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چکیده
تحميك حبضش ثب هَضَؿ ثشسػي خبیگبُ اختوبفي فشٌّگي اػبتيذ فلَم اختوبفي ؿىل گشفتِ اػت.
چبسچَة ًؾشي ایي تحميك ثش اػبع الگَي تئَسیه ٍ هفَْهي پيش ثَسدیَ دس خلَف تقبهل ػبختبس ٍ
فبهليت (هيذاى داًـگبُ ٍ اػبتيذ ثِ فٌَاى وٌؾگشاى فلوي) اػتَاس اػت .دس ایي ساػتب ،هتغيشّبي
خبهقِؿٌبختي هغشح دس پظٍّؾ ،ؿبهل تقبهل فلوي ،ػشهبیِ فشٌّگي ٍ ًحَُ تَليذ ٍ اًتـبس آثبس فلوي ٍ
فضبي داًـگبُ ثِ فٌَاى ػوجل اختوبؿ فلوي اػتبداى اػتّ .ذف تحميك اص ًَؿ وبسثشدي ٍ ثش حؼت
هبّيت ًيض هغبلقِاي تَكيفي -تحليلي اػت .خبهقِ آهبسي تحميك ؿبهل وليِ افضبي ّيبت فلوي سؿتِ
فلَم اختوبفي ؿبغل دس داًـگبُّبي دٍلتي ؿْش تْشاى اػت وِ تقذاد ً 151فش اص آىّب ثِ سٍؽ توبم
ؿوبسي اًتخبة ٍ هَسد هغبلقِ لشاس گشفتٌذً .تبیح حبوي اص آى اػت وِ ثشخي اص فشكِّبي فشٌّگي
هَخَد دس خبهقِ هب كشفبً هبّيتي فلوي ًذاسد ٍ فضبي اختوبفي هَخَد دس داًـگبُ ّوَاسُ ؿشایظ تَليذ
فلن سا فشاّن ًوي وٌذ؛ ثِ عَسي وِ تَليذات فلوي ٍ دػتبٍسدّبي پظٍّـي اػتبداى داًـگبُ دس ایشاى
ثيـتش ثِكَست غيش خوقي دس لبلت گشٍُّبي وَچه دٍ یب ػِ ًفشُ تْيِ ٍ هٌتـش هيؿَد .ثب تَخِ ثِ
ؿَاّذ تدشثي هَخَد ،اػتٌجبط هيگشدد وِ دس ایشاى ،سٍاثظ ٍ تقبهالت اػبتيذ دس فضبي فشٌّگي ٍ فلوي
دس ػغح خشد دس ٍضقيت گزاس تغييش ؿىل ٍ هبّيت اػت.
واژگان کلیدی :اختوبؿ فلوي ،تَليذآثبس فلوي ،افضبي ّيإت فلوي ،هيذاى داًـگبُ ،تقبهل فشٌّگي.

 -1فضَ ّيأت فلوي داًـگبُ پيبم ًَس ،تْشاى ،ایشاىًَ( .یؼٌذُ هؼئٍَل).
 -2داًـيبس گشٍُ فلَم اختوبفي داًـگبُ پيبم ًَس  ،تْشاى ،ایشاى
 -3اػتبد گشٍُ خبهقِؿٌبػي داًـگبُ ؿْيذ چوشاى اَّاص ،ایشاى
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هقدهِ

