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كيفيت خروجي نظام آموزش دروني از   يك ارزيابي
  1شناسي در ايران جامعه

  
   نسترن زنجان رفيعي  معصومه اشتياقي، ،سجاد فتاحي محمد فاضلي،

  
  )05/03/95تاريخ پذيرش ،04/08/94تاريخ دريافت (

  
طور عام انتقال دانش  هاي دانشگاهي، آموزش و به ترين وظيفه نظام ترين و روشن مهم :چكيده

ها شده و مدت  منزله دانشجو وارد آن نظام هاي گوناگون به افرادي است كه به  حوزهموجود در 
ترين شاخص براي ارزيابي  رو شايد بتوان مهم از اين. نمايند ها سپري مي زمان مشخصي را در آن

. التحصيالن دانست كارآمدي و كيفيت يك نظام آموزشي را ميزان توانايي و سطح كيفي فارغ
هاي  نامه كيفيت پايان«و » توانايي و انگيزه علمي دانشجويان«هايي نظير  اخصاين مقاله ش

هايي براي قضاوت درباره نحوه عملكرد نظام  را به منزله شاخص» كارشناسي ارشد و دكتري
كند گزارشي درباره نحوه عملكرد اين  شناسي در ايران در نظر گرفته و تالش مي آموزش جامعه

شناسي ارائه  التحصيالن و اساتيد جامعه و از ديدگاه دانشجويان، فارغنظام از منظري دروني 
هاي كمي و كيفي نظير مطالعه  ها نيز از روش براي سنجش هر يك از اين شاخص. نمايد

نامه براي آن  اطالعات كمي با ارسال پرسش. نامه و مصاحبه استفاده شده است اسنادي، پرسش
 

كه به سفارش  باشد مي» شناسي در ايران رشته جامعهمميزي «هاي اين مقاله برگرفته شده از پژوهشي با عنوان  داده. 1
. شناسي ايران انجام شده است كميته مميزي علوم انساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و با همكاري انجمن جامعه

و شركت  ها امهن گويي به پرسش پاسخ با قبول زحمت شناسي ايران در اين پژوهش بخشي از اساتيد و دانشجويان جامعه
ها ممكن نيست اما بدين وسيله از تك تك  به دليل كثرت اسامي امكان ذكر نام آن اند كه ها همكاري داشته در مصاحبه

  . شود ها سپاسگزاري مي آن
 . نويسنده مسئول(عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي(            mo_fazeli@sbu.ac.ir  

 .انشناسي دانشگاه مازندر دانشجوي دكتري جامعه  
 .شناسي دانشگاه مازندران دانشجوي دكتري جامعه  

 .شناسي دانشگاه شيراز كارشناس ارشد جامعه  
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ها در اختيار انجمن  ايران كه نشاني پست الكترونيك آن شناسي دسته از اعضاي انجمن جامعه
شناسي  نفر از اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران جامعه 37مصاحبه با . بوده به دست آمده است

گران درون  دهنده آن است كه از منظر كنش نتايج حاصل نشان. هاي كمي است نيز مكمل داده
ايران اگرچه در بيشتر ساليان گذشته از نظر كمي شناسي در  اين نظام آموزشي، آموزش جامعه

وضعيت روبه رشدي را شاهد بوده است اما از نظر كيفي از وضعيت مناسبي برخوردار نيست كه 
همين امر شناسايي علل درون  و برون نظامي موثر بر پاسخ نه چندان مناسب اين خرده نظام 

  .   گري استنمايد كه خود موضوع مقاالت دي آموزشي را ضروري مي
  

شناسي،  شناسي، ارزيابي آموزش عالي، ارزيابي دانشگاه، جامعه آموزش جامعه :مفاهيم كليدي
  . شناسي هاي جامعه نامه پايان

  
  مقدمه

هاي اجتماعي به هدف يا اهدافي  ها، مؤسسات و در يك كالم نظام گويي سازمان ارزيابي كيفيت پاسخ
كه ارزيابي كيفيت پاسخ و نخست آن. اند مهم و حياتي است شدهها طراحي  گويي به آن كه براي پاسخ
كند كه قضاوتي درباره  ها در ارتباط هستند كمك مي ها به كنشگراني كه به نوعي با آن خروجي آن

ها با  هاي اجتماعي مشابه، فاصله آن ها و نظام ها با ساير سازمان ها، فاصله آن نحوه عملكرد اين سازمان
شود داشته  ها صرف مي هايي كه براي آن ها با توجه به هزينه ميزان بهينه بودن آننقطه مطلوب و 

ها، در كنار شناسايي  اي كمي و كيفي دقيق از خروجي اين سازمان دوم، اخذ بازخوردهاي دوره. باشند
يزان تر درباره م ها، عالوه بر فراهم نمود امكان انجام قضاوتي دقيق علل مؤثر بر سطح و كيفيت خروجي

شود كه پيش از تبديل شدن نقاط ضعف  ها، سبب مي ثمربخشي تغييرات و اصالحات انجام شده در آن
اين امر در . هايي بزرگ و غير قابل كنترل نسبت به شناسايي و رفع آنها اقدام گردد به بحران
وصي ها و مؤسسات خص هاي دولتي از اهميتي دوچندان برخوردار است چرا كه در سازمان سازمان

نفعان به حكم منفعت اقتصادي خود به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه اقداماتي را در اين زمينه انجام  ذي
كه تغيير و اصالحي در  تواند بدون آن هاي دولتي مي دهند، اما عدم توجه به اين امر در سازمان مي

كيفي نازل و اتالف منابع  هايي غيربهينه و با سطح ها به توليد خروجي ها صورت پذيرد سال وضعيت آن
  .هايي وسيع در كل جامعه منتهي گردد ملي منجر شده و در مراحل بعدي به ايجاد ناپايداري

هاي موجود در جوامع هستند كه وظيفه مهم تأمين  ترين نظام هاي آموزشي از جمله مهم نظام
ها از  بي نحوه عملكرد آنمنابع انساني براي جوامع و كشورها را بر عهده دارند و از اين رو ارزيا

با در نظر داشتن  -هاي دانشگاهي در جهان  وجه مشترك تمامي نظام. اهميت فراواني برخوردار است
آن است كه براي انتقال و  -) 1387ك به فراستخواه، .ر(هاي گوناگون انجام شده  بندي تقسيم
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ع طراحي دروني هر يك، اند كه البته نو هاي مختلف طراحي شده آموزش دانش موجود در حوزه
هاي  ها با ساير نظام ها، مناسك و هنجارهاي حاكم و رابطه آن هاي دستوري موجود در آن الگوريتم

گويي بهينه به هدف  ها در پاسخ اجتماعي از قبيل نظام سياسي در ميزان موفقيت و كارآمدي آن
  . ر استمشترك آموزش و انتقال دانش به دانش آموزان و دانشجويان تأثيرگذا

كه وظيفه آموزش نيروي انساني  هاي آموزشي در ايران عالوه بر آن بخش قابل توجهي از نظام
كننده بخش قابل توجهي از منابع ملي  مورد نياز كشور را بر عهده دارند، بواسطه دولتي بودن مصرف

جهي از منابع تواند منجر به اتالف بخش قابل تو ها مي هاي آن نيز هستند كه عدم ارزيابي خروجي
  .   ملي شود
هاي دانشگاهي در ايران كه از بدو تأسيس با توجه به نوع طراحي، چه از نظر سازماني و  نظام

اند و حتي در  چه از نظر تأمين منابع مالي مورد نياز خود به بخش دولتي و حكومتي وابسته بوده
شان به دولت افزوده  و ميزان وابستگيها  ساليان پس از انقالب به ميزان زيادي بر سيطره دولت بر آن

هاي آموزشي هستند كه كيفيت  نظام ترين خرده يكي از مهم) 1387ك به فراستخواه، .ر(شده است 
هايي كمي توجه شده  ها به شاخص اما عموما در بررسي اين نظام. ها بايد بررسي شود هاي آن خروجي
هاي دانشگاهي در  نظام. چنداني قرار گيردها مورد توجه  هاي آن كه سطح كيفي خروجي بدون آن

اي را تجربه  به بعد رشد كمي قابل مالحظه 70هاي پس از انقالب و به ويژه از اوايل دهه  تمامي سال
ها اختصاص داده شده است بدون آنكه  اي از منابع ملي به آن و در نتيجه بخش قابل مالحظه  كرده

اين عدم توجه موجب شده است كه اين . نداني شودها توجه چ هاي آن به وضعيت كيفي خروجي
به  90هاي ابتدايي دهه  نيز ادامه يافته و از اواخر اين دهه و در سال 80افزايش ظرفيت در دهه 

هاي آموزش  مقاطع تحصيالت تكميلي رسيده و در نتيجه بخش بيشتري از منابع ملي به نظام
  . ها توجه شود هاي آن روجيكه به كيفيت خ دانشگاهي اختصاص يافته بدون آن

توسط  1337نيم قرن پس از تأسيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در سال 
اي از وضعيت كيفي  غالمحسين صديقي و احسان نراقي اكنون زمان مناسبي براي انجام ارزيابي

