معنا که به تناسب هر مفهوم و مدل نظري براي تفسیر دادهبد

هـاي نظـري اشـاره شـده بـراي فهـم        اي مفـاهیم و مـدل   است از مجموعهکه الزم بوده 

  .هاي کیفی به دست آمده در جریان کار میدانی استفاده شده است داده

                                                                                                                
1. Grand Theory
2. Middle Range Theory
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هـاي مختلـف    ائل حـوزه سترین م گیري هویت یکی از مهم تکوین فردیت و یا شکل

سته خالصه د 12مند به موضوع هویت را در  هاي عالقه دوران رشته.  علوم انسانی است

اي سـه رویکـرد مختلـف در     تاجیک نیز در مقالـه ).17: 1387دوران، . ك.ر(کرده است 

گـرا،   رویکـرد ذات ) الـف : نـد از اعبارت کهمطالعات هویتی را تفکیک کرده است ةحوز

رویکـرد  ).44-43: 1384تاجیـک،  (رویکـرد گفتمـانی   ) گـرا و ج  رویکرد برساخت) ب

در رویکــرد . کنــد ي و عنصــري ثابــت تلقــی مــیگرایانــه هویــت را امــري جــوهر ذات

شـود و در رویکـرد غیـر     گرا هویت برسـاخته ولـی طبیعـی در نظـر گرفتـه مـی       ساخت

سوژگی یـا   ،در رویکرد نخست. شوند ها متکثر و منعطف پنداشته می گرایانه هویت ذات

غیـر   تیهوکردهایرودر این . هویت همواره امري طبیعی، ذاتی و از پیش موجود است

هـاي احساسـی و    ، تعلـق هـا  پنداشـت ،بنـابراین  .شـود  تاریخی و جهانشمول فرض مـی 

هاي یک دانشجو ثابت و ایستا و همچنین با دیگر دانشجویان یکسـان در   پنداري همذات

هاي فردي و اجتماعی وجـود   چندانی بین هویت ۀدر این نگاه فاصل. شود نظر گرفته می

  .ندارد

هـا را در ظـرف اجتمـاعی     هـال هویـت  استوارت ا گرا همنوا ب برساخت يکردهایرو

بر این اساس هویت نه محصول عوامل طبیعـی و یـا    .اند زمانی و مکانی به نظاره نشسته

سروسـتانی،  (» هاسـت  حاصل شرایط اجتماعی و کنش انسـان «موجود که  شیپروانی از 

ین گرایـان نمـاد   بـیش از همـه در مکتـب تعامـل     گرا برساخت يکردهایرو). 40: 1388

شـناختی و   مختلـف جامعـه   يکردهـا یرودوران این بهزاد . ساخته و پرداخته شده است

دوران، . ك.ر(آورد  جمـع مـی  » رویکـرد مـدرن  «گـرا را در تعبیـر    روانشناختی برساخت

اجتمـاعی و  هاي مختلف این رویکرد تأکید بر عوامـل   ویژگی اصلی نظریه). 17: 1387

 ،سـازي دربـارة هویـت    هاي مختلف مفهوم ل شیوههااستوارت به تعبیر .فردي است میان

 ۀهسـت  جـایی کـه   ؛کرده اسـت سوژة خودبنیادشناختی را جایگزین  جامعه ةاین بار سوژ

شـکل  » دیگـران مهـم  «خودبنیاد و خودبسنده نیسـت، بلکـه در رابطـه بـا      ةدرونی سوژ

نی را جهـا ) فرهنـگ یـا  (نمادهاها، معانی و  گیرد که براي سوژه نقش میانجی ارزش می

  .)400: 1387به نقل از پارکر، (کند  دارند که وي در آن زندگی می

بـه  انتزاعی و یکپارچـه  حرکت از توصیف فرد به عنوان موجودي مطلق،سخن این 
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هنـوز سـوژه داراي    ،بـا ایـن حـال    .انسانی انضمامی در تاریخ و یا اجتماع اسـت  سمت

ازاندیشـانۀ خـود در یـک کلیـت     است که آن را قادر به هماهنگی ب  »مرکزي یخویشتن«

»  مرکززدودهخویشتن «و پست مدرنیسم از  ییپساساختارگرا، در مقابل).همان(سازد  می

همـان،  (» هاي متکثر است متغیر، چندپاره و داراي هویت«خویشتنی که  .دنگوی سخن می

ر این رویکرد بیش از هـ . ها، هویت محصول و پیامد گفتمان است در این پارادایم). 401

 ترشـدن  دهیـ چیپمعنـاي توسـعه و   .  چیز به تلقی جدیدي از ماهیت زبـان متکـی اسـت   

تـر شـدن    و شـکننده  دارشـدن یناپامـدرن،   پرشتاب جوامع کنـونی بـراي تئـوري پسـت    

کنـد و ادعـا    دار مـی  مدرنیته تصور شـفاف هویـت را مسـئله    گفتمان پست. هاست هویت

کلنر(کند که این تصور اسطوره و خیال است  می
1
،2003 :223.(  

مدرن، سوژه خودگردان و خودبسنده که سبب دستیابی به فردیـت   در وضعیت پست

در این میـان  . است دشدنیناپدو  خردشدنمدرن و فرهنگ فردگرایی شده بود، در حال 

شـدن و   بـوروکراتیزه شـدن،   شدن، مصـرفی  چون عقالنی اي اجتماعی گسترده يندهایافر

امـروزه  .کنند بندي می اي فردیت را در جوامع معاصر مفصلها فرهنگ رسانهتر از این مهم

هاي  بسیاري از نظریهو  گیرد صورت می ها رسانهاي از طریق  یابی به شکل فزاینده هویت

پاشیدگی هویت و شکنندگی سـوژه   ازهمبه عنوان مکان اي  فرهنگ رسانهاز  مدرن پست

  ). 234: همان(د برن نام می

. ارائـه شـده اسـت    چنـدپاره ز تصوري از سوژه نامتمرکز و هاي گفتمانی نی نظریه در

گرایـی  مریکا از تعاملافرانسوي و در  ییپساساختارگراگفتمانی در اروپا از  يکردهایرو

.مفروضـات نظـري مشـابهی دارنـد     و کم و بیش اند نمادین و اتنومتدولوژي الهام گرفته

دسترسی به واقعیـت را همـواره    اي زبانی متکی هستند که هاي گفتمانی به فلسفه دیدگاه

نۀ شفاف واقعیت نیسـت بلکـه   یدر اینجا زبان صرفاً آی .دندان پذیر می از طریق زبان امکان

یورگنسـن،  (» سـازد  جهان اجتماعی را مـی  ،کند و در نتیجه دستگاهی است که خلق می«

در هـا را   گفتمان است که جهان اجتماعی و هویت نیاسخن،  اینبر اساس  ).30: 1389

  .سازد قالب معنا برمی

                                                                                                                
1. Douglas Kellner
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اي از نظریۀ انتقادي است که پیونـد جدیـدي میـان آراي     روانشناسی گفتمانی، شاخه

هـاي رایـج در    در تحلیـل گفتمـان و نظریـه    ناهاي آن رگرایان فرانسوي و یافتهپساساختا

این نظریه در ادامۀ تحوالتی شـکل گرفتـه   . مکتب کنش متقابل نمادین ایجاد کرده است

روانشناسی گفتمانی تـا   .موسوم شده است» چرخش زبانی در علوم انسانی«به  است که

ویتگنشتاین است که تجلیات مربوط به حاالت روانی را نـوعی   ۀحدودي متکی به فلسف

بـه   جوهري که در پس کلمات وجـود دارد؛  داند و نه تجلی ذات یا فعالیت اجتماعی می

ه بستر اجتماعی خاصی وابسته اسـت و بـه   شود، کنشی است که ب آنچه بیان می، عبارتی

همین دلیل است که روانشناسی گفتمانی براي تحلیل این کاربرد زبانی وابسته بـه بسـتر   

تحلیل کاربرد زبان در یک موقعیـت مشـخص    ،، و به عبارت دیگر)گفتمان(یا مناسبت 

  .است

ها  هویت هاي اجتماعی و ها، گروه شناسی گفتمانی از برساخت اجتماعی نگرش روان

اي در باب تکوین هویـت متکـی اسـت کـه در      چیز به نظریههر بیش از کند و  دفاع می

هر چـه را  «به باور مکدانل . گیرد گرا و گفتمانی هویت قرار میهاي غیرذات دستۀ نظریه

میلـز،  : به نقل از(» توان بخشی از گفتمان به حساب آورد است یا معنی دارد می داللتمند

سـاز و  رغ از مناقشات نظري گوناگونی که در مـورد چیسـتی گفتمـان و    فا. )21: 1388

ی، و بـه  گفتمـان  اسـی عمل آن  وجود دارد، در این پـژوهش بـه کمـک روانشن    کارهاي

انی ارائـه  ماي که دیدگاهی تلفیقی از دو رویکرد متفاوت روانشناسی گفت خصوص شیوه

دهد می
1

هاي دانشـجویی از طریـق    یتهو در آن توان به تحلیل شرایطی پرداخت که ی، م

  .ردیگیمزبان شکل 

ها هم فهم ما از واقعیت، هم تصوري را که از هویت خودمان داریـم شـکل    گفتمان«

نگـاري   شناسـی ایـن پـژوهش، هـداف مـردم      متناسـب بـا روش  ). 24: همان. (»دهند می

                                                                                                                

  :توان به ترتیب زیر به سه دسته تقسیم کرد گفتمانی را می شناسیروانهاي متفاوت  شاخه. 1

  دیدگاه پساساختارگرایانه مبتنی بر نظریه فوکو درباره نظریه گفتمان، قدرت و سوژه-

  گو و اتنومتولوژي و نی بر تحلیل گفتگرا مبت دیدگاه تعامل-

  دیدگاهی تلفیقی از دو رویکرد یادشده-

  .از این میان به نظریه هویتی گروه سوم در این پژوهش توجه شده است
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بـه  اي است که کاربرد زبان در شکل بخشیدن  فهم رابطه توصیف فرهنگ و به دنبال آن 

شناسـی   تکوین هویت یا خویشتن یکی از مسائل مورد توجه روان. کند ایفا می هاهویت

شدن  ها در طی درونی ها و خویشتن ذهن«از دیدگاه روانشناسان گفتمانی . گفتمانی است

ایـدة   ،ایـن نظریـه  ). 182: 1389یورگنسـن،  . (»شـوند  هاي اجتماعی برساخته می گفتمان

بــا ایــدة  راهویــت برســاختۀ گفتمــان اســت و آن رد کــه پــذی را مــیییپساســاختارگرا

هـاي   هاي اجتماعی براي اجراي کـنش  ها یا ساخت کند که گفتمانگرایان تلفیق می تعامل

در تقـاطع امـر روزمـره و گفتمـان اسـت کـه        ،به عبارت دیگر.اجتماعی ضروري است

هـم نیـروي   ت این نظریـه در ایـن اسـت کـه     میاه. شود میهویت یا خویشتن برساخته

آورد و هـم قـدرت افـراد را در     را بـه حسـاب مـی   ) به ویژه اعمال گفتمانی(تشکیالتی 

اهمیت دیگر این نظریـه  ). 74: 1387دوران، (سپارد  ارتباط با آن اعمال به فراموشی نمی

گونـه   همـان . هاسـت  مدرنیستی آن به ماهیت پراکنده و مرکززدودة هویت در توجه پست

  :گوید که وترل می

درسـت مثـل    م؛ویشتن را نه امري متمرکز بلکه پخش و پراکنده بـه شـمار آوریـ   خ«

شـوند، گـرد یکـدیگر جمـع      شـوند، جابجـا مـی    هاي بیلیارد که پیوسته پخش مـی  توپ

بندي جدیدي را  گروه ،شان با دیگران و میدان اجتماعی شوند و هربار بر اساس رابطه می

  ).  184: 1389یورگنسن، : به نقل از(»دهند شکل می

را براي اشاره به رویکردي در تحلیـل گفتمـان   » گنجینۀ تفسیري«وترل و پاتر مفهوم 

گنجینـۀ  . هاي تحلیل گفتمان انتقادي برکنار مانـده اسـت   برند که از جبرگرایی به کار می

ها یا  هاي قابل فهم اصطالحات و توصیفات هستندکه غالباً حول استعاره خوشه تفسیري،

ها همچون منابعی روانشـناختی بـه    این گنجینه. اند روي هم سوار شده یا تصاویر روشن

ـ     . هایی از واقعیت بسـازند  کند تا روایت افراد کمک می  ۀمزیـت تفسـیر فرهنـگ بـه مثاب

از پـیش بـراي تفسـیر     ییهـا  دسـتورالعمل ،دهد اي تفسیري آن است که نشان می گنجینه

اي تفسیري در دستگاه نظـري ایـن   ه گنجینه). 181-180: 1389یورگنسن، (وجود دارد 

هاي تفسیري الزامـاً و معمـوالً رابطـۀ     گنجینه. دو به واقع مترادف با مفهوم گفتمان است

انتزاعـی و نظـري    هاي معنـایی،  ندارد و معموالً جنبه روزمرةمستقیم و تجربی با زندگی 

  .کند ذهنی را توصیف می يساختارهامرتبط با 
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هویت برساختۀ گفتمان اسـت و آن  پذیرد که  را میییگراپساساختارایدة  ،این نظریه

اجـراي  هاي اجتماعی بـراي   ها یا ساخت کند که گفتمانگرایان تلفیق می با ایدة تعامل را

در تقـاطع امـر روزمـره و گفتمـان      ،به عبارت دیگـر ؛ هاي اجتماعی ضروري است کنش

در ایـن اسـت کـه هـم      ت این نظریهمیاه. شود میاست که هویت یا خویشتن برساخته

آورد و هم قـدرت افـراد را    را به حساب می) به ویژه اعمال گفتمانی(نیروي تشکیالتی 

بـه عبـارت دیگـر،    ). 74: 1387دوران، (سـپارد   در ارتباط با آن اعمال به فراموشی نمـی 

بـر   ،رهاي معنایی و از طرف دیگ ها و نظام روانشناسان گفتمانی همزمان بر نقش گفتمان

  . کنند تأکید میزیسته به عنوان دو منبع اصلی تکوین هویت جربۀنقش ت

شناسی گفتمانی است کـه   اي تلفیقی در روان نظریه ما در این پژوهش،رویکرد کالن 

در . هـاي مختلـف و تجربـۀ زیسـته اسـت      سوژگی محصول تقاطع گفتمان ،معتقد است

هـا را تـدارك    دسـترس سـوژه  هاي معنایی موجود و در  ها، نظام واقع، هرچند که گفتمان

هاي زیستۀ بشر در خالل زندگی روزمره، امکان جرح، تعدیل، اصالح  بینند اما تجربه می

هـا یـا    گفتمـان  ،بنـابراین . کنـد  هاي معنـایی را نیـز فـراهم مـی     و تفسیر مجدد این سازه

 پـذیر  موجود و ساختاري نیستند، که منابعی انعطـاف  هاي تفسیري منابعی از پیش گنجینه

گونـه کـه مفـاهیم مـرتبط بـا هریـک از        همـان .شوند براي تعامل اجتماعی محسوب می

هاي تفسیري الزاماً و معموالً رابطـۀ   هاي تفسیري در ادامه نشان خواهد داد، گنجینه مقوله