اص آًدب وِ پَیبیي ٍسؿذ فلن دس یه وـَس ٍ دس خْبى هٌَط ثِ تمَیت "ًؾبم اختوبفي فلن" اػت
ایي اهش ثِ ػجت اًؼدبم وبسگضاساى فلن اهىبى پزیش اػت؛ الجتِ تحمك اًؼدبم اختوبفي فٌبكش ٍ
گشٍُ ّبي فقبل دس فلن هٌَط ثِ خلك ػبصٍوبس وٌتشل اختوبفي ،تضويي وبسآهذي فٌبكش ٍ استجبط هيبى
آًْبػت .صیشا ًؾبم اختوبفي فلن ًيض ثِ هثبثِ ّش ًؾبم هـبثْيً ،يبصهٌذتمؼين وبس ،خبیگبُّبیي ثشاي
خبهقِپزیش وشدى افشاد ٍ ساّىبسّبیي ثشاي تَصیـ هٌبثـ ٍ لذست اػت .ایي ًؾبم ثبیذ ثتَاًذ تالؽّب ٍ
تىبپَي اختوبفي سا ثِ ًحَي ّذایت وٌذ وِ ػبلّبي ثقذ هحلَل ًْبیي آى هَخت سؿذ ٍ پيـشفت
فشدي ٍ خوقي گشددً .ؾبم اختوبفي فلنً ،يبصهٌذ ًؾوي اػت وِ دس آى وٌؾّبي اػتشاتظیه هجٌي ثش
هحبػجِ هملذّذفوٌذ ٍ استمبئ داًؾ عشاحي ؿَد؛ چٌبًچِ ًْبد فلن هؼتمل ثبؿذ ،عجقب وٌؾّبي فلوي
ّن ثِ ًؾن خبكي هٌتْي ؿذُ ٍ دسًْبیت تَػقِ ٍ سًٍك ًؾبم فلوي هٌدش ثِ پيـشفت ٍ تغييش ول
خبهقِ خَاّذ ؿذ (.)Tavakol, 2004: 19
هشاوض آهَصؽ فبلي ًيض ثِ لحبػ سػبلت هْن خَد دس تشثيت ًيشٍي اًؼبًي هتخلق ،داًؾپظٍُ
ٍوبسآهذ ًمؾ ثؼضایي سا ثِفْذُ داسًذ .داًـگبُ ثِفٌَاى سوي هْن آهَصؽ فبلي ًمؾ صیبدي سا دس هؼيش
تقبلي ٍ تىبهل خبهقِ ایفبء هيوٌذّ .وچٌيي تؼْيلگش دػتيبثي ثِ تَػقِ ٍ غٌبي داًؾ ٍ افتالي
فشٌّگ وـَس اػت .داًـگبُ دس ساع هشاوض فلوي تحميمبتي وـَس ،خبیگبُ اكلي فقبليت ّبي آهَصؿي-
پظٍّـي اػت .چٌبًچِ ثَسدیَ هيگَیذ« :هؼتملتشیي هيذاى ،هيذاى فلوي داًـگبُ اػت .ػشهبیِي اكلي
دس ایي هيذاى فلوي ًِ ،تَليذ گضاسُّبي هقتجش ثلىِ تَاًبیي ػخي گفتي ٍ فول وشدى هـشٍفي اػت وِ
ثِ كَست اختوبفي سػويت یبفتِ اػت (.)Bourdieu, 2005: 12
ثِ ًؾش هيسػذ وِ استجبط ٍ1تقبهل 2ثيي داًـوٌذاى ثِفٌَاى پبیِگزاساى ٍ وبسگضاساى فقبليتّبي
فلوي اهشي اختٌبةًبپزیشاػت ،ایي سٍاثظ ؿبهل خبهقِپزیشي فلوي ،گفتوبى فلوي ،هـبسوت دس
اًدويّبي فشٌّگيٌّ -شي ٍ فقبليتّبي تحميمبتي ٍ غيشُ اػت وِ هَاسد فَقالزوش ثِ گؼتشؽ ػشهبیِ
فشٌّگي وبدسفلوي داًـگبُ ووه هيوٌذ.
لبلتّبي گًَبگَى استجبعبت ٍ هـبسوت اػبتيذ دس حَصُ داًـگبُ افن اص ؿىلگيشي ؿجىِّبي
گشٍّي سػوي یب غيش سػوي دس فضبي داًـگبُّ ،وفىشي حشفِاي ٍ تقبهل في هبثيي وبدس فلوي هشاوض
آهَصؽ فبلي هيثبیؼت دسن ٍ ؿٌبختِ ؿَد ( .)Sharepour, 2007: 20صیشا ّوىبسيّب ٍ فقبليتّبي
گشٍّي دس وٌبس ػيبػت فلوي -پظٍّـي خبهقِ ،خَد ثِ سًٍك تَليذات فلوي ٍ ًيض ثِ تَػقِ فلوي
1- Relation
2- Interaction
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دسػغح والى هٌدش هيگشدد ( .)Mohseni, 1992: 21ثذیيػبى ،دس هيیبثين وِ وبدس فلوي داًـگبُ
لـشي هَثش ٍ تقيييوٌٌذُ دس فشكِ داًؾ ّؼتٌذ ٍ لذست آىّب ثِ ػشهبیِ فلويؿبى ٍاثؼتِ اػت؛ پغ
ضشٍست داسد وِ لبثليتّب ٍ دػتبٍسدّبي فلوي سٍؿٌفىشاى دس ایي حَصُ ثِعَس فلوي ٍ فيٌي هَسد
اسصؿيبثي لشاس گيشد.
دس ایي ػبختبس ًِ تٌْب ثبصدُ فىشي ٍ تدشثي اػتبداى داًـگبُ ثلىِ خظ هـيّبي حشفِاي آىّب ًيض
لبثل ثشسػي اػتّ .نچٌيي ،استجبعبت فشٌّگي اػبتيذ خَد ثخـي اص صًذگي حشفِاي آًْبػت ٍ تقبهالت