هاي  توان كيفيت خروجي نظام به دو طريق مي. شناسي است هاي نظام آموزش جامعه خروجي
دانشگاهي را مورد بررسي قرار داد، نخست از طريق ارزيابي دروني و ديگري از طريق ارزيابي بيروني 

اي كلي  اين مقاله رويكرد نخست را برگزيده و در صدد است ارزيابي). 1388ك به فراستخواه، .ر(
شناسي در ايران از منظر كنشگران اصلي  نظام آموزش جامعههاي  پيرامون سطح كيفي خروجي

اي كه بايد درباره ساير  ارزيابي. شناسي نمايد درون اين خرده نظام يعني اساتيد و دانشجويان جامعه
رسد نظام آموزشي در ايران  هاي آموزشي ديگر كشور نيز صورت پذيرد چرا كه به نظر مي نظام  خرده

ها عالوه  روست كه عدم توجه به آن نه كيفيت، با مسائل و مشكالتي روبهعليرغم رشد كمي در زمي
  .   تواند در آينده مسائل و مشكالت گوناگوني را براي كشور ايجاد نمايد بر اتالف منابع ملي مي
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  چارچوب  مفهومي پژوهش

ها و  خروجي ها، هاي ايران به منزله نظامي كه داراي ورودي شناسي در دانشگاه كيفيت آموزش جامعه
ترين هدفي كه براي آن  هاي خروجي اين نظام و عمده فرايندهايي مشخص است، بر اساس شاخص

، از طريق ارزيابي دروني و با استفاده از )شناسي آموزش و انتقال دانش جامعه(طراحي شده است 
  . شناسي تركيبي قابل بررسي است روش

خروجي يك نظام آموزشي ميزان توانايي و  ترين شاخص قضاوت درباره كارآمدي و كيفيت مهم
دانشجويان به . اند التحصيالن آن در زمينه دانشي است كه به تحصيل آن پرداخته سطح كيفي فارغ

منزله ورودي نظام آموزشي، با سطح علمي مشخصي وارد اين نظام شده و مدت زمان مشخصي را در 
التحصيل  ها فارغ هايي از آن از كسب تواناييهايي و پس  ها سپري نموده و با صرف هزينه دانشگاه

از اين رو هرقدر كه يك نظام آموزشي بتواند در طي دوره تحصيل دانشجويان با استفاده از . شوند مي
توان آن نظام  ها را به ميزان بيشتري افزايش دهد مي هاي آن هاي گوناگون توانايي ها و مكانيزم روش

  . تر ارزيابي كرد ها موفق امآموزشي را در مقايسه با ساير نظ
هاي دانشجويي را  نامه هاي دانشجويان و كيفيت پايان ها و انگيزه دو شاخص سطح توانايي

شناسي و قضاوت درباره كيفيت و نحوه عملكرد آن در  توان براي سنجش خروجي آموزش جامعه مي
هاي  ظام آموزشي شاخصتوان براي سنجش كيفيت خروجي اين ن البته مي. نظر گرفت و به كار برد

بيشتري را نيز طراحي و پيشنهاد نمود اما اين رويكرد در مراحل اوليه سنجش كيفيت نظام 
ها و دور افتادن از هدف اصلي  دانشگاهي، جز وارد نمودن ما به مباحثاتي درباره اعتبار اين شاخص

به . نخواهد داشتها است بهره ديگري  كه كسب ديدگاهي كلي درباره كيفيت خروجي اين نظام
شناسي در  هايي كلي مشخص شود كه نظام آموزش جامعه هايي با شاخص عبارتي اگر پس از ارزيابي

تر و ارزيابي كيفيت اين نظام  هايي دقيق ايران از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، طراحي شاخص
اسخ آن در ارتباط با ها تا زمان اصالح كليت اين ساختار و بهبود نسبي وضعيت كيفي پ با آن شاخص
يافته  شود كه در كشورهاي توسعه اگر مالحظه مي. نمايد هاي كلي امري غيرضروري مي اين شاخص

اند اين از آن روست كه  هاي متعددي تشكيل شده هاي ارزيابي كيفيت آموزش عالي از سنجه شاخص
به ميزاني رسيده است كه ها  در آن  ها از مراحل مختلف رشد خود عبور كرده و پيچيدگي  اين نظام

رسد نظام  تر نياز است در حالي كه به نظر مي هايي دقيق ها به ارزيابي سنجه جهت بررسي كيفيت آن
  .  دانشگاهي در ايران به داليل گوناگون تا رسيدن به اين مرحله و اين سطح از پيچيدگي فاصله دارد
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  شناسي پژوهش روش
توان  كه مي» هاي دانشجويي نامه كيفيت پايان«و » انگيزه دانشجويانسطح توانايي و «براي ارزيابي 

ترين دستاورد علمي دانشجو به ويژه در مقاطع تحصيالت تكميلي دانست، از منابع زير  را مهم آن
  :استفاده شده است

ها كه در بخش مرور ادبيات  هاي اسنادي و ادبيات موجود درباره وضعيت اين شاخص داده -
 .پرداخته شده استها  به آن

اي كه به همين منظور طراحي و در اختيار طيف وسيعي از  نامه هاي حاصل از پرسش داده -
 .شناسي ايران قرار گرفته است كنشگران جامعه

از اساتيد، دانشجويان و  اي هايي هدفمند و عميق با نمونه مصاحبههاي حاصل از  داده -
  . پژوهشگران علوم اجتماعي در ايران

اي كلي درباره  اي تالش شد ارزيابي نخست با استفاده از مطالعه اسنادي و كتابخانهدر گام 
شناسي در ايران به دست آيد، نتايج حاصل از اين مرحله در بخش بعد و  وضعيت آموزش جامعه

هاي معين شده براي سنجش خروجي  تحت عنوان مروري بر ادبيات موجود و با توجه به شاخص
ها و ديد كلي به دست آمده در مرحله نخست، تالش  مرحله بعد با توجه به دادهدر . ارائه شده است

ايران به اساتيد،  شناسي و ارسال آن از طريق ايميل انجمن جامعه  امهن شد با طراحي پرسش
هاي بيشتر درباره  داده دانشجويان و پژوهشگران اجتماعي عضو اين انجمن، ضمن گردآوري

از مجموع . رخي نظرات ابراز شده در ادبيات موجود بررسي شودهاي انتخابي، صحت ب شاخص
نفر زن  88نفر مرد و  113) پاسخ داده شده نامه پرسش 202(هاي ارسالي  امهن دهندگان پرسش پاسخ

سال با ميانگين  79سال و حداكثر سن آنان  22گويان  حداقل سن پاسخ. نامه پاسخ گفتند به پرسش
سال،  40تا  31درصد  1/38سال،  30تا  20نمونه در فاصلة سني  درصد 7/34. سال است 33سني 

 80تا  61بين ) درصد 2,5(نفر  4سال و تنها  60تا  51درصد بين  9/7سال،  50تا  41درصد  8/16
  . اندسال قرار داشته
 2(درصد  1,0اند،  گوياني كه به پرسش طرح شده درباره رتبه علمي خود پاسخ گفته از بين پاسخ

گويان داراي  پاسخ. اند استاد بوده) نفر 8(درصد  4,0استاديار و ) نفر 20(درصد  9,9مربي،  )نفر
و در اين زمينه ميانگين   سال سابقه فعاليت آموزشي و پژوهشي بوده 46حداقل يك سال و حداكثر 

: ستگويان از نظر محل اخذ مدرك تحصيلي به اين شرح ا توزيع پاسخ. سال است 10كل نمونه برابر 
هاي ، دانشگاه)نفر 46(درصد  22,6، دانشگاه آزاد اسالمي )نفر 124(درصد  61,4هاي دولتي دانشگاه

و دو نفر نيز به اين پرسش پاسخي ) نفر 12(درصد  5,6، پيام نور )نفر 18(درصد  8,9خارج از كشور 
  .اند نداده

گيري هدفمند،  روش نمونه در گام سوم با توجه به مرور ادبيات صورت گرفته و با استفاده از
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هاي  شناسي با سنين مختلف به نحوي كه نماينده نسل نفر از اساتيد جامعه 40اي شامل  نمونه
شناسان فعال در عرصه  مختلف اساتيد باشند، دانشجويان ارشد و دكتري و پژوهشگران و جامعه

 20پس از انجام . فراهم شدنفر از آنها  37عمومي انتخاب شدند كه از اين ميان امكان مصاحبه با 
 خروجي آموزش وضعيت شناساييهاي مورد نياز جهت  رسيد از نظر داده مصاحبه به نظر مي

  . ها حاصل شده بود هاي انتخابي، اشباع پاسخ شناسي در ايران با توجه به شاخص جامعه
ايران پرداخته،  شناسي در اين مقاله با توجه به اين امر كه به ارزيابي دروني نظام آموزش جامعه

شناسي در ايران  هاي آموزش جامعه ها و دانشكده معيار نگرش اساتيد و دانشجويان حاضر در گروه
نسبت به كيفيت خروجي اين نظام آموزشي را معياري براي قضاوت درباره مناسب يا نامناسب بودن 

  . شناسي در ايران در نظر گرفته است كيفيت خروجي آموزش جامعه
  

  يات مرور ادب
هاي خود به طرق گوناگون و با در  هاي گذشته در تحقيقات و يا مصاحبه سال  شناسان در طول جامعه