هـاي انتزاعـی و    دانشـجویان نـدارد و معمـوالً جنبـه     روزمرةمستقیم و تجربی با زندگی 

البته باید به ایـن نکتـه نیـز    . کند دانشجویان را توصیف می نظري مرتبط با ساختار ذهنی

وگو و از طریق زبـان   هاي انتزاعی و ذهنی معموالً در خالل گفت اشاره کرد که این جنبه

وگـو بـا    شود و بعید نیست که در شـرایط دیگـر و در هنگـام گفـت     است که ساخته می

گـون  گري دیگر و به دالیل گونه پژوهش
1

نیـز در دسـتور کـار زبـانی     ، مفـاهیم دیگـري   

                                                                                                                
انگـارة   رسانان بـه تـدریج   اطالع. ایم گر در خالل کار میدانی بر عهده داشته ترین این دالیل، نقشی است که ما به عنوان پژوهش یکی از مهم. 1

به همین دلیـل  . وگوي دوستانه پیدا می کرد هاي ما بیشتر جنبۀ درد و دل یا بحث و گفت وگو کردند و گفت گر بودن ما را فراموش می پژوهش

هر . ندهاي عینی، رسمی و کامالً مناسب ندار کردیم که دانشجویان چندان توجهی به دستور زبان، کاربرد واژه معموالً در فرآیند کار احساس می

گرفـت، ایـن احسـاس و درك     اي که بعد از آشنایی اولیه صورت مـی  هاي ثانویه شد و همچنین در دیدار ها بیشتر می وگو چه مدت زمان گفت

 کردند که نیازي به توضیح و یا شرح عینی وجود ندارد اگاه این انگاره را درونی می به عبارت دیگر، دانشجویان به طور ناخود. گرفت فزونی می

ایـم، درك   دانسته ها را پیشاپیش می ها، بخش مهمی از مطالب آن مان به آن  گر به دلیل نزدیک بودن جهان تجربی و زبانی و ما به عنوان پژوهش

. ایم ایم و یا تجربه کرده کرده
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همچنــین  ). 182-181: 1389یورگنســن،  . ك.ر. (کننــدگان قــرار بگیــرد    مشــارکت 

فرهنگی  فیتوصمتفاوت،  يکدگذارگران دیگر ممکن است با به کاربردن نظام  پژوهش

اي را بازنمـایی   رو اساساً مالحظـات نظـري   هاي پیش بنابراین، مقوله. متفاوتی ارائه دهند

، اصالح و ینیبازآفرام و در خالل کار میدانی  خالل مطالعۀ نظري برگزیدهکند که در  می

  .  تثبت شده است

  وشر

نگاري توصیف فرهنگ و  هدف مردم. نگاري انجام شده است این پژوهش به شیوة مردم

در این روش، پژوهشگر براي مدت زمـان طـوالنی،   . زندگی روزمرة مردمان عادي است

در خالل این کار، مشاهده . شود زمینۀ طبیعی موضوع تحقیق میمخفیانه یا آشکارا غرق 

کند و به طور کلی هـر دادة قابـل دسترسـی را بـراي      دهد، پرسش می کند، گوش می می

هایی که در مرکز توجه مطالعـه قـرار دارنـد، گـردآوري      درك بهتر موضوعات و پرسش

برگ(کند  می
1

شـتر یبدرهـا،  دادهيورگـردآ نگـاري،   در مـردم  ،بنـابراین ). 935: 2008، 

یطراحـ ،کـار يابتـدا از پژوهشاوالًکهیمعننیبد.استافتهینساختنسبتاًها بخش

 عملکردهاو  ها گفته ریتفسيبراکهییهايبند دستهاًیثانوکندینمدنبالرایقیودقثابت

ـ دار و  برنامـه مشـاهدة قیـ طرازها دادهيگردآورندیفرادر،شودیمآماده  پرسشـنامه ای

همچنـین   .شـوند یمـ سـاخته هـا  دادهلیتحلرونددرها آن،برعکس.استنشدهساخته

کیاحتماالً(س ایمقکوچکوردیگیمصورتنمونهیکمتعدادبرمعموالًمطالعهتمرکز

.سازدیمآسانراقیعممطالعۀامر،نیا.است) مردمازیگروهایطیمح

نگاري کالسـیک بـه وجـود     اساسی را براي مردممدرن، چهار مشکل  پست يانتقادها

دار کرده است؛ دوم، ارزشی را که  نخست، بازنمایی میدان پژوهش را مسئله. آورده است

نگاري داشت به چالش کشـیده اسـت؛ سـوم، اعتبـار و قابلیـت       توصیف پرمایه در مردم

اختگی برسـ  ،نگارانـه را بـه پرسـش کشـیده اسـت و در نهایـت       هاي مـردم  اطمینان داده

ضـد   يانتقادهـا نگـاري پسـت مـدرن     مردم. کند می يادآورینگاري را  هاي مردم گزارش

کنـد بـا اسـتفاده از مفهـوم بازاندیشـی بـه تـأمالت         پذیرد و تالش می گرایی را می واقع

                                                                                                                
1. Berg
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نگاري پست مدرن بازاندیشـانه  

در اینجا نیز فهم رابطۀ میـان مـتن   

و واقعیت از اهمیت بارزي برخوردار است اما از از نـاتوانی پـژوهش تجربـی بـه دلیـل      

ـ  ، اجتنـاب مـی  کنـد  یمـ  د کن

در چارچوب انتقـاد   2)2007

راهـی  » تناسـب «کند کـه در آن  

در ایـن  . اسـت هاي پژوهشی بـه جـاي اعتبـار و پایـایی     

شناسـی و از چـارچوب عملـی همرسـلی و     

به عنوان روش طراحـی و اجـراي پـژوهش    

هایی در ایـن دو چـارچوب عملـی نیـز     

سترسی و ها و معیارها براي د

تـرین راهبردهـاي    در جـدول زیـر بـه مهـم    

  : رسانان این پژوهش اشاره شده است

                                          
1. Pual Antony Atkinson&Amanda Coffey
2. Martin Hammersley&Pual Antony Atkinson
3. John Brewer

دسترسی به میدان و  

انتخاب اطالع رسانان

توصیف موقعیت و  •

جغرافیاي پژوهش

گفت وگو هاي آزاد با  •

مشارکت کنندگان  

اولیه

انتخاب اطالع رسانان •

142   

نگاري پست مدرن بازاندیشـانه   به عبارت دیگر، مردم. بازنمایانۀ پست مدرن پاسخ گوید

در اینجا نیز فهم رابطۀ میـان مـتن   . مدرنیسم افراطی است اي پسته پایگی و برکنار از بی

و واقعیت از اهمیت بارزي برخوردار است اما از از نـاتوانی پـژوهش تجربـی بـه دلیـل      

مـ گرایی کـه تصـور واقعیـت را عقـیم      گیجی ناشی از نسبیت

07(همرسلی و اتکینسون . 1)189: 2001اتکینسون و کوفی، 

کند کـه در آن   دفاع می» گرایی دقیق واقع«از نوعی » گرایی خام واقع«

هاي پژوهشی بـه جـاي اعتبـار و پایـایی      آوري داده جایگزین براي جمع

شناسـی و از چـارچوب عملـی همرسـلی و      نگـاري بـه عنـوان روش    پژوهش از مـردم 

به عنوان روش طراحـی و اجـراي پـژوهش    ) 2005( 3و جان بروور) 2007(اتکینسون 

هایی در ایـن دو چـارچوب عملـی نیـز      استفاده شده است و در مواردي جرح و تعدیل

  . صورت گرفته است

  

پژوهش یعمل مراحل) 1( لشک

ها و معیارها براي د اي از گزینش رسانان، مجموعه در مرحلۀ انتخاب اطالع

در جـدول زیـر بـه مهـم     .ها صورت گرفته است انتخاب اطالع رسان

رسانان این پژوهش اشاره شده است گیري و انتخاب اطالع نمونه

                                                                                                              
&Amanda Coffey

Martin Hammersley&Pual Antony Atkinson

گرد آوري داده ها

مشاهدة مشارکتی•

مصاحبه هاي  •

مردم نگارانه

اسناد و مدارك •

مجازي

تحلیل داده ها

توصیف پرمایه•

روش تحلیلی نظریۀ  •

مبنایی

142

بازنمایانۀ پست مدرن پاسخ گوید

و برکنار از بی

و واقعیت از اهمیت بارزي برخوردار است اما از از نـاتوانی پـژوهش تجربـی بـه دلیـل      

گیجی ناشی از نسبیت

اتکینسون و کوفی، (

«از 

جایگزین براي جمع

پژوهش از مـردم 

اتکینسون 

استفاده شده است و در مواردي جرح و تعدیل

صورت گرفته است

انتخاب اطالع رسان

نمونه
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  کنندگان گیري از میان مشارکت اهبردهاي نمونه)1v) لجدو

  راهبردها  عمدهنوع 

واحد 

  گیري نمونه

حجم 

  نمونه

  مالحظات کلی

یري گ نمونه- 

  متوالی

گیري  نمونه- 

موارد نمایا و 

  پذیر تطبیق

 -

  ابندهیظهور/گرا فرصت

  برفی گلوله- 

  يتأییدریغ/يتأیید- 

  مورد نوعی- 

  حداکثر پراکندگی- 

  شدت- 

  مورد انتقادي- 

: میدان

  دانشگاه

: افراد

  دانشجویان

 -

3: میدان

  دانشکده

: افراد- 

  نفر12

انتخاب افراد از طبقۀ - 

)متوسط(اجتماعی معین

دسترسی به اینترنت در - 

  سطح متوسط

دانشجوي رشتۀ - 

  کارشناسی

داشتن ارتباطات - 

اجتماعی بیشتر

امکان برقراري تعامل و - 

ایجاد دوستی

  سادگی دسترسی- 

انتخاب از دانشجویان از - 

  سال مختلف تحصیلی4

  

روع و تـا  شـ  1389ماه سـال   کار میدانی فشرده و اصلی این پژوهش از ابتداي بهمن

در این مدت در فواصـل مختلـف   . ادامه یافته است 1390پایان امتحانات پایان ترم سال 

هاي  کنندگان در میدان وگو با مشارکت هاي مشارکتی و گفت نگارنده براي انجام مشاهده

ها  ها، بعضی از مکان هاي اینترنتی میدان بازدید از سایت. این پژوهش حضور یافته است

ها، کالس درس و خوابگاه، همچنین تمرکـز بـر دو    ها و کانون انه، انجمنهمچون کتابخ

دسته تعـامالت اجتمـاعی دانشـجویان بـا دوسـتان و دانشـجویان دیگـر و بـا اسـتادان،          

. و مشارکتی در خالل انجام کار میدانی بوده است يا مشاهدهترین فعالیت پژوهشی  مهم

وري در  در کار میـدانی بـه دلیـل غوطـه     با پذیرفتن خطر از دست دادن رویکرد انتقادي

میدان پژوهش، تالش شده است تا این ارتباطات و نقـش مشـارکتی کامـل نگارنـده در     

  . خالل کار میدانی تثبیت و تقویت شود
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نگارانـه بـه    هـاي مـردم   مصـاحبه  در این پژوهش از سه فن عمدة مشاهدة مشارکتی،

اه مطالعـۀ اسـناد و مـدارك مجـازي     معرفی کرده است و گ) 1984(روشی که اسپرادلی 

با این حال باید تأکید کرد کـه نگارنـدگان بـه    . ها استفاده شده است داده يگردآوربراي 

هـاي   تناسب زمینۀ خانوادگی و تحصیلی از تجربـۀ زیسـتۀ گسـتردة حضـور در محـیط     

 مختلف دانشگاهی نیز برخوردار بوده است که در بسیاري از موارد هم به عنوان یکی از

ها، نقش مهمی در تـدوین ایـن    منابع کسب داده و هم به عنوان یکی از منابع تفسیر داده

هـاي بـه دسـت آمـده از      در جدول زیر به فنون ثبت و تحلیل داده.پژوهش داشته است

: اطالعات اشاره شده است يگردآورهریک از فنون 

  ها و تحلیل داده يگردآورهاي  وشر)2(لجدو

  فنون تحلیل  فنون ثبت  هاي روشی مشخصه  ها داده يگردآورفن 

  مشاهدة مشارکتی

/ گر کنندة مشاهده پیوستار مشارك-

کنندة کامل مشارکت

پذیري فرهنگ-باز-

گرایی رویکرد امیک، طبیعی-

تحلیل افراد-

هدفمندبرفی و  گیري گلوله نمونه-

دسترسی، حضور، (نردبانی  ندیفرآ-

اد، تثبیت نقش و روابط، تثبیت اعتم

)ها ثبت داده

تفکیک نقش (بازاندیشانه  ندیفرآ-

کننده در  گر و مشارکت پژوهش

  )ها گیري داده شکل

کاربرگ ثبت -

هاي میدانی  یادداشت

مشخصات عمومی، (

، گوهاو  گفتخالصۀ 

ها،  خالصۀ فعالیت

هاي  و تحلیل رهایتفس

خام و فشرده، 

مالحضات 

  )شناختی روش

ضبط گزینشی -

  وگوها گفت

کردن گزینشی  ادهپی-

  وگوها گفت

 يکدگذار-

  باز

 يکدگذار-

  محوري

 يکدگذار-

  گزینشی

تفسیر -

  پرمایه

  بندي زاویه-

تحلیل -

  تماتیک
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  نگارانه مصاحبۀ مردم

  نیافته، آزاد باز، عمیق، ساخت-

دوستانه، غیررسمی، در زمینۀ طبیعی -

  ها، صمیمی کنش

گر به عنوان راهنماي  نقش پژوهش-

  مصاحبه

 يا سفرنامههاي  حرکت از پرسش-

اي سفرنامههاي  بزرگ به پرسش

  کوچک

  هاي خطی زمانی پرسش-

  اي هاي مثالی و تجربه پرسش-

  هاي عاطفی پرسش-

  هاي راهنما پرسش  -

ضبط گزینشی -

  وگوها گفت

  کردن مصاحبه پیاده-

  شیوة خطی و طبیعی،-

کردن  پیاده-

به شکل  وگوها گفت

  طبیعی

 وگوها فتگنگارش -

به شیوة ادبیات 

  نوشتاري

 يکدگذار-

  باز

 يکدگذار-

  محوري

 يکدگذار-

  گزینشی

تفسیر -

  پرمایه

  بندي زاویه-

تحلیل -

  تماتیک

هاي غیر  سنجه

  واکنشی

محتواي به (اسناد و مدارك مجازي 

هاي  شده در شبکه اشتراك گذاشته

  )ها مجازي و بالگ

سازي موارد  ذخیره-

  مهم

  

 نویسی حاشیه

تفسیري بر 

  مطالب مهم

  ها یافته

هاي تحلیلـی   روش. ارائه شده است پژوهشدر این بخش نتایج تحلیلی کار میدانی این 

مبنـایی   ۀینظر. مبنایی است ۀینظرهاي مرسوم در  به کار رفته در این بخش، عمدتاً روش

و  کارآمـد هاي کیفـی اسـت کـه نظـام      هاي مستقل پژوهش شناسی نه تنها یکی از روش

هـا فـراهم    تحلیـل داده  ،دهـی داده و در نهایـت   ، سازماندادهيگردآورمندي براي  روش