فلوي سایح ثيي افضبي اختوبؿ فلوي ًيض خَد هتإثش اص خبهقِپزیشي فلوي تلمي هيؿَد .ثِ ًؾش
ّبگؼتشٍم" 1خبهقِپزیشي داًـوٌذاى" خَد دس تَليذ فلن ًمؾ ثؼضایي داسد؛ صیشا افضب دس فشآیٌذ
خبهقِپزیشي ثِعَس هَثشي یبد هيگيشًذ وِ چگًَِ هٌبػجبت ثيي فشدي خَد سادس هحيظ آوبدهيه حفؼ ٍ
تمَیت وٌٌذ (ّ .)Hagstrom, 1965: 145وچٌيي ثِ ثيبى وبليٌض ،تقبهالت ثيي فشدي افضبي فلوي
خضٍ ضشٍستّبي سػبلت آىّب هحؼَة هيؿَد ٍ تذاٍم ایي سٍاثظ خَد ثِ تَليذ فلن ووه صیبدي
هيوٌذ ،ضوي آًىِ ًتبیح اختوبفي ّن دس ثشداسد (.)Collins, 2000: 220
2
ایي اهش هؼلن اػت وِ تقبهالت فشٌّگي ٍ سٍاثظ فلوي خَد ،ثيهبیِ "اختوبؿ فلوي " داًـوٌذاى
اػت؛ ثذیيػبى وِ ثب هغبلقِ ٍ ؿٌبػبیي اثقبد سٍاثظ اختوبفي ٍ حشفِاي اػبتيذ هيتَاى ثِ ون ٍ ويف
اختوبؿ فلوي پي ثشد .ثب تَخِ ثِ ؿَاّذ هَخَد دسهيیبثين وِ اػبتيذ فلَم اختوبفي وِ هيثبیؼت
هلذالي اص خبهقِ فلوي افشاد ّن سؿتِ ثبؿٌذ آىگًَِ وِ هغلَة اػت اص هـبسوت ٍ ّوىبسي چـوگيش ٍ
فقبالًِ اي ثشخَسداس ًيؼتٌذ.
دس تحميك حبضش تالؽ هيؿَد وِ ثب اتىب ثِ دیذگبُّبي خبهقِؿٌبختي پيش ثَسدیَ ٍ ّوفىشاًؾ دس
چبسچَة هجبحث خبهقِؿٌبػي فلن ثِ ثشسػي ًگشؽ افضبي فلوي ًؼجت ثِ استجبط ثيي فضبي
فشٌّگي -اختوبفي داًـگبُ ثشفولىشد تخللي اػبتيذ فقبل پشداختِ ؿَد تب استجبط ثيي هيذاى داًـگبُ
ثب دػتبٍسد فىشي ٍ تدشثي آىّب ؿٌبختِ ٍ تجييي ؿَد .ثِعَس اخقّ ،ذف آى اػت تب ًمؾ اػبتيذ فلَم
اختوبفي دس تَليذ ٍ ًـش داًؾ هقلَم گشدد .دس یه خولِ ّذف تحميك حبضش فجبست اػت اص ثشسػي ٍ
تحليل صهيٌِّبي اختوبفي تَليذ داًؾ تَػظ اػبتيذ داًـگبُ تب استجبط ثيي دٍ همَلِ فضبي حبون دس
اختوبؿ فلوي ٍ آثبسفىشي ٍ فلوي هٌتـشُ اػبتيذ دس حَصُ آوبدهيه تجييي گشدد .ثش ایي اػبع،
پشػؾّبي اكلي ایي پظٍّؾ فجبستاًذ اص:
 اػبتيذ داًـگبُ دس اختوبؿ فلوي سؿتِ فلَم اختوبفي ثب چِ هؼبئلي هَاخِاًذ؟ چِ استجبعي ثيي هَلقيت اػبتيذ دس اختوبؿ فلوي داًـگبُ ٍ ًحَُ تَليذ ٍ فشضِ آثبس فلوي سؿتِفلَم اختوبفي ٍخَد داسد؟
1- Hagstrom
2- Scientific Community
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هشٍسي ثش هغبلقبت كَست گشفتِ دس حَصُي خبهقِؿٌبػي فلن دس ایشاى ،حبوي اص آى اػت ایي
هغبلقبت ثب سٍیىشدّبي ٌّدبسي ( (Ebrahimi, 1991, Gazitabatabaie & vedadhir, 2000یب
سٍیىشد ػبختي وبسوشدي ) )Fazeli, 2007 & Ghaneirad, 1999كَست گشفتِ اػت .الجتِ
) (Rabbani, 2009ثب سٍیىشدي ػبختي وبسوشدي فالٍُ ثش ثشسػي ػبصهبى دسًٍي فلوي خبهقِؿٌبػي،
ثش تقبهالت فلن ثب ػبیش ًْبدّبي اختوبفي تبويذ داسد ٍ ثش ّويي هجٌب هَاًـ ایي تقبهالت ٍ دس ًتيدِ سؿذ
خبهقِؿٌبػي دس ایشاى سا دس چٌذیي ػغح هَسد ؿٌبػبیي لشاس هيدّذ.
دس هغبلقبت پيـيي ،ثِ دليل هبّيت سٍیىشدّبي هَسد اػتفبدُ دس آىّب" ،ثِ پذیذُّبي خشد دس فضبي
فلن" تَخِ اًذوي ؿذُاػت .دس ایي حيي ،تَخِ ثِ "تقبهالت وٌؾگشاى فضبي فلن ٍ ػشهبیِ فلوي
ًبؿي اص آى" ثِفٌَاى یىي اص هْنتشیي پذیذُّبي خشد دس فضبي فلن هيضاى ووتشي اص تَخِ سا ثِ خَد
هجزٍل داؿتِ اػت.
خَادي ( ) 2012دس تحميمي ثب سٍیىشدي وبسوشدگشایبًِ ،اص ػغح پبیيي استجبعبت فلوي دس ثيي اػبتيذ
گضاسؽ هيدّذ ٍ هقتمذ اػت ػغح ًبصل استجبعبت فلوي ًَفي اًمغبؿ ًؼل داًـگبّي دس فضبي فلَم
اختوبفي ایشاى سا ثِ ٍخَد آٍسدُ اػتٍ .ي ثشاي حل ایي هقضل تَػقِ ّوىبسيّبي فلوي سا ثيي اػبتيذ
تَكيِ هيوٌذ.
تحميمبت دیگش دسػبلّبي دیگش ،ثش ّويي هؼئلِ تبويذ داسًذ؛ چٌبًچِ یبفتِّبي ( Ghaneirad,
ً )2006ـبى هيدّذ فقبليتّبي فلوي فقبالى فضبي فلَم اختوبفي فوَهب ثِ كَست فشدي ٍ حذاوثش
دس گشٍُّبي دًٍفشُ كَست هيگيشدّ .نكذا ثب ایي هحمميي ) (Irshad, 2008دس همبلِاي ثب فٌَاى
"خبهقِ فلوي ،سٍاثظ فلوي ٍ ّن تبليفي" ،ثِ هؼئلِ ّوىبسيّبي فلوي ،ثِ هثبثِ ّؼتِ اكلي خبهقِ
فلوي ٍ هَتَس پيـشفت فلن ،تبويذ هيوٌٌذ .ثِ ثبٍس آًْب ،تقبهالت في هبثيي اػبتيذ چِ ثِ كَست غيش
سػوي ٍ ،چِ ثِ ؿىل هذسى ٍ ػٌتيّ ،ن دس داخل سؿتِ ٍ ّن دس ثيي سؿتِّب استمبء ويفيت فقبليت
فلوي ،هقشفي ٍ تشٍیح یبفتِّبي فلوي ،اًتـبس آىّب ٍ دس ول ػبصهبىدّي داًؾ سا دس پي داسد .دس ایي
ثيي ّوىبسيّبي فلوي دس لبلت پذیذُ تبليف هـتشن (ّن تإليفي) اص اّويت ؿبیبى تَخْي ثشخَسداس
اػت چشاوِ دسدِّّبي اخيش ؿىل ٍ خْت فقبليتّبي فلوي ثِ گًَِاي اػت وِ ًيبصهٌذ اؿتشانگزاسي
هْبستّب ٍ تخلقّبػت (.)Chitsaz, 2008
دس هغبلقِاي هتفبٍت ثب اتىب ثِ سٍیىشد ثَسدیَیي ،ثِ ثشسػي هيذاى فلَم اختوبفي پشداختِ ٍ ػبختبس
ٍ لَافذ آى سا دچبس ضقف آوبدهيه هيداًذ .یبفتِّبي ایي هحمك ًـبى هيدّذ وِ استجبط فلَم اختوبفي
آوبدهيه ثب ػيبػت گزاسي دٍلتي ٍ ٍاثؼتگي آى ثِ هٌبثـ هبلي دٍلت ،خَد فلت اكلي اّويتیبثي ػشهبیِ
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التلبدي دس هيذاى فلَم اختوبفي داًـگبّي اػت وِ ًتيدِ ایي اهش وناّويت ؿذى سلبثت ثشػش ػشهبیِ
ًوبدیي ٍ ػشاًدبم ضقف دس ؿىلگيشي ٍ تثجيت اختوبؿ فلوي اػبتيذ فلَم اختوبفي دس ایشاى اػت.
الگَي ًؾشي تحميك حبضش ثش هحَس ًؾشیِ خبهقِؿٌبختي پيش ثَسدیَ ،اػتَاس ؿذُ اػتٍ .ي ثِ فٌَاى
یه خبهقِؿٌبع ًؾشات هتقذد ٍ گًَبگًَي سا هغشح وشدُ وِ دس ایي پظٍّؾ كشفب دیذگبُّبي ٍي دس
خبهقِؿٌبػي فلن هَسد ثشسػي لشاس هيگيشد .اص دیذ ثَسدیَ ،حَصُ فلن یه ًؾبم اختوبفي اػت هبًٌذ
دیگش ًؾبم ّبي اختوبفي وِ دس آى اثقبدي چَى لذست ،ػشهبیِ ،هجبسصُ ثشاي تغييش سٍاثظ ٍ غيشُ ٍخَد
داسد .فقبليت فلوي تحت تبثيش توبم فَاهل هزوَس ؿىل هيگيشد (ّ .)Gibbons, 1994: 90وؼَ ثب
ثَسدیَ ،هقتمذ اػت وِ هيذاىّبي اختوبفي  -فشٌّگي دس اهش تَليذ فلن ّن ًمؾ داسًذ .اهب ایي
فقبليت ّب ثيـتش خبف هيذاى فلوي اػت .ثِ ًؾش ثَسدیَّ ،ن داًـگبُ ،یىي اص هيذاىّبي فشٌّگي-
اختوبفي اػت وِ دس آى فبهالى اًؼبًي ،ثشاي وؼت تـخق ٍ خبیگبُ دس ػلؼلِهشاتت داًـگبّي ثؼيبس
تالؽ هيوٌٌذ .یىي اص ایي ساّجشدّب هغبلقِ ٍ تحميك اػت چيضي وِ ثقٌَاى یىي اص ٍؽبیف وٌؾگش
فلوي تلمي هيؿَد .الجتِ اػبتيذ تحت لَاي فقبليت فلوي اغشام دیگشي ّن خؼتدَ هيوٌٌذ؛ صیشا
داًـگبُ فالٍُ ثش تَليذ فلن ،دػتبٍسدّبي دیگشي هبًٌذ وؼت هٌبكت اختوبفي ٍ ػيبػي ثشاي افضبیؾ
ثِ اسهغبى هي آٍسد وِ ًَؿ دٍم هحلَل داًـگبًُ ،يبص ثِ فىش ٍ اًذیـِ ٍ ًَآٍسي ًذاسد ثلىِ عي تقبهالت