شناسي در ايران، وضعيت كنشگران آن و  هاي مختلف به موضوع وضعيت جامعه نظر داشتن شاخص
تر  ي عميقاند كه اين اظهارنظرها و بيانات به كسب شناخت هاي دانشجويي پرداخته نامه وضعيت پايان

  . كند شناسي كمك مي از وضعيت جامعه
االميني در يكي از اولين نقدها به تعداد باالي پذيرش دانشجو در رشته  محمود روح

  1373در سال  و فرانسه  رشته در ايران اين  تعداد ورودهاي  مقايسهشناسي پس از انقالب با  جامعه
برابر  1373  در سال  ايران  هاي دانشگاه  در مجموع  شناسي جامعه  رشته  يانورود  رقم«: نويسد مي

به نقل از  1373 ، االميني روح( .» است  بوده  فرانسه  هاي دانشگاه  سال 74  تعداد وروديان
ميزان پذيرش در رشته  1373با توجه به اين امر كه در مقايسه با سال . )15: 1380فاضلي،
تري پيدا كرده كه  ش يافته اين مسأله امروز ابعاد عميقشناسي به ميزان بسيار بيشتري افزاي جامعه

شناسي  هاي نظام آموزش جامعه هاي مربوط به علل تاثيرگذار بر سطح كيفي خروجي  در بررسي
  .بايست در نظر گرفته شود مي

با بررسي ادبيات  80نامه كارشناسي ارشد خود در اوايل دهه  در پايان) 21: 1380(فاضلي 
  شناسي جامعه  دانشجويان  به  كه را  ايراداتي  همه  محور اصليشناسي  ضعيت جامعهموجود درباره و

درباره وضعيت ) 1389(احمدنيا  . داند ان ميآن  علمي  بنيه  و ضعف  عالقگي ، بي است شده  گرفته
واسطه تجربيات ناخوشايند دانشجوياني كه وي با ايشان  شناسي معتقد است كه به دانشجويان جامعه

سرخوردگي از ، محتواي آموزشي/سرخوردگي از دوره(اي  گانه هاي شش مصاحبه كرده، سرخوردگي
، سرخوردگي از شيوه تدريس استاد، سرخوردگي از محتواي درس استاد، منش استادان/رفتار

ها پديد  در آن) ها سرخوردگي از شرايط انجام كار پايان نامه، سرخوردگي از روابط اساتيد با يكديگر
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به هنگام بررسي علل اثر گذار بر خروجي . ده كه برخي از آنان را از رشته خود نااميد نموده استآم
بايست به اين موضوع پرداخته شود كه در حالي كه متخصصين اين  شناسي مي نظام آموزش جامعه

نظر ها از  و نامناسب بودن وضعيت آن) 1373االميني،  روح(رشته نسبت به تعداد زياد دانشجويان 
ها  هاي چندگانه در آن و وجود سرخوردگي) 1380فاضلي، (هايي چون عالقه و توانايي علمي  شاخص

اند بنا بر چه استدالل و تحت چه مكانيزمي،  در ساليان گذشته هشدار داده) 1389احمدنيا، (
ش در همچنان بر تعداد دانشجويان پذيرفته شده در اين رشته افزوده شده و حتي اين افزايش پذير

  .  هاي گذشته به مقاطع تحصيالت تكميلي نيز رسيده است سال
بر » اي تعامالت دانشجويان، انگيزش و كنشگري رشته«اي با عنوان  در مقاله) 1385(راد  قانعي

ها در جهت تربيت  گرچه دانشگاه. 1: كند هاي به دست آمده دو نكته مهم را بيان مي اساس داده
كنند، ولي قادر به توليد سرمايه انساني در مفهوم جديد آن به معناي  سرمايه انساني فعاليت مي

هر چند كه با افزايش تعامالت بين دانشجويان، . 2ها و پيوندهاي اجتماعي نيستند،  حامالن دانش
كند، ولي با افزايش سابقه دانشجويي  ميزان انرژي عاطفي و كنشگري دانشجويي افزايش پيدا مي

  .يابد پارچگي اجتماعي و آموزشي آنان افزايش نمي ويان و يكميزان تعامالت دانشج
اين است كه احتمال ذكر ارتباط با استاد راهنما به ) 1387(راد  برانگيز قانعي تأمل  ديگر يافته

اند كمتر بوده، در حالي كه  عنوان عامل انگيزش علمي در دانشجوياني كه توليد علمي باالتري داشته
اند در مقايسه با ساير اساتيد، بيشتر  ساتيدي كه توليدات علمي باالتري داشتهاين احتمال در بين ا

هاي استاد و دانشجو در  نظام آموزش  راد از اين يافته به وجود انقطاع زنجيره قانعي. بوده است
از سوي ديگر اين نتيجه نيز قابل استنتاج ). 79: 1387راد،  قانعي(شناسي ايران رسيده است  جامعه
هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي نبود، با افزايش سن اساتيد  نامه كه اگر راهنمايي پاياناست 

  ). 80: 1387راد،  قانعي(يافت  ميزان توليد علمي آنان كاهش مي
گوياي آن است كه افزايش مدت ) 1389(آبادي  راد و ابراهيم هاي پژوهش قانعي چنين يافتههم

انجامد و بنابراين با افزايش سابقه  پذيري بهتر آنان نمي جامعه ها به حضور دانشجويان در دانشگاه
. كند دانشجويي، ميزان تعامل اجتماعي و آموزشي آنان با ساير دانشجويان افزايش پيدا نمي

تر نه تنها احساس غرور بيشتري از تحصيل در گروه خود ندارند بلكه رضايت آنان  دانشجويان باسابقه
با افزايش . دهند هش يافته و ميل خود به ادامه تحصيل را از دست ميشان كا از رشته تحصيلي

سابقه دانشجويي، ارزيابي آنان از مناسبات با اساتيد بهبود نيافته و همچنين احساس موفقيت و 
توان گفت كه  و در مجموع مي) 22: 1389راد و ابراهيمي،  قانعي(شود  خوداثربخشي آنان بيشتر نمي

ها را به تدريج كاهش  ها انگيزش و انرژي عاطفي آن انشجويان در دانشگاهافزايش مدت حضور د
  ).  317: 1389راد،  قانعي(دهد  مي

هاي دانشجويان  نامه هاي انجام شده به صورت مشخص به موضوع وضعيت پايان برخي از پژوهش
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  .  اند شناسي پرداخته رشته جامعه
شناسي  ها در جامعه ها و روش ها، داده انتخاب پديدهمعتقد است كه ) 1383(راد  در اين زمينه قانعي

هاي مختلف  وي معتقد است اساتيد و دانشجويان در موقعيت. ايران يك فعاليت اتفاقي و تصادفي است
گيرند، او اين  هاي كمابيش يكسان، مفاهيم و نظريات متفاوتي را به كار مي براي توصيف و تفسير پديده

راد را  نيز در اظهار نظري كه نتايج تحقيق قانعي آزاد ارمكي. نامد مي »طلبي نظري فرصت«شيوه را 
معتقد   اوالً وي.  است  كرده  اشاره  دو نكته  ها به نامه در پايان  موضوعات  گزينش  درخصوص  كند تأييد مي

ثانياً ، » است  مورد نظر نبوده  موضوعات  در روند انتخاب  پايداري  و الگوي  مشي خط  هيچ«  كه  است
 آزاد(» روند دارند نمي  بنيادي  جنبه  كه  مسائلي  دنبال  به  ليسانس  فوق  در دوره  دانشجويان«  كه اين

نامه كارشناسي ارشد خود  نيز در پايان) 1380(فاضلي . )1380به نقل از فاضلي  ،1378،  ارمكي
  :أييد كرده استها طرح، آزمون و ت نامه فرضيات زير را در ارتباط با پايان

  هويـت   فـرد بـه    كـه   نيسـت   اي گونـه   بـه   ايران  شناسي ها در جامعه نامه پايان  فرايند نگارش .1
   .پيدا كند  دست  اي حرفه

  .شود نمي  پژوهشي  برنامه  گيري شكل  سبب  ايران  شناسي در جامعه  نامه پايان  نگارش .2
  نويسـنده   در درون  علمـي   اجتمـاع   بازسـازي   سبب  ايران  شناسي در جامعه  نويسي نامه پايان .3

  .شود نمي
فشـار    كننـد كـه   نمـي   را طي  علمي  پذيري فرايند جامعه  اي گونه  ها به نامه پايان  نويسندگان .4

  .كنند  را دروني  علمي  اجتماع  هنجاري
  درسي  برنامه، اساتيد،  امكانات(  كالن  و سطوح)  وي  هاي فرد و انگيزه( خرد  سطوح  تعامل .5

 در جهت  1ساختاري  توانمندسازي  سبب  كه  نيست  نحوي به  ايران  شناسي درجامعه...) و
  .فرد شود  شكوفايي 

  از جمله  و غيرصنعتي  صنعتي  جوامعنامه فوق ليسانس و دكتري در  شرط پذيرفته شدن پايان
  نامه پايان  ، آن صورت  در غير اين  هك  است  خاص  و مطلبي  در موضوع  نوآوري  يك  ، حداقل ايران

؛ از سوي ديگر برخي )38: 1380به نقل از فاضلي،  35: 1372 ، حاضري( شود نمي  پذيرفته
  ساده  بيشتر از توصيف  موارد عمالً چيزي  در اعظم  شده  ارائه  كارهاي  دهد كه مي  نشان«ها  پژوهش
  جداول  گونه اين  كمك  ، يا بدون غيرمرتبط  آماري  لجداو  تعدادي  يا در قالب  كه  نيست  واقعيت

توان به اين نكته  با تركيب اين دو اظهار نظر مي). 39: 1380پاشا، به نقل از فاضلي، ( »شود مي ارائه
هاي دفاع شده را  نامه رسيد كه با توجه به معيارهاي مشخص شده شايد نتوان بخش وسيعي از پايان

نيز بيان نموده ) 47: 1380(دفاع دانست و از سوي ديگر همانطور كه فاضلي واجد شرايط الزم براي 

 
1. Structural enabling 
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شناسي ايران اين است كه اكثر دانشجويان حتي در  يكي از هنجارهاي غير رسمي در آكادمي جامعه
  .شوند صورت عدم رعايت حداقل استانداردهاي الزم موفق به طي مسير و  اخذ مدرك مي

هاي صورت گرفته و با در نظر داشتن  اي حاصل از پيمايش و مصاحبهه در ادامه با توجه به داده
شناسي در  شود تصويري از وضعيت خروجي نظام آموزش جامعه دو شاخص طرح شده تالش مي

  . ايران از منظر كنشگران درون اين نظام ارائه شود
  

  شاخص توانايي و انگيزه علمي دانشجويان
هايي كه  ها و توانايي انتقال دانش بدانيم، سطح مهارتترين هدف آموزش را كسب و  اگر مهم

كنند شاخصي مناسب براي  دانشجويان در دوران تحصيل با توجه به رشته تحصيلي خود كسب مي
نظير نمره  –هاي كمي  تاكيد بر شاخص. قضاوت درباره نحوه عملكرد و كارآمدي نظام آموزشي است

هاي دانشجويان بنا به داليل گوناگون نظير بر هم  توانايي ها و براي قضاوت درباره مهارت –يا معدل 
هاي  دهي در يك نظام آموزشي و قابل مقايسه نبودن نمرات يكسان در دانشگاه خوردن قواعد نمره

هاي آنان و در نتيجه ميزان كارآمدي  كننده از ميزان توانايي مختلف، در برخي موارد تصويري گمراه
لذا بررسي بر مبناي نحوه قضاوت كنشگران فعال در درون مراكز . دهد نظام آموزشي ارائه مي

تر از كيفيت  تواند تصويري واقعي هاي خود و ساير افراد حاضر در اين مراكز مي آموزشي از توانمندي
  . خروجي مراكز آموزشي ارائه دهد

انگيزه  نامه درخصوص شاخص توانايي و هاي گردآوري شده از طريق پرسش نتايج حاصل از داده
هاي تحصيلي و توانايي طراحي شده، براي ارزيابي انگيزه  نامه در پرسش. دانشجويان در ادامه بيان شده است

  . اند ها اشاره شده است بررسي شده به آن 1شناسي سه گويه كه در جدول شماره  دانشجويان جامعه
  شناسيجامعهتوزيع فراواني انگيزه و توان علمي دانشجويان . 1جدول شماره 

  گويه

ميانگين  دانمنمي  خيلي زياد  زياد  كم و بيش  كم  خيلي كم
  

تعداد
درصد  
تعداد  
درصد  
تعداد  
درصد  
تعداد  
درصد  
تعداد  
درصد  
تعداد  
درصد  
  

انگيزه دانشجويان 
در زمينه تحصيل 

  و يادگيري
16  7,

9  54  26,7  68  33,7  47  23,3  7  3,
5  3  1,5  

توانايي علمي   3
,4  9  دانشجويان

5  48  23,8  90  44,6  41  20,3  3  1,
5  4  2,0  

كيفيت دانشجويان 
شناسي از  جامعه

  نظر يادگيري
15  7,

4  57  28,2  86  42,6  32  15,8  2  1,
0  3  1,5  
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هاي ها و توانمنديشود، در مقوالت ارزيابي انگيزه مشاهده مي 1طور كه در جدول شماره  همان
ها از درصد كل را كسب نموده و بيشترين درصد» كم و بيش«شناسي، گزينه دانشجويان جامعه

شناسي حاصل از سه گويه مدنظر، تقريبا ميانگين كل شاخص انگيزه و توان علمي دانشجويان جامعه
  . است 9برابر 

  

  شناسي  ميانگين شاخص انگيزه و توان علمي دانشجويان جامعه. 2جدول شماره 
 متغير ميانگين واريانس انحراف معيار

3,76 14,21 9,30 شناسيانگيزه و توان علمي دانشجويان جامعه  
 

نتايج تحليل عاملي . بعدي بودن شاخص مدنظر از تحليل عاملي استفاده شده است براي اثبات تك
در  KMOآماره . است» شناسيانگيزه و توان علمي دانشجويان جامعه«بعدي بودن شاخص  مؤيد تك

  . كند ها را تبيين مي درصد واريانس گويه 72چنين  اين عامل هم. است 0,705اين تحليل برابر 
شده، ارزيابي مناسبي از ميزان توانايي و  راستا با ادبيات بررسي ها نيز هم افراد حاضر در مصاحبه
ناسي را با ش شناسي نداشته و وضعيت كنوني خروجي نظام آموزش جامعه انگيزه دانشجويان جامعه

انگيزه دانشجويان را در  1استاد دانشگاه تربيت مدرس. اند توجه به اين شاخص مثبت ارزيابي نكرده
هاي علمي بسيار پايين ارزيابي نموده، و يكي از اساتيد دانشگاه عالمه طباطبايي  زمينه انجام فعاليت

ابي مناسبي از ميزان توانايي علمي ارزي» دانشجوها حوصله ندارند بخوانند«نيز با بيان اين عبارت كه 
يكي از اساتيد دانشگاه مازندارن درباره انگيزه دانشجويان براي يادگيري، نظر خود را اين . ها ندارد آن

انگيزه عالقه خاصي به دهيم، اما دانشجوي بيرويم، تمرين ميكالس مي«: گونه بيان نموده است
برد، البته هم استاد و هم انگيزگي مفرط رنج مياين بياستاد از . دهد نشان نمي ها انجام  تمرين

يكي از دانشجويان دكتري دانشگاه تهران كه به صورت همزمان به تدريس نيز اشتغال . »دانشجو
قبل از «: گونه اظهار نظر نموده است انگيزگي حاكم بر فضاي كالس درس اين دارد در مواجهه با بي

دهم اطالعاتم هم  بينم از يكروم مي داشتم اما وقتي كه مياين كه سر كالس بروم اشتياق درس 
توانم استفاده بكنم، مثالً اين قدر بايد پايين بيايم كه آخر دوركيم را بگويم كه دوركيم اول نمي

يك . كنندگويي همه تعجب مي شناسي است، اما وقتي از موضوع همبستگي دوركيم هم مي جامعه
  .»هاست مشكل ديگر درس نخواندن آن  مشكل، سطح پايين دانشجويان و
هاي آموزشي در نتيجه شناسي دانشگاه مازندران در مورد دغدغه يكي ديگر از اساتيد جامعه

 
ها، در متن مقاله از  ها مبني بر عدم ذكر نام آن با توجه به درخواست برخي از دانشجويان و اساتيد حاضر در مصاحبه. 1

ها با عنوان استاد  ها همه آن است و بدون توجه به مرتبه علمي اساتيد حاضر در مصاحبهذكر نام افراد خودداري شده 
  . اند  ذكر شده



  ايرانشناسي در  دروني از كيفيت خروجي نظام آموزش جامعه  يك ارزيابي

13 

متأسفانه اكثر دانشجوياني كه سر «: گونه اظهار نظر نموده است انگيزه اينكثرت دانشجويان بي
نسبت به اين رشته  دارند كه كار كردن تفاوتي آيند يك نوع حس بيهاي علوم اجتماعي ميكالس
التحصيل كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز كه مدرس درس  فارغ. »ها بسيار سخت است با آن
انگيزگي دانشجويان بر روند عملكرد آموزشي خود شناسي نيز هست درباره تأثير بي هاي جامعه نظريه

هم كار  شناسي ترنر ش نظريه جامعهكنم در كالس نظريه روي كتاب پيدايمن سعي مي«: گويدمي
ماند و انگيزه  كوزر مي شناسي كنم ولي وقتي دانشجو در كتاب ترجمه شده بزرگان انديشه جامعه

گويم بنويسد و همان را بخواند و  بيشتر از آن خواهد چيزي را كه من در كالس ميندارد و فقط مي
  » نخواند، تكليف استاد چيست؟
شناسي را اخذ  ها نيز انگيزه بخش اعظم دانشجويان جامعه ر مصاحبهبرخي از افراد حاضر د
اند، يكي از فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد  گرايي در جامعه دانسته مدرك بواسطه رواج مدرك

دغدغه من دانشجو «: گونه بيان نموده است پژوهشكده امام خميني نظر خود را در اين زمينه اين
ها امتياز الزم را كسب كنم و بتوانم  هشي است كه بتوانم از طريق آنپژو -داشتن دو مقاله علمي

اي از دانشگاهي بگيرم و استادي شوم كه قبال خودم در كالسش دانشجوي دكترا شوم و بعد بورسيه
  . »چرخيماي وجود دارد كه ما مدام به دور خودمان ميدايره. معترض بودم

هاي مختلف است  ي كه داراي سوابق تدريس در دانشگاهشناس يكي ديگر از فارغ التحصيالن جامعه
شان به انگيزه و ميزان توجه. دانشجويان خيلي ضعيف هستند«: گويد در مورد انگيزه دانشجويان مي

كنند بايد مدركي بگيرند و  بروند، تعداد خيلي شان خيلي پايين است چون فكر ميمسائل آموزشي
يكي از فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد دانشگاه مازندران نيز با . »كمي هستند كه برايشان مهم است

انگيزه خواندن بخشي قابل توجهي از دانشجويان علت اين امر را در نظام ارزيابي دانسته و نظر خود  بي
ساالري نه در مورد اساتيد و نه در مورد نظام مبتني بر شايسته«: را اين گونه بيان نموده است

دهي  نظام نمره. كننداساتيد پاداش و تنبيهي در قبال نحوه آموزش دريافت نمي. ندارددانشجوها وجود 
دهي،  هاي پاداش ضعف سيستم. شود دهي متناسب با عملكرد دانشجو نمينيز منجر به پاداش

  . »انگيزه خروجي دانشگاه باشندشود كه افراد بيساالري، نظارت، و مجازات، باعث مي شايسته
جويان دكتري دانشگاه تهران نيز معتقد است كه دانشگاه در طول زمان كاركردش تغيير يكي از دانش

امروزه «: گونه بيان نموده است كرده و  به عرصه عمومي مبدل شده؛ وي نظر خود را در اين زمينه اين
را آيد كه به پاتوق برود، دوستانش دانشگاه به عرصه عمومي مبدل شده است، دانشجو به دانشگاه مي

  . »نيامده كه درس بخواند و اين كاركرد دانشگاه شده است. ببيند و شخصيت دوستانه پيدا كند
هاي موجود در  شناسي، علمي با منشأ بيروني در جامعه ايران است و عمده اطالعات و داده جامعه

شد و گسترش روز با ر مندي از منابع علمي به موانع پيشين در بهره. اين زمينه به زبان انگليسي است
شبكه جهاني اينترنت كاهش يافته و در مدت زماني كوتاه امكان دسترسي به حجم وسيعي از 
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مندي از اين فرصت جهت افزايش  اما بهره. هاي داده فراهم شده است ها، مقاالت و پايگاه كتاب
نخست : شناسي در ايران نيازمند تقويت دو مهارت در دانشجويان است كيفيت نظام آموزش جامعه

وجو  هاي استفاده از كامپيوتر و جست مندي از توانايي هاي زباني و ديگري بهره برخورداري از توانايي
هاي انجام شده، بخش وسيعي  اما با توجه به نتايج حاصل از مصاحبه. هاي اطالعاتي جهاني در پايگاه

اسبي در برخورداري از ويژه در مقطع كارشناسي، وضعيت من شناسي ايران، به از دانشجويان جامعه
هاي زباني در بين دانشجويان اين رشته، بويژه در  طبيعي است كه ضعف مهارت. ها ندارند اين توانايي

شناسي  تواند ضمن ايجاد تأخير در آشنايي با مباحث روز جامعه مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مي
اكثر افراد . اسي در ايران شودشن هاي آموزش جامعه منجر به كاهش قابل مالحظه كيفيت خروجي

هاي زباني در دانشجويان و حتي در بعضي موارد اساتيد اين  ها ضعف مهارت كننده در مصاحبه  شركت
شناسي در ايران در جهت افزايش كيفيت  روي نظام آموزش جامعه هاي پيش رشته را يكي از چالش

   1.شود هار نظرها اشاره مياند كه در ادامه به برخي از اين اظ هاي خود دانسته خروجي
شناسي دانشگاه الزهرا در اين باره نظر خود را التحصيالن كارشناسي ارشد جامعهيكي از فارغ

دانشگاه تدبيري درخصوص آموزش زبان و تعداد واحدها نكرده است و «:  گونه بيان نموده است اين
شناسي دانشگاه دانشجوي دكتراي جامعه. »همين باعث شده تا نتوانيم دانش خودمان را ارتقاء دهيم

رسيد به مقطع مي«: تهران نيز در مورد مشكل زبان دانشجويان تحصيالت تكميلي معتقد است
مگر من تا ده . ساختار آموزشي و اساتيد ما به ما ياد ندادند. شناسي و زبان بلد نيستيد دكتري جامعه

التحصيالن كارشناسي ارشد  يكي از فارغ. »ايدهسال زير نظر شما نبودم، چرا زبان به من ياد نداد
هايي  دانشگاه الزهراء با تأييد اين نظر معتقد است كه ضعف دانشجويان در برخورداري از مهارت

هاي اينترنتي و  هاي زباني مانعي است كه استفاده آنان از سايت وجو در اينترنت و مهارت چون جست
يكي از اساتيد دانشگاه مازندران نيز نظر خود را . مي نمايد هاي زبان اصلي را با مشكل مواجه كتاب

 :گونه بيان نموده است هاي زباني اين درباره ضعف دانشجويان در زمينه برخورداري از مهارت
واقعاً . شودشان بسيار پايين است و اين امر در مورد اساتيد هم ديده مي دانشجويان، دانش انگيسي«

شود تا شاهد افت تادان به منابع جديد بسيار پايين است و اين باعث ميتسلط دانشجويان و حتي اس
تواند از منابع انگليسي يا عربي مثال استاد نمي. روزافزون خود در مقايسه با دانش جهاني باشيم

كند  اي كه دارد كار ميتواند بفهمد در دنياي امروز در حوزه نمي. روز هم نيست استفاده نمايد و به
  . »قاتي در حال وقوع استچه اتفا

هاي انجام شده آن است كه هيچ يك از اساتيد و دانشجويان  نكته قابل تأمل در مصاحبه

 
نويسندگان مقاله بر اين باورند كه سواي توانايي خواندن به زبان انگليسي، توانايي خواندن و ساعات مطالعه در دانشجويان بسيار . 1

  . خوانند ي، بلكه منابع فارسي را نيز در حد كفايت نميدانشجويان نه فقط منابع انگليس. اندك است
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ها در كل ارزيابي مثبتي از وضعيت دانشجويان در زمينه  كننده در مصاحبه شناسي شركت جامعه
اني به معناي توانايي هاي زب اگرچه صرف تسلط بر مهارت. هاي زباني نداشتند برخورداري از توانايي

در فهم و تبيين جهان اجتماعي و عدم تسلط بر آن لزوما به معناي عدم توانايي در فهم و تبيين 
تواند به ميزان زيادي در افزايش  جهان اجتماعي نيست اما در هر حال تسلط بر اين مهارت مي

  .شناسي در ايران مؤثر باشد كيفيت نظام آموزش جامعه
هاي ديگري از قبيل  ها به ضعف كننده در مصاحبه هاي انجام شده، افراد شركت در خالل مصاحبه

عدم تعلق دانشجويان به يك سنت علمي خاص، و عدم آشنايي آنان با مباحث مهم و مطرح در 
يكي از اساتيد . شود اند كه به برخي از اين اظهار نظرها در ادامه اشاره مي جامعه ايران اشاره كرده

: ه با تاكيد بر ضعف دانشجويان در زمينه تعلق به يك سنت علمي خاص معتقد استپيشين دانشگا
اگر در فرايند آموزش تعاملي بين استاد و دانشجو اتفاق بيفتد و اين فرايند كنش متقابل در «

گيري سنت شود و دانشجو از دل اين سنت تربيت شود، هويت هاي آكادميك باعث شكلمحيط
. اين ضعفي است كه اكنون در فضاي روابط استاد و شاگردي حاكم هست. گيرددانشگاهي شكل مي

در اين تعامالت هيچ سنت علمي . من استادم و واحد درسي را بايد پر كنم و دانشجو درس پاس كند
  .»شود خاصي تعريف و نمايان نمي

اسي در شن ها با تأكيد بر ضعف دانشجويان جامعه برخي اساتيد و دانشجويان حاضر در مصاحبه
ايران از نظر آشنايي با تاريخ و مسائل گذشته و امروز جامعه ايراني علت اين امر را كمبود منابع 

ها علل اين امر  رسد با توجه به نتايج حاصل از مصاحبه اما به نظر مي. دانند موجود در اين زمينه مي
شناسي  ر فضاي جامعههاي آموزشي و بحران انگيزه موجود د را بايد در فقدان رقابت در گروه

وجو كرد؛ زيرا عليرغم كمبود منابع از همين منابع اندك نيز چندان استفاده  آكادميك ايران جست
منابع، در «: گونه بيان نموده است يكي از اساتيد دانشگاه نظر خود را در اين زمينه اين. شود نمي
شما نگاه كنيد ما آقاي آصف بيات مثالً . اي خيلي ترجمه شد، اما توليد داخلي خيلي كم استدوره

هاي خياباني، من خواندم، واقعاً به شعف آمدم، در مورد ايران را داريم، كتابي دارد در مورد سياست
  . »شناسي انجام داده بود، در اين حوزه كتاب نداريم ما فقر منابع ايراني داريمبود كار جامعه

اي ديگر به كمبودهاي موجود در  هم از زاويه شناسييكي از دانشجويان كارشناسي ارشد جامعه 
به نظر من «: زمينه منابع مبتني بر تجربه ايران نگريسته و نظر خود را اين گونه بيان نموده است

هاي علمي در مورد خود جامعه ايران است كه شناسي، نبود دادهمسئله اصلي در دروس جامعه
شوند توانايي كساني كه فارغ التحصيل مي. دارد نتيجه همان ضعفي است كه در نظام آموزشي وجود

شوندگان معتقدند پرداختن به جامعه ايراني و  برخي مصاحبه. »كنندتحليل جامعه را كسب نمي
مسائل آن پيش از هر چيز نيازمند وجود فضاي باز آكادميكي است كه در آن سطح تحمل، براي نقد 

رنده اين مسائل به ميزان قابل قبولي رسيده باشد هاي جاري در آن و علل پديد آو جامعه، سياست
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ها اين فضا چندان فراهم  هاي كنوني در ايران به دليل نوع طراحي آن رسد در دانشگاه كه به نظر مي
نبوده است، طبيعي است كه در چنين فضايي جرات و جسارت الزم براي پرداختن به چنين مسائلي 

پيدايش اين فضا تحت تأثير عواملي در برون  1.يابد مي در فضاي آكادميك به ميزان زيادي كاهش
شناسي در ايران است؛ اما از آنجا كه ما در اين مقاله صرفاً به ارزيابي دروني نظام  نظام آموزش جامعه

هاي بيشتر در اين زمينه  پردازيم بحث شناسي فارغ از علل پديدآورنده اين شرايط مي آموزش جامعه
  .  نماييم موكول مي هايي ديگر را به فرصت

  
  هاي دانشجويي نامه كيفيت پايان

شايد بتوان . هاي دانشجويي يكي از مراحل پيوند خوردن آموزش و پژوهش در دانشگاه است نامه پايان
هاي كيفيت سطح علمي، توانايي و انگيزه دانشجويان  ها را يكي از بارزترين شاخص نامه كيفيت پايان

اش به نمايش  نامه هاي خود را در پايان ها و توانايي بخش اعظمي از آموختهدانشجو معموالً . دانست
دهنده ناتواني نظام آموزشي در افزايش سطح  كيفيت در درجه نخست نشان هاي بي نامه پايان. گذارد مي

ي دهنده ناتواني آن در ايجاد انگيزه الزم در دانشجويان برا هاي دانشجويان، در درجه دوم نشان توانايي
دهنده وجود نواقصي جدي در مكانيزم ارزيابي  هايي مناسب و در درجه سوم نشان نامه توليد پايان

اي كه داراي حداقل سطح الزم به عنوان يك  نامه هاست، زيرا در يك فرايند ارزيابي سالم، پايان نامه پايان
به همين . ذيرفته نخواهد شدرساله در مقاطع ارشد و دكتري نيست تا زمان ايجاد اصالحات الزم در آن پ

دهنده سطح كيفي خروجي نظام آموزشي  ها به ميزان زيادي نشان نامه داليل است كه سطح كيفي پايان
در ادامه در گام نخست با توجه به . شناسي به صورت خاص است به صورت عام و نظام آموزش جامعه

شناسي در  هاي دفاع شده در رشته جامعه هنام مطالعات اسنادي انجام شده، گزارشي كمي از وضعيت پايان
هاي گردآوري شده از طريق  ارائه شده و در گام بعد با اتكا به داده 1390تا  1354هاي  فاصله سال

هاي دانشجويي در رشته  نامه هاي انجام شده توصيفي كلي درباره وضعيت پايان نامه و مصاحبه پرسش
  . گردد شناسي ارائه مي جامعه

 1390دهد تا سال  نشان مي 2ود در پايگاه پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايراناطالعات موج
شناسي دفاع و پذيرفته شده است كه اين تعداد شامل  نامه در رشته جامعهپايان 1770در مجموع 

هاي نامهبررسي پايان. هاي دولتي، آزاد اسالمي و پيام نور استهاي دفاع شده در دانشگاه نامه پايان
 

كننده بخشي از واقعيت عدم طرح مسائل جامعه ايراني در  نويسندگان بر اين باورند كه اگرچه فقدان فضاي باز تبيين. 1
اي براي طرح  هاي درس و نپرداختن به مسائل مهم جامعه ايران است، اما از اين واقعيت به عنوان بهانه بسياري از كالس

خوبي براي فرار از كار جدي روي مسائل جامعه ايراني و طرح   اين واقعيت، بهانه. شود مسائل غيرجدي نيز استفاده مي
  . سازد ها فراهم مي آن

2. IranDoc 
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 هاتحصيالت تكميلي بر اساس مواردي چون موضوع، سال انتشار، جنسيت نويسنده و تركيب دانشگاه
ها از نظر سال و جنسيت ارائه  نامه اطالعاتي درباره پايان 3در جدول شماره . صورت پذيرفته است

  . شده است
 

  شناسي هاي جامعهنامهفرواني پايان. 3جدول شماره 

  كلدرصد از   زن  مرد سال
  درصد تعداد درصد تعداد

  4,57  32,09  26  67,90  55  و قبل آن 1354
1355-1358  3962,902337,9 3,5  
1359 -1362  1368,42  631,57 1  
1363 -1366  1470630 1,1  
1367 - 1370  4081,63918,36 2,8  
1371-1374  8077,662322,33 5,8  
1375 -1378  9273,63326,4 7  
1379 -1382  167639837 15  
1383 - 1386  2916012740 18  
1387 - 1390  38554,5332145,46 40  
  1,1 30  708  13  تابي

   38,40  61,60680  1090  فراواني كل
  100  1770  جمع

  )پايگاه پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران: ماخذ(
  

توان اثر برخي تغييرات اجتماعي از  نيز مشخص است مي 3هاي جدول  طور كه در دادههمان
ها  نامه قبيل انقالب، انقالب فرهنگي، جنگ و ساير عوامل را در تعداد و حتي نسبت جنسيتي پايان

بازگشت روند برابري جنسيتي در رشته  3هاي جدول  نكته قابل تأمل ديگر در داده. مشاهده كرد
با توجه به تغييرات  1371تا  1359هاي  به بعد است كه در فاصله سال 1371ناسي از سال ش جامعه

  .  اجتماعي رخ داده در كشور متوقف شده بود –سياسي 
 75,12، 1390تا  1354هاي دفاع شده از پيش از سال  نامه دهد از كل پايان ها نشان مي داده

درصد متعلق به  4,18متعلق به دانشگاه آزاد، درصد  18,92دانشگاه دولتي،  18درصد متعلق به 
هاي  دانشگاه تهران از بين دانشگاه. ها است درصد متعلق به ساير دانشگاه 1,69دانشگاه پيام نور و 

هاي دفاع شده را به خود اختصاص  نامه درصد بيشترين ميزان پايان 17,62مورد و  312دولتي با 
ها در تمامي  نامه نيز مشخص است تعداد دانشجويان و پايان ها طور كه از اين داده همان. داده است
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اي داشته است اما فراستخواه به دقت نشان داده  هاي گذشته از نظر كمي رشد قابل مالحظه سال
با رشد مطلوب همراه ) 1388و  1387ك به فراستخواه، .ر(است كه كيفيت نظام دانشگاهي در ايران 

شناسي در ايران بايد مورد  رگذار بر خروجي نظام آموزش جامعهنبوده است، كه در بررسي علل اث
  .توجه قرار گيرد

  

  شناسي در مقاطع ارشد و دكتريهاي جامعهنامهوضعيت پايان. 4جدول شماره 

  گويه
  دانمنمي  كامال موافقم  موافقم  نظري ندارم  مخالفم  كامال مخالفم

 از 
ين

انگ
مي

5  

داد
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

  

اكثريت 
ها داراي  نامه پايان

كيفيت و استاندارد 
  قابل قبولي هستند

33  16,3  97  48  24  11,9  25  12,4  2  1,0  12  5,9  2,78  

نقش مؤثر بر 
آموزش توانمندي 

  علمي
24  11,9  83  41,1  30  14,9  40  19,8  5  2,5  10  5,0  3,04  

وقت كافي و 
ديالوگ علمي بين 

استاد راهنما و 
  دانشجو

54  26,7  81  40,1  27  13,4  26  12,9  2  1,0  3  1,5  2,52  

وقت كافي و 
ديالوگ علمي بين 

استاد مشاور و 
  دانشجو

69  34,2  80  39,6  21  10,4  16  7,9  3  1,5  3  1,5  3,37  

جديت علمي 
  2,84  4,5  9  2,0  4  15,8  32  16,3  33  38,6  78  18,3  37  نامه داوران پايان

انگيزه يادگيري و 
اخالق علمي در 

نامه  نوشتن پايان
  در دانشجو

43  21,3  92  45,5  26  12,9  21  10,4  6  3,0  5  2,5  2,62  

رعايت استاندارد 
  2,63  4,0  8  0,5  1  6,9  14  16,8  34  43,6  88  22,8  46  علمي در نمره

نامه  كاركرد پايان
  2,75  3,5  7  2,0  4  13,4  27  14,9  30  40,6  82  20,8  42  بخشيدر هويت
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به بررسي وضعيت شناسي ايران  هاي ارسالي براي كنشگران جامعه نامه پرسشهشت گويه 
ها و نتايج  اين گويه. هاي دانشجويي از ديد اساتيد و دانشجويان اختصاص داده شده بود نامه پايان

هاي ارائه شده آن است  در پاسخ نكته قابل تأمل. ارائه شده است 4ها در جدول شماره  حاصل از آن
گويان ارزيابي  نامه درباره توانايي و انگيزه دانشجويان كه پاسخ هاي حاصل از پرسش كه بر خالف داده

ها داشتند، اكثريت قابل توجهي از پاسخگويان ارزيابي  متوسطي از دانشجويان با توجه به اين شاخص
درصد از  64,3طور كه در جدول نيز قابل مشاهده است،  همان. ها ندارند نامه مثبتي از وضعيت پايان

كامالً مخالف » ها داراي كيفيت و استاندارد قابل قبولي هستند نامه پايان«پاسخگويان با اين گويه كه 
  .  اند يا مخالف بوده

نتايج تحليل . بعدي بودن شاخص مدنظر از تحليل عاملي استفاده شده است براي نشان دادن تك
آماره . است» هاي كارشناسي ارشد و دكتري نامه كيفيت پايان«بعدي بودن شاخص  يد تكعاملي مؤ
KMO  ها را تبيين  درصد واريانس گويه 77,7است و عامل مذكور  0,942براي اين شاخص

هاي  نامه ها به پاياننمره گروه طرفه براي مقايسه ميانگين يك تحليل واريانس نتيجه آزمون. كند مي
  . ها استحاكي از تأييد فرض تفاوت ميانگين گروهدانشجويي 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups 

4919.518 5 983.904 6.654 .000 

Within Groups 28979.715 196 147.856   
Total 33899.233 201    

  
ك بخش .ر(شده نيز در راستاي ادبيات موجود در اين زمينه  هاي انجام نتايج حاصل از مصاحبه
سؤاالت مختلفي در . نامه قرار دارد هاي پرسش و نتايج حاصل از گويه) مرور ادبيات همين مقاله
هاي دانشجويي در ابعاد مختلف اختصاص داده شد كه با توجه به  نامه مصاحبه به وضعيت پايان

اما در بخشي از مصاحبه از . شود ها پرداخته مي حاصل از آن كمبود فضا در فرصتي ديگر به نتايج
شوندگان خواسته شد كه با در نظر داشتن كليه موارد، نظر خود را درباره كيفيت كلي  مصاحبه

  . شود ها اشاره مي هاي دانشجويي بيان كنند كه در ادامه به برخي از اين پاسخ نامه پايان
هاي ما هيچ ارزش فكري نداشته و توليد فكر نامهكه پايان نيكي از اساتيد دانشگاه با بيان اي

ها در نامهپايان«: گونه بيان نموده است ها را اين نامه كنند، نظر خود درباره كيفيت كلي پاياننمي
زده و براي رفع تكليف است، و اگر كاربردي فكر كنيم دردي مجموع كمتر داراي نوآوري بوده، كمي

اند كه، توليد فكر نكرده و هيچ ها، موضوعاتي تكرارينامهعمدتاً پايان. كندان نميرا درم از جامعه
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   1.»آيدها بيرون نمي انديشه نويي از آن
ها نظر خود را با ذكر يك نامهشناسان فعال در نشريات عمومي نيز در مورد پايان يكي از جامعه

اسب موضوع مورد بحث نشريه، پيگير چند هفته قبل به تن«: مثال اين گونه توضيح داده است
اي در اين موضوع نامه واسطه معرفي چند نفر به سراغ پايان كارهايي در حيطه پرونده زنان بودم، به

ما كه از موضوع اطالع نداشتيم و تنها . نامه را نگاه كردم، ديدم كه چيزي نبودپايان. رفتم
نامه  دانيم كه پايانبيشتر  از كسي مي خواستيم اطالعي از سوژه كسب كنيم احساس كرديم مي

من ) اي خوب نامه به عنوان پايان(نامه خودم بود، اما  تر از پايانخاصيتنامه بياين پايان... نوشته بود 
وي با بيان مطلب . »توان تعميم داد اما چنين مواردي هم كم نيستنمي. را به آن ارجاع داده بودند

نمايد  ها نيز آن را تأييد مي كاري او نيز هست و نتايج حاصل از مصاحبهزير كه برخاسته از تجربه 
ها از نظر كيفي و كاربردي در وضعيت چندان مناسبي  نامه دانند كه پايان معتقد است اساتيد نيز مي

شناسي خواستم در مورد موضوعات ها شده كه خودم از اساتيد جامعهخيلي وقت«: قرار ندارند
هايي در زمينه اين موضوع وجود دارد، اما شما  نامه گويند اگرچه پايان كنند، ميخاصي به من كمك 

ها را بخوانيد يا با چند نفر صحبت كنيد بهتر از اين است كه در كتابخانه صبح تا شب اگر اين كتاب
انند تو نمي ها چندان نامهدانند پايان اين يعني احتماالً مي. ها را بخوانيد نامه بنشينيد و پايان

  .»كننده باشند كمك
ها نامهيكي از اساتيد دانشگاه در تهران در همين راستا بخشي از توليدات معيوب در حوزه پايان

صنعت «وي در اين زمينه به . داند گرايي موجود در جامعه ايران مي را برآمده از تفكر بازاري و مدرك
: داندهاي غيرعلمي دانشجويان مير را مشغلهاشاره نموده و بخشي از دليل اين ام» نويسي نامهپايان

 ادارات هستند، به متعلق اساساً شوندمي فضا اين وارد كه دكتري دانشجويان از زيادي بخش«
 تعداد همان به امروز و است دكتري بودن دانشجوي بدهند انجام توانند نمي كه كاري تنها اند و شاغل

 بينيممي را هايي آدم دارد، وجود اعتياد نام به ايمسئله گوييممي و بينيممي معتاد در اطرافمان كه
يكي از اساتيد سابق دانشگاه و فعال در عرصه . »نويسند مي برايشان ديگران  را شاننامه پايان كه

شناسي در  نظام آموزش جامعه نامه دانشجويان را آخرين حلقه از چرخه معيوب خرده عمومي، پايان
تكرار مكررات است، مبتني بر «: گونه بيان نموده است ر خود را در اين زمينه اينايران دانسته و نظ

  . »همان فرايند ضعف آموزش، ضعف پژوهش، ضعف دانشجوست
شناسي  هاي جامعه نامه هاي حاصل از ادبيات موجود درباره وضعيت پايان كنار هم قرار دادن داده

 
. مشخصي نيستنامه كارشناسي ارشد الزاماً براي خلق ايده نو يا استفاده كاربردي  نويسندگان بر اين باورند كه پايان. 1

پذيري علمي و تبديل كردن فرد به بخشي از اجتماع علمي  نامه كارشناسي ارشد بيشتر كاركردي در راستاي جامعه پايان
  . در ضمن بايد شيوه يادگيري پژوهش و كسب شخصيت پژوهشي را در فرد تسهيل كند. دارد
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نامه و  هاي گردآوري شده از طريق پرسش داده، )ك بخش مرور ادبيات همين مقاله.ر(در ايران 
هاي توليدشده در نظام آموزش  نامه دهد كه كيفيت كلي پايان هاي انجام شده نشان مي مصاحبه
از سوي ديگر به دليل صوري شدن . بخش نيست شناسي از منظر كنشگران درون اين نظام رضايت جامعه

دهي  ، و دقيق نبودن فرايند نمره)1380فاضلي، : درنگاه كنيد به تحليل مراسم دفاعيه (جلسات دفاع 
نامه و  اساتيد بنا به داليل گوناگون كه در فرصتي ديگر به آن پرداخته خواهد شد، صرف دفاع از پايان

    .نامه باشد تواند لزوماً بيانگر كيفيت مناسب پايان اي باال در شرايط كنوني نمي حتي اخذ نمره
ها و  ت، تا حدود زيادي با مطالبي كه در بخش پيشين درباره انگيزهمطالب نقل شده در اين قسم

توان از دانشجوياني كه از نظر سطح  به عبارتي نمي. هاي دانشجويان ارائه شد همخواني دارد توانايي
توانايي، انگيزه و انرژي احساسي از منظر كنشگران در ون اين نظام آموزشي در وضعيت چندان 

اگرچه اين . هايي با كيفيت مناسب بنويسند ها و رساله نامه انتظار داشت پايان مناسبي قرار ندارند
نامه باكيفيت چيست و بايد داراي چه مشخصاتي باشد موضوعي مهم و قابل تأمل  موضوع كه پايان

گويان و افراد  ها را به دانش عمومي پاسخ نامه است، اما ما در اين قسمت معيار سطح كيفي پايان
نامه باكيفيت دارند  ها واگذار كرديم تا با توجه به هر آنچه كه در ذهن خود از پايان مصاحبهحاضر در 

هاي موجود قضاوت نمايند؛ كه نتايج حاصل وضعيت چندان مناسبي را  نامه درباره كيفيت كلي پايان
  . دهد در اين زمينه نشان نمي

ها از سوي اساتيد و  همه آنالبته تمامي مطالب و انتقادات طرح شده در اين مقاله كه 
هاي مختلف كشور بيان شده است، به  شناسي دانشگاه هاي آموزش جامعه دانشجويان حاضر در گروه

شناسي  هاي برخي از اساتيد و دانشجويان جامعه ها و خدمات و موفقيت گرفتن توانايي  معناي ناديده
شناسي در ايران، كم نيستند،  زش جامعهاساتيد و دانشجويان فعال و توانا در درون نظام آمو. نيست

كه ناشي از  ها بيش از آن هاي آن كنند موفقيت شوندگان تأكيد مي اما همان گونه كه برخي مصاحبه
ها،  شناسي در ايران و قواعد هنجاري حاكم بر آن باشد حاصل تالش كارآمدي نظام آموزش جامعه

  . هاي فردي خود آنان است ها و توانايي كوشش
  

  گيري جهنتي
جاني علوم  شناسي كم آسيب: مردگي، ممد حيات آكادمي«اي با عنوان  محمد فاضلي در مقاله

خصيصه به شرح زير براي  9جاني،  در تعريف كم) 89 :1394فاضلي، (» اجتماعي در آكادمي ايران
 : آكادمي علوم اجتماعي در ايران ارائه كرده است

 . يزاننده و مملو از هيجان و شور آموختن نيستندهاي درس براي دانشجويان برانگ كالس .1

ها معطوف به مسائل واقعي جامعه ايران نيستند يا به اندازه كافي از حد  مباحث كالس .2
 . روند چه درك متعارف شهروندان قادر به شناخت آن است فراتر نمي آن
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تفاوتي  چگالي كنش علمي فعاالنه در اجتماع علمي اساتيد بسيار رقيق و گاه توأم با بي .3
 . محض استادان نسبت به يكديگر است

اي و كنشگري  مشاركت اجتماعي اكثريت قاطعي از اساتيد در فضاي اجتماعي، رسانه .4
 . انديشمندانه، بسيار اندك يا هيچ است

ها و  اند ولي كالس الملل ايران عوض شده ط بينمسائل جامعه، اقتصاد، سياست و رواب .5
تغييري  –شود  هايي كه منتشر مي و نه الزاماً فضاي روشنفكري يا كتاب –ها در سطح آكادمي  حرف

يابند  انبوهي از مخاطبان نه ايده نويي مي. ها كاسته شده است ها براي پرداختن به آن نكرده و انگيزه
 . بينند و نه شوري در استادان مي

ارتقا مرتبه هدف است و ملزومات آن انتشار . اند آكادمي و مستأجرانش بسيار بوروكرات شده .6
مقاالت و كتبي است كه گاه نبودشان براي كاستن از مصرف كاغذ و در نتيجه كاهش قطع درختان 

 . و مقابله با تغييرات آب و هوايي مفيدتر است

اي از تغيير؛ نه  ن نظم دارند و نه انگارهشناسي نه سوداي تبيي كثيري از كنشگران جامعه .7
قدر  شناسي همان اند نه نگران روند تحوالت اجتماعي؛ به افت كيفي آموزش جامعه مشغول نظريه دل

 . انديشند هاي قطبي نمي كنند كه به اندازه گرم شدن كره زمين و اثر آن بر خرس فكر نمي

. هاي كالسيك و متأخر به يك اندازه قطع است ارتباط كنشگران اجتماع علمي با كتاب .8
شناختي در پژوهش  هاي روش جهان والرستاين، و پيشرفت-اقتصاد و جامعه ماكس وبر، نظريه نظام

 . شوند تطبيقي به يك اندازه خوانده نمي

حب عالئق علمي نيستند هايي است كه دانشجويانش صا نامه مشغولي اصلي نگارش پايان دل .9
كه در  ها و اين نامه شان نيز بيش از محتواي پايان استادان. اند جا پناه آمده بلكه از بد حادثه به اين

كنند، به همان انتشار مقاله مشترك و داستان ارتقا  دنياي نظر و عمل چه سهمي خلق مي
اي از داستان  ها را به صحنه ي از آنسال قبل جلسه دفاعيه كثير 14هايي كه  نامه پايان. انديشند مي

كاري،  دانشجويي كه تحت فشار زمان، كم. پادشاه لخت هانس كريستين آندرسن تشبيه كردم
اش  نامه داند كه پايان توجهي استاد راهنما و عوامل ديگر، خود مي هاي علمي، بي صوري بودن روال

استاد راهنما و مشاور هم . افزايد ميكند و چيزي بر هويتش ن اي برايش فراهم نمي هيچ اندوخته
اما در توافقي بين همه كنشگران، مراسم با دقت و جزئيات برگزار . دانند دانند، داوران هم مي مي
شوند و يك كنشگر ديگر، مرده  اثر، شيريني و گل رد و بدل مي شود، تمجيدها، نقدهاي اغلب بي مي

فقط كودك جسوري نيست كه فرياد بكشد اين . هويت و بدون برنامه پژوهشي شود، بي زاده مي
  .پادشاه لخت است
و مصاحبه با كنشگران   نامه شده در اين مقاله بر مبناي مرور ادبيات، تحليل پرسش بررسي انجام

جاني آكادمي علوم اجتماعي را مستند  شناسي بخش مهمي از ادعاي فاضلي درباره كم جامعه
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كه البته سطح  –شناسي  هاي رشته جامعه يت فعلي خروجيدهد وضع اين مقاله نشان مي. سازد مي
جاني  ممد همان كم –طور كلي وضعيت نامناسبي دارند  ها يك اندازه نيست اما به كيفي همه آن
اين بررسي با در نظر داشتن معيارهايي چون سطح توانايي و انگيزه دانشجويان . آكادمي است

اساتيد و (ها و از منظر كنشگران درون اين نظام  هاي آن نامه شناسي و كيفيت پايان جامعه
نظامي از  شناسي در ايران به منزله خرده تصويري از وضعيت خروجي آموزش جامعه) دانشجويان

كند و نتايج حاصل بيانگر آن است كه از منظر كنشگران درون اين نظام  نظام آموزش عالي ارائه مي
جه به دو شاخص طرح شده از وضعيت چندان مناسبي هاي آن با تو خروجي) اساتيد و دانشجويان(

هايي به نسل بعدي كنشگران بدل شده و در  بديهي است كه چنين خروجي. برخوردار نيستند
ها، نسل بعدي  اين خروجي. كنند وضعيت نامساعدتري را ايجاد مي» شونده خودتقويت«اي  چرخه

انتظار و تعريف جامعه و نخبگان از كننده سطح كلي  چنين تعريف شناسي و هم استادان جامعه
  . شناسي ايران است جامعه

يابد كه بدانيم بر اساس برخي اظهارنظرهاي رسمي  اين موضوع هنگامي اهميت بيشتري مي
هزينه تربيت و آموزش يك دانشجو براي دولت از مقطع كارشناسي تا پايان مقطع ) 1389سليمي، (

شناسي،  ت كه در صورت ناكارآمدي نظام آموزش جامعهميليون تومان اس 50دكتري رقمي بيش از 
كه در قالب  اي از اين هزينه بدون آن باشد، بخش عمده كه با توجه به نتايج حاصل امري محتمل مي

توان معيارهاي ديگري براي  اگرچه مي. هاي انساني توانا به جامعه بازگردد تلف خواهد شد سرمايه
تفاوتي براي كسب آگاهي نسبت به وضعيت آن انتخاب هاي م سنجش خروجي اين نظام و روش

رسد معيارهاي انتخاب شده و روش به كار گرفته شده در اين مقاله الاقل براي  نمود اما به نظر مي
تاكيد اساسي اين مقاله . اي كلي درباره وضعيت خروجي اين نظام آموزشي كفايت نمايد كسب آگاهي

باشد كه بخش قابل  هاي آموزشي در كشور مي ي خرده نظامها بر ضرورت توجه به ارزيابي خروجي
ها اختصاص داده شده و در صورت ناكارآمدي از بين رفته و در قالب  توجهي از بودجه كشور به آن

منابع انساني كارآمد به كشور باز نخواهد گشت اين موضوع با توجه به روند رو به گسترش پذيرش 
و اوايل دهه  80مقاطع كارداني و كارشناسي آغاز و در اواخر دهه و در  70دانشجو كه از اوايل دهه 

  .گردد به مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري رسيده است از ضرورتي دو چندان برخوردار مي 90
شناسي در ايران از منظر  نامناسب بودن وضعيت خروجي نظام آموزش دانشگاهي جامعه

هاي  نظام آموزشي نبوده و ساير خرده نظام ه اين خردهكنشگران درون آن، كه البته احتماال منحصر ب
آموزشي ديگر نيز كم و بيش از شرايطي نسبتا مشابه برخوردارند، لزوم پرداختن به علل اثرگذار بر 

بديهي . نمايد پاسخ نه چندان مناسب اين نظام را جهت جلوگيري از اتالف منابع ملي ضروري مي
اي از عوامل درون و برون نظامي  اسب كنوني حاصل مجموعهاست كه پيدايش خروجي نه چندان من

  .       است كه در فرصتي ديگر به آن پرداخته خواهد شد
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