، مفـاهیم،  کـدها یندي رفت و برگشتی به تدریج از دل ادر این روش در طی فر.  کند می

 يکدگـذار سـه مرحلـه   ). 54: 1390موالیی، (آید  نظریه بیرون می يها دل مفاهیم، مقوله

در نهایت به انتخاب مقولۀ محوري و تولید مدلی نظـري  ، محوري و گزینشی )باز(آزاد 

نامـه،   نگارانۀ این پایـان  با توجه به ماهیت توصیفی و مردم. منجر خواهد شد) پارادایمی(

  .از نظریۀ مبنایی صورت نگرفته استتالشی براي تولید مدل پارادایمی به پیروي 

شناسـی   است کـه در روان » هاي تفسیري گنجینه«هاي تفسیري، مفهوم منظور از مقوله

کـار میـدانی،    نـد یافردر طـی  . وترل و پـاتر شناسـایی شـده اسـت     از سويگفتمانی و 



 آموزشی يها نظامپژوهش در    146

از  شـد  یمبزرگی که مطرح  يا سفرنامههاي  کنندگان به پرسش هاي عموم مشارکت پاسخ

دادند که از ماهیـت   هایی می رسانان پاسخ اي از اطالع دسته. کرد دو روند مجزا پیروي می

به عنوان مثال، سـپهر یکـی از   . گرفت اي زیستۀ خود در زندگی روزمره الهام میه تجربه

ریخـت نقـل    ها مـی  هایی بود که معموالً تجربۀ زیستۀ خود را در قالب پاسخ رسان اطالع

هـایی   از نظر تو دانشجویی یعنی چه؟ چه ویژگی«: میدیپرس هنگامی که از او می. کرد می

بـه  ... دانشجویی یعنـی شـب امتحـانی بـودن    «: کند از میگونه پاسخش را آغ ، این»دارد؟

یا مثالً سر و زبـان حـرف زدن و از اسـتاد نمـره گـرفتن را      ... اندازة نمره درس خواندن

هاي شهروندي  دربارة ویژگی هاي ما هایی به پرسش معموالً پاسخدر مقابل سارا . »داشتن

سیاسـی ـ   هـاي مختلـف    مـان رسد دسترسی او بـه گفت  دهد که به نظر می دانشجویان می

گونه توصـیف   مثالً شهروند را این. هایی را فراهم کرده است اجتماعی امکان چنین پاسخ

  : کند می

که مردم  نیامثالً دموکراسی یعنی ... گذارد شهروند خوب معموالً به قانون احترام می

ا برگـزار  حاال انتخابات چگونه در کشور م... در سرنوشت سیاسی مشارکت داشته باشند

شود مسئلۀ دیگري است اما واقعیت ماجرا این است که حتی بـراي رأي نـدادن هـم     می

  . باید دلیل داشت

شـی از  ها ناگیري آن سوا کردن مفاهیمی که شکل  در خالل کار میدانی، راهبرد عام ما

هایی بوده است که جنبۀ گفتمانی دارند و به دلیـل زیسـتن   تجربۀ دانشجویان است، از آن

هـاي تفسـیري در واقـع بـه      مقولـه . شـوند  درون مرزهاي گفتمانی خـاص ارائـه مـی    در

  . ها اشاره دارد هاي گفتمانی کدگذاري و تحلیل داده جنبه
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مفهوم مختلف اسـتخراج شـده    ششها،  محوري بر روي داده يهايکدگذاراز نتایج 

آل و آرمانی  ایدههاي  هاي تفسیري دانشجویان از ویژگی رسد گنجینه است که به نظر می

مفهـوم محـوري را کـه در     شـش مجموعـۀ ایـن   . دهـد  فرهنگ دانشگاهی را تشکیل می

» تفسیري دانشگاهیگنجینۀ«مختلف به عناوین مختلف تکرار شده است،  يوگوها گفت

رسد که مفهوم مرکزي و محوري در این میان مفهوم  در این میان به نظر می. یما نام نهاده

  :قابل مشاهده است روهروباین مفاهیم در نمودار . یادگیري یا آموزش باشد

تـرین مفهـومی    گونه که در جدول فوق آمده است، یادگیري یا آموزش اصـلی  همان

. کننـد  دانشـگاهی را تفسـیر مـی   است که دانشجویان با استفاده از آن فرهنـگ مطلـوب   

ـ . یژة اصلی دانشگاه آموزش اسـت ودانشجویان معتقدند که کار گونـه تفسـیر    ایـن  ناآن

شغل مطلوب و در  داکردنیپکنند که یادگیري یا آموزش مطلوب به کسب تخصص،  می

همۀ داشـجویان ایـن پـژوهش    . نهایت برخورداري از منزلت اجتماعی منجر خواهد شد

براي دانشـجویان عمـران   . گونه که باید باشد، نیست دگیري در دانشگاه آنمعتقدند که یا

، بـراي دانشـجویان علـوم    »و کمبـود امکانـات کارگـاهی    واحـدها ناپذیر بودن  انعطاف«

هاي  قدیمی و نامتناسب بودن کتاب«، »ازهاینها با  نامشخص بودن رابطۀ درس«اجتماعی 

ــه علــوم انســانی يهافشــار«، »درســی بــا علــم روز و شــرایط اجتمــاعی و » سیاســی ب

. یادگیري در دانشـگاه اسـت   يناکارآمدترین مفاهیم مرتبط با  مهم» پرستی در علم سنت«

تـوجهی بـه    ها و سنن معماري ایرانی و بـی  از بین رفتن آیین«براي دانشجویان معماري 

ن بـا  آشـنا نبـودن اسـتادا   «، »گیري سنت معماري در ایران ها با نیاز به شکل تناسب درس

، »هـاي جدیـد معمـاري    هاي هنري جدید و به دنبال آن سبک ها و جنبش مکاتب، سبک

و » دانشـجویان داراي خالقیـت در طراحـی    ارزشاز میان رفتن «، »عملی تجربۀفقدان «

  .  ترین مفاهیم مرتبط با یادگیري است از مهم» هاي عمومی و عمرانی ناکار آمدي درس«

ره کرد این اسـت کـه دانشـجویان عمومـاً یـادگیري و      ن اشاگري که باید بدانگتۀ دی

به بیـان سـاده   . ایم نام نهاده» یک سویه«کنند که ما آن را  اي تفسیر می آموزش را به شیوه

کننـد کـه در آن وظیفـۀ اسـتاد، یـاددادن و       اي تفسیر مـی  دانشجویان یادگیري را به شیوه

معموالً دانشجویانی را که بـه   به همین دلیل است که. وظیفۀ دانشجویان فراگرفتن است

، »اسـتثنایی «پردازنـد بـا مفـاهیمی چـون      یـا یـادگیري شخصـی مـی     يخودآمـوز نوعی 



آموزشی يها نظامپژوهش در   148

هاي درس  همچنین معموالً در کالس. کنندیمتوصیف » باسواد«یا » باهوش«، »مند عالقه«

مند بـه مشـارکت در کـالس هسـتند و      تنشی آشکار و پنهان میان دانشجویانی که عالقه

رابطۀ یک سویۀ استاد «هرچند که این نکته را در ارتباط با . انشجویان وجود دارددیگر د

توان تفسیر کرد اما به مفهوم یادگیري یک سویه در گنجینـۀ تفسـیري    نیز می» و دانشجو

  .دانشگاهی دانشجویان نیز مرتبط است

ـ  تر این است که هنگامی از شیوة مطلوب آموزشی سخن به میان مـی  نکتۀ جالب د آی

و یـا  » از روي جـزوه امتحـان گـرفتن   «، »اصل حفظ کردن یـا بـه خـاطر سـپردن    «همه 

منـد بـه    کننـد امـا عالقـه    را محکوم می »هاي طراحی شده را دوباره طراحی کردن طرح«

هـاي فرهنگـی    فـرض  به طور خالصه، پیش. یادگیري نیز نیستند يندهایافرمشارکت در 

هـاي   هـاي آمـوزش   فرض اوت چندانی با پیشدانشجویان از کالس دانشگاهی عموماً تف

هاي آمـوزش در دانشـگاه    ترین پارداوکس متوسطه در دبیرستان ندارد و این یکی از مهم

فقدان انگیزه چـه در محـیط   «براي از میان بردن این تناقض، دانشجویان عموماً به . است

  .دهند ارجاع می» دانشگاه و چه در درون جامعه

ایـم نیـز از موقعیـت     نـام نهـاده  » اي هـاي رشـته   ارزش«را مفهوم دیگري کـه مـا آن   

با مفاهیم » اي ارزش رشته«براي دانشجویان عمران . و جالبی برخوردار است یچندوجه

، »دانـش ریاضـیات و فیزیـک مطلـوب    «، »تجربۀ کـاري «، »مهندس شدن«دیگري چون 

و » دانـش بـتن  «، »هـا  سازي هزینه بهینه«، »وساز مطلوب شیوة ساخت«، »مدیریت صنعتی«

، دانشجویان عمران با وجـود  به همین دلیل. گیرد مواردي از این قبیل در ارتباط قرار می

کمبـود  «که معموالً از شیوة یـادگیري در دانشـگاه ناراضـی هسـتند و کـم و بـیش از       آن

رقیب فرض شدن از «، »عالقگی استاد به تدریس بی«، »امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی

کننـد و   و غیـره گلـه مـی   » هـاي عملـی   انتقال ندادن تجربـه «، »ز استادانسوي بسیاري ا

شود، اما بر این نکته  منجر نمی» به کسب تخصص«معتقدند که دانشگاه آن طور که باید 

گذارند که بسیاري از این موارد اساساً مرتبط با امکانات آموزشی نیسـت و   نیز صحه می

اي در میـان دانشـجویان    الصه، ارزش  رشتهبه طور خ. کسب تجربۀ کاري است ازمندین

، »تعریـف شـده و از پـیش مشـخص    «، »باورانه و دقیق ماده«هایی چون  عمران از ویژگی

برخـوردار اسـت کـه تـا حـدودي بـه       » تجربی ولی خالقانه«و » محاسباتی و کاربردي«
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  . شود پذیري علمی دانشجویان منجر می فرهنگ

دانـش نظـري   «اي با مفاهیمی چون  هاي رشته براي دانشجویان علوم اجتماعی ارزش

تـالش بـراي تغییـر    «و » ها در زنـدگی شخصـی   به کاربردن دانسته«، »مطالعه«، »گسترده

ــه«، »وضــعیت موجــود ــش حرف ــه  دان ــط عمــومی و روزنام ــۀ رواب ، »نگــاري اي در زمین

د کرد گیرد اما باید تأکی در ارتباط قرار می» روانشناسی فردي و مهارت ارتباطی مطلوب«

ثبــات و  اي در میــان دانشــجویان علــوم اجتمــاعی وضــعیت بــی هــاي رشــته کــه ارزش

، »نامشخص بودن وضـعیت شـغلی  «همۀ دانشجویان علوم اجتماعی از . نامشخصی دارد

اهمیت بودن و یا اضافه  بی«، »کردگان ارتباطات معلوم نبودن خواست جامعه از تحصیل«

علمـی  «، »مانده و به درد نخور ت درسی عقبچار«، »هاي عمومی بودن بسیاري از درس

و » امکانات بهتر براي ورود به این حرفه خارج از دانشگاه«، »هاي تخصصی نبودن درس

کنند که به باور ما، بخش مهمـی از آن بـه دلیـل شـکل نگـرفتن       غیره ابراز نارضایتی می

  . است» اي هاي رشته ارزش«

 یمعناشـناخت هاي  عموماً از طریق قطب اي هاي رشته براي دانشجویان معماري ارزش

اي در میـان دانشـجویان    هـاي رشـته   مفـاهیم مـرتبط بـا ارزش   . ردیـ گیمهنر شکل /علم

هـا و   آشـنایی بـا جنـبش   «، »دانش مهندسـی «، »خالقیت هنري«معماري مواردي از قبیل 

سـفر رفـتن بـه    «و » توان دقیق عکاسی و طراحی صنعتی«، »مکاتب جدید و قدیم هنري

دانشـجویان معمـاري عمومـاً از    . گیـرد  در ارتباط قرار مـی » مختلف ایران و جهان نقاط

تر از دانشجویان ارتباطات و عمـران هسـتند امـا     درسی و استادان خود راضی يواحدها

تـوجهی عمـوم جامعـه، مسـئوالن و      نبود تخصص و بی«مشکل رشتۀ خود را  نیتر مهم

یکـی از  . کننـد  عنوان مـی » سطح جامعه مشکالت اقتصادي در«و » مهندسان به معماري

. تواند ارتباط اجتماعی بیشتر دانشجویان معماري با استادان خود باشـد  دالیل این امر می

هاي انسانی  فقدان توجه به جنبه«اي دانشجویان معماري از  هاي رشته در اینجا نیز ارزش

کننـدگان   ي از مشـارکت برد که تعداد رنج می» آشنایی با علوم انسانی«یا همان » معماري

  .   خود به آن اشاره کردند يوگوها گفتدر 

طور  وطنی در گنجینۀ تفسیري دانشجویان به در پایان باید اشاره کرد که مفهوم جهان

دگی در       ناساده و خیلی مشخص تمایل آن  يکشـورها بـه بازدیـد، ادامـۀ تحصـیل و زـن
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اي از واقعیـات و   ۀ گسـترده مجموعـ . دهـد  مریکـایی را بازتـاب مـی   عمدتاً اروپـایی و ا 

ایرانیـان  «، »مهـاجرت نخبگـان  «، »فـرار مغزهـا  «مسائلی چون  دربارةهاي مختلف  کلیشه

هـا و یـا    مند به ثبت حمایـت  و غیره وجود دارد که در این پژوهش عالقه» ساکن خارج

نی قابل ایم اما آن گونه که از نتایج کار میدا هاي معنایی نبوده ها با این سازه ابراز مخالفت

تحلیل است، تمایل به زندگی در خارج ارزش فرهنگی جدیدي در میان دانشـجویان را  

روایـت  . نـام بـرد  » وطنـی ارزش جهـان «تـوان از آن بـا عنـوان     دهد کـه مـی   بازتاب می

ـ . معموالً سرراسـت و شـفاف اسـت    دانشجویان در این رابطه تخصصـی را کسـب    ناآن

ت این شـرایط را فـراهم   به کار گیرند اما اگر دول دارند در کشور خود عالقهاند که  کرده

نیستند و بـه قـول    ساختارهامند به درگیر شدن با  نیز در بسیاري مواقع عالقه نکند، آنان

  .»جاي دنیا سراي من است همه«: سپهر

ینسل يریتفس نۀینج باگ مرتبط میمفاه مودارن )3( لشک

عمدتاً کنند،  اي دوران جوانی را تفسیر میه آل اي که دانشجویان به کمک آن ایده گنجینه

دهد و به نظر  دار در فرهنگ ایرانیان را بازتاب می رمانتیک فرهنگی ریشه يباورها

اصلی آن چندان تفاوتی با دیگر جوانان در حال گذار نسلی در  يروندهارسد که  نمی

تاً از میان کنندگان این تحقیق که عمد همچنین به تناسب مشارکت. ایران داشته باشد



151  ...ی هویت دانشگاهی در میان دانشجویانافتگینا قوامعلل 

هاي معنایی گفتمان تجدد  اي از سازه اند، پاره طبقات متوسط مدرن در ایران انتخاب شده

مفاهیم اصلی مرتبط . و گاه پسامدرن در گنجینۀ تفسیري دانشجویان قابل مشاهده است

:نمایش درآمده است با این گنجینه را در نمودار زیر به

فهومی است که عناصر دیگر این گنجینـۀ  ترین م بزرگ شدن یا کسب استقالل اصلی

مشورت نکردن بـا پـدر   «این مفهوم با مفاهیم دیگري چون . بخشد تفسیري را سامان می

درك نکردن شرایط «، »ترها بزرگهاي والدین و  فهمیدن اما نپذیرفتن راهنمایی«، »و مادر

در ارتبـاط   »ترهـا  بـزرگ هاي  دار و مریض رفتار کردن با نصیحت کج«، »از سوي دیگران

، »پـول درآوردن «بـزرگ شـدن بـا مفـاهیم دیگـري چـون        ،از طرف دیگر. گیرد قرار می

و غیـره نیـز تفسـیر    » بودن در خانواده«، »کارمند شدن«، »ازدواج کردن«، »استقالل مالی«

بنابراین، دانشجویان گذار ذهنی و فکري به دوران میانسالی را به سـرعت طـی   . شود می

اي  صوري و مادي به دوران میانسالی را با اهداف مشـخص و آگاهانـه   کنند اما  گذار می

کنند که بـه سـرعت بلـوغ و     به عبارت دیگر، دانشجویان تالش می. اندازند به تعویق می

حمایـت  شده و منسجمی در  هاي معنایی تثبیت پختگی را تجربه کنند و معموالً نیز سازه

بیننـد کـه حـداقل در     ل عمدتاً مادي بهتر مـی اما به دالیاز زیست دوران میانسالی دارند 

ایـن راهبـرد خـود    . دوران دانشجویی در چارچوب صـوري دوران گـذار زنـدگی کننـد    

زیـرا بـا ایـن     ؛هاي مقاومت فرهنگی در زندگی روزمره معنا شـود  یکی از جنبه تواندیم

 کننـد تـا در شـرایط نـامطلوب شـغلی و      راهبرد براي دانشجویان فرصتی را فـراهم مـی  

اقتصادي جامعۀ معاصر ایران، با آسودگی بیشتري زندگی کنند و به نوعی، زمان بخرنـد  

در . تا در آینده شرایط مطلوب فراهم شود و یا تالش کنند تا شرایط مطلوبی فراهم کنند

وقـت بـه    براي انجـام مشـاغل پـاره   توان تمایل بسیاري از دانشجویان  این چارچوب می

  : گوید گونه که مهران می همان. یر کرددر تهران را نیز تفس خصوص

دانـم چـی بایـد بشـوم؟ راسـتش اگـر درس هـم         یک روزي اگر دانشجو نباشم نمی

تا دانشجو هستی اندازه ... اش همین است خوانم براي کارشناسی ارشد یک دلیل مهم می

و از پدر ... توانی کار کنی و به هر حال بگذرانی خریدن می روزنامهخرج رفت و آمد و 

اما به محض این که بگویند دانشجو نیستی، ... شود که پول بگیري مادرت هم رویت می

دانی باهاشان  ها هست که نمی ها و خرج و مسئولیت انتظارهاو  فکرهاآن وقت یک عالم 
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  چیکار کنی؟  

مفهوم کسب استقالل یکی دیگر از مفاهیمی است که در ارتباط با مفهوم بلوغ قـرار  

نو مهیـا   يرخدادهاافتد که شرایط براي تجربۀ مسائل و هنگامی اتفاق می بلوغ. گیرد می

شود و یا دانشجو  ها مصادف میي این شرایط یا با دانشجو شدن آنشود و براي بسیار می

از خالل کسب . کند تري براي مشروعیت بخشی به کسب تجربه مهیا می شدن چتر فراخ

استقالل فکري و عملـی بـه منصـۀ ظهـور     هاي ریز و درشت است که در نهایت،  تجربه

اي  کارانه نخست، باید گفت که کسب تجربه براي دانشجویان از مفاهیم محافظه. رسد می

دیروقت «، »سفر بدون والدین«، »هاي جدید رفتن به مکان«، »هاي جدید دیدن آدم«چون 

آرایش کردن «، »پرسه زدن«، »تنها خرید رفتن«، »دوست دختر پیدا کردن» «به خانه آمدن

تا مفاهیم رادیکـالی چـون   » مالقات ورزشکاران مشهور یا بازیگران سینما«و » يمدبازو 

آمیـزش جنسـی بـا    «، »هاي خیابانی رفتن به تظاهرات و اعتراض«، »مصرف مواد مخدر«

داشـتن  «، »گرایـی  همجـنس «، »داشتن تجربۀ جنسی با دوست پسر یا دختـر «، »ها روسپی

اصل مـاجرا ایـن    ،در واقع. متغیر است» ن و تصادف وحشتناكسرعت غیرمجاز در اتوبا

انـداز   مدوم، باید تأکید کرد که کسب استقالل در چش.»بریم ببینیم چه خبره؟«است که 

این سازة معنایی سورئالیستی . گرایانه است آل خواهانه و ایدهدانشجویان مفهومی تمامیت

اي مسـلط و بـدیهی    ن معاصـر، جنبـه  هـاي مـدرن ایـرا    و رمانتیک، به پیروي از گفتمان

  . شده یافته است پنداشته

خواهانـه اسـت کـه حاضـر بـه هـیچ        اي تمامیـت  کسب استقالل از آن جهـت سـازه  

کنندگان ایـن پـژوهش    به زبان دیگر، حداقل برداشت ذهنی مشارکت. اي نیست مصالحه

ستقالل محـل  از کسب استقالل، دقیقاً مدلی غربی است که در آن کسب استقالل مالی، ا

زندگی، استقالل در مناسبات دوستانه و خانوادگی، اسـتقالل در انتخـاب شـغل و کمـی     

هـاي شخصـی و همچنـین     تر، استقالل در تعیـین سـبک زنـدگی و انتخـاب     تعمیم یافته

زنـدگی روزمـره را شـامل     سـاز و کارهـاي  دادن کامالً خود مختار به  استقالل در سامان

گرایانـۀ آن کـامالً    ال هـاي ایـده   مفهوم کسب اسـتقالل، جنبـه  با این برداشت از . شود می

ـ نیعهـاي   شرایط عینی زیست اجتماعی در ایران معاصر فاقد ظرفیت. مشخص است  تی

یافتن چنین خواستی حتی در میان طبقات مرفه مدرن است اما دانشجویان، دال استقالل 
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را نیز بدیهی و فـراهم شـده   کنند که مدلول آن  را نه تنها خوشایند و مطلوب ارزیابی می

اي  کننـد و از همـین جهـت اسـت کـه ایـن مفهـوم جنبـه         در دیگر جوامع ارزیـابی مـی  

و در نهایت، هنگامی که در اکثـر مواقـع شـرایط کسـب     . یابد سورئالیستی و فراواقع می

کـه ریشـۀ فرهنگـی بسـیاري از      ابدی یمشود، داللتی رمانتیک  چنین استقاللی فراهم نمی

  .هاي نسل معاصر استنارضایتی

ـ    پست هاي پایان باید به ورود گفتمان در مفهـوم  . میمدرن در ایران معاصـر اشـاره کن

دوست دختر یـا پسـر   «تجربۀ عاطفی در میان دانشجویان با مفاهیم مرتبط دیگري چون 

دوسـت  «، »خواسـتگاري و ازدواج «، »دوسـتی نـاب  «، »عاشق دیگري شدن«، »پیدا کردن

رسانان این پـژوهش از   با این حال، زمانی که یکی از اطالع. قرار دارددر ارتباط » داشتن

روایـتش را   70ها در دهـۀ   هاي هیپی گفت، عمدتاً با اشاره به تجربه عشق آزاد سخن می

صبح عاشق شـدن، ظهـر ابـراز عشـق، شـب      «عشق آزاد از نظر او دقیقاً . برد به پیش می

: اش هـاي معنـایی   عشق آزاد او و همبسته. ددا معنی می »آمیزش جنسی و فردا روز از نو

هـاي کثیـف بغـل خیابـان و      کافـه «، »ژولیـدگی و آوارگـی  «، »گردي زنی و خیابان پرسه«

دزدي «، »اعتـراض بـه نظـام مسـلط    «، »هـاي داغـون محـالت پـایین شـهر      خانـه  روسپی

و » بعـد از ظهـر سـگی   «و غیره، بهترین نمادش را در فـیلم  » گرایی همجنس«، »قهرمانانه

هاي روایـت او را نـدارد    یافت که هرچند همۀ ویژگی در آن فیلم می» 1آل پاچینو«بازي 

این مفهـوم تقریبـاً   . است 70ها در دهۀ  هاي حامی جنبش هیپی ترین فیلم اما یکی از مهم

هاي حضور گفتمان پسامدرن در ایـران معاصـر    جلوه نیبارزترو رادیکال یکی از  مستثنا

هـاي   به عنوان مثال، یکی از تجربـه . ن نیز کم و بیش وجود دارداست که عناصر دیگر آ

کرد که به  او به من تأکید می. گرفتن بود شاد و مفرح و جوانانۀ یکی دیگر از دختران فال

تدریج آن چنان به فال ورق و قهوه ایمان آورده است که با وجودي که خود را دختـري  

ی عنصر متافیزیکی در زندگی شخصی خـود  داند اما به وجود نوع مسلمان و متشرع نمی

بروس ویلـیس «با بازي » فیلم حس ششم«او تجربۀ زیستۀ خود را عموماً با . باور دارد
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1. Al pachino لیوودهایکی از بازیگران مرد مشهور: 

2. Bruce wilis هالیوود سینمايمشهور  ان مردبازیگریکی از : 
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با وجود . داد ارجاع می» ژانر فراواقع هالیوودي«هاي مختلف  داد و پیاپی به فیلم شرح می

تـوان از فراگیـر    نمـی  اشارات مختلفی از این قبیل در خالل کار میدانی، هنوز به راحتـی 

هـایی در   هایی در میان دانشجویان سخن گفـت  و ثبـت چنـین داده    شدن چنین گفتمان

  . شود خالل کار میدانی به واقع انحراف از معیار محسوب می

در دو بخش گنجینۀ تفسیري و تجربۀ زیستۀ شهروندي دانشجویان در این پژوهش، 

ین است که در خالل کار میدانی، به ایـن  ا این موضوعدلیل . نشده است يکدگذارمجزا 

هـاي خـود بـه عنـوان      که دانشجویان معموالً قادر نیسـتند میـان تجربـه    یما نتیجه رسیده

 يا شـده يمرزبنـد هاي معنایی و ذهنی مرتبط با شهروندي تفکیک کامالً  شهروند و نظام

هـاي   واقع پارهبر خالف تجربۀ دانشگاهی و نسلی، دانشجویان در بسیاري م. برقرار کنند

به عنوان مثـال،  . دادند گفتمانی شهروندي را به مثابه تجربۀ زیسته و بالعکس گزارش می

پاسخ » اي که تو به عنوان شهروند داشتی چی بوده؟ تجربه«نازنین هنگامی که به پرسش 

  : کند گوید به راحتی این دو تفکیک نظري را در کنار یکدیگر گزارش می می

من : گوید ها هست که طرف فوري می مثالً در فیلم... ندي داریمهمه ما حقوق شهرو

کـنم، مـثالً سـر     اما وقتی که من حقوق دیگران را رعایت نمـی . دهم که فالن مالیات می

قانون اساسـی ایـراد دارد امـا    ... توانم مالیات بدهم؟ ریزم چه جوري می کوچه آشغال می

رسـم بـه    م اگر جایی کار کنم حتماً میزدن نیست؟ من رآبیزبازي و  مگر همه جا پارتی

  ...  زنند بقیه را می آبها زیر  که خیلی اوقات بچهبزنم کما این رآبیزجایی که 

دهد، دانشجویان همچنین تفکیـک معنـایی    گونه که نقل قول فوق نیز نشان می همان

در رابطه بـا شـهروندي    شانيوگوها گفتمشخصی میان سیاسی و شهروندي ندارند و 

دانشـجویان   یمعناشـناخت بخشی از این پدیده به نظام . والً رنگ و بویی سیاسی داردمعم

تفسیر کـرد  وگوها گفتگردد و بخش دیگري از آن را نیز باید در رابطه با روش  برمی
1

  .

                                                                                                                

وگو در رابطـه بـا مسـائل عـام سیاسـی و       مند به گفت کردیم که دانشجویان، منتظر و عالقه در بسیاري از مواقع احساس می. 1

کردیم کـه   رفت، احساس می هاي ما ابتدا به سمت دانشگاه و درس پیش می که پرسش فرهنگی سطح جامعه هستند و هنگامی

هـا را بـا    وگـو  به هر حال چنـدین بـار کـه گفـت    . کنندگان وجود دارد حوصلگی یا تصور گفتن بدیهیات در مشارکت نوعی بی

شد حدس زد، ایرانیان، هـر یـک،    گونه که می کردیم نیز کار به سیاست و دولت کشید و همان صحبت از شهروندي نیز شروع 

هـا   وگـو  رسید که مجبور به تالش براي تغییر دادن موضوع گفـت  بنابراین زمانی می. کارشناس ارشد سیاست و فرهنگ هستند

بـاقی مـاجرا را بیهـوده و بـی فایـده       ناپس از این چرخش، آن. ویان نداشتشدیم و این مسئله بازخورد مطلوبی در دانشج می
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دهـد، بخشـی از ایـن مفـاهیم بیشـتر       گونه کـه نمـودار زیـر نشـان مـی      به هرحال همان

ـ    دیگري گنجینـه  بخشهاي زیستۀ دانشجویان و  تجربه را بازنمـایی   ناهـاي تفسـیري آن

:کند می

  يشهروند ستۀیز تجربۀ و يریتفس نۀیگنج با مرتبط میمفاه نمودار )3( لشک

چنان از گستردگی و شمولی برخوردار اسـت کـه    آزاد مرتبط با این مقوله آن يکدها

هـاي   هوم شهروندي دانشجویان سـازه در قالب مف. سازي ندارد به راحتی قابلیت خالصه

، »اجتمـاعی «، »سیاسـی «، »مـدرن «، »سـنتی «هـاي   معنایی متنوع متعلق به انـواع گفتمـان  

. گذاشـتند  و غیـره را بـا مـن بـه اشـتراك مـی      » اقتصادي«، »مذهبی»  ،»فرهنگی«، »دینی«

زیاد  این رابطه چندان زیسته و مستقیم دانشجویان در تجربۀهمچنین باید تأکید کرد که 

مـثالً یکـی از   «: کردنـد  هاي خود را عمدتاً از از زبان دیگري نقل می روایت ناآن. نیست

و  »کند یکی از کسانی که در فالن جا کار می«، »کرد بابام تعریف می«، »گفت دوستانم می

  .  1غیره

                                                                                                                

ها را به تدریج در  وگو به همین دلیل سیاست تغییر نظم گفت. دادند ها نشان نمی ند و عالقۀ چندانی به ادامۀ بحثکرد تفسیر می

.خالل کار میدانی کنار گذاشتیم

هـاي تکمیلـی و از    ها و تفسیر توان روایی تعدادي از دانشجویان در قرار دادن خود به جاي راوي اصلی داستان و ارائۀ شرح1

هاي روایی ستودنی و تأثیرگذار دانشجویان در خالل کار میـدانی بـود کـه متأسـفانه      نه راوي اصلی، یکی از مهارتزبان خود 

  .     ارتباطی با موضوع رسالۀ من ندارد
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هـاي   هاي تفسیري، محدود بودن تجربه گنجینه مشخص يمرزبندگستردگی و فقدان 

هاي ذهنی، سبب شده است  هاي عینی از گنجینه نین افتراق نیافتگی تجربهزیسته و همچ

که امکان تجمیع مفاهیم اصلی همپوشان با این مقوله وجود داشته باشد اما بنا به منطـق  

  . رسدیم، تجمیع مفاهیم مختلف نادرست به نظر يکدگذارتحلیلی 

یري اسـت، مفهـوم   هـاي تفسـ   گیري آن به سمت گنجینـه  در میان مفاهیمی که جهت

هـاي معنـایی    همبسته. اي برخوردار است قانون و سیاسی بودگی از اهمیت قابل مالحظه

، »نظـم جامعـه  «، »حـق «هاي سیاسـی مـدرن همچـون     مفهوم قانون پیوستاري از گفتمان

هـاي   تـا برداشـت  » برابـري «، »قرارداد اجتمـاعی «، »شکننان مجازات قانون«، »دموکراسی«

 بیـ فر«، »دور زدن توجیه پـذیر «، »بازي سیاست«، »حقوق همسایه«فردي و ذهنی چون 

بینـی اسـت    گونه که قابـل پـیش   همان. شود را شامل می» ریپاگدست و «و » دادن مشروع

دانشجویان ارتباطات بیان شده اسـت   از سويهاي معنایی و نظري قانون عمدتاً  همبسته

 ،در مقابـل . آشـنا هسـتند   شـناختی قـانون   که کم و بـیش بـا مفـاهیم سیاسـی و جامعـه     

در . اند هاي شخصی خود از مفهوم قانون را ارائه داده دانشجویان عمران معموالً برداشت

 ییها دوگانهدهند که در ارتباط با  دانشجویان معماري معموالً مفاهیمی را ارائه می ،مقابل

از طـرف  . گیـرد  اصیل قرار می/قانون و یا بالماسکه/ ، خالقیتيزیهنجارگر/چون هنجار

هاي معنایی مفهوم قانون در ارتباط با لزوم آن در جامعه نیز بخش دیگري  دیگر، همبسته

، »قـانونی  هنـر اصـیل بـه مثابـه بـی     «. دهـد  از گنجینۀ تفسیري دانشجویان را تشکیل مـی 

تـرین   از مهـم » هنـر قـانونی بالماسـکه   «و » قـانونی  هنرمنـد اي بـه مثابـه    هنرمند حرفه«

و » توجیه  زشـتی شـهر و منـاظر   «، »وساز کردن ساخت یکدست«ول و هاي نوع ا همبسته

  .  هاي نوع دوم است ترین همبسته از مهم» شناسی در معماري حمایت از زیبایی«

هاي مختلف تجربـۀ فرهنگـی دانشـجویان در زنـدگی      هاي تجربۀ زیسته، جنبه مقوله

ادین در  زنـدگی  دانشـجویان از طریـق کـنش متقابـل نمـ     . روزمره را گزیده کرده است

هاي معنـایی ذهنـی و گفتمـانی خـود و بـازتعریف       روزمرة خود به جرح و تعدیل نظام

کنش هر روزة دانشجویان و خصوصاً مصـرف فرهنگـی    ،در نهایت. پردازند ها می هویت

.  گیـرد  یابد و شـکل مـی   ها است که امکان وقوع می ها بر اساس استلزامات هویت رسانه

هـاي   اي از تجربـه  ته تالش کرده است تا بـا نگـاهی درونـی تـوده    هاي تجربۀ زیس مقوله
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را گزیـده کنـد تـا فهـم مـا از       در ایـن پـژوهش  کننـدگان   شکل و پراکنـدة مشـارکت   بی

  . شود ییجبرگراتر و برکنار از انتقاد  ها عمیق گیري هویت شکل

  

یاهدانشگ ستۀیز تجربۀ با مرتبط میمفاه نمودار )4( لشک

ـتۀ دانشـجویان     نکتۀ بارز زندگی روزمرة دانشگاهی، شباهت وهم گرایی میان تجربـۀ زیس

کننـدگان در ایـن    همـه مشـارکت  . طباطبایی است هاي صنعتی شریف، تهران و عالمه دانشگاه

مـا در   سـته یزدهند که بـر اسـاس تجربـۀ     هاي تقریباً مشابهی را گزارش می نامه، تجربه پایان

هـاي دانشـگاهی مختلـف در     ر، شاید قابل تعمیم به بخش بزرگی از فرهنگهاي دیگ دانشگاه

ا اشـباع        ییها مقولهاین مقوله، یکی از . ایران باشد است که تقریبـاً در ابتـداي کـار میـدانی ـب

هاي بیشتر تغییـر محسوسـی    داده يگردآورنظري مواجه شده است و در خالل کار میدانی و 

  : رتبط با این مقوله را به نمایش درآورده استجدول زیر مفاهیم م. نداشته است

ـیف   . مفهوم محوري مرتبط با این مقوله، فقدان انگیزة رقابت اسـت  دانشـجویان در توص

هـاي مختلـف فقـدان     دادند که همگی بـه جنبـه   هاي مختلفی ارائه می شناسی این مفهوم سنخ

فقـدان انگیـزة رقابـت بـراي     « ،»فقدان انگیزة رقابت با دیگر دانشـجویان «. انگیزه اشاره دارند

، »هاي بهتـر  فقدان انگیزه براي کسب نمره«، »فقدان انگیزه براي جلب توجه استاد«، »یادگیري

» فقـدان انگیـزه بـراي انجـام تکـالیف درسـی بهتـر       «، »خوانـدن  درسفقدان انگیـزه بـراي   «

  . هاي مختلف است شناسی بندي نهایی و یکدست شدة این سنخ جمع
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شناسی فوق بخش مهمی از مفاهیم اصلی ذیـل ایـن    شود، سنخ مشاهده میگونه که  همان

دهـد،   نگارانـۀ مـا نشـان مـی     هاي مردم گونه که نتایج مصاحبه آن. دهد مقوله را نیز پوشش می

از جنبـۀ بـرون   . فقدان انگیزه از دو جنبۀ درون دانشگاهی و برون دانشگاهی برخوردار اسـت 

رابطـه نداشـتن انتخـاب    «و سرراست معنایی این مفهـوم،  ترین همبستۀ ساده  دانشگاهی، مهم

پـارتی بـازي بـراي پیـدا کـردن      «است که به عناوین مختلفی چون » شغل با کسب تخصص

و » رابطه شغل با بسیجی بـودن «، »بیکار بودن همه«، »تخصص نداشتن مدیران کشور«، »شغل

عمومـاً بـر اسـاس تصـوري از     تر، تجربۀ فقـدان انگیـزه    کمی تعمیم یافته. شود غیره بیان می

ترین ویژگی آن فقـدان لـزوم کسـب     که مهم ردیگیمتر خارج از دانشگاه شکل  جامعۀ بزرگ

  . مهارت و تخصص براي صعود از نردبان پویایی اجتماعی است

ـتر از شـرایط درون دانشـگاه ناشـی        . شـود یمـ از طرف دیگر، تجربۀ فقـدان انگیـزه بیش

نقش بسیار کمـی در   ـ   کنند رسانان هر سه میدان اشاره می طالعگونه که ا همان ن ـ  دانشجویا

هـا،   همچنین به دلیل بسیاري از مناسبات و محـدودیت . درسی خود دارند يواحدهاانتخاب 

همچنـین  . هنگام انتخاب استادان هر درس نیز از قدرت انتخاب چنـدانی برخـوردار نیسـتند   

، اسـتادان  ـ در امـر آمـوزش    رگیـر  گـران د  کنند کـه در تصـور مجموعـۀ کـنش     احساس می

ـتند ـ   )هحراست، خدمات وغیر(کارمندان و کارکنان اجرایی  . از منزلت چندانی برخوردار نیس

ناپذیر بودن نظام یادگیري به همراه احساس فقدان منزلـت، بـه نـوعی فقـدان انگیـزه       انعطاف

جـانی  «، »داشـتن دل و دماغ درس خواندن ن«هایی چون  منجر شده است که در قالب همبسته

، »بـه درد نخـور   يواحـدها اجبار به پـاس کـردن همـۀ    «، »بودن از دیدگاه کارمندان آموزش

بیـان  » گیـردادن حراسـت  «و » هـاي پایـه   بیچاره شدن در صورت چپ افتـادن اسـتاد درس  «

  .    شود می

تـوان در ارتبـاط    را نیز می» سویه و عمودي استاد و دانشجو رابطۀ یک«هرچند که مفهوم  

گیـرد   هاي عامی قرار مـی  با فقدان انگیزه تفسیر کرد اما این مفهوم در ارتباط با یکی از کلیشه

انـد   دارند، قبول نشـده  عالقهکه معتقد است بسیاري از دانشجویان در رشتۀ مناسبی که به آن 

هر چند که این کلیشه تـا حـدودي تـوان تفسـیر     . اي به درس خواندن ندارند و یا هیچ عالقه

کنندگان در ایـن پـژوهش امکـان دیگـري را نیـز مطـرح        یت را دارد اما تجربۀ مشارکتواقع

  . کنند می
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هایی در رابطه با شـیوة انتخـاب رشـته و یـا      در خالل کار میدانی هنگامی که پرسش

. گرفـت  ها در دو دستۀ کلی جاي مـی  ، پاسخشد یمیزان عالقه به رشتۀ تحصیلی مطرح م

اند و هنوز هم عالقه  تحصیلی خود عالقه داشته رشتۀا به این تعدادي معتقدند که از ابتد

دهند که با وجود عالقه، چـرا آن طـور کـه بایـد      هایی را ارائه می دارند و معموالً روایت

دال مرکـزي   در اینجا است که رابطۀ میان استاد و دانشجو بـه عنـوان  . خوانند درس نمی

  : گوید ه عنوان مثال مهدي میب. جلب کرد ها توجه ما را به خود این روایت

را دوست دارم اما معموالً سـر کـالس رفـتن و صـداي      واحدهامعموالً شرح درس 

گـم تـو    مـن مـی  «: هاي تکراري و قدیمی و اعصـاب خردکنـی   یکنواخت استاد و جزوه

 ياسـتادها اگر هم که گیر ... شود که از هر چه کالس است بیزار بشوم باعث می» بنویس

ها  بعد بچه... کنی؟ ام می ال سوم را که کردم فحشم داد که داري مسخرهسو... سگ بیفتی

ات را کـه   قیافه. کند که دهنت سرویس شود کاري می... گفتند که با این یارو درگیر نشو

یـک  ... افتـادي  1بـاي دیفالـت  ... شناخت دیگر کاري ندارد تمرین چیـه امتحـان چیـه؟   

کرد و تا آخر ترم  ید حواسم درست کار نمیخوارانه کردم که ببخش معذرت خواهی پاچه

  .  نشستم تا درس پاس بشود و عقب نیفتم

گیـرد   تري از دانشجویان نیز قرار مـی  رابطۀ استاد و دانشجو در ارتباط با دستۀ بزرگ

هاي کنکـور   که معتقدند رشتۀ تحصیلی خود را بدون عالقه، شناخت و یا بر اساس رتبه

انشجویان با وجود نداشتن عالقه بـه رشـتۀ تحصـیلی خـود     این د. اند خود انتخاب کرده

به عبارت دیگر، بـه  . هایی هم هست که به آن عالقه دارند گویند که اما درس معموالً می

رسد که این دانشجویان اساساً بدون شناخت و عالقۀ کافی شروع به تحصیل در  نظر می

هاي مختلـف بـه شـدت بـه      درسبه  ها آناند و میزان عالقۀ  یکی از این سه رشته کرده

  : گوید گونه که کتایون می همان.  کنند اي بستگی دارد که با استادان برقرار می رابطه

خواسـتم حقـوق    مـی . یکی دو ترم اول خیلی از دست دانشگاه اعصـابم خـورد بـود   

. داشـت  تأثیریلی در ماندنم در این رشته خ]...[هاي  کالس... بخوانم اما قبول نشده بودم

                                                                                                                
1. By Default هاي سیستم عامل ویندوز اقتباس شده است و معناي آن  رسد از منو اصطالحی است که به نظر می

به حالت پیش فرض است و خصوصاً دانشجویان عمران معموالً آن را به معناي پیش فرض یا امر بدیهی به بازگرداندن تنظیمات 

.  برند کار می
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چنـدین بـار شـد کـه     . کرد کـه حـرف بـزنیم    پرسید و ما را مجبور می ال میموالً سؤمع

داشت چون  تأثیرگفتم اما خیلی  فکر کنم چرت و پرت هم می. مجبورم کرد حرف بزنم

هاي خوب و بد دارد ولی از دوباره کنکور  اي درس به تدریج به نظرم رسید که هر رشته

  . دادن بهتر است

ی، پیچیده و در تجربۀ زیستۀ دانشجویان نیز موقعیت چند وجه» بازي سیاسی«مفهوم 

هـاي تجربـۀ    توان این مفهوم را بـه عنـوان یکـی از معـرف     که مینخست آن. جالبی دارد

را معمـوالً بـه   » نبـودن  یاسـ یس«زیستۀ شهروندي یا نسلی نیز تفسیر کرد اما دانشجویان 

رسد  د و به همین دلیل به نظر میکنن تفسیر می» هویت دانشگاهی«عنوان یکی از عناصر 

بازي به  که سیاسیدوم، آن .تجربۀ زیستۀ دانشگاهی تفسیر کرد که آن را باید در ارتباط با

خوانـدن   درسشود که در تضاد با سر کالس رفـتن و فقـط    هایی اطالق می همۀ فعالیت

م بـرده  هـاي سیاسـی نـا    شود و این دسته از دانشجویان معموالً با برچسب بچـه  معنا می

 پـژوهش رسـانان ایـن    از طرف دیگر همان جور کـه اطـالع   .»طرف سیاسیه«: شوند می

باز، معموالً  کنند، واقعیت ماجرا نیز کم و بیش همین است و دانشجویان انجمن اظهار می

که سوم، آن. ماهیت سیاسی نیز هستند عالیق سیاسی نیز دارند و عضو یکی دو انجمن با

هـا اطـالق    از انـواع فعالیـت  آن را بـه طیـف وسـیعی     ماکه  سیاسی بازي مفهومی است

هاي ادبی و هنري تـا عضـویت در انجمـن صـنفی یـا       که از عضویت در کانون ایم کرده

پـردازي آن اسـت کـه دانشـجویان در      دلیـل ایـن مفهـوم   . انجمن اسـالمی متغیـر اسـت   

هـایی   فعالیت اي از هاي سیاسی گستره خود معموالً به شرح و تفسیر جنبه يوگوها گفت

هـا   دانشـگاه » معاونـت فرهنگـی  «تـوان در   پردازند که نماد بارز آن در دانشگاه را مـی  می

گویـد   هنگامی که علی از تجربۀ خـود در کـانون کوهنـوردي مـی     ،به عنوان مثال. یافت

  : زند بالفاصله آن را با مفهومی سیاسی پیوند می

من و ! خوب... دهند رمان قرار نمیاالن مدتی است که دیگر ماشین امکانات در اختیا

اردو حالی کنیم که بابا عـرق نیاریـد،    يدخترهاو  پسرهارسد به  ها مگر زورمان می بچه

ها اگر بـه ایـن    پسندم اما بچه دانم ماچ و بوسه نکنید؟ من خودم نمی الس نزنید، چه می

سـی نیامـد   اردوي پسـرانه گذاشـتیم ک  ... آیند کوهنوردي چـه اشـکالی دارد؟   ها می عشق

انـد کـه    را زده رآبمانیزگویند که رفتند  ها می بچه... توانند تنها بروند هم که نمی دخترها
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مـا مشـکل نـداریم چـون اکیـپ      ! واال... هـا  از این حرفو کنند  فسق و فجور می ها نیا

رویم هر جا بخواهیم اما بـا ایـن مسـخره     بوس می ریزیم توي مینی خودمان را داریم می

  .کنند معاونت فرهنگی  بقیه ضرر میهاي  بازي

دانشـجویانی اسـت کـه درگیـر و      يهـا  دواژهیـ کلیکـی از  » بودن همه چیـز  سیاسی«

حمید ایـن شـرایط    ،به عنوان مثال. ها هستند ها و انجمن مند به عضویت در کانون عالقه

  : کند یمگونه توصیف  را این

کنـد در سـالن اجتماعـات     میمثالً بسیج شب شعر برگزار ! اش سیاسی بازیه بابا همه

اند؟ حاال ما  اند یا چقدر زحمت کشیده کنی چقدر بودجه گرفته فکر می. کتابحانۀ مرکزي

هـاي   یکـی از کـالس  [ 202هاي خودمان تـوي   نفره داریم از بچه 20 10که یک انجمن 

هـایی سـیاووش    خـوانیم، یـک وقـت    خوانیم، اخوان مـی  راي خودمان شاملو میب]درس

چرا . اش هم بهانه است همه... ، باید هر روز برویم جواب پس بدهیممیوانخ یمکسرایی 

  . ها شلوغ کردید؟ چرا فالنی به فالنی فالن گفت و از این حرف

هایی از تجربـۀ   مفهومی است که براي توصیف جنبه» سیاسی بازي«به طور خالصه، 

ي فراغتـی و خـارج   ها اي از فعالیت م که به طیف گستردهیا زیستۀ دانشجویی جعل کرده

رسـانان   از سـوي اطـالع   معمـوالً شود و  از چارچوب درسی در درون دانشگاه اطالق می

. شـود  تفسـیر مـی  » آهسته بیا آهسـته بـرو  «در تضاد با درس خواندن و  پژوهش نیزاین 

  .     ها درگیر مسائل و مشکالت سیاسی است همچنین از دیدگاه آنان انجام این فعالیت

ینسل ستۀیز تجربۀ با مرتبط میمفاه نمودار )5( لشک



آموزشی يها نظامپژوهش در   162

ایـن اسـت کـه در     وجـود دارد نخستین درکی که از مفاهیم تجربۀ نسلی دانشجویان 

هـاي در دسـترس مـرتبط بـا زنـدگی       فعالیـت . اسـت » پارادوکسیکال«بسیاري از موارد 

تـر   تر و متنوع ان غنییرروزمرة نسلی دانشجویان از بسیاري از اقشار دیگر اجتماعی در ا

هـاي نسـلی    از فقر تجربـه  تیحکادهد، نشان می این پژوهشچه کار میدانی است اما آن

با تفسیر مفاهیم اصلی مرتبط با ایـن مقولـۀ اصـلی در نمـودار     . در میان دانشجویان دارد

  : م کردیترین شواهد خود را ارائه خواه ، مهمروهبرو

تا حدودي مفهوم محوري تجربۀ زیستۀ نسلی » خودخواستههاي شخصی و  انتخاب«

توان اولویت انتخاب شخصی در مفاهیم اصلی  از طریق این مفهوم می. دانشجویان است

ا ر» سرگرمی و گذران اوقات فراغت«و » تجربۀ جنسیت«، »مصرف رسانه«دیگري چون 

هـاي شخصـی مختلفـی در     که دسترسـی بـه انتخـاب   با وجود آن. توصیف و تفسیر کرد

رسـانان تمایـل بـه انتخـاب      ندگی روزمرة دانشجویان وجود دارد اما هر یک از اطـالع ز

بینـد و از   به عنوان مثال، سارا، سریال می. هاي ممکن را دارند طیف محدودي از انتخاب

رود یا با دوستانش به خریـد و   کند، اوقات فراغتش را به مهمانی می اینترنت استفاده می

رود و تمایلی به تجربـۀ مسـائلی جنسـی یـا عـاطفی نـدارد        میپاساژهاوگذار در  گشت

دهـد و یـا از اینترنـت     علـی، معمـوالً موسـیقی گـوش مـی     ). دوست ندارد عاشق شود(

اي به نوازنده شدن ندارد، اوقات فـراغتش را بـه باشـگاه     کند و عالقه موسیقی دانلود می

مهـران،  . ش مشغول اسـت رود و باقی وقتش را به گشت و گذار با دوستان سازي می بدن

اي بـه اشـتراك گذاشـتن     کند و چندان عالقـه  معموالً گوگل ریدر و فیس بوك چک می

رود گاهی سینما، در یـک سـال    محتوا ندارد، اوقات فراغت خود را با دوستان بیرون می

و . کند هاي خارجی را تماشا می مختلف با سه دختر مختلف بوده است و معموالً فوتبال

هـاي   بینـد، بـا دوسـتانش بـه خریـد و پـارتی       دي می.وي.معتادانه فیلم  و ديیا نرگس، 

  . کند گردي می ها را وب رود، دوست پسري چندین ساله دارد و باقی وقت اي  می دوره

هـاي متنـوع،    دهد، با وجود دسترسی به فعالیت هاي فوق نشان می گونه که مثال همان

گـردد کـه    خشی از این مشکل به این برمیب. تجربۀ نسلی دانشجویان چندان غنی نیست

هـاي   فعالیت. ها از فراوانی برخوردارند نه از تنوع به زبان فنی، باید گفت که این فعالیت

هنـر و  «، »ورزش«هاي میـدانی بـه چنـد دسـتۀ     بر اساس دادهمرسوم فراغتی در ایران را 
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تـا حـدودي   و » سـفر گردشـگري و  «، »رسـانه «، »ها ها، گردهمایی مراسم، آیین«، »ادبیات

شرایط خاص گفتمان مسلط اسالم سیاسی در ایران، اجـازة بـه   . مای بندي کرده دسته» مد«

بـراي دانشـجویان متعلـق بـه طبقـات      هـا را   وجود آمدن تنوع در بسیاري از این حـوزه 

در مـواردي ماننـد ورزش نیـز بایـد امکانـات و      . کنـد  فراهم نمیمتوسط مدرن در ایران 

هـاي ورزشـی را غیـر     را نیز در نظر گرفت که انجام بسیاري از فعالیتشرایط اقتصادي 

هاي کلیدي در این زمینه را سارا در زمینۀ گذران اوقات  قول یکی از نقل. سازد ممکن می

  : فراغت گزارش کرده است

ها با دوسـتانم جمـع    خیلی وقت... کنی مردم چرا دوست دارند بروند دوبی؟ فکر می

روي  وقت هیجانش اندازة وقتی که مثالً می رقصیم اما هیچ ذاریم میگ شویم آهنگ می می

یا مثالً جشنی که رقص و آواز و بزن بکوب نداشته باشـد بـه چـه درد    ... دیسکو نیست

  خورد؟ می

یکـی از  ن در گذران اوقات فراغت قائل است، اولویت و اهمیتی که سارا براي هیجا

ات فراغت طبقـات متوسـط مـدرن در ایـران     مفاهیم کلیدي فهم پروبلماتیک گذران اوق

هـایی بـراي گـذران اوقـات      رسانان این پژوهش از تمایـل بـه فعالیـت    همۀ اطالع. است

هـا کـار   رسد در وضعیت موجود دسترسـی بـه آن  گویند که به نظر نمی فراغت سخن می

هـاي   خوري و رقص، شرکت در مراسم مد به شیوة غربی، جشن مشروب: اي باشد ساده

جـنس   هاي هند، سفر رفتن با پاشی بعضی از ایالت انند کریسمس یا جشن رنگملی هم

هاي نسلی طبقات متوسط مدرن نه تنها از بـی   فقر تجربهدر این شرایط، . مخالف و غیره

مقاومـت در زنـدگی    يراهبردهـا که یکـی از   شودیمهاي موجود ناشی  میلی به فعالیت

  : یدگو گونه که علی می همان. روزمره نیز هست

شود فیلتر است، به تدریج  گوید نمی خواهی باز کنی می خوب وقتی که هر جا را می

بیـنم یـا اگـر     خرم می دي می.وي.روم توي کوچه دي گویی گور باباش، می با خودت می

ترسـی   و مـی » ]تأکید از من است[یا سفر «دوست داري با دوست دخترت بروي پارتی 

نشینی پـاي اینترنـت    به جایش می. کنی زش هم نمیشی دیگر ور که بگیرنت، بیخیال می

  . همیشه یک راهی هست... کنی که تخلیه بشوي با تورنت فیلم پورن دانلود می

گفتمانی مدرن و غربی، تمایـل   يمرزهادر پایان باید گفت که هرچند زیستن درون 
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ین بایـد  هاي خاصی از تجربۀ نسلی را در جوانان به وجود آورده است اما همچن به شیوه

تأکید کرد که این مسئله به معنی تضاد کامل با شعائر دینی و مؤکـد از سـوي حاکمیـت    

وجوي علل هژمونیک، تبلیغاتی، ماهوي و فطري و یا فرهنگی این امر در  جست. نیست

شـناختی   هـاي روش  اي از بازاندیشی گنجد اما به تناسب پاره نمی پژوهشچارچوب این 

یمرتبط با انتقاد بازنمای
1

م تا در خالل انجام کار میدانی این ویژگـی را در  یا تالش کرده 

ها معموالً مشابه بـا چیـزي    م و پاسخیمورد تک تک دانشجویان به محک آزمون قرار ده

  : گوید است که به عنوان مثال، علی در این رابطه می

من به شخصه بـا  . مخلص امام حسین هم هستیم! روز برو عزاداري 8خوب بگویند 

کردن براي مظلـوم   هیگر. گویم که اصالً آدم آزاده اسالمی و غیر اسالمی ندارد ودم میخ

انـد و دارنـد    کنی هر روز یک عـده نشسـته   هم خودش لذتی دارد اما هر جا که نگاه می

  . زنند توي سرشان می

به هویت در اینجا اساسـاً رویکـردي پساسـاختارگرا، گفتمـانی و پسـت       رویکرد ما

از هویـت در   گوید، منظور مـا  نیز می) 1984(ستوارت هال ان گونه که اهم. مدرن است

. ل گرفتـه اسـت  اي معنایی و گفتمانی است که بر اساس منطق تفـاوت شـک   اینجا، سازه

هویت این بـوده اسـت   هاي مرتبط با  در کدگذاري و تحلیل داده پیش فرض ما ،بنابراین

معنایی است که از طریـق زبـان شـکل     يها نظاماز مفاهیم و اي مجموعه که اوالً هویت،

چنـد   يها تیهوو ثانیاً هویت یکپارچه و منفردي وجود ندارد و دانشجویان از  ردیگیم

بنـا  . اند اي با یکدیگر قرار گرفته پارچه و گوناگونی برخوردارند که در مفصل بندي ویژه

، سـه مقولـۀ   وگوهـا  میدانی و گفـت  يها ادداشتیبه این تعریف با کد گذاري و تحلیل 

  .  اصلی هویتی و مفاهیم اصلی مرتبط با آن شناسایی شده است

دانشـجویی  «هایی از قبیل  مفاهیم اصلی و مرتبطی که دانشجویان در پاسخ به پرسش

                                                                                                                

رسـانان،   هاي مخدوش هنگامی اتفاق افتـاد کـه یکـی از اطـالع     نخستین حساسیت نظري من نسبت به مسئلۀ ارائۀ بازنمایی. 1

هـاي مـن در ایـن     در اینجا نیز نگران بودم که ارائۀ توصیفی و نوشتاري یافتـه . کرد وگو می دربارة مفهوم عشق آزاد با من گفت

به همین دلیـل از  . بند و بار، بی دین، هرزه و یا ضد مذهب بازنمایی کند هاي بی انسان رساله، طبقات متوسط مدرن را به گونۀ

هاي دینی مرسـوم    ها و آیین ها را دربارة فعالیت نام که نظر آ ها این حساسیت نظري را به خاطر سپرده وگو  همان نخستین گفت

  .در ایران جویا شوم
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دانشـجو در  /دهند معموالً پیرامون دو قطب دانشـجو در نظـر   ، ارائه می»چه معنایی دارد؟

اي از دانشـجویان، تعریـف و تفسـیر خـود از      ارهبه عبارت دیگر، پ. اند عمل سامان یافته

اي دیگر، تفسیري  دهند و پاره هاي زیستۀ خود شرح می دانشجو بودن را با اتکا به تجربه

سامان گرفته است و بـا اسـتناد بـه     ناهاي تفسیري آن ه بر اساس گنجینهدهند ک ارائه می

، »نشجو آن طـور کـه بایـد باشـد    دا«هایی از قبیل  توان آن را با عبارت هاي آنان، می گفته

زیـر   شکلدر . نام نهاد» خوان دانشجوي درس«یا » دانشجوي واقعی«، »دانشجوي خوب«

  : مفاهیم اصلی مرتبط با هویت دانشگاهی ارائه شده است

  

یدانشگاه تیهو با مرتبط میمفاه نمودار )6( لشک

اهیمی که عمدة دانشجویان در رابطـه  فوق مشخص است، مف شکلگونه که از  همان

هـاي زنـدگی    جابی تجربـه هاي سلبی و ای سازند، عمدتاً جنبه برمی» هویت دانشگاهی«با 

هـاي زیسـتۀ    به عبارت دیگر، نفـی یـا پـذیرش تجربـه     کند؛ ن را بازنمایی میاروزمرة آن
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ـ   دانشگاهی تا حدودي زیادي به تصور  از هویـت دانشـگاهی   نانامطلوب یا مطلـوب آن

هـاي   اي از مفاهیم مرتبط بـا گنجینـه   با این حال، هویت دانشگاهی پاره. شکل داده است

را » هـاي بـاال   کسب نمره«و » درس خواندن«. کند تفسیري دانشجویان را نیز بازنمایی می

ترین مفهومی  تفسیر کرد اما مهم»  یادگیري یا آموزش«توان به زبانی، مفهوم عملیاتی  می

پـذیرش خـارج   «هاي تفسیري دانشجویان اخذ شده است مفهـوم   نجینهکه در اینجا از گ

را  »جهـان وطنـی  «است که تا حدود زیادي مفهـوم  » آشنایی با زبان انگلیسی«و » گرفتن

  .  دهد می بازتاب

ــر اولویــت تجربــۀ زیســته در شــکل  ــزون ب گیــري هویــت دانشــگاهی، پیوســتار  اف

تـرین شـواهد    نشگاهی یکـی از مهـم  ایجاب موجود در مفاهیم مرتبط با هویت دا/سلب

شـکل نگـرفتن   «یـا  » فقدان هویت دانشـگاهی مطلـوب  «اي است که آن را  دربارة پدیده

هـاي   تـوان شـکل نگـرفتن هویـت     هرچنـد کـه مـی   . میا نام نهاده» هاي دانشگاهی هویت

و یـا  » اي مطلـوب  ها یا فرهنگ رشـته  فقدان ارزش«دانشگاهی را به موارد دیگري چون 

نیز ربـط داد، امـا    » رهنگی، اجتماعی یا اقتصادي مرتبط با ورود به بازار کارمشکالت ف«

هـاي نامتناسـب و غیـر     مفاهیم اصلی مرتبط با هویت دانشگاهی عموماً متـأثر از تجربـه  

  . ال زیستۀ دانشجویان در محیط دانشگاه و دوران تحصیل است ایده

یط بازار کار یـا شـرایط کسـب    دانشجویان معموالً تجربۀ زیستۀ چندان دقیقی از شرا

معمـوالً بـا اتکـا بـه      ،دهنـد  تخصص ندارند و مفـاهیمی کـه در ایـن ارتبـاط ارائـه مـی      

. دیگـران اسـت   سـتۀ یزهاي  هاي عمومی طبقات متوسط مدرن در ایران و تجربه گفتمان

همچنین به این نکته نیز باید اشاره کرد که دانشجویان عمـران و معمـاري کـم و بـیش     

اي و تخصص مـورد نیـاز آنـان را در حـد امکـان       هاي رشته ه دانشگاه ارزشمعتقدند ک

اما در این میان آن  گرددیبرمکند و بخشی از این مسئله به صنعت و بازار کار  فراهم می

هـاي تفسـیري دانشـجویان کـه ماهیـت       شمول دارد نه گنجینه اي عام و همه چه که جنبه

  . تجربۀ زیستۀ آنان در فضاي دانشگاه است

دانشـجویانی کـه معمـوالً    . تفسیر رابطۀ مستقیمی با تجربۀ کار میـدانی نیـز دارد  این 

هاي نامطلوب زیستۀ خود را در تعریف مفاهیم مرتبط با هویت دانشـجویی ارائـه    تجربه

طات غیر کالمی مبتنـی بـر بـدگمانی و سـوءظن،     امعموالً احساس و انواع ارتب ،دادند می



167  ...ی هویت دانشگاهی در میان دانشجویانافتگینا قوامعلل 

چشـمک زدن،  . کردنـد  چاشنی ارتباطات کالمـی خـود مـی    طبعی یا تمسخر را نیز شوخ

بـه عنـوان   . طبعانه از جملۀ این موارد است پوزخند، چهرة دل زده و گاه حتی کالم شوخ

  : این گونه بازتاب داده است وگوها گفتعلی این ارتباط غیر کالمی را در  ،مثال

ـ  دانشـجونماها به قول فردوسی پـور،   ـتند کـه مثـل آدم مـی     انآن نـد سـر کـالس    رو هس

  ...کنند تا مهندس بشوند خوانند و درسشان را پاس می خوابند، جزوه را می می

گیـري هویـت بـر     تر، شکل شکل نگرفتن هویت دانشگاهی مطلوب دانشگاهی و یا دقیق

هـاي  بخـش    گیري کنش مبناي تجارب زیسته و نامطلوب دانشگاهی نقش پررنگی در شکل

ـ    تی کنششگاه و حوسیعی از دانشجویان در محیط دان بـه  . دارد ناهاي بیـرون از دانشـگاه آن

ـتیم کـه         عبارت دیگر، تجربۀ کار میدانی نشان می دهد کـه در اینجـا بـا شـرایطی روبـرو هس

هاي معنایی همبسته با آن، تضاد عمیقی با فرهنگ مورد انتظـار،   هاي دانشگاهی و سازه هویت

و ایـن همـان چیـزي اسـت کـه در       کنـد  تحریف شده و ایدئولوژیک دانشگاهی برقرار مـی 

هـا و   تـابی  هـاي مختلـف اسـتادان و دیگـر عـامالن درگیـر در امـر آمـوزش از کـج          گزارش

بـه تعبیـري دیگـر، ایـن     . یابـد  بازتاب مـی سلوك، رفتار و کنش دانشجویان، يهاينابهنجار

هـاي دانشـگاهی از    هویـت . شرایط، تسلسل دور باطل غیریت در فرهنگ دانشـگاهی اسـت  

و در  ردیـ گیمـ شـکل  » دانشـگاه مطلـوب  «و » گیر سواد سخت استاد بی«غیریتی به نام طریق 

. »دانشگاه نـامطلوب «و » ادب دانشجوي تنبل بی«مقابل هویت استادان از طریق غیریتی به نام 

هـاي پنهـان دانشـجویی و فرهنـگ آشـکار دانشـگاهی و        به باور ما، در تعارض میان هویت

عینـی دانشـگاه و شـرایط تحریـف شـده و ایـدئولوژیک آن،       همچنین تعارض میان شرایط 

ــدبســیاري از مســائل و  ــايناکارآم ــران و همچنــین گــزارش  يه ــالی ای ــوزش ع ــاي  آم ه

  .  سازاستادان قابل تفسیر و فهم است غیریت

در این شرایط دانشجویانی بیشترین درگیري را با محیط پیرامون خود دارند که اتفاقـاً بـر   

هـاي   مطلـوب دانشـگاهی هویـت    سـتۀ یزهاي  ربهاي از تج تفسیري و پارههاي  نجینهمبناي گ

گونـه   یکـی از ایـن دانشـجویان ایـن شـرایط پـرتنش را ایـن       . اند دانشگاهی خود را برساخته

  : دهد گزارش می

کنند دست انـداختنت   ها شروع می بچه... ال کردن نداريسر کالس که هستی، جرئت سؤ

 پسـرها هـاي جنسـی    شـوخی . ري را بزار براي دفتر استادخوا که شیرین عسل شدي، یا پاچه

بعد نگران این هم هستی که آیا استاد االن چـه تصـوري   ... رسد بماند هم که به گوش آدم می
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کنند یا به هر حـال نشـان    ات می روند یا خفه صدي نود هم آخرش یا از کوره در می... دارد؟

کس سر کالس حـرف   همین است که هیچ به نظرم... یزن یمدهند که داري زیادي حرف  می

  . زند نمی

، بـدیهی اسـت کـه هویـت نسـلی نیـز از       این پژوهشبر مبناي رویکرد کالن نظري 

هـاي زیسـتۀ نسـلی     هاي معنایی گنجینۀ تفسیري نسلی و تجربـه  بندي سازه طریق مفصل

و اما در مقایسه با هویت دانشگاهی، تفاوت در این است کـه تشـابه   . شکل گرفته باشد

هاي منسجم  گیري هویت ارزي مفاهیم مرکزي این دو منبع امکان بیشتري براي شکل هم

هاي نسـلی   به عنوان مثال، هر چند همان گونه که گفته شد، گنجینه. کند نسلی فراهم می

ــوم محــوري   ــه» کســب اســتقالل«دانشــجویان خصوصــاً مفه ــک و  از جنب هــاي رمانتی

ي زیستۀ نسـلی دانشـجویان امکـان تجربـۀ     ها تجربه اي برخوردار است اما گرایانه آل ایده

به همین دلیل است که بـه نظـر   . کند حداقلی از استقالل در زندگی روزمره را فراهم می

کمتر پارادوکسیال و   تر، تر، پررنگ هاي نسلی دانشجویان مختلف پرداخته رسد هویت می

شـده   يکدگذارن مفاهیم تری زیر مهم شکلدر .  هاي دیگر باشد تر از هویت تقویت شده

  :میا در ارتباط با مقولۀ هویت نسلی را ارائه کرده

  ینسل تیهو با مرتبط میمفاه نمودار )7( لشک

در » تجربـۀ جنسـیت  «توان با اتکـا بـه    را می» جنسی فکر کردن به مسائل عاطفی و«

اي از  در قالـب گسـتره   رسـانان ایـن پـژوهش    حداقل اطـالع . زندگی روزمره تفسیر کرد
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بر خـالف  . اند عموماً عاطفی، جنسیت را در زندگی روزمرة خود تجربه کرده يرخدادها

کننـد، پسـران    هاي عاطفی خود گـزارش مـی   هاي مختلفی از درگیري دختران که روایت

ایـن سـازة هـویتی را    . دهنـد یمـ هاي جنسی و عـاطفی را گـزارش    پیوستاري از تجربه

گونه که  آن. ر ارتباط با مفاهیم اصلی گنجینۀ تفسیري نیز تشریح کردتوان د همچنین می

کنند، یکـی از اسـتلزامات مفهـوم     خصوصاً پسران گزارش می رسانان این پژوهش اطالع

هـاي جنسـی پـیش از ازدواج حـداقل در      به مدل غربی داشتن تجربـه » کسب استقالل«

کسب تجربـه بـراي بـالغ    «باط با توان در ارت همچنین این مفهوم را می. سطح باور است

و در نهایـت، ایـن    شـود یمـ منجـر  » بزرگ شدن«نیز تفسیر کرد که در نهایت به » شدن

مفهوم با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی ایران نوعی تمایل بـراي کسـی   

  . بیشتر در زندگی روزمره است» آزادي عمل«

ي ایـن  هاه از کدگذاري محوري دادهبر همین سیاق مفاهیم اصلی دیگر به دست آمد

اي دارد کـه در   بیشـتر معنـایی رسـانه   » به روز بودن«. توان تفسیر کرد را نیز می پژوهش

هـاي   انتخـاب «و » سرگرمی و گذران اوقـات فراغـت  «، »مصرف رسانه«ارتباط با تجربۀ 

ــین » شخصــی و خودخواســته ل در مصــرف کســب اســتقال«و » آزادي عمــل«و همچن

را » هاي مختلف شرکت در برنامه«و » داشتن وقت آزاد«مفهوم  .شود سیر میتف» فرهنگی

و » برنـامگی  بـی «، »خودخواسـته هاي شخصـی    انتخاب«در ارتباط با مفاهیم توان  مینیز 

تفاوت داشتن با نسل قبـل و  «و » وابستگی مالی«و در نهایت، . تفسیر کرد» آزادي عمل«

بـه تعویـق انـداختن گـذار     «مقاومـت از طریـق    يهاراهبردرا در ارتباط با یکی از » بعد

  .قابل تفسیر است» دورة جوانیماندن صوري در «یا » نسلی

توان مفـاهیم   دهد، به راحتی می شده نشان می گونه که جدول فوق و موارد گفته همان

نیــز » تجربــۀ زیســتۀ نســلی«اصــلی مــرتبط بــا ایــن مقولــۀ اصــلی را در مقولــۀ اصــلی 

» هویـت نسـلی  «و » تجربۀ زیستۀ نسلی«بر دو مقولۀ مجزاي  تأکید ما .پردازي کرد مفهوم

این دو مقولـۀ مجـزا هنگـامی کـه در     . شناختی و نظري نیست تنها ناشی از تعلقی روش

توانـد بـه خـوبی زنـدگی نسـلی       قـرار بگیـرد، مـی   » گنجینۀ تفسـیري نسـلی  «ارتباط با 

لی دانشجویان در زندگی روزمـره  هاي نس به زبان ساده، تجربه. دانشجویان را تفسیر کند

کـه از طریـق   اي معنـایی گفتمـانی دانشـجویان را ـ     ه خورد که سازه اي رقم می به گونه
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هـاي   انعکـاس سـازه  . دهـد  بازتـاب مـی  ـ    بازنمایی شده است» گنجینۀ تفسیري نسلی«

هاي نسلی غنـی و   گیري هویت هاي زیسته، شرایط مناسبی براي شکل تفسیري در تجربه

یابند کـه   این امر، دانشجویان توان آن را می ۀدر نتیج. بیند دانشجویان تدارك می مطلوب

اي از هویـت   شـده  هـاي منسـجم و تثبیـت    یندي گفتمانی و عینی، به روایتااز طریق فر

بندي هویتی دانشجویان جایگـاه   نسلی در مفصل تیهونسلی دست یابند و همین براي 

بنـدي   توان گفت که در مفصـل  می تخیل نظري، میبا ک. بیند فراخ و محکمی تدارك می

توانـد   هویتی دانشجویان، هویت نسلی جایگاهی فرادست و مسلط یافته اسـت کـه مـی   

تجربـۀ زیسـته و   . ن بخشـد هاي غالب و هر روزة دانشجویان را سامان دهد و تعـی  کنش

  . کند می تأییدنیز چنین تفسیري را تجربۀ کار میدانی ما در این پژوهش 

گنجینـۀ  «و » تجربـه زیسـتۀ شـهروندي   «ان گونه که پیدا کردن دو مقولۀ مجـزاي  هم

کدگذاري و مشخص کردن مفـاهیم اصـلی   به راحتی ممکن نیست، » ري شهرونديتفسی

بر خالف هویت نسلی کـه  . مرتبط با هویت شهروندي نیز به سادگی امکان پذیر نیست

ــت دان   ــز هوی ــجم دارد، و نی ــه و منس ــلط، یکپارچ ــی مس ــه وجه ــه جنب ــگاهی ک اي  ش

. پارادوکسیکال و اختیاري دارد، ویژگی بارز هویت شهروندي نـامتعین بـودن آن اسـت   

 پـژوهش گونه که گفته شد هم ناشی از روش انجـام کـار میـدانی در ایـن      این امر همان

هنیـت  هاي معنایی مرتبط بـا شـهروندي در ذ   است و هم ماهیت گسترده و نامتعین سازه

ترین مفاهیمی را که از طریق کدگـذاري   زیر مهم شکلدر  .دهد یماب دانشجویان را بازت

  : ، گزارش شده استمیا محوري به آن دست یافته

  يشهروند تیهو با مرتبط میمفاه نمودار )8( لشک
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گونه که از مفاهیم اصلی مرتبط با گنجینۀ تفسیري و تجربۀ زیسـتۀ شـهروندي    همان

از اهمیـت  » کـنش سیاسـی  «و » رعایت قـانون «است، در اینجا نیز مفهوم  بینی قابل پیش

اي برخـوردار اسـت امـا بایـد توجـه کـرد کـه رعایـت قـانون بـه همـراه             قابل مالحظه

هاي معنایی آن در گنجینۀ تفسیري دانشجویان الزامـاً مفهـومی نظـري و عرفـی      همبسته

فـتن در کوچـۀ خوابگـاه نیـز     یک طرفه ر«: دهد گونه که حسام گزارش می همان. ندارد

نیـز کـم و بـیش از    » کـنش سیاسـی  «مفهـوم   .»خودش تبدیل به یک قانون شده است

، »هـا  شرکت در تظاهرات و راهپیمایی«مواردي از جمله . وضعیتی مشابه برخوردار است

سر شاخ نشدن بـا  «، »اعتراض به مسائل و مشکالت سطح جامعه«، »فعالیت در احزاب«

و غیـره از جملـه   » پنهانی انجام دادن امور ممنوعـه «، »راه شدن با جمعهم«، »رئیس اداره

  . دهد موارد مرتبط با مفهوم کنش سیاسی است که گسترة متنوعی را بازتاب می

  گیري نتیجه

کنـد کـه هویـت     مـی  تأییـد مـدرن را   هاي میدانی این پژوهش، ایـن فـرض پسـت    یافته

لـف نسـلی، شـهروندي و دانشـگاهی     اي از سه هویت مخت بندي ویژه دانشجویان مفصل

اي مفهوم پردازي  در اینجا، دانشجو نه تنها به عنوان انسانی دانشگاهی که به شیوه. است

) 215: 1389راد،  قانعی(» گر فرهنگی کنش«شده است که در آن دانشجویان همچون هر 

درگیر در کلیت زیست روزمرة خود چه در فضاي دانشـگاهی و چـه در فضـاي بـرون     

تنها عضوي ساده از سازمان دانشـگاه یـا   جا نیادانشجو در  ،بنابراین. شگاهی هستنددان

دهـد کـه    هاي این پژوهش همچنین نشـان مـی   یافته. عضوي از نهاد علم در ایران نیست

ترین سازة هویتی دانشجویان است که در مقایسـه   ترین و منسجم یافته قوام ،نسلی تیهو

تـرین سـبب    مهم. است اي مسلط و برتر یافته دي جنبههاي دانشگاهی و شهرون با هویت

هـاي   آن گونه کـه یافتـه   هاي دیگر را ـ  ی در مقایسه با هویتتر بودن هویت نسل پررنگ

هاي تفسیري دانشجویان دربـارة   باید در تطابق کامل گنجینه ـ  دهد این پژوهش نشان می

  .وجو کرد ستج نانهاي زیستۀ نسلی آ هاي نسلی و جوانی با تجربه ویژگی

هـاي زیسـتۀ دانشـگاهی معمـوالً      کـه تجربـه  دهـد   این پژوهش نشـان مـی  هاي  یافته

هـاي قـوام    دهد و به همین دلیل بـا هویـت   هاي گفتمانی دانشگاهی را بازتاب نمی سازه

هـاي زیسـتۀ    به عبارت دیگـر، بـه میزانـی کـه تجربـه     . رو هستیمهبنایافتۀ دانشگاهی رو
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ـ   تباط با دانشجویان در ار گیـرد مـا    از دانشـگاه قـرار مـی    ناتصور مطلـوب و آرمـانی آن

رسـانان، مفـاهیم    اطـالع  ،با این حال. کنیم تر دانشگاهی را مشاهده می هاي منسجم هویت

دادنـد کـه نشـان از     هـاي دانشـجویی ارائـه مـی     پارادوکسیکالی را هنگام اشاره به هویت

بخشی بـه هویـت دانشـجویان    هاي مختلف گفتمانی و زیستۀ دانشگاهی در شکل ناسازه

رسد که هویت شهروندي دانشـجویان بـه تناسـب گسـتردگی      همچنین، به نظر می. دارد

بـه بیـان دیگـر،    . نایافته باشد هاي زیسته قوام هاي تفسیري و محدود بودن تجربه گنجینه

تـوان   گیرند و به راحتی نمـی  هاي شهروندي و دانشگاهی درکنار یکدیگر قرار می هویت

این دو سازة هویتی را به دیگري رجحـان داد و هـر دو کـم و بـیش بخشـی از       یکی از

  . دهند هویت دانشجویان را شکل می

شـود، بایـد    جا که به نظام آموزش عالی و فرهنگ دانشگاهی ایـران مربـوط مـی   تا آن

چالش اصـلی را بایـد   . بودن هویت نسلی نیست یافته ، چرایی قوامگفت که مسئلۀ اصلی

بـه عبـارت   . وجو کرد هاي نسلی جست کنش دانشگاهی بر اساس هویت يراهبردهادر 

بـودن هویـت    نایافتـه  اصـلی فرهنـگ دانشـگاهی، قـوام     چالشرسد که  دیگر، به نظر می

کننـد تـا از    یافتۀ نسلی تالش مـی  هاي قوام دانشجویان بر اساس هویت. دانشگاهی باشد

خـالف فرهنـگ رسـمی و    مختلف مقاومت در زنـدگی روزمـره، بـر     يراهبردهاطریق 

فرهنگ نسلی و مبتنـی بـر گـذران اوقـات      يکارکردهاسازمانی، دانشگاه را به مکانی با 

  : این شرایط را بابک به این شکل گزارش داده است. فراغت تبدیل کنند

تر جایی است که باید تجربۀ زندگی را آنجـا آدم  تصور من این است که دانشگاه بیش

خـوانی و یـک جـوري پـاس      بـاالخره مـی  را ها  که درس میندایمهمه . به دست بیاورد

جایی کـه  ... کنی، اما چنین جایی با این مشخصات را ممکن است دیگر تجربه نکنی می

با یک عالم آدم . وقت داشته باشی که هر کار دوست داري بکنی. همراه دوستانت باشی

د بگیـري کـه بعـداً    را یا استادهاروش حرف زدن با . یبه شاز جاهاي مختلف همنشین 

کـه دوسـت    ییزهـا یچها،  ها و کانون سر کار از آن استفاده کنی، یا مثالً بروي در انجمن

  .... داري را یاد بگیري یا گردش و تفریح بروي و از این جور چیزها

دهـد دانشـجویان بـر     هاي این پژوهش نشان می گونه که نقل قول فوق و یافته همان

کـه نـه بـا     تجربـۀ زیسـتۀ متفـاوتی از دانشـگاه دارنـد      خالف فرهنگ رسمی دانشـگاه، 
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بـراي  . آید و نه با انتظارات رسمی سازمان دانشگاه جور در می ناهاي تفسیري آن گنجینه

گونـه کـه    همان.  دانشگاهی را مرور کرد هویتفهم این پارادوکس باید بار دیگر مفهوم 

شـکل  ) گفتمـانی (فسـیري  هـاي ت  زیسته و گنجینـه  ها از طریق تجارب هویتگفته شد، 

هـاي تفسـیري    دهـد، گنجینـه   هـاي ایـن پـژوهش نشـان مـی      هرچند که یافتـه .گیرند می

هـاي فرهنـگ رسـمی و     فـرض  دانشجویان دربارة دانشگاه، کم و بـیش در امتـداد پـیش   

پذیري دانشگاهی کـه عمومـاً مبتنـی     گیرد اما در هنگام فرهنگ سازمانی دانشگاه قرار می

ایـن شـرایط را حسـام، در    . خورد ، شرایط به گونۀ دیگري رقم میبر تجربۀ زیسته است

  : گونه بیان کرده است گزارشی جالب این

ام بـه درس خوانـدن و تمـرین     کردم همۀ زنـدگی  احساس می وارد شریف که شدم،

گذرد و فرصت سر خوارانـدن هـم    می زهایچجور  حل کردن و اختراع و اکتشاف و این

شـود   جا هم مثل هر دانشگاه دیگري هم می نیا... م تمام شد فتگیندارم، اما بعداً جو گر

شد، در کارگاه کار کـرد و معمـوالً    استادها1خوب درس خواند، مقاله نوشت، اسیستان

بگذرانی تا مدرك بگیري و بـا اسـم شـریف یـک      یتوانیمپذیرش گرفت و رفت، هم 

 ادیـ کـه الکـی    ییزهـا یچکـنم کـه همـین     فکر هـم مـی  . جاي نسبتاً خوب کار پیدا کنی

  ...گیري هم از سر صنعت ایران زیاد است می

امالً مشـخص  در همین نقل قول، پارادوکس میان انگارة دانشگاه و تجربۀ دانشگاه ک

که توصیف رابطۀ میان اسـتادان و دانشـجویان بـر اسـاس کـار      نخست، آن. و عیان است

ین عامالن درونـی شـدن فرهنـگ    تر مهم ه عموم استادان به مثابۀدهد ک میدانی، نشان می

زنند و اسـتادي   یدانشگاهی در میان دانشجویان، به دالیل مختلف از این وظیفه سرباز م

.کننـد  اي از اطالعـات تلقـی مـی    طرفۀ پاره انتقال یک را تنها به مثابۀ
2

کـه شـرایط   دوم، آن

شـود و ایـن    کالس درس معموالً در انجام صوري تکالیف و کسب نمـره خالصـه مـی   

دانشـجویان، هـر دو را    ایطی دیالکتیک و دوسویه است که در آن رضایت اسـتادان و شر

هـاي مسـتقر و تثبیـت     و نظـام  الگوهاکه فرهنگ دانشگاهی فاقد سوم، آن. کند کسب می

                                                                                                                
1. Assistant

  . کند گونه تفسیر می هاي دانشجویان دربارة نقش استادان این یا حداقل انگاره. 2
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هاي ورود به دانشگاه و خروج از دانشگاه  به عنوان مثال، آیین. پذیري است شدة فرهنگ

رسـانان ایـن پـژوهش     همۀ اطالع. شود هدف انجام می برنامه و بی اي صوري، بی به شیوه

گویند که هیچ تصور دقیقی از اولین مراسم شروع سـال تحصـیلی در بـدو ورود بـه      می

شـود،   هایی که در چارچوب معاونت فرهنگی انجام می مجموعۀ فعالیت. دانشگاه ندارند

کـه در راسـتاي    شود که نه در راسـتاي دانشـجویی   تلقی می» فعالیت فوق برنامه«نوعی 

صـوري و ایـدئولوژیک دارد تـا    اي تر جنبهاوقات فراغت دانشجویان است و بیشگذران 

  . پذیري دانشگاهی در میان دانشجویانبراي فرهنگ يگذار هدف

که (که دالیل فوق تا چه میزان دقیق باشد، باید گفت که به دالیل مختلف فارغ از این

ق نداشـتن تجربـۀ زیسـته بـا گنجینـۀ تفسـیري       آن به باور این پـژوهش تطـاب   نیتر مهم

افـزون بـر ایـن،    . گیـرد  هاي دانشگاهی به درستی  شـکل نمـی   است، هویت) دانشگاهی

هـاي   گـرفتن نـامطلوب هویـت    شـکل «یـا  » هاي دانشـگاهی  شکل نگرفتن هویت»پدیدة

را باید به شرایط  عینی و کالن اجتماعی و اقتصـادي در جامعـۀ ایـران نیـز      »دانشگاهی

  : گوید بابک در این رابطه می به عنوان مثال،. مرتبط دانست

اند بیـرون یـا بیکـار     همۀ کسانی که قبل از تو از در دانشگاه رفته. شود آدم ناامید می

نویسـی   روزنامـه . دهنـد  صدا و سیما که ما را راه نمی. هستند یا از کارشان راضی نیستند

کنـی و احسـاس راحتـی    پارتی بتـونی کـار    هم مگر چقدر حقوق دارد که با پارتی یا بی

بیشتر یاد بگیرم که ! شود که آدم با خودش فکر کند که خوب ها باعث میهمه این... کنی

  چی بشود؟ 

بـازار کـار و پیشـرفت شـغلی      يازهایناحساس فقدان یادگیري و کسب تخصص با 

یف هرچند کـه دانشـجویان عمـران شـر    . تنها مخصوص به دانشجویان ارتباطات نیست

جـنس   تري نسبت به یـافتن شـغل و جـذب بـه بـازار کـار دارنـد امـا         احساس مطمئن

بـه عنـوان   . تفاوت چندانی با دانشجویان ارتباطات ندارد ناهاي کالن اجتماعی آن دغدغه

  : گوید مثال پونه چنین می

و کلـه  گویند که مهندسـی و سـر   خودمان می يپسرهاشنوم که حتی  خیلی جاها می

 پسـرها مسئله این است که خود . ، اما مسئله این نیستدخترهانا را چه به زدن با عمله ب

هم مگر چقدر ممکن است بر مبناي تخصصان جذب بازار کار بشـوند؟ همـه چیـز بـه     



175  ...ی هویت دانشگاهی در میان دانشجویانافتگینا قوامعلل 

دیگـر بسـتگی دارد کـه تخصـص آخـرین اولویـت        يزهـا یچشانس و پارتی و خیلـی  

  ...شود می

هـاي   اقتصادي، فارغ از چـالش هاي اجتماعی و  براي دانشجویان معماري نیز دغدغه

این دانشجویان افزون بر مشـکالت جـذب   . فرهنگ دانشگاهی مسئلۀ بسیار مهمی است

در بازار کار، فقدان ارتباط میان تخصص و منزلت اجتماعی و شـغلی و مسـائل دیگـر،   

اي یـا   بحـران معنـاي رشـته   «کننـد کـه آن را    تري را نیز مطرح مـی  اجتماعی مهم مسئلۀ

  : گوید حمید در این باره می. میا نام نهاده» اي شتههاي ر ارزش

گوینـد بـه    می معمارهاهاست همۀ  سال... که علم باشد هنر استمعماري بیشتر از آن

کسـی گـوش   .... ها بایـد متناسـب باشـد    هاي سنتی دست نزنید یا ارتفاع ساختمان بافت

توانند قوطی کبریت هاي عمران همه می در واقع، راستش این است که مهندس. کند نمی

ها مهندس معمار دارد فشار قانون اسـت و بـه    بغل هم طراحی کنند و بسازند، اگر خانه

  ....که نشده استشود چیزي را حل کرد کما این نمی نظر من با قانون

تعریف شـدة   شیپتر اجتماعی و فقدان رابطۀ دقیق و از  هاي کالن پرداختن به چالش

با این حـال، تـا   . نبوده است پژوهشناي اعم، کانون تمرکز این نهاد علم با جامعه به مع

اي از مفـاهیم موجـود در    ، پـاره شودیمهاي میدانی این پژوهش مربوط  جا که به یافتهآن

برخـورداري از منزلـت   «، »کسـب تخصـص  «هـاي تفسـیري دانشـجویان ماننـد      گنجینه

ی ي عـام اجتمــاع هـا  وجــود دارد کـه بـا تجربــه  » اي رشـته  ارزشکسـب  «و » اجتمـاعی 

در مورد شرایط کالن اجتمـاعی سـازگار نیسـت و ایـن      ناهاي آن دانشجویان و یا انگاره

  .   شود هاي دانشگاهی منجر می نگرفتن هویت شکلترین دالیلی است که به  یکی از مهم

شـکل نگـرفتن   «ن اشـاره کـرد ایـن اسـت کـه نبایـد       اي که در پایان بایـد بـدا   نکته

هاي دانشجویان  تنها موضوعی فردي تلقی کرد و آن را به ویژگی» هاي دانشگاهی هویت

هـاي میـدانی ایـن     تا آنجا که یافته. نسبت داد» عالقه به علم بی«یا » تنبل«، »نخوان درس«

یـافتگی   هـاي شـکل   هاي تفسیري دانشـجویان از ظرفیـت   دهد، گنجینه پژوهش نشان می

موضوع را بایـد بـه تجربـۀ زیسـتۀ      بنابراین، این. هاي دانشگاهی برخوردار است هویت

دانشگاهی نسبت داد که در آن تعامالت میان استادان و دانشجویان نامطلوب و فرهنـگ  

به زبان هنري . پذیري دانشجویان است مناسب براي فرهنگ يکارکردهادانشگاهی فاقد 
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فرهنگی را براي دانشـجویان   يمرزها،  فرهنگ دانشگاهی شرایط گذار از )1984(ژیرو 

از طرف دیگـر، مشـکالت نهـادي دانشـگاه و     ). 46-44: 1389نیکنام، (بیند  تدارك نمی

کـالن سیاسـی، اجتمـاعی و     ينهادهـا تعیـین شـده بـا     فقدان رابطۀ مشخص و از پـیش 

 شـکل «آن  يامـدها یپتر در ایران معاصر است که  اي کالن اقتصادي دیگر، بازتاب مسئله

  . نشجویان استدر میان دا» هاي دانشگاهی نگرفتن هویت
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