ٍ ثذُ ثؼتبىّبي خبف اختوبفي ٍ ػيب ػي وؼت هيؿَد .هدوَؿ دػتبٍسدّبي ّش وٌؾگش فلوي هٌدش
ثِ وؼت "لذست داًـگبّي" هيؿَد (.)Bourdieu, 2002: 129
ثَسدیَ ،داًـگبُ سا هيذاًي هيداًذ وِ دس ثشداسًذُ هدوَفِاي اص خبیگبُّب ٍ هَلقيتّبػت ٍ ػشهبیِ
افشاد دس ایي هيذاى ثِ هيضاى ثْشُهٌذي ٍ تقلك آىّب ثِ آى هَلقيتّب ؿىل هيگيشد .ثذیي كَست وِ
توبم فٌبكش ٍ اخضاء هَخَد دس هيذاى داًـگبُ افن اص افشاد ،سٍیِّب ،الگَّب ٍ سٍاثظ ثيي فشدي ٍ
ّوىبسيّبي گشٍّي ٍ غيشُّ ،وِ ثيهبیِ اختوبؿ فلوي داًـگبّيبى سا فشاّن هيػبصدّ .وچٌيي ،اًَاؿ
ػشهبیِّبي اختوبفي ،التلبدي ،ػيبػي ٍ فشٌّگي هؼتتش دس هيذاى داًـگبُ ،دس تىَیي ٍ اػتحىبم
اختوبؿ فلوي اػتبداى ًمؾ داسًذّ .ش چٌذ دس ایي خلَف هَلىي ًيض ًؾشغيش هـبثِ اي دس خلَف
فقبليت فلوي داًـوٌذاى اسایِ هيوٌذ (.)Mulkay, 1981: 230
ثذیيػبى ،ثب الْبم اص دیذگبُّبي خبهقِؿٌبختي ثَسدیَ ،هيتَاى تدلي اختوبؿ فلوي سا افضبي ّيبت
فلوي دس هحيظ داًـگبُ تشػين ًوَد .اختوبؿ فلوي ،یه تـىل حشفِاي ٍ خَدخَؽ هتىي ثش اًَاؿ
ػشهبیِّبي هَخَد دس هيذاى داًـگبُ اػت وِ ّش یه دس تمَیت یب تضقيف ػبیش ػشهبیِ ّب هَثشًذ؛ اهب
دٍ ًَؿ ػشهبیِ اختوبفي ٍ ػشهبیِ فشٌّگي سا هيتَاى پذیذ آٍسًذُ اختوبؿ فلوي ٍ تحىينوٌٌذُ داًؼت،
ثِ عَسي وِ استجبط خذي ثيي ایي ػشهبیِّب ٍ اختوبؿ فلوي ٍخَد داسد .ثٌبثشایي ،ثشاي ؿٌبخت اختوبؿ
فلوي هيتَاى همَلِّبي ؿىلگشفتِ هلْن اص ایي دٍ ػشهبیِ سا ؿٌبػبیي وشد (.)Grenfell, 2008: 345
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اص ًؾشات خبهقِؿٌبختي پيش ثَسدیَ ٍ ّن فىشاًؾ هيتَاى دسیبفت وِ توبم فٌبكش ٍ اخضاي هَخَد دس
هيذاى داًـگبُ افن اص افشاد ،سٍیِّب ،الگَّب ٍ سٍاثظ ثيي فشدي ٍ ّوىبسيّبي گشٍّي ٍ غيشُ ّوِ دس
افضایؾ یب وبّؾ فشاٍسدُّبي فلوي ثِفٌَاى دػتبٍسد ٍ هحلَل فقبليتّبي داًـگبّيبى ًمؾ داسًذ؛
ّوچٌيي ،اًَاؿ ػشهبیِّبي هؼتمش دس هيذاى داًـگبُ ،ثيهبیِ تْيِ ٍ تىثيش هحلَالت فىشي اػتبداى سا
 وِ وبسگضاساى فلوياًذ -فشاّن هيػبصد.ٍالقيت آى اػت وِ خشیبى پَیبي ػشهبیِّبي فشٌّگي اختوبفي ٍ التلبدي دس لبلت سٍاثظ ٍ
ّوىبسيّبي داًـگبّيبى اتفبق هيافتذ .ثذیيػبى ،ثَسدیَ ،ثِ استجبعبت ٍ هشاٍدُّبي ثيي فشدي ٍ
گشٍّي اػبتيذ تَخِ صیبدي داسد ٍ آىسا اص ػَي وبسگضاساى هيذاى داًـگبُ ّذفهٌذ ٍ حؼبثگشاًِ هيداًذ؛
اص یهػَ ،افوبل ًؾشات ،تقييي هَلقيتّب دس ػلؼلِهشاتت داًـگبّي ،افوبل ػلغِ ،ثِ افضبي خَاىتش،
تمؼين هٌبفـ ثشاي ّوتبیبى ٍ ّوىبساى ّنستجِ ٍ غيشُ كَست هيگيشد ٍ اصػَي دیگش ثِ لحبػ فشدي
ًيض ثشاي آىّب ًتبیدي ثِثبس هيآٍسد ،ثِ عَسي وِ اغشام اختوبفي -فشٌّگي فقبالى داًـگبّي ًيض
تبهيي هيؿَد (.)Tevofigh, 2012: 72
ثِ تقجيش ثَسدیَ عي دٍسُ فقبليت آوبدهيه اػبتيذ دس داًـگبُ ،ونون ًَؿ دیگشي اص ػشهبیِ ؿىل
هيگيشد وِ آى سا " ػشهبیِ فلوي" هيًبهذّ ،ش چٌذ اص ػشهبیِّبي وويبة دس هيذاى داًـگبُ اػت وِ
ثِیهثبسُ ثٍِخَد ًويآیذ ثلىِ اص ًتبیح ٍ دػتبٍسد هدوَفِ فقبليتّبي فلوي اػبتيذ دس دٍساى
فقبليتؿبى اػت .ثِ فجبست دیگش ،ػشهبیِ فلويًَ ،في اص ػشهبیِ اػت وِ تذسیدب دس اثش هذاٍهت ٍ
اػتوشا س فقبليت آهَصؿي ،پظٍّـي اػبتيذ ،عي یه دٍسُ هذیذ دس فضبي آوبدهيه ایدبد هيؿَد؛ تمشیجب
توبم اػتبداى دس پي افضایؾ ٍ تىويل ایي ًَؿ ػشهبیِ ّؼتٌذ وِ ایي اهش دس تثجيت ٍ استمبء هَلقيت
داًـگبّي آًبى ًمؾ ثؼيبسي داسد (.)Jacobs, 1987: 211
هَضَؿ دیگشي وِ دس اًذیـِّبي ثَسدیَ ثِچـن هيخَسد ّوبًب ًحَُ ٍ چگًَگي تَليذ هحلَالت
فىشي اػبتيذ اػتٍ .ي دس وٌبس ػبصهبى فلوي ،تدْيضات ًـشٍ تشٍیح داًؾ ،ثِ ًَفي سٍاثظ ثيي اػبتيذ
توبم ٍلت سا دس تَليذ ٍ اؿبفِ تَليذات فىشي هَثش هيداًذ .ثِ افتمبد ٍي ًِ ،تٌْب هيضاى ٍ تقذاد تَليذات
داًـگبّي اّويت داسد ثلىِ ًحَُ ٍ چگًَگي تْيِ ٍ اًتـبس هحلَالت فلوي لبثل ثشسػي اػت .ثذیي
لحبػ ،ثشخي اص خبهقِؿٌبػبى ٍ وبٍؽگشاى حَصُ خبهقِؿٌبػي فلن ،فٌَاى سٍیىشد تقبهلگشا یب ساثغِگشا
سا ثِ ًؾشات پيش ثَسدیَ ٍ ّنفىشاًؾ ًؼجت هيدٌّذ؛ سٍیىشدي وِ الگَي ًؾشي ایي تحميك سا تـىيل
هيدّذ.
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ًـبًِّبیي اص سٍیىشد تقبهلگشا دس آثبس خبهقِؿٌبػبًي چَى ،هشتيّ ،1بگؼتشٍم ،2وبليٌض ،3هيتشٍف،4
ثيدیَیذ ،5وَّي ،6صٍوشهي 7ثِ اًحبیي ًوَداس هيؿَد؛ صیشا آًبى ًيض هقتمذًذ وِ داًـوٌذاى كشفبً،
هَخَداتي وبهال اخاللي ٍ پبيثٌذ هغلك ثِ ٌّدبسّبي فلوي ًيؼتٌذ ثلىِ آًْب وٌؾگشاًي تلَیش
هيؿًَذ وِ دس ؿىلگيشي وٌؾّبي فلوي آىّب ،ثشآٍسد هٌبفـ ؿخلي ًمؾ صیبدي داسد.
اص ایي سٍ ،دس پظٍّؾ حبضش ،داًـگبُ وِ خَد هلذاق فيٌي هيذاى فلوي اػت سا ثشگضیذُ ٍ افضبي
ّيبت فلوي سا ثِ فٌَاى وٌؾگشاى اكلي ایي فشكِ هذ ًؾش لشاس دادُ ،ثِ ثشسػي استجبعبت ٍ تقبهل ثيي
فشدي آىّب هيپشداصینّ .وچٌييً ،گبسًذُ ثش ؿٌبػبیي تٌَؿ ٍ تقذد هشاٍدُّبي اػبتيذ ٍ دػتبٍسد آى تإويذ
داسد .دس ٍالـّ ،ذف ایي پظٍّؾ وـف ایي هؼئلِ اػت وِ اػبتيذ دس اختوبؿ فلوي داًـگبُ چِ هَلقيتي
داسًذ ٍ دس ایي حيغِ وذام ّوىبسيّب ٍ استجبعبت اختوبفي -فشٌّگي في هبثيي وبدس فلوي داًـگبُ
ثشلشاس هيؿَدّ .وچٌيي ،ایي سٍاثظ ٍ هشاٍدات ثشاي آىّب چِ ػَد ٍ حبكلي دس ثشداسد .آیب ایي خشیبى ثش
ًحَُ ٍ چگًَگي تَليذ آثبس فلويؿبى اثش گزاس اػت یب ایٌىِ سٍاثظ هزوَس ثِ التضبي هَلقيت حشفِاي ٍ
هٌبفـ ؿغلي آىّب ثشلشاس هيؿَد.
ّوبى گًَِ وِ پيش ثَسدیَ چٌذاى ثِ هلبدیك فيٌي تَليذات فلوي ًپشداختِ ثلىِ ٍي فشایٌذ ٍ ثؼتش
تَليذ هحلَالت فىشي داًـگبّيبى سا ثشسػي ٍ تحليل هيوٌذ ،وبٍؽ حبضشً ،يض وٌؾگشاى اكلي
هيذاى داًـگبُ سا ثِ فٌَاى افشاد تـىيلدٌّذُ اختوبؿ فلوي -ثِ هثبثِ اخضاي یه ػيؼتن -دس ًؾش
گشفتِ ،تإثيش هتمبثل آىّب سا ثش یىذیگش ثشسػي هيوٌذ.
دس ًْبیت ًگبسًذُ ارفبى هيداسد وِ ایي پظٍّؾ ،خَد یه تحميك دٍ ػَیِ اػت اص یهػَ ثِ
چگًَگي تَليذ ٍ ًحَُ اسائِ ٍ اًتـبس آثبس فلوي تَخِ داسد ٍ اص ػَي دیگش ،ثِ ٍضقيت ٍ تٌَؿ تقبهل ٍ
استجبعبت ثيي فشدي افضبي ّيإت فلوي داًـگبُ ثب ّوتبیبى خَد هيپشداصد ٍ ثب الگَي ثَسدیَیي ،ثشخي
اص فبدتٍاسُّبي داًـگبّيّ ،وچٌيي تجبدل ٍ تقبهل ػشهبیِّبي گًَبگَى (اختوبفي ،فشٌّگي) اػبتيذ دس
هحيظ داًـگبّي هَسد ؿٌبػبیي لشاس هيگيشد.

1- Merton
2- Hagstrom
3- Collins
4- Mitroff
5- Bendavid
6- kohn
7- zokerman
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ارتباط بيي اجتواع ػلوي اساتيد ٍ چگًَگي تَليد آثار ػلوي

عادت يارٌ فردي

میدان داوشگاٌ

تًلید فردي آثار علمی

ريابط بیه فردي

سرمايٍ اجتماعی

فضاي اجتماعی داوشگاٌ

مقالٍ

جايگاٌ اجتماعی

راَىمايی رسالٍ

عضًيت در شبكٍَاي

تألیف كتاب

اجتماعی

سرمايٍ فرَىگی

ترجمٍ متًن

مشاركت فرَىگی

بازتًلید سرمايٍ علمی

تعامل فرَىگی
گفتمان اكادمیك

اجراي پژيَش
برگساري كىفراوس

سرمايٍ علمی

تُیٍ وشريات
ساير

تًلید آثار گريَی

عادت يارٌ گريَی

ابسار ٍ رٍش

ثب تَخِ ثِ هختلبت ًؾشي ٍ فولي ایي پظٍّؾ اص تىٌيهّبي سٍؽ ووي اػتفبدُ ؿذُاػت ٍ
داًـىذُّبي فلَم اختوبفي ؿْش تْشاى ثِفٌَاى هَلقيتّبي هىبًي ثبثت ثشاي فقبليت ٍ تقبهل افضب
ّيبت فلوي ،ثِ هثبثِ وٌـگشاى فضبي فلن ،دس ًؾش گشفتِ ؿذ .اًتخبة افضبي ّيبت فلوي اص ایي
هَلقيت هىبًي ،ثب تَخِ ثِ هجبحث ثَسدیَ دس خلَف لـش فقبالى فضبي داًـگبّي كَست گشفت .ثش
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ّويي هجٌب ،دٍ هحَس هَضَفيً ،حَُ تَليذ آثبس فلوي ٍ ًيض تقبهالت فشٌّگي -اختوبفي اػبتيذ ثب
سٍؽّبي آهبسي هَسد ػٌدؾ لشاس گشفت .هحذٍدُ هَضَفي ایي تحميك ؿبهل هجبحث هشثَط ثِ
خبهقِؿٌبػي فلن ٍ ثِعَس اخق ً ،حَُ تَليذ فلن ٍ فقبليتّبي پظٍّـي اػبتيذ اػتّ .نچٌيي ،ثِ
هغبلقِ خبیگبُ افشاد دساختوبؿ فلوي (هيذاى داًـگبّي) ٍ ساثغِ ایي دٍ هجحث دس حيغِ داًـىذُّبي
فلَم اًؼبًي -گشٍُ فلَم اختوبفي -ؿْش تْشاى هذ ًؾشاػت .ایي تحميك دسػغح تحليل خشد ثشسػي
هيؿَدٍ .احذ تحليل ًيض فشد اػت .ثذیيػبى ،فشآیٌذ تحميك ثِ ثشسػي خلَكيبت ؿخلي افضبي
ّيإت فلوي ،دسخِ فلوي ٍ ػبثمِ ٍ تٌَؿ فقبليت داًـگبّي تإويذ داؿتِ اػتّ .وچٌيي،دس ایي ػغح اص
تحليل ثِ ؿٌبػبیي ّوىبسيّب ،استجبعبت ٍ تقبهالت ثيي فشدي اػبتيذ دس فضبي فشٌّگي ٍ هحيظ
داًـگبُ پشداختِ ؿذُ اػت .خبهقِ آهبسي ایي تحميك سا افضبي ّيبت فلوي سؿتِ فلَم اختوبفي
داًـگبُّبي ؿْش تْشاى تـىيل هيدّذ؛ افشادي وِ دس حبل حبضش ثِ فٌَاى وبدس توبم ٍلت اػبتيذ
داًـگبُ تحت ًؾبست ٍصاست آهَصؽ فبلي وـَس فقبليت هيوٌٌذ؛ ؿبهل افضبي فلوي داًـگبُّبي
تْشاى ،فالهِ عجبعجبیي ،تشثيت هقلن ،ؿْيذ ثْـتي ،الضّشا (ع) ،تشثيت هذسع ،داًـگبُ پيبم ًَس تْشاى،
داًـگبُ ؿبّذ ،داًـگبُ اهبم حؼيي ٍ فلَم ثْضیؼتي سا دس ثش هيگيشد .ثب ثشسػي اٍليِ ثِ فول آهذُ
هـخق گشدیذ وِ دس هدوَؿ افضبي فلوي توبم ٍلت سؿتِ فلَم اختوبفي داًـگبُّبي دٍلتي ؿْش
تْشاى ثِ ً 151فش هيسػذ؛ لزا ثب تَخِ ثِ هحذٍد ثَدى تقذاد گشٍُ آهبسي اص توبمؿوبسي اػتفبدُ
ؿذ.دسایي گضاسؽ ،هتذ اكلي هغبلقِ دس تىٌيهّبي پيوبیـي خبي هيگيشدّ ،شچٌذ اثضاس اكلي پشػـٌبهِ
ثَدُاػت اهب اص تىٌيه هـبّذُ ّن ثشاي وـف ثشخي سٍاثظ ٍ تقبهالت ثيي اػبتيذ یه داًـىذُ تب حذي
ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت ٍ ثِ وبٍؽ دس خلَف سٍاثظ ٍ چگًَگي اختوبؿ فلوي اػبتيذ پشداختِ ؿذُاػت.
پغ اص گشدآٍسي دادُّب ،آىّب سا وذگزاسي وشدُ ٍ ثشاي ٍسٍد اعالفبت ثِ وبهپيَتش اص تىٌيهّبي هتذاٍل
دس ًشم افضاس  SPSSاػتفبدُ گشدیذ .تدضیِ ٍ تحليل دادُّب دس دٍ ػغح آهبس تَكيفي ؿبهل تفىيه،
عجمِثٌذي ٍ تلخيق دادُّب ثب اػتفبدُ اص خذٍلّبي فشاٍاًي ،دسكذ ،هيبًگيي ،اًحشاف هقيبس ٍ سػن ًوَداس
ٍ تَكيف اعالفبت ٍ هـخلبت فشدي -اختوبفي پبػخگَیبى اًدبم ؿذُ اػت .ػپغ ثب وبسثشد
تىٌيهّبي آهبس اػتٌجبعي هَسد ًيبص ،هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت.
يافتِّا

خالكِ اعالفبت آهبسي ٍ یبفتِّبي تَكيفي تحميك ثِ ؿشح ریل اػت:
 دس خلَف استجبط اػتبداى داًـگبُ ثب هشاوض فشٌّگي هـخق گشدیذ وِ اػتبداى گشٍُ فلَماختوبفي استجبط ثب ًْبدّبي فلوي ٍ پظٍّـي سا ثِ ّوىبسي ثب ػبیش ًْبدّب تشخيح هيدٌّذ.
 ثبالتشیي هيضاى استجبط اختوبفي اػبتيذ ثب گشٍُّبي پظٍّـي ٍ ،ونتشیي استجبط اختوبفي آًبى ثبهشاوض اخشایي اػت .الجتِ ٍالقيت هَخَد ثشاي اػبتيذ فلَم اختوبفي اهشي ثذیْي اػت.
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 ثيؾ اص  80دسكذ اص اػتبداى ثِ هؼئلِ ثيافتوبدي ثِ فضبي فلوي خَد ارفبى وشدُاًذ .ایي ٍالقيتتلخ ثِ اختوبؿ فلوي اػتبداى فلَم اختوبفي خذؿِ ٍاسد هيػبصد ٍ هيتَاى هؼئلِ ثيافتوبدي افضبي
فلوي ثِ فٌَاى گشٍُ تبثيشگزاس خبهقِ سا دس حذ یه هؼئلِ اختوبفي تلمي وشد.
 ثيؾ اص  60دسكذ آىّب ثِ ًمؾ هشتجِ فلوي دس پذیذ آهذى تَليذات فىشي ٍ فشٌّگي لبئل ّؼتٌذ.پغ اػتٌجبط هي ؿَد وِ هَلقيت ٍ خبیگبُ فلوي اػتبداى فلَم اختوبفي فبهل تقيييوٌٌذُاي اػت.
 ثيؾ اص 70دسكذ اػتبداى داًـگبُ ،تْيِ ٍ اسائِ تَليذات پظٍّـي ٍ فىشي سا حبكل الذام ٍ تالؽفشدي خَدؿبى داًؼتِاًذ .ثٌبثشایي ،تَاى ٍ ّوت ؿخلي ،یه فبهل هْن دس ایدبد ٍ سًٍك آثبس فىشي
تلمي هيؿَد" .هشاٍدُ فلوي "1ثيي اػتبداى داًـگبُ سا دس دسخِ ًخؼتً ،گبسؽ وتبة ٍ همبلِ ٍ ػپغ
اخشاي تحميك ( 60دسكذ) خَد ثيـتشیي ًَؿ تقبهل سا دس ثش هيگيشد .دس ٍالـ ،ایي تقبهالت ،خَد ،ایدبد
ٍ افضایؾ دػتبٍسدّبي فلوي سا دس ثشداؿت.
 سلن  50دسكذ اص افشاد خبهقِ تحت ثشسػي ،ثِ تبثيش ؿىلگيشي فقبليت فشٌّگي دس استمبء داًؾافتمبد داسًذ.
 پبػخگَیبى اص ًؾش فقبليت فلوي ؿخلي ،ثِتشتيت الَیت ثِ اهَس تَليذ همبلِ ،تبليف وتبة ٍ ػپغاخشاي پظٍّؾ اّتوبم داسًذ.
 اٍلَیت اٍل فقبليتّبي دلخَاُ ٍ هَسد ًؾش اػبتيذ ،عجك اسلبم ثِدػت آهذُ ،فقبليتّبي گًَبگَىًؾيش اخشاي ّوىبسي پظٍّـي ثب ػبیش داًـگبُّب ،ؿشوت دس وٌفشاًغ فلوي ٍ ّوىبسي ثب هشاوض
فشٌّگي سا ًـبى هيدّذ؛ اهب ّوىبسي ثب ًـشیبت تخللي دس كذس ػبیش ّوىبسيّبي اػتبداى دس ٍلت
آصاد آًْب لشاس داسد.
 دس هَسد گشایؾ اػبتيذ ثِ ًحَُ اًدبم اهَس فلوي ،اعالفبت هَخَد ًـبى هيدّذوِ ثِتشتيت الَیتاثتذا ثِ فقبليت اًفشادي ػپغ ،ثِ وبس گشٍّي ٍ دس سدُ ػَم ثِ فقبليت فشدي تَام ثب هـَست گشایؾ
داسًذ.
 دس خلَف ًَؿ استجبط اختوبفي سایح ثيي اػبتيذ داًـگبُ ،ؿىلّبي گًَبگًَي سا هيتَاىتـخيق داد .ثِعَسيوِ ثِتشتيت الَیت هَاسدي چَى سلبثت ،هٌبصفِّ ،وفىشي ٍ هـبسوت ثب دیگشاى دس
اهَس پظٍّـي لبثل ؿٌبػبیي اػت.
 دسهَسد اًگيضُ اػبتيذ داًـگبُ خْت ثشگضاسي خلؼبت فلوي -تخللي ،یبفتِّب ٍ اعالفبت هَخَدثبصگَوٌٌذُ آى اػت وِ ثيـتشیي آىّب ثب ّذف حل هؼإلِ فلوي ٍ دس هشتجِ ثقذي ثشاي تقييي هٌضلت
فلوي ثِ هٌبؽشُ ثب دیگشاى هيپشداصًذ.
1- Scientific Interaction
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 دس خلَف تَليذات فلوي ٍ آثبس چبپي ٍ هٌتـشُ اػبتيذ یبفتِّبي تفليلي حبوي اص آى اػت وِگشٍُ هَسد ثشسػي ،دس خلَف فَاهل هَثش دس استمبء هشتجِ داًـگبّي اػبتيذ ؿبهل چبح همبلِ ٍ دس دسخِ
ثقذي پبػخگَیبى ثب اسلبم پبیييتش ،اخشاي تحميك ،ساٌّوبیي ٍ هـبٍسُ داًـدَیبى دٍسُ تحليالت
تىويلي سا ػجتػبص استمبء هشتجِ داًـگبّي خَد للوذاد وشدُاًذ.
 دس هَسد ًحَُ تْيِ ٍ تذٍیي آثبس فلوي اػبتيذ داًـگبُ ،ثبالتشیي سلن ثِ فقبليت فلوي اًفشادياػتبداى اختلبف داسد ٍ ونتش اص یه ػَم آىّب فقبليت هـتشن گشٍّي ٍ فمظ سلن ووي اص افشاد ثِ
(فقبليت فلوي ثب ّنفىشي دیگشاى) اؿبسُ وشدًذ.
 تٌَؿ ٍ وثشت ًؼجي آثبس فلوي اػبتيذ داًـگبُ وِ ثبالتشیي اسلبم ،ثِ تشتيت هشثَط ثِ تإليف ًٍگبسؽ همبلِ ٍ تْيِ وتبة ٍ تشخوِ آثبس فلوي ٍ دس سدُ ثقذي ساٌّوبیي پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػي ٍ ونتشیي
هيضاى فقبليتّبي فلوي ثِ تشخوِ همبلِ ًٍيض ساٌّوبیي سػبلِ دوتشا داًـدَیبى اختلبف داسد .دس خذٍل
ریل ،فْشػت آثبس فلوي اػبتيذ اسائِ ؿذُاػت.
جدٍل  .2تَزيغ اساتيد بِ تفكيك ًَع آثار ػلوي آًْا در داًشگاُ
آثار علمی

فراياوی

حداقل

حداكثر

میاوگیه

اوحراف استاودارد

يارياوس

كتاب

601

6

00

4000

10406

000444

مقالٍ

624

6

660

20064

200101

024044

ترجمٍ كتاب

10

6

20

2042

00242

600460

ترجمٍ مقالٍ

40

6

00

4000

40404

100440

داخل كشًر

604

6

610

61040

220444

4640440

خارج كشًر

14

6

02

4006

40442

000020

راَىمايی تس دكتري

44

6

00

4042

10004

000604

راَىمايی تس ارشد

604

6

400

00044

14002

0110041

مشايرٌ تس دكتري

14

6

640

4004

640644

0140146

مشايرٌ تس كارشىاسی ارشد

604

6

260

20000

240220

4410012

دس هَسد فَاهل ًمؾ آفشیي ثشاي ثْجَد ٍ سًٍك اختوبؿ فلوي ًؾشات اػبتيذ ثشاي ثْجَد اختوبؿ فلوي
یبفتِّبي آهبسي ثِ ؿشح ریل اػت:
 دس هدوَؿ اوثشیت ( 75دسكذ) پبػخگَیبى ًمؾ هؤثشي سا ثشاي ًـؼتّبي فلوي فٌَاىوشدُ اًذ .آًبى ضوي آًىