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رفتار اعضاي توان با صرف آموزش شيوة گفتار و نمي

اي علمي دانشگاه به گروه كوچك و برگزيده هيئت
اي كه داراي نظام فئودالي باشد نظام در جامعه

دانشگاهي مدرن را برقرار ساخت (ميشل فوكو، 
1390 :149.(  

  
  چكيده
خصوص  اي، به رشد تحصيالت تكميلي بازار مبادله هاي اخير، روند روبهدر سال

است. تبليغات گسترده  هاي دانشگاهي، پديد آوردههاي نزديك به فضا در ميدان
هاي دانشگاهي نامهو وسيع با جذب نيروي خدمات كامپيوتري مربوط به پايان

نامه  صورت غيررسمي به تبليغاتي براي نگارش پايان آخر به شروع و دست
هاي فساد است. گذشته از شائبه دست سوداگران اين فعاليت منجر شده به

شود كه چرا براي كاري چون تحصيل و تحليل سش مطرح ميعلمي، اين پر
شوند كه از دادن به خدمتكاراني مجاب مي درسي، كنشگران علمي به سفارش

پردازند؟ اين مقاله درپيِ پاسخ به اين پرسش،  اين شيوه به كسب درآمد مي
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Mohamadzeinali@yahoo.com  



 1395 زمستان، 1 ةشمار ،همد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

١٥٠ 
 

از تأسي  نگارانه و تحليل گفتمان، غليان گفتمان مبادله، بهازطريق مشاهدة مردم
هاي كوچك محلي، را سبب كثرت الگوهاي رفتار سوداگرانه و رشد رفتار گروه

داند. علم از گفتمان مسلطش در جامعه و حتي انسداد زبان علم در دانشگاه مي
هاي محلي دانشگاه افول كرده و جاي خود را به سوداگري و مبادلة سادة گروه

كند. اي خودنمايي مينهصورت قدرتمندا است كه در بستر شهري هم به داده
جويانه از ها، محل مجادله يا رويارويي دو فهم سوداگرانه و حقيقتنامه بازار پايان
  علم است. 

   نامه، استراتژي، دانش، مبادله، تفكر. : پايانواژگان كليدي
  مقدمه و بيان مسئله

 تعدادكه  است، چنان عالي همراه بوده دهة اخير با توسعة كمي گسترده در ارائة خدمات آموزش
است،  بيش از دوبرابر افزايش يافته 1392- 1391 يليتحص سالتا  82 سالاز  كشور انيدانشجو
اند (جاللوند،  شده ليتشك انآموختگ دانش نيهم ازجامعه نيز  كارانيب درصد 40 كه درحالي
عالي به افزايش جمعيت دانشگاهي انجاميد  هاي آموزشحضور فراوان جوانان در كالس ).1394

منزلة  شدن رخ دهد. درنتيجه، دانشگاه به تا تغييراتي اساسي در نظام فرهنگي و الگوي اجتماعي
نظام نهاد تربيتي به ميدان كنش اجتماعي عموم جوانان تبديل شد تا به موقعيتي در  خرده

كه در جايگاه مهندس يا هر متخصص ديگري در بازي علمي دانشگاه مشاركت  اجتماع برسند
صورت جمعي،  صورت فردي و هم به كنند و با يادگرفتن كنش عقالني معطوف به هدف، هم به

شود كه اتفاقاتي نظير مهاجرت ). اما، مشاهده مي300: 1386به منافعي دست يابند (كوزر، 
هايي چون  شكل پديده آنها و درنهايت افت كيفيت علمي، بهآموختگان، بيكاري گستردة  دانش

توان گفت اين نهاد دهد كه مياين مقاله، رخ مي نامه، موضوع اساسي بررسيخريدوفروش پايان
  ).149: 1387آشتياني، است (فاضل و ميري سوءكاركرد خود را ظاهر كرده

). جوهر اين 54: 1386بند، قهدانشگاه نهادي داراي كاركرد يا كردار اجتماعي است (عال
دهي تكنيك و توسعة زندگي كمك اي دانست كه به شكلنهاد را بايد در استراتژي نوگرايانه

شود يابد و خالقيت آدمي شروع ميكند، يعني درست جايي كه طبيعت زندگي سرانجام ميمي
دانش و معرفت  ). در جهان مدرن نيز دانشگاه كشف، انتقال و مبادلة347: 1388(جانكار، 

بند،  رساند (عالقهجديد را برعهده دارد و به توسعة تكنيكي جامعه و تغييرات اجتماعي مدد مي
دهد تا بتواند در سپهر اجتماعي منزلة كنشگر علمي فرصت مي ). اين نهاد به فرد به73: 1386
هاي علمي ميها يا دلگرتري نقش برعهده بگيرد و در رسيدن به جايگاه عقالني آرمانكوچك
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؛ بورديو، 175: 1382خود تالش كند تا تغيير و توسعة ذكرشده در جامعه را رقم بزند (وبر، 
1389 :291.(  

  اش، كردار اجتماعي يا گفتمان دارد، از قبل  پس، با اينكه دانشگاه، در ماهيت نهادي
لمي، حيات و هاي موجود در قواعد فعاليت ع اي كنشگرانش و با رعايت شكلهاي حرفهنقش

). كار كنشگران دانشگاهي آن 111: 1394كند (ياسپرس، درواقع كاركرد خود را خلق مي
چيزي است كه همه و همه، از تكنيك تا كار ادبي، بتواند رهيافتي به دانشگاه ايجاد كند تا اصل 

بخشد، رهيافتي كه در دل خود، دليل آن را تفكري بداند كه اين نهاد را روح و جان مي
). حيات و 44و  32: 1393يابي كنشگران به حقيقت را اساس داللت خود بداند (دريدا،  دست

توان آن را تفكر گيرد كه ميهايي اساسي شكل ميكنش نهادي دانشگاه از محل فعاليت
ها دانست هاي كامل براي فعاليت يابي به توسعه و توالي تبيينمعطوف به حقيقت، دست

توان رژيم حقيقت ناميد، قواعد  توان گفت آنچه ميعبارت ديگر، مي. به)297: 1384(روزنبرگ، 
يابي به توسعة زندگي ميسر عقالني برساخته از دانشگاه، ذيل تفكر معطوف به حقيقت و دست

  اي خود را ). كنشگران اين نهاد هويت فردي و مهارت حرفه123: 1382شود (ميلز،  مي
  شان از حقيقت، يعني مشاركت در با تفسير عملي دانند كهي رژيم حقيقتي ميتوسعه
  شود.هاي عقالني حاصل ميتجربه

جويد، را از نياز مردم به توسعة زندگي مي در چنين نهادي كه گفتمان آن حقيقت خود
رسد كه در تجربة نظر مي گيرد، اما بهدست كنشگران شكل مي هاي تفكر بهقواعدي از بازي

است و با وجود  نتايجي عمومي كه دال بر اين موضوع باشد مشاهده نشدهعمومي از اين الگو، 
نامه و هاي عجيبي چون تقلب علمي، مبادلة پايانمعضالت بسيار، امروز سپهر علمي كشور بازي

رسد كه انضباط دانشگاه، از آن الگوي قاعدهنظر مي بيند. بهحتي مدرك در ميدان خود مي
ك نهاد انتظار داشت و فوكو آن را اقتدار انضباطي يك گفتمان مندي كه وبر از بروكراسي ي

نامه در  اجتماعي از خريدوفروش پايان اي هصحن بينيم كه مي طوري است. به داند، فاصله گرفتهمي
ق شده و به داللت و حتي عينيت دانشگاه در دل لخها پيرامون دانشگاهمتن فضاي شهري 

. بنابراين، ورود بخشي از كندكجي مي ر جامعه دهنهاي پرطمطراق توسعة علمي دبرنامه
ي مبادله، موضوعي ي اين صحنهاعضاي جامعه، آن هم در قالب كنشگر دانشگاهي، به عرصه

  است.  است درخور توجه، كه در مقالة حاضر به آن پرداخته شده
  پيشينة پژوهش

دهد كه اين نهاد  جستارهاي نظري درخصوص وضعيت دانشگاه و طرح مشكالت آن نشان مي
درحال حاضر مشكالتي اساسي پيش روي خود دارد. برخي محققان عملكرد، نظارت و آموزش 
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  دانند. از يك نظر، اين وضعيت ناشي از سياستگذاري علمي در ايران را داراي مشكالتي مي
هشگران ايراني  خود را موظف به حل جدي مسائلي همچون بحران باشد تا جايي كه پژومي
اند. تنها هدفي كه سرانجام كاستهاند و نقش خرد را به آموزشي بيسالي نديدهآبي و خشككم

هاي عمومي مسئوالن مشهود گرديده، گسترش كمي آموزش است كه آن هم گذاري در سياست
كار مي قد است، تنها بخشي از توان متخصصان ما را بهريزي و استدالل را فاچون عنصر برنامه
 زا درون طور در مرحلة عمل نيز ارزيابي دروني توسط خود دانشگاه به). «1384گيرد (عطارزاده، 

هاي همتايان بيروني دارد، اي كه نياز به گزارشبيروني است. ازسوي ديگر، ارزيابي نشده نهادمند
ت عمومي و حتي اسناد فرادستي موجود در زمينة سياستميسر نبوده تا پاسخگوي انتظارا

 واجد و كالن كارآمد، فاقد ساختاري ايران عالي رو در آموزشباشد. از اين كيفيت تضمين گذاري
 و روزبه بوده، اطالعات پشتيباني و سازي هماهنگ براي الزم هاي گذاري هدف هايقابليت

 ). 1390پز آراني، ندارد (عباسي و شيرهخود  پيگيري و ملي پايش براي كارآمدي
علمي كار  هيتما كه به كنشگراندارد يندي آفر دانشگاهمعتقدند كه  ديگري پژوهشگران

  دانشجوياني داراي درك پايين از ماهيت علم و ابعاد آن پرورش كند. خود را يادآوري نمي
دست گيرند. عواملي  ي علمي بههاهايي عقاليي با استدالليابند كه قرار است در جامعه نقشمي

، "عالي هاي ماهيت علم در تدوين و طراحي برنامة درسي آموزشعدم توجه به مؤلفه"چون 
عدم "و  "عدم توسعة علم و فناوري در جامعه"، "دانش و درك پايين معلمان از ماهيت علم"

  توان مي را "هاي آنهاي ساختارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي از علم و ارزشحمايت
). بنابر يك تحقيق، اعضاي 129: 1394ساز اين شرايط دانست (عبدالملكي و همكاران، زمينه
اجتماعي، ارتباطي، آموزشي و حتي فردي تا حدود ـ  علمي معتقدند كه موانع فرهنگي هيئت

 هاترتيب از سطح اهميت كمتري برخوردارند. آن اند كه بهزيادي بر توليد علم تأثير گذاشته
يافته  فقدان ارتباط منسجم و سازمان"، "شعارزدگي در جذب و نگهداري نخبگان"مواردي چون 

جاي ترويج خالقيت،  به 1آموزش مبتني بر انتقال دانش"، "ها و مراكز پژوهشيدر دانشگاه
هاي عدم توجه كافي به كيفيت فعاليت"و  "گرايي غلبة ديدگاه كميت"، "نوآوري و كارآفريني

اند (نوروزي و همكاران، را به عنوان موانع اصلي توليد علم برشمرده "د محققانپژوهشي نز
1394 .(  

توان گفت خروجي اُفت شود و تقريباً ميوضوح ديده مي نامه به اين وضعيت در موضوع پايان
دهد. نامه خود را نشان مي پژوهشي آن در طراحي پايانـ  هاي آموزشيكيفيت دانشگاه و فعاليت

________________________________________________________ 
  مربوط به ميشل فوكو در مطلع مقاله توجه شود. به گزارة 1



 فلسفة دانشگاه عامه پسند....

١٥٣ 
 

تعبير وبر و بورديو، در ميدان علمي به تعهد  كشد و بهكه بين كسي كه زحمت علمي مي چنان
آورد دست مي سپرد، با كس ديگري كه آن را از راه نادرستي بهيابي به عقالنيت دل ميدست

كوشي تمام كار نويي را در حوزة  تفاوتي نيست. تفاوت بين كساني كه با جديت و سخت
  اي تهيه نامهدهند، با كساني كه با تقلب و صرفاً براي رفع تكليف پايانام ميبدني انج تربيت

-ونيم نمره است. چيزي كه بي كنند، كه فاقد هر گونه ارزش علمي است، فقط حدود يكمي
هايي نامه دهد اين است كه گاه پايانمعنايي فعاليت پژوهشي دانشجويي را در اين نهاد نشان مي

هاي علمي  هايي باالتر از زحمت شوند و نمره ها تدوين ميو با انواع تقلب صورت سرسري به
ها به نامهاي ديگر، شيوة ورود پايان ). مطالعه128: 1390كنند (ميزاني و همكاران،  كسب مي

ها، كه دهد. استادان راهنما در بخش تجزيه و تحليل دادهوضوح نشان مي حوزة تقلب را به
نامه است و مهارت دانشجويان در اين زمينه كم است، مشاركت كمتري ترين بخش پايانسخت

نامة قرار دارد، دانشجويان به  دارند و چون از نظر داوري فشار زيادي بر روي اين بخش از پايان
گيري دانشجويان نيز انتقال آورند. بحث و نتيجهميها رويمتخصصان تجزيه و تحليل داده

دليل  هاي ديگر است. از سويي، دانشجويان بهول بدون تطبيق با پژوهشق ها و نقلمستقيم يافته
كنند تا هاي خود را گزارش مياند و صرفاً يافته انفعال در فرآيند پژوهش، فاقد ديدگاه انتقادي

عبدالرحيم و  ها دركنار هم تبديل شود (نوهجاي تالقي انديشه به گزارش موازي يافته بحثشان به
  ).9 :1393همكاران، 

است  هايي را توضيح دادهشدن بدقواره، وضعيت دانشگاه اي)، زير عنوان توده1392همتي (
روند اتفاقات دانشگاه در ايران همراه با نظر او:  پردازند. به كه به توليد علمي با كيفيت پايين مي

هاي مختلف اجتماعي از رشد عالي در جهان و استقبال نظام شدن آموزش ايروند توده
شكلي بدقواره،  هاي خاصي برخوردار شده و بهاين مسير در ايران، از ويژگي ،تحصيالت است. اما

است، است. صنعت فارغ از دانش  هاي مشابه در ساير كشورها، صورت گرفتهمتمايز از تجربه
-هاي علمي نيز هدفاولويت پژوهشي در آنها ديده نشده، رساله ،اي ندارندها تنوع رشتهدانشگاه

 دسترسي"ها درقبال اثربخشي علم پاسخگو نيستند، كه دانشگاه اوضاعيمند نيستند. در چنين 
تواند از مشكالت جامعه بكاهد. گاه نمي چهيفايده شده و بي "كيفيتعالي بي به آموزش فراوان
ريزد. كيفيت فرو ميكه ذات نهاد دانشگاه است، در همين توليد بي ،كه ديگر عقالنيت چنان
  ).152و 149 :1392تي، (هم

نه كاظمي اين وضعيت را ناشي از تجاري سازي علم دانسته و معتقد است اين وضعيت 
صورت كه در  نه بدان "سازبودن علمپول"بلكه ناشي از ايدة  ،هاي رسمي محصول سياست

است. لذا  ي است كه در ايران رايج شدهآميزشكلي طعنه داري وجود دارد، بلكه به جوامع سرمايه
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از  يبازاري سياه تبديل شده،ابزاري براي كسب درآمد به جاي آنكه علم توليد ثروت كند،  به
مردم با «بيانجامد.  توليدات علمي كاذببه شكل گيري  تا داده استدر ايران شكل را علم 

خرند و هدف كسب علم، آخرين هدف از  پرداخت پول، سبك زندگي دانشگاهي براي خود مي
هاي جامعه  بودن اين فضا براي تمام اقشار و گروه هداف ورود به دانشگاه است. دردسترسميان ا

  . )1394(كاظمي، » است "شدن علم دونالديزه مك"هاي  است كه از ويژگي
ايراني، آن  ةاي را ناشي از ورود صنعت ديجيتال به جامعچنين پديده ي، ظهوربررسي ديگر

هاي جديدي نجاريهگيري ناباست كه به شكل دانسته ،گون آنهم در بطن مسئله
هاي انحرافي بعيد فرهنگگيري خردهگوني مضاعف، شكلاست. درنتيجة اين مسئله انجاميده

هاي جديد براي لت يا منشزدادن بحراني از من نجاري، سامانبهاين نا پيامدهاي نيست. يكي از
 ،ند. درنتيجها الزم در عامليت اجتماعياي است كه فاقد آن كيفيت و كارآيي هاي حاشيهگروه
شهر  ةهاي حاشياي همچون زاغهگيري قالبي از منزلت حاشيهب شكلسبسوادي ديجيتالي بي
 كند (زيناليشود كه به متن عامليت اجتماعي نفوذ و عقالنيت اجتماعي را دچار مشكل ميمي

  ).الف و ج 1395 اُناري،
هاي  ها و نظام سايت ،مطبوعاتدر   فرهنگيتوليدات كه برخي  فكوهي معتقد است

نهاد دانشگاه بگذارد. چنين بودن ذات  حساب خراب ها را به رفتاريژككوشند اين  ، ميروشنفكرانه
هاي اقتصادي و فرهنگي متوجه هايي در حوزهسودجويان و نوكيسه دست بههايي تخريب

و اثر خود  خورد رقم ميو بهداشت  سالمتنظام ، هاي، آموزش و پرورش، دانشگا هاي رسانه نظام
تا ، پروا ن و افتراهاي سطحي ولي بيهيرا در رفتارهايي بيمارگونه از رواج لمپنيسم در زبان، تو

 ةمعنا در عرص و توهمات نژادپرستانه و ادعاهاي بيگذارد  مي هيخريدوفروش مدارك دانشگا
گيرد (فكوهي،  را دربرمياعضاي بدن ترين مبادالت پولي نظير تجارت   ياخالق غيرتا  ،اقتصاد
1394(.  

گذاري، فرايندهاي دگرگوني  سياست بابهايي كه درزنيگمانهها و تحقيقات، بررسي
دهد كه رفتار يا قواعدي درحال توجه قرار گرفت، نشان ميدر كانون شدن آن  دانشگاه و مصرفي

  است. عارض تمثابة رژيم حقيقت در  گيري است كه با دانشگاه بهشكل
  

  چارچوب نظري
شكل  نظر رابرت مرتون، جوامع صنعتي جديد بر توفيق مادي در زندگي تأكيد دارند كه به به

ترين اهداف زندگي شخصي و معيارهاي منزلتي تجلي منزلة مهم انباشت ثروت و تحصيالت به
شارهاي يافتني نيست. درنتيجه، تحت ف كنند و متأسفانه اين براي همة اعضاي جامعه دستمي
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هاي مشروع، عموم به طريقي با محيط سازگار علت عدم دسترسي برابر به فرصت اجتماعي و به
اي كه گيراني كه در سازگاري خود با محيط و جامعهگران و كناره شوند، مگر نوآوران، طغيانمي

را  رفتاري و هنجارشكني دسترسي آنها را به ابزار مشروع و مقبول اجتماعي محدود كرده، كج
). رويكرد مبتني بر تضاد نيز به كجروي اجتماعي 45: 1387سروستاني،  گزينند (صديقبرمي

و تضادهاي فرهنگي، واقعيت سلطه و جبر وارد بر فرودستان را تحت نظر قرار   پرداخته
كند كه امكان مشروع  اي تمركز ميهاي حاشيهگرفتن جمعيت است. اين رويكرد، بر شكل داده

محترمانه را ندارند و اين شرايط ناشي از تضادهاي واقعيت موجود و ذاتي اين رويه است زندگي 
هاي آموزشي را هايي داللت دارند كه فرصت). رفتارهاي انحرافي بر نابهنجاري71- 67(همان، 

گيري رفتارهاي معارض هاي شكلبرند و مبين زمينه علمي پيش مي سوي خطا و تقلب به
  هستند.

هاي استعماري پسااستعماري به دانش معتقد است نظام رايج علمي توسط تكنيكرويكردي 
هاي عالي با ويژگي است. بيگانگي آموزش هاي جادويي در جوامع بومي شكل گرفتهو با روش

هاي بنيادي فرهنگي و بومي جوامع و خصوصيات ويژة آنها، ميان نهادهاي آموزشي و زمينه
علت  است. درنتيجة اين شكاف، به كاف ايجاد كردهاجتماعي و ارزشي آن جوامع ش

توان شدن دانش بومي، كُندي، ركود و انحطاط نهادهاي دانشگاهي را شاهديم. مي رانده واپس
هاي معارض در ميان اين گيري فرهنگهاي آموزشي رايج غربي به شكلگفت ترجيح شيوه

). ميشل فوكو به 37: 1382سوي، ؛ مو83: 1384؛ بري، 40: 1386شود (پرغو، جوامع منجر مي
كند كه ازطريق مضامين كمالي چون زندگي/نه دانش، امر  هاي دانش اشاره ميبازگشت

توان با آن مواجه شد. زير اين مضمون، از طريق آن و حتي واقعي/نه فضل و پول/نه كتاب، مي
هاي د ناميد. دانشهاي تحت انقيا توان آن را دانشايم كه ميدر چارچوب آن، شاهد چيزي بوده

مندي هاي دانش تاريخي هستند كه در يك مجموعه كاركرد و حضور نظامتحت انقياد، بلوك
هاي فاقد صالحيت يا سلب صالحيت بركت ظهور دانش شوند. بهها پوشانده ميداشتند، اما مدت
اش  ان دربارهتوتوان نام دانش بر آن نهاد، دانش محلي مردمي است، كه البته نميشده، آنچه مي

شده باور دارد،  هاي خاص خود دربرابر دانش عرضهاطمينان داشت، ولي ازآنجاكه به ويژگي
  ).45: 1390يابد (فوكو،  قدرت عرضة خود را مي
يا مشروعيت دانش است كه   صالحيت  ها، سلب اي براي رديابي معارضهتبارشناسي طريقه

مراتبي در قالب  دهي دانش در چارچوب سلسلهاي با پالودن و سازمانپارچه نمونة نظري يك
هايي پوزيتيويستي ها بازگشتهاي علمي در دست دارد. تبارشناسيهيئت حقيقي دانش و حق

. شوندمحسوب مي به شكلي از علم دقيق يا تثبيت درستيِ آن نيستند، بلكه روشي ضد علم
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كنند. يا داشته يا دانش را نفي مي پردازي قرارها در برابر ايدهمقصود اين نيست كه تبارشناسي
طلبند يا اين كه نوعي تجربة مستقيم را كه هنوز بايد از طريق دانش تحصيل كرد به ياري مي

اند. ها مربوطها به شورش دانشها ربطي به اين چيزها ندارند، تبارشناسيستايند. تبارشناسيمي
پردازد كه به نهادمندشدن و كارآمدي ازهمه به شورشي عليه آثار قدرت تمركزبخش مي بيش

  ).47يافته در جامعه منوط باشد (همان،  هرگونه گفتمان علمي سازمان
  

  شناسي روش
نگارانه داشته و با روزمرگي زندگي محقق آميخته است كه طي  فرايند تحقيق رويكردي مردم

نگاري است. مردم بودهاي زماني، با قواعد عقالني/غيرعقالني توليد دانش در جامعه همراه بازه
تأسي از  تواند كردارهاي اجتماعي را، آنچه ميشل فوكو آن را بهانتقادي  در اين زمينه مي

هاي رسمي زير سؤال ببرد (محمدپور، نامد، در ميدان عمومي فعاليتويتگنشتاين گفتمان مي
خيزد، رفتار و  ). دركنار عقالنيتي كه از علم و دانش برمي54: 1391؛ كالنتري، 225: 1390

نامه منجر  هايي غيرعقالني از توليد دانش/خريد پايانتعامل دانشجويان، كه به توليد مناسبت
اي كه در هرجامعه است، در سطح شهر مشهود است و همچون بازار يا ميدان مبادله شده

  مشهود است، خود را مي نمايد.
نامه، كه ازارهاي فروش پايانيا ب سطح اول مشاهدة اين تحقيق عرصة شهري كنش مبادله

عنوان است، به برانگيزش شگفتيِ همة علما و حتي مراجع قدرت را برانگيخته تجارت تعجب
هاي اساسي ميدان تحقيق مد نظر قرار گرفته است. سوداگري يا مبادلة نمايشي از تحليل

برشمرده از  است. اما با توجه به ويژگي هاي هاي بومي بودهشناسي جهت شناخت گروه مردم
چنين متعجب و برانگيخته شده  دانشگاه و علم، جامعة شهرنشين ايران در مواجهه با بازاري اين

  است.
در سطح دوم، از روشي انتقادي براي بررسي و تفسير سهم كنشگران در توليد و بازتوليد 

مورد  وژةاين نظام نمادين استفاده شده تا رويكرد تحليل گفتمان براي بررسي تبارشناختي س
  شدن قيدوبند  اي كه از زدودهنظر در نظام نمادين حاضر مورد استفاده قرار گيرد. سوژه

عبارتي برانگيزش آنها براي مخالفت و مبارزه با اجبار گفتمان نظري  هاي محلي يا بهدانش
هاي محلي و شدن دانش دهد. در اين تحليل، جريان بازفعالپارچة نهاد علمي خبر مي يك
هاي بياني يا مراتبي و قدرت، كه از خالل اسلوب دربرابر دانش سلسله "اقليت"بيان دلوز  به

است. كند، موردتوجه قرار گرفتهكردارهاي غيرگفتماني خود را به كنشگران تحميل مي
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هاي از انقياد رهيدة هاي محلي، دانشتبارشناسي تاكتيكي است كه پس از توصيف گفتمان
  ).49: 1390كند (فوكو، وارد ميدان تحليل مي حاصل از آنها را

گيرد. الگوي تبارشناختي در اي اجتماعي صورت ميسطح سوم، تبييني است كه در زمينه
نگار به عنوان يك ناظر در حال پردازد كه با مردم گيري فضايي شهري ميبررسي حاضر به شكل

نامه شود. رد تا وارد بازار مبادلة پايانآووگو بوده، او را تحت سيطرة امر مناسكي خود درميگفت
عنوان يكي از عناصر وضعيت اين الگو عمق پيدايش چنين رفتاري را بررسي كرده، آن را به

هاي نامه رخداد مهمي است كه استراتژيكاود. تهية پايانموجود از خالل دانشگاه/جامعه مي
آميز رد. تبارشناسي عناصر مناقشهگيمربوط به آن در گفتمان دانشگاه هدف واكاوي قرار مي

كاود تا چگونگي پيدايش اين الگو را در متن كنشگري علمي نامه را ميموضوع تهية پايان
صورت توصيفي و  بررسي كند و فرايند عمومي كنش علمي مردم يا كردار نهاد دانشگاه را به

  سازانه تبيين كند.مفهوم
  

  هاي پژوهشيافته
  گزارش ميداني

است، نظم شهري و سامانة فضايي  نظام دانشگاهي كه در تحقيق حاضر به آن توجه شده بر عالوه
هاي نظام آموزشي و حتي شهري چگونه صورت  است. گذشته از اينكه تحول آن نيز متحول شده

نامه نويسي نيز توجه اي به حوزة پاياناست، بايد به ورود ظريف و آهستة رفتار مبادله گرفته
است، فضاي  كه ميشل فوكو به چگونگي گسست/ ايجاد گفتمان اشاره كرده طوركرد. همان

ساله، صورتي به خود گرفته كه تا پيش از اين تصورش نيز  اي چندين شهري در تجربه
  پذير نبود. امكان

گويند كه در بحث حاضر در قالب آداب و  هاي بياني ميبه قواعد بيان يك عمل اسلوب
عزاداري يا  دهد. بخشي از اين آداب و رسوم، همانند مناسك ن ميرسوم دانشگاهي خود را نشا

شود. استراتژي كردار  هاي محيطي پديدار ميهاي گذار، در تعامالت معنادار از قبل نشانهمراسم
ها و  كند. ديدن تابلوها، آگهيها و الگوهاي عملي بر كنشگران تحميل ميخود را ازطريق رسم

هاي ها و آموزش برنامهتدريج از تبليغات كالس نامه بهتن پايانبروشورهاي مربوط به نوش
SPSS  وGIS اي، به تبليغات صريح و پيشنهاد  ساله شروع شد و در بازة زماني شش يا هفت

هاي كنكور، ها پيش، فقط تبليغات كالسنامه در ازاي دريافت وجه رسيد. تا مدتنگارش پايان
يافتن بازار  ها و سامانگرفتن اين كالس وم بود. با قدرتآموزي، مرسخصوص در سطح دانش به

  نامه رسيد. تدريج نوبت به ترويج و تبليغ جذب مشتري براي مبادلة پايان آن، به
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هايي نظير  ها و عبارتكاغذهايي است كه روي آنها واژه نامه، تكههاي مبادلة پاياننشانه
خورند. اين اوراق، چشم مي كثرت به دكتري به ارشد و نامه در مقاطع كارشناسيمقاله، و پايان

ي آن، انتظار رفتار اي است كه در ادامهها بيشتر يادآور هداياي اقوام اوليهبروشورها و تراكت
دنبال جلب نظر عابران براي ارائة خدمات به  اي از عابران را دارد؛ هدايا يا اخباري كه بهمبادله

تجاري نهفته است، همان پاسخ هديه كه در گذشته قبايل  ها عمليآنهاست. در پس اين تراكت
  نشان از هاي بدون شمارة ثبت و بي. اين شركت)138 :1391 (ريوير، كشيدند انتظار مي

ها به نامهكردند و خدماتشان در زمينة پايانهاي قبل با نقاب خدمات آماري فعاليت ميسال
يازمندي تا مهارت در محاسبة آمار به اين تجارت خدمات آماري محدود بود. اغلب آنها از روي ن

نامه كشيد. ونشان به تبليغات صريح مقاله و پايان نامهاي بيورود كردند، تا اينكه كار اين شركت
هاي علمي اوج فعاليت ةآن نقط ةنامه و گزارش خطابپايانگارش نرسد نظر مي كه به درحالي

صورت مبادلة محض  به» خيابان«ن عملي در بستر باشد، در چندسال گذشته، چني» دانشگاه«
  شود.نمايش داده مي

به تبليغاتي كه در و ديوار را تزئين  هينگا وگذاري كوتاه در ميدان انقالب و نيم گشت«
نامه و مقاله و  تنها فروش پايان نههي دهد كه بازار داغ تخلفات دانشگا اند، نشان مي كرده

كه در تالش هستند با  ،اند معمول جا انداخته يامر را ISI همچنين انتشار مقاله در مجالت
خود به كتاب، موفقيت آنها در آزمون دكتري را تضمين  ةنامترغيب دانشجويان به تبديل پايان

درصد دانشجويان، بيش از نيمي از آنها حداقل براي  80در شرايطي كه اگر نگوييم . كنند
هاي  علمي در تشخيص پژوهش ئتهينقش اعضاي  شوند، هاي خود به تخلف آلوده مي ترجمه

(دنياي اقتصاد، » گردد كار خود دانشجو است پررنگ مي هايي كه واقعاً آلوده به تخلف از پژوهش
1394.(  

پيرامون مراكز و  رهوكنار ش نامه در گوشهبازار داغ مقاله و پايانمشاهدات محقق حاكي است كه 
عالي دولتي،  شده، مراكز آموزش هاي مشاهدهيافته است. در شهر عالي گسترش آموزش

و برخي جوانان با پرداخت هزينة آموزش، در شوند  ديده مي غيردولتي، كاربردي، مهارتي و...
شهر، مركز استان و شهرستان شكل  ها، در كالنند. اين مكانيابميحضور هاي تحصيلي دوره

هر كه مشاغل مربوط به خدمات خصوص در مناطق داخل ش است كه پيرامون آنها، به گرفته
  . رفتن به اين بازار جرئت و جسارت درونق بسيار داركامپيوتري فعال هستند، اين فعاليت 

كاري و ترس هم نياز ندارد، صحنة سوداگري علني و نامه به پنهانخواهد، فروش پاياننمي
امروز بيشتر به چيني بود، اما  صريح است. اين صحنه پيشتر عرصة تحليل آماري و حروف

ها و پوسترها تا مناسبات قرارداد خدمات شباهت دارد. افراد مشتريانشان را از متن تراكت
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ها و مراكز خدمات كامپيوتري تا كنند. سوداگران از زيرزمينفردي جذب مي يافتة بين سازمان
  ست:ا شوندگان اظهار كرده يافتة علمي حضور دارند. يكي از مصاحبه ارتباطات سازمان

سفانه امروز هركس مدرك پاييني أام. متگرايي مجبور به تحصيل شدهخاطر مدرك من هم به«
ولي نوشتن  م،مند هبه علم و دانش عالقد. من كه در جامعه رشد كن اندتونمي رداشته باشد ديگ

. كار و زندگي مكس ديگري تمام كن كمك به آن را همخوامي ست وزا نامه سخت و استرسپايان
م. من هم مثل رس نوشتن نمي نامه و مقالهرا درگير كرده و به پايانمروزمره و مشكالت شخصي 

نم از مدرك ابتوكه  منام  ماندهاند و همه رشد كردهم، را دارباالتر استحقاق رشد و منزلت همه 
    1».مند شومبهره

 و كنند حساسيت كه تحمل مي خاطر فشار زيادي به توانند نمي ديگر استادان از خيلي
كنند كه  تعريف بايد متعددي هايباشند؛ زيرا پروژه داشته دانشجوها كار در را الزم وسواس
 و داد برون آيد، داوري،مي پايين هاپروژه كيفي سطح ترتيب، اين آنهاست، به توانايي از خارج
(همتي،  گيرندنمي دانشجو دو از بيش و كنندمقاومت مي هاكند. بعضي  مي هم افت اشوريبهره

1392 :149.(  
آموختگان مهندسي برق تا  پردازد، از دانشكنشگران انحرافي كه به توليد نيابتي دانش مي

كنند. آنها با درآمد خود از اين  ها را توليد ميانساني و ديگر رشته نامة علومعلوم سياسي، پايان
نامه پردازند. درآمد حاصل از توليد پايانماعي ميراه، به توسعة زندگي، تحصيل و ارتقاي اجت

  گويد:براي آنها ننگ نيست. يكي از آنها مي
خوانند و علم و دانش برايشان خاطر داشتن مدرك و ارتقاي شغلي درس مي عمدة اينها به«

  ». كنم تا بتوانند خود را با جامعه تطبيق دهندمهم نيست. من هم فقط كمكشان مي
نامه  اندركاران در هر پايان گيرد و درآمدش از دستاز آنها مزد مي او در دو قسط

  ).1394اُناري ج،  ارشد) حدود يك تا دو ميليون تومان است (زينالي (كارشناسي
  

  كاوي اجتماعي زمينه
كه بري و پرغو، كه در پيشينة تحقيق به آنها اشاره شد، چنان ريختگي دانشگاه: درهم) 1

توان آن را در اي است كه ميناشي از علم بومي و علم جهاني زمينه اند شكاف گزارش كرده
پذير يا گفتماني كه دانشگاه در  پيدايش مشكالت مربوط به دانش پيگيري كرد. متن تحليل

________________________________________________________ 
  مصاحبه با كنشگران 1
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شهري از شدن فضاي نهادي تفكر معطوف به حقيقت به آرمان دهد، از تبديلعمل ارائه مي
هاي دانشگاهي نامهمان علمي موجود در آييندهد. گفتفضاهاي ويژة مبادله خبر مي

است در ايجاد تناسب الزم ميان خدمات اجتماعي و رفاهي با نيازهاي اصلي جامعه  نتوانسته
  ريزي و دليل عدم برنامه مؤثر باشد و با وجود رشد و توسعة تحصيالت دانشگاهي، به

زاده  است (حسين زوده شدهكرده اف گذاري درست، هر سال بر تعداد بيكاران تحصيلسرمايه
). با وجود اين وضعيت، توزيع خدمات علمي در ميان عموم مردم چنان 41: 1393فرمي، 

اند (همتي، گرايي ناميدههايي چون مدرك است كه آن را رفتاري جمعي با عنوان گسترش يافته
ت آكادميك ارشد، تحصيال آموختگان كارشناسي كه با وجود بيكاري دانش )، تاجايي151: 1392
انگيزگي، عدم سرزندگي و حيات دانشگاهي و اتالف سرمايه و نيروي رواني توأم است  با بي

كار  گرفته شود. اين مثابة ناهنجاري ناديده مي موازات همين رويه، تقلب علمي هم به (همان). به
به تقلب از  برداري امتحاني رسد، اما وقتي از يادداشت نظر نمي در روال متداول چندان بعيد به

  رسد، از  ها هم مي نامههاي علمي، به حوزة پايانيافتن تقلب متون نامرتبط و عموميت
: 1392بيگي، شدن نظام آموزشي و اختالل در انضباط آن حكايت دارد (شرفي و علي پاچهدست
  گيرد. نظمي، اختالل، تقلب يا بازگشت دانش در دانشگاه شكل مي). درنتيجه، بي154

و  شتابان توسعة: شايد زمينة اين نوع تقلب و سودجويي، ينة فرهنگي مبادلهزم) 2
اي  اجتماعي چنين گسترده يامدهايپ و شده ليتحم كشور براست كه  ياقتصادتحميلي 

 يبرا بدن ياعضا ياستعدادها از افراد يهنر و نرماستفادة  گسترشمحققان درباب . است داشته
 باعثكه  ،ختهيافسارگس طلبي ِ منفعت و ييگرالذتحال، به  درعين. اند هشدار داده ارتزاق
كسب منفعت  يعني اند، شود، اشاره كردهمي عامدانه يخوار حرام اي پست ارتزاق يريگ شكل
 .است خواري حرام مصداق كه ،معامله در غش و بازي حقه ارتشا، دروغ، ةواسط به عيسر مالي
 در ،كنندگيديتول و يشگيپقناعتلزوم  همچون ،گذشته در يعرفان تفكرغلبة  وجود با ،جهيدرنت
 هيكوتا كه است شده يبرتر يهامشخصه از يخودمحور و جوييلذت ،ييگرامصرف د،يجد نسل
 يزندگ سبك از ايوهيش، جهيدرنت. شوديم ادآوري رازندگي  فرصت از استفاده ضرورت و عمر
   يالگو با نه و دارد يشباهت يزندگ سبك يغرب يالگو هب نه كه درآمده جيراصورت  به

ي . البته، اين اتفاق بدون زمينه)42و41: 1393 ،يفرم زاده نيحس(منطبق است  يرانياـ  ياسالم
آورند،  زيستند، [ به تدريج ] به تجمالت روي مي مردمي كه قبالً ساده مي«قبلي هم نيست: 

ساده  65معتقدند كه مردم در سال  درصد از پاسخگويان 75,2دهد  كه نتايج نشان مي طوري به
: 1387پور، (رفيع» شونداز نظر تجمالت نزديك به زمان شاه مي 71كردند و در سال زندگي مي

228 .(  
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گذشته از رويكرد تجمل گرايانه، مي توان به رويكردي ديگر كه ناشي از نياز به منزلت و 
ي شدت عطشي كه بحث خود دربارهكسب احترام اجتماعي هم اشاره نمود. اسالمي ندوشن، در 

در معناي عشق نهفته است، به محوري اشاره كرده است كه از آن طريق شامل حال مردم مي 
چه وقتي از عشق سخن گفته شده است، گويي قرار است عطشي را فرو بنشاند شده است. چنان

اند همه تصور كرده و به منبعي از نيرو دست يافته، خود را از ناتواني بيرون آورد. محوري كه
دست  "مجموعيت"توانند به چون راه ديگري براي آسايش و ابراز وجود ندارند، ازطريق آن مي

توان افزايش شوق به تحصيل در ميان ). به اين صورت مي258: 1388ندوشن،  يابند (اسالمي
چه علم از غالب داوطلبان تحصيل در دانشگاه را ناشي از دست يافتن به مجموعيت دانست. اگر

تنها محترم بلكه مقدس نيز شمرده شده است،  ـ سنتي جامعة ايراني نه ديرباز در زمينة فرهنگي
ي ايراني به تحصيالت دانشگاهي، ناشي از عطش براي كسب منزلت اما عامل مؤثر اقبال جامعه

گيرد، هدف تحصيل فرع بر هدف منزلت قرار مي«باشد؛ ازطريق مدارك دانشگاهي مي
آوردن عنوان دكتر  دست كه افراد موفق از ميان مديران، سرداران و تجار نيز سعي در به ييتاجا

(شالچي، » است كننده بوده دارند. عناوين دكتر و مهندس در روابط خانوادگي نيز مهم و ترغيب
توان زمينة سودجويي و تقلب در كنش دانشگاة را در طلب ). به همين خاطر مي45: 1392

شوندگان اظهار  هاي زندگي دانست. يكي از مصاحبهش به استفاده از فرصتمنزلت و عط
  است: كرده
آيد كه او را صورتي درمي ديده، پس از ورود به متن جامعه، به ارج و قرب يك دانشگاه«

نسالن من كه از دانشگاه آمديم بيرون، اين  نامند. همدكتر، مهندس يا حداقل كارشناس مي
توانست در دانشگاه دو ساعت تدريس دررفته شده بود. هركسي كه مي اصطالحات ديگر زوار
شد، البته در گفت استاد، هر فردي هم دانشگاه رفته بود مهندس ناميده ميكند، به خودش مي
هاي طرف بافت گيرد، ولي هرقدر بهها بار معنايي دارند اين رفتار صورت نميجاهايي كه اين واژه

زوال اين مفاهيم را خواهيد ديد، خصوصاً كه جمعيت زيادي از عامة  عمومي مردم پيش برويد،
 ». اندها را به دامان اين بافت بردههاي متنوع رفته و اين واژهمردم به دانشگاه
هاي مهارتي به مجموعيت توان گفت مردم در زمينة منزلت دانشگاهي و نقشدرنتيجه، مي

دادن خود در نظام جديد اجتماعي انتخاب  راي جايدست يافته و آن را همچون هويتي جديد ب
هاست كه است، ارزشمندي اين نقش ميان نفي شده و كنار رفته اند. اما چيزي كه در اينكرده

  است.  چنين فرايندي آن را در بافت اجتماعي دچار خدشه و زوال كرده
ه فوكو پرداخت كه توان به ديدگا: پس از اشاره به اين افول، ميبازگشت دانش مبادله) 3

هاي مرسوم موجب بازگشت دانش هاي چندي از كنشگيري زمينهمعتقد بود گسست و شكل



 1395 زمستان، 1 ةشمار ،همد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

١٦٢ 
 

از جاافتادگي و مشروعيت  "مبادله"گيري گزاره يا بازگشت دانش محلي خواهد شد. شكل
هاي دانش مبادله، شود. قبل از اشاره به ويژگيهاي شهري مردم ميسر ميپيشين آن در تعامل

شود. رونق بازارهاي محلي هاي مرتبط با فضاي اين گزاره پرداخته ميبستر موجود در سامانهبه 
هاي شهري با گزارة مرجح مبادله در شهرهاي گرفتن فرهنگ در پيرامون مناطق شهر و شكل

ها در شهرهاي مختلف  ايران خود نمودي از بازگشت اين الگو است. مشاركت عمومي مردم محله
كه اين  جايي كند، تافروشي و... فضاهاي شهري را آكنده از اين الگو مي محلي، دست در بازارهاي

: 1390زادة هندخاله، كند (مهدوي و احمديبازار مردم را به سهولت انجام مبادله وابسته مي
نظر  هاي جديدي از دانش كاربردي يا مدرن مردم بعيد بهجايي اين بازار با صورت) و جابه51
   رسد.نمي

هاي بومي و فرهنگزند و نفوذ خردهرويكردهاي پدرساالرانه هر نظام شهري را به هم مي
الف). شباهت ظاهري 1394اُناري، سازد (زينالي هاي تحت تأثير آن را بر شهر مستولي ميشبكه

هاي خاص بازار روز در آن مشهود باشد و شود تا ويژگيي شهري موجب ميرا بازارهاي مبادله
پيروي ظاهري از بازارهاي سنتي و دوري از عناصر شهرسازي مدرن «عناصر قابل تصورند: اين 

و مشابهت به بازارهاي سنتي، برخوردها و روابط مراوده بين فروشنده و خريدار، ايجاد فضاي 
(مطيعي » وجودآوردن نشاط و سرزندگي عمومي رنگي درعين نجابت و وقار و به صميمانه و يك
عنوان مسير رشد عوامل انساني توان به). از اين الگو مي172: 1392دوست،  علنگرودي و مطي

ها و تجارت خياباني آن در الله زار قديم  كه گردانندگان تعامالت انساني ميداننيز ياد گرد چنان
تدريج رشد كردند و  هاي سادة تجاري بهكردند، با شكلهاي ساده امرار معاش ميكه از راه

توان داشت كه به زعم بيكاري اند، پس دور از نظر نميشان را به راه انداختهمروزيهاي امغازه
گسترده، كاربران علمي نيز از الگوي سوداگرانه و كنش غيرعقالني تمتع جويند (منشوري، 

اي ). مبادله به عنوان مهارت فردي و الگوي جمعي پيشيني و نهادينه1393؛ زارعي، 59: 1385
زندگي روزمره و تكيه ي مردم براي رسيدن به  منافع اقتصادي و گذراندن  است كه در مركز

  است.امور معيشتي قرار گرفته
يافتگي اقوام شكارگر قديمي بود  از مراحل توسعهيكي مبادله : فلسفة امروزين مبادله) 4

 ها،، دادوستداعم از شبانان و كشاورزانآنها، جمعي در ميان  هايينيگرفتن آ كه پس از شكل
گرفت صورت مي يا با فاصلة اندك زمان مبادلة هم شكل هب ه،هديجمع آوري كاال و تبادل 

اي را رفته، وابستگي مردم به زندگي مدرن، بازارها و دانش مبادله. رفته)138 :1391 (ريوير،
اج نظر وبر، مبادله دانشي است كه بربرها نيز به نقش آن در تأمين مايحت است. به افزايش داده

هايي، اعم از دادوستد،  ). مبادله به دانش161: 1382شان پي برده بودند (وبر،  روزانه
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هاي مربوط به حيثيت كردن، توزيع جمعيت و بازتوزيع مواد خوراكي، و نيز نگراني ذخيره
ي مبادله از يك ). انگاره75: 1385اجتماعي و روابط انساني (ازدواج و...) متكي است (دوپويي، 

يابي به منفعت و موقعيت بهره مند است. يكي از ذهني مستحكم در توجيه دست بنيان
  گويد:  شوندگان مي مصاحبه

-كنم يك بازاري با نشستن در خانه و نكشيدن سختيسال كارمندي، مالحظه مي 25پس از «
 آساني معامله كند و زندگي خود را ارتقا دهد، خودش هم تواند بههاي زندگي و كارِ من، مي

كند؛ چرا يك پزشك نتواند حداقل برابر يك دهد و با تلفن كسب درآمد ميكاري انجام نمي
بازاري موفق درآمد داشته باشد؟ با اين وضع اضطراب و نگراني شغلي، كار مداوم در مطب و 

اندازة يك بازاري نيست و همين دليلي است بر  ديدن چندين بيمار، درآمدمان حتي به
خورد و هميشه كسي اي هميشه شكست ميما. درس و دانشگاه و كار حرفه بودن درآمد پايين

فروشي روزي عايدش شود بازاري است. مالش هم اگر چيزي نباشد، حتي با دستكه برنده مي
  ».شود، اما كسي هوادار فردي كه به دانشگاه رفته نيستمي

هاي شهري شكل وقتي بازارهاي گستردة بومي همچنان به فرهنگ عامليت مبادله:) 5
شود، ميل به ارتقاي وضع  دهد و از گذشته، راه رشد و ترقي مشاركت در بازار محسوب ميمي

زندگي سبب بازگشت دانش مبادله از فضاهايي همچون بازارهاي سنتي و تجاري به متن كنش 
 هايدهد. بخشي از گروهلب علمي را شكل ميدانشگاهي شده و فضاهاي تجاري آلوده به تق

دانشگاهي، كه نه ياراي ايجاد تغيير در دانشگاه را دارد و نه فرصت كنشگري  ايحاشيه
از راه  علم تخريب و صورت كنشگراني بازاري به تجارت اجتماعي حداقلي، از سر نياز و عجز، به

در آن از  مبادله الگوي رژيم يا بازار يچراكه خودآگاه شوند؛مشغول مي نامهپايان فروش و تقلب
شده و آنچه نتوانسته در آن نهادينه گردد، الگوي صحيح تحقيق و اصل دليل  پيش دروني

 اصل كشاندن پوچي به با و زندمي دانشگاه عملكرد تخريب به دست دانشگاه است. درنتيجه،
كه قرار است  درحالي .ب)1395اُناري، كشاند (زينالي مي به قهقرا را آن علمي، كنشگري

)، 300: 1386دانشگاه ازطريق عقالنيت معطوف به هدف، بستر كنش اقتصادي شود (كوزر، 
هاي مادي و عواطف كنشگران براي ارتقاي سطح زندگي و مشاركت در منزلت اجتماعي ارزش

گرفت و آن، توان از دادوستد منزلت در نظر شود. يك اسطورة نمايشي نيز ميكار گرفته مي به
هاي رسمي در جامعه است كه از محل مبادلة منزلت يا تصرف نمادين آوردن موقعيت چنگ به

صورت تجربي  هاي اجتماعي نه به توان گفت نقشترتيب، مي اين گيرد. بهفرهنگ جديد شكل مي
شود.  يگر واگذار مو عقالني، بلكه از محل تأمين منابع اوليه و دادوستد بعدي به افراد معامله

دادن منزلت  آوري منابع اوليه و نشان اين بيشتر به زندگي اقوام شكارگر و بدوي در جمع
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گيرد تا افراد گويد، مصرفي تظاهري صورت ميگونه كه وبلن مي شباهت دارد، يا آن اجتماعي
وزه، توان گفت امردست آورند. بنابراين، مي بتوانند در فضايي رقابتي نقش و منزلت مقبول را به

دست  جاي اينكه با تالش علمي و عقالنيت ابزاري به هاي علمي، بههاي اجتماعي و منزلتنقش
  شوند. بيايند، ازطريق مبادله تصاحب مي

  
  تحليل گفتمان

ها و استقراي قوانين نامه آزموني عملي است تا فرد بتواند در اثر رد و اثبات فرضيهنگارش پايان
ها به ساختن حقيقت، و ارادة عرفا و ارادة پراگماتيستبه حقيقت علمي دست يابد. 

هاي عالم معطوف بوده و فناوري نيز همواره ها به كشف و تطبيق حقيقت با نشانه وجودي اصالت
صورت  توان دو حالت از كسب منزلت و نقش را به اساس، مي باشد. برايندرپيِ توسعه و ارتقا مي

  ذيل بيان كرد:
كند و  س و متخصص در چنين وضعيتي به سوداگر منزلت تغيير مينقش مهندس يا كارشنا

و  "دكتر"هاي يابد. منزلت كنشگريِ علمي و مهارتي وازه دانش يا مهارت مبادله بسط مي
-شود و منزلت علمي نيز ازطريق مبادله فراهم مي به برچسبي سوداگرانه تبديل مي "مهندس"

گيرد نه صرفا از طريق سود، تا از ساختن شكل مي مندي در تعبير وبر، از سود ناشيشود. هدف
ي زندگي پيش رفته و عقالنيت فرديِ يك مهندس يا جامعه به سمت ساخته شدن يا توسعه

ها در وضعيت بازگشت منديكه هدف دكتر از دريچة نقش مفيد او در جامعه معنا شود. درحالي
طلبانه داشته و جامعه از آن تمتعي لتدانش مبادله به سپهر عمومي جايگاهي سودگرايانه و منز

آمده از كنشگري دانشگاهي، حاصل نقش سوداگري، و فاقد  دست گيرد. درنتيجه، منزلت بهبرمي
عقالنيت و داراي ابعاد عاطفي و ارزشي است؛ چراكه تقلب علمي، سوداگري و ركود دانش، 

امري قابل استحصالِ "و  "خالي از عقالنيت اجتماعي"، "منزلتي پوشالي"منزلت علمي را به 
  هاي شده در فعاليت هاي درونياين شيوه از تقلب كند. درنتيجه،تبديل مي "بدون تجربه

پاشد. متعاقباً، دانشگاهي كه بايد در   علمي دانشجويان، رژيم حقيقت دانشگاه را فروميشبه
ا توسعة زندگي مبتني سوي حقيقت فراخواند ت جايگاه نهاد برسازندة تفكر، كنشگران خود را به

شود. فلذا ناتواني اين نهاد در عملكردش رژيم بر رژيم حقيقت در جامعه ساري شود، ناتوان مي
  است.اش را درمعرض ترديد جدي قرار دادهانضباطي

دهد و برنامة علمي به امري در سپهر اجتماعي نيز تفكر جايش را به منفعت و منزلت مي
شكل مكاني براي دستيابي كنشگران به  صورت، دانشگاه به اين بهكند. ظاهري تقليل پيدا مي

آيد. تا هاي بازاري با آوردة اوليه درميهاي كنشگري عاطفي ازطريق تمركز بر فرصتفرصت
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ي عقالني كه دانشگاه دربرساختن كنشگري جايي كه مي توان گفت به جاي نقش ويژه
دهد و براي تأمين نياز، كنش عاطفي مي ياجتماعي دارد، جاي خود را به مخزن برسازنده

شود. كنشگر اي عاطفي منتهي ميگيري جامعهخود، به شكل "مجموعيت"ارتقاي قابليت و 
ساختن منابع اوليه سود جسته،  هاي پيرامون براي فراهمتواند از فرصتامروزي جامعة ايراني مي

بندي  كند. در ادامه، به صورتمنزلت اجتماعي و موقعيت مادي خود را از اين طريق تصاحب 
روياروي هم قرار  "دانشگاه"و  "بازار مبادله"گفتماني ناشي از دانش، كه در دو وضعيت 

  اند، پرداخته خواهد شد.  گرفته
  دانش علمي  دانش مبادله  گفتمان  رديف

هاياسلوب 1
  بياني

تدارك منزلت/تصاحب
  نقش

تعهد دانشگاهي/لذت 
  علمي

  تكنيك و خالقيت مالكيت و مبادله كردار گفتماني 2
  تجربه/ارزش مدرك/نقش مفهوم اساسي 3
  تفكر سود استراتژي 4

  
دانش اولية جوامع شكارگر، الگوي تصاحب طبيعت بود كه غالباً ازطريق شكار و دادوستد سامان 

شامل گرفت. دانش بومي در شهرهاي ايراني كه ساختن يا تكنيك در آن قدمتي ندارد، تنها مي
). 21د:  1395اُناري،  سازي فضاهاي شهري معاصر است (زينالي هاي روز و تجاريرونق بازارچه

اند و اينك چنين  هاي دادوستد تبديل شدهرو، فضاهاي شهري معاصر بيشتر به مكان ازاين
است. پايان هاي مدرن دانشگاهي در بازار مبادله موفق شدهالگويي از دانش در اكتساب مهارت

است  صورت تكليف به كنشگر ارائه شده نامه موضوعي است كه ازطريق كردار ميداني دانشگاه به
و تا درجهت حل آن به آزمون و اثبات فرضيه دست بزند. چنين كرداري در فرايند تقلب و 

منزلة  هاي دانش اوليه براي تدارك الگوي كنش بهشود. شيوه نامه نقض ميمعاملة مقاله و پايان
هاي شهري جديد را به تصاحب افراد درآورد. شود تا جايگاه كار گرفته مي منزلتي به اشياي

هايي فاقد استدالل و ارزش علمي مبادله  اندوزي در بافت دانش و ارزش، جملهجاي تجربه به
نامه و نام پايان هاي زينتي بهبندي آنها در قاب ها و بسته شود و مردم با تجارت اين جملهمي

 يگريد دست هب را خود تجربةفرصت  ،درعوض وهاي امروزي را كسب كرده نقشمدرك، 
- تر و نمايشيها را ماديروز منزلت روزبه كه ياتجربه ،كنندي آن را پرداخت ميهزينه وسپرده 
شكل  هاي دكتر و مهندس، بيش از آنكه به رو، شاخص ازاين .ج)1394 اُناري، كند (زيناليتر مي
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رود و كنشگر را در تصاحب  كار مي ورزانة آن تصوير شود، همچون اشياي زينتي بهخالقانه و خرد
  كند. هاي برتر در شهر ياري مينقش

  
  تبيين نظري
منزلة رخداد علمي و درقالب تفكر انتقادي، اعم از احساس،  اي كه بايد در دانشگاه به كردار اصلي

صورت  )، به85: 1389گيرد (شريعتمداري، تعريف و حل مسئله، از راه مشاهده يا آزمايش شكل 
جاي كنشگري كه قصد اكتشاف يا توسعه دارد،  شود. بهاي و تملك نقش ديده ميمبادله

و  "خالقيت"گيرد. درنتيجه، مفاهيمي چون سوداگري منزلت و تملك نقش شكل مي
يشان جا "هاي علميگسترش ارزش"، كه مبتني بر تفكر معطوف به حقيقت است، و "تكنيك"

هاي دهند؛ چراكه استراتژيو كسب منزلت اجتماعي مي را به دريافت مدرك، تصاحب نقش
هاي اجتماعي ازطريق منابع هاي تفكر، به سودجويي درقالب اكتساب نقشكنشگران از تجربه

  است. مالي تغيير كرده
و واكنش تعامل اجتماعي و كنش  ةهاي اوليكه از دانش ،كردارهاي محلي دانش مبادله را

دانشي از  ةمثاب بهازطريق كنشگران بازاري و مشاركت مردم، آن را كنند و انساني است، احيا مي
ايستد و ند. مبادله دربرابر تفكر مينكم ميلَع ،انقياد برخاسته دربرابر تفكر معطوف به حقيقت

كه شكل بازارهاي  ،ايجاي نهاد داخلي دانشگاه، در بازارهاي مبادله مناسك علمي به ،درنتيجه
و نفس عمل مبتني بر خريد و كنشگري تجاري  شودگيرد، اجرا ميمحلي قديمي را به خود مي
  .كندرا بر كنشگران تحميل مي

اي براي كسب منزلت عمومي و مصرف  شدن مدرك دانشگاهي به وسيله درنتيجة تبديل
حضور در دانشگاه به مراسمي چون مرور  يابد و به متظاهرانه، شيوة مبادله و نمايشي نيز رواج مي

شود. منزلت كنشگري در فضاي دانشگاهي، كه مبتني بر كنش  مناسك مبادله تبديل مي
هاي عقالني تبري دهد و از داللت عقالني است، جاي خود را به كنشي عاطفي و ارزشي مي

اين راه از كند و شايد در  جويد. دادوستد و عدم تجربة تفكر علمي به كنش علمي نفوذ مي مي
گيرد. اين روند يادآور منطق ديالكتيكي است كه الگوي ارتقاي طبقاتي بازارهاي سنتي الگو مي
  است. هم پيوند داده گون به شكل تركيبي ناهم اين دو حوزه را، نظير رويدادهاي پسامدرن، به

ها با اينكه بخش درخور توجهي از دانشجويان درپيِ تحصيالت معتبر هستند و دانشگاه
نامه و توليد مقاله گفتماني مسلط از اند، وجود بازار گستردة فروش پايانبندي شدهطبقه

شدن كسب علم و  است. عمومي رفتارهاي فرهنگي مبتني بر دانش بومي مبادله را شكل داده
نفع  است كه اين صنعت به نمايش رايجي بههاي دانشگاه، خود سبب شدهمصرف انبوه صندلي
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هاي ت اجتماعي و تأمين نيازهاي مصرفي اعضاي جامعه تبديل شود كه از ويژگيارتقاي منزل
-كه مي). تا جايي86: 1389؛ استوري، 241: 1384آيد (شوكر،  شمار مي پسند بهمصرف عامه

توان گفت چنين سبكي در زندگي جديد شهروندان به نوعي فراغت يا سرگرمي جديد و 
آيندهايي چون رفتن به كالس در اوقات فراغت، تشكيل است. فر فعاليتي مناسكي تبديل شده

رود. شمار مي هاي ديگر اين صنعت به كالس درس در روزهاي جمعه، عصرهنگام و... از ويژگي
حفظ افق دانش بومي و نزديكي فرهنگ دانشگاه به فضاي زندگي، شامل مسافت و شكل 

هاي خاص دانشگاهي هستند، معماريهاي فاخر و ها، كه غالباً فارغ از هرگونه صحنهدانشگاه
  هاي اين فرآيند است.گيربودن از ديگر ويژگيبودن و همه دردسترس

ها پاسخي  كنند و به آرمان عالوه، اين فضاها فرصت گريز از واقعيت روزمره را فراهم مي به
هاي جديد ساخته شهري كه از نقشدادن به هويت را براساس آرمان دهند و شكل خيالي مي

هاي ارزشمند و تصاحب يا دليل امكان كسب راحت مدرك كنند. ازطرفي، به شود تسهيل مييم
هاي اجتماعي مطلوب، فرصت عامليت قدرت نيز در اختيار كنشگران در زندگي نگهداري نقش

هاي جديدتر گيرد تا ازطريق بازسازي قدرت عامليت خود و تصاحب نقشروزمره قرار مي
هاي منزلت جديد مسلط شوند (همان، نان بر گردة روزمرگي و فرصتدردسترس، بتوانند همچ

175.(  
دهد است، خدماتي مقبول عموم ارائه مي ها شكل گرفتهدانشگاهي كه مبتني بر اين ويژگي

شان، به هاي موجود آن در زندگي خود، مطابق با افق و دانش روزمرهتا افراد بتوانند از امكان
شان با نقش اجتماعي دلخواه بپردازند كه نتيجة گسترش و توسعة  بازآفريني زندگي آرماني

هاي اجتماعي براي رفتارهايي همچون سوداگري و سودجويي در ارائة منزلت و تمديد نقش
ميان، توسعة تفكر معطوف به حقيقت، كه رسالت اصيل  هاي مسلط جامعه است. دراينگروه

، در افق تاريخي و بومي جامعة "پسند اه عامهدانشگ"شود.  دانشگاه است، به حاشيه رانده مي
گيرد. اين دانش متكي بر دانش هاي سادة محلي ميايراني، ماهيت خود را از بازگشت دانش

اي در حيطة مبادله است و به كنشگران عاميانه و محلي از سوداگري و خردورزي اسطوره
گرفتن  عمومي را، با شكلفرصت بازتوليد نمايشي قدرت در زندگي و كسب منزلت در سپهر 

 دهد.  شهري در بطن شهرهاي امروزي ايران، ميفضايي آرمان
  

  گيري نتيجه
شدن دانشگاه متذكر هاي اوليه درباب تغييرشكل بدقواره يا مصرفيطور كه گزارش همان
شدن دانشگاه به شيء مصرفي عمومي در جامعة  اند، اين مقاله نيز به وقوع پديدة تبديل شده
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پردازد كه در دگرگوني طور اختصاصي  به وقوع اتفاقي مي حال، به ايراني اشاره دارد. بااين
مثابة تفكر كه  توان تصور كرد كه دانش بهاست. مي هاي بنيادين مردم رخ دادهاجتماعي دانش

يافتن و تضعيف اقتدار  شود، از طريق عموميتازطريق نهاد دانشگاه در جامعه ترويج مي
  منزلة فضاي  است و بازاري كه به مثابة مبادله تسخير شده دست دانش به ، بهانضباطي

است، موضوع درگيري ميان اين دو دانش  شهري تجاري پيش روي محقق قرار گرفتهآرمان
  است.

هاي مبتني بر موقعيت محلي در شهرها بازارهاي خردورزي را ويران رشد سرطاني استراتژي
هاي پوشالي و عامليت هاي اجتماعي با منزلتي علمي و نقشهاكند تا درنهايت منشمي

  اي بدقواره يا كنشي عاميانه شكل ضعيف سامان داده شود. كنش دانشگاهي همچون توده
  آيد، و به كاالي فرهنگيِ  كارِ تدارك جايگاه و منزلت اجتماعي مي گيرد كه بيشتر بهمي
هاي اجتماعي همراه با اشتهار و قشپسندي شبيه است كه به تصاحب سوداگرانة نعامه

اي هجوگونه از مطالب جاي رژيم حقيقت، توده پردازد. ديگر به طلبي شخصي مي منفعت
اي مفهومي  نامه ديده خواهد شد كه هيچ كارآييهاي پاياننامشخص و غيرمسئوالنه در قفسه

ن ويژگي كردار اصلي اي از خود براي حرمت نفس و ترفيع ندارد. ايبندي متظاهرانهجز قالب
  راند. حاشيه مي دانشگاه و كنش نهادي آن را، كه تربيت نيروي انساني و توسعة جامعه است، به

هاي مالكيتي، عواطف شخصي و اي از ارزش ي مجموعهپسند، برساخته فلسفة دانشگاه عامه
گيرد. چنين  ميي كشف و ساختن را ي مردم است كه جاي عقالنيت به مثابهنيازهاي روزمره

هاي مهارتي به ظواهر هاي اجتماعي را از ويژگياش، نقش شهريدانشگاهي، با فضاي آرمان
داللت تكنيكي "يا  "ماهيت معطوف به حقيقت"دهد تا داللت دانشگاه از نمادين آن تقليل مي

هدف  "آوردن منزلت دست به"و  "، ارتقا"سودآوري"، به حاشيه رانده شود و "معطوف به توسعه
اي كه دچار فقدان عقالنيت است  حالت، بر بافت اجتماعي ارزشي و عاطفي اصلي آن شود. اين

هاي فاقد عقالنيت جامعه نيز فرو ريخته، موجب زودي ستون شود و احتمال دارد به سوار مي
  شكل گيري مشكالت اساسي شود. 

  
 منابع 

  ، ترجمة حسين پاينده، تهران: آگه.مطالعات فرهنگي دربارة فرهنگ عامه) 1386( استوري، جان
 ، چاپ دوم، تهران: شركت سهامي انتشار.ديروز، امروز، فردا )1388( ندوشن، محمدعلي اسالمي

ترجمة عباس  هاي نوين، آموزش و پرورش تطبيقي، سنت، تجدد و چالش )1384( بري، مارك
  دار، تهران: جنگل.معدن



 فلسفة دانشگاه عامه پسند....

١٦٩ 
 

ها، چاپ ، ترجمة مرتضي مرديعملي و انتخاب عقالنينظرية كنش؛ داليل ) 1389ير (پي بورديو،
 ونگار.  سوم، تهران: نقش

  ، تبريز: دانشگاه تبريز.رويكردهاي سياسي استعمار) 1386پرغو، محمدعلي (
 طلب، چاپ دوم، تهران: اطالعات.، ترجمة مهداد ايرانيفلسفة ارسطو )1388جانكار، باربارا (

، بيست 17جم، ص جام، روزنامه »سال ده يط انيدانشجو يبرابردو  شيافزا) «1394( نيام، جاللوند
  و نهم تيرماه. 

 در كشور در يزندگ سبك تحوالت و تيوضع يليتحل يابيارز« )1393( يمهد ،يفرم زاده نيحس
 ـ ياسالم يالگو كنفرانس نيسوم ،»يزندگ سبك يرانيا ـ ياسالم يالگو يسو به رياخ ةده
  1- 46كتابخانه ملي ايران(سي و يكم ارديبهشت و اول  خرداد)، صص ، تهران، شرفتيپ يرانيا

، ترجمة جواد مؤمني، نشر الكترونيكي اصل دليل: دانشگاه در چشم شاگردانش) 1393دريدا، ژاك (
 ترجمان. 

  سوم مرداد،» فروشي در انقالب نامه و مقاله بازار داغ پايان) «1394دنياي اقتصاد (
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-2903946   

  حسيني، تهران: علم. ، ترجمة محدثه محبشناسي اقتصادي انسان) 1385دوپويي، فرانسيس (
، توسعه و تضاد: كوششي درجهت تحليل انقالب اسالمي و مسائل اجتماعي) 1387پور، فرامرز ( رفيع

 چاپ هفتم، تهران: شركت سهامي انتشار.

 بزرگي و فاضل اسدي، قم: كتاب طه. ، ترجمة مهدي دشتفلسفة علم )1384وزنبرگ، الكس (ر

 ، ترجمة ناصر فكوهي، چاپ دهم، تهران: ني.شناسي درآمدي بر انسان )1391( ريوير، كلود

شدن  نويس نامهپايان علمى: داستان بزرگ تقلب يك از ميدانى گزارش) «1393زارعي، فاطمه (
  ، يازدهم شهريورماه.3ي كارستان، صبازار كار، ضميمه، »!دانشگاهى نخبگان

شناسي و  انسانالف) بازسازي روحية پدرساالري در شهر امروزي،  1394( زينالي اُناري، محمد
  ، هجدهم آذر،فرهنگ

http://anthropology.ir/article/30406.html 

 شورابيل درياچة دور ميدان در همگاني ورزش گفتمان تحليل«ب)  1394( محمد، نارياُ زينالي
پايدار با رويكرد سالمت، اردبيل: دانشگاه پيام نور، شانزدهم  گردشگري ، همايش»اردبيل شهر
  مهر،
منزلت اربابي در ميدان  ةنگاري انتقادي مصادر اللي دانش: مردمد«ج)  1394( محمد، نارياُ زينالي

  سيزدهم بهمن، ،شناسي و فرهنگ انسان، »دانش
http://anthropology.ir/article/30814.html 
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  ، هفدهم شهريور،خبرآنالين، »نشيني فرهنگي زاغه«الف)  1395( اُناري، محمد زينالي
http://www.khabaronline.ir/detail/576139/weblog/zeynali   

، شناسي و فرهنگ انسان، »اي حاشيه گفتمان و ايراني دانشگاه«ب)  1395( محمد، نارياُ زينالي
  سوم آذر،

http://anthropologyandculture.com/fa/1274 
  ، هشتم شهريور،خبرآنالين، »سوادي سواد ديجيتال و گسترش بي«ج)  1395( اُناري، محمد زينالي

http://www.khabaronline.ir/detail/572258/weblog/zeynali 

گسلي ميان دو گروه قديمي فضاي عمومي عرصة تضادهاي «د)  1395محمد ( اُناري، زينالي
  21: ص322تحليلي مثلث، شمارة ـ  نامة خبري  ، هفته»شهرنشيني

، دورة شناسي ايران مجلة جامعه، »عطش منزلت در جامعة ايراني) «1392( چي، وحيدشال
 .56-30: 2چهاردهم، شمارة 

تحليل رفتار تقلب در بين دانشجويان؛ كاربرد ) «1392بيگي (شرفي، ليدا و اميرحسين علي
  .160- 141: 7، شمارة عالي ريزي در آموزش پژوهش و برنامه، »بندي چندبعدي مقياس

، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة نقد و خالقيت در تفكر) 1389يعتمداري، علي (شر
  اسالمي. 
  ، ترجمة محسن الهاميان، تهران: ماهور.پسندشناخت موسيقي مردم) 1384شوكر، روي (

، شناسي انحرافات اجتماعي شناسي اجتماعي؛ جامعه آسيب) 1387اهللا ( سروستاني، رحمت صديق
قوميت و نابرابري آموزشي ) «1382تهران: سمت. طالب، مهدي و محسن گودرزي ( م،چاپ سو

  .142- 113: 21، شمارة نامة علوم اجتماعي، »و تحوالت جمعيتي
ها عالي؛ چالش گذاري كيفيت آموزشسياست) «1390پز اراني ( اصغر شيره عباسي، محمدرضا و علي

در نظام دانشگاهي، تهران: دانشگاه تهران،  ، پنجمين همايش ارزيابي كيفيت»اندازهاو چشم
  هفتم ارديبهشت.

ماهيت علم؛ مطالعة موردي: نگرش ) «1394دوست ( عبدالملكي، صابر، كمال دراني و نوروزعلي كرم
، سال سوم، دوفصلنامة نظريه و عمل در برنامة درسي، »دانشجويان كارشناسي دانشگاه تهران

  .152- 129: 5شمارة 
مطالعات ، »ناكارآمدي دانشگاه در روند پيشرفت علمي و فرهنگي كشور) «1384عطارزاده، مجتبي (

  .80- 47: 26و25، سال نهم، شمارة معرفتي در دانشگاه اسالمي(دانشگاه اسالمي پيشين)
 ويكم، تهران: روان.  ، چاپ چهلشناسي آموزش و پرورش جامعه) 1386( بند، عليعالقه
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، تهران: هاي اجتماعي ايران؛ نگاهي به آيندهآسيب) 1387آشتياني (م ميريفاضل، رضا و الها
  پژوهشكدة تحقيقات استراتژيك.

  ،آبان چهارم ،سنايا يخبرگزار ،!»روشنفكر يها لمپن ي،فرهنگ يها سهينوك« )1394( ناصرهي، فكو
https://www.isna.ir/news/94080401228/ 

 زاده، تهران: گام نو.، ترجمة رضا نجفدفاع كرداز جامعه بايد ) 1390( فوكو، ميشل

هاي تقاضاي اجتماعي گرايي بررسي هم) «1383اهللا اكبري (كارخانة حقيقي، حسن و نعمت
  .134- 115: 20هاي اقتصادي ايران، شمارة ، پژوهش»عالي در ايران آموزش

 .آبان نهم، اعتدال ةروزنام ،»عالي آموزش شدن دونالديزه مك« )1394( ي، عباسكاظم

  شناسان.، تهران: جامعهگفتمان از سه منظر) 1391كالنتري، عبدالحسين (
، ترجمة محسن ثالثي، چاپ سيزدهم، شناسي زندگي و انديشة بزرگان جامعه )1386كوزر، ليويس (

 تهران: علمي. 

  شناسان. ، تهران: جامعه1روش تحقيق كيفي، ضد روش) 1390محمدپور، احمد (
بازار: الگويي نوين در  پارك جمعه) «1392( دوست كومله ابوذر مطيع سيدحسن ولنگرودي،  مطيعي

هاي پژوهش، »بازار شهر لنگرود پارك روزشدن بازارهاي سنتي، مطالعة موردي: جمعه راستاي به
 .176- 155: 4وپنجم، شمارة  ، دورة چهلجغرافياي انساني

  .59- 56: 39ة ، شمارشهرنگار، »زار الله) «1385منشوري، عطاءاهللا (
مجموعه مقاالت ، »فرهنگ، بستر اساسي توسعة آموزشي در جامعه) «1382موسوي، سيديعقوب (
  .40- 23، دفتر مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي: مطالعة فرهنگي

در  يالناستان گ يهفتگ ينقش بازارها) «1390( زاده هندخاله ياحمد يتق و مسعود ي،مهدو
، »سرا شهرستان صومعه ي:مورد ةمطالع ،در استان يدجد يشهرهايش و زا ييروستا ةتوسع
  .54- 37: 29، سال هشتم، شمارة بهار ينسرزم ياييجغراف مجلة

هاي دانشجويان بررسي توانايي) «1390ميزاني، مهران، محمد خبيري و سيدنصراهللا سجادي (
فصلنامة ، »علمي نامةبدني و كيفيت راهنمايي استادان در نوشتن پايان ارشد تربيت كارشناسي

  .134- 111: 61، شمارة عالي ريزي در آموزش پژوهش و برنامه
 ، ترجمة مرتضي نوري، چاپ دوم، تهران: مركز. ميشل فوكو) 1392( ميلز، سارا

بررسي موانع توليد علم از ديدگاه ) «1394نوروزي، عباس، محمود ابوالقاسمي و محمد قهرماني (
، سال ششم، شمارة رهيافتي نو در مديريت آموزشي، »شتيعلمي دانشگاه شهيدبه اعضاي هيئت

2 :77 -108.  
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هاي نامه ارزيابي كيفيت پايان) «1393عبدالرحيم، ابراهيم، يزدان منصوريان و سكينه رحيمي ( نوه
فصلنامة منظور ارتقاي كيفيت يادگيري دانشگاهي،  ارشد مديريت آموزشي به كارشناسي

  .12- 1: 11وپنجم، شمارة  بيست، سال پژوهي مديريت آينده
  ، ترجمة احمد تدين، تهران: هرمس.دين قدرت جامعه )1382( وبر، ماكس

عالي و زندگي دانشگاهيان در ايران؛ تأملي در تجربيات  شدن آموزش اي توده) «1392همتي، رضا (
 .156- 127: 2، سال دوم، شمارة مديريت در دانشگاه اسالمي، »زيستي دانشگاهيان

 ، ترجمة مهدي و مهرداد پارسا، تهران: ققنوس.ايدة دانشگاه )1394( ، كارلياسپرس

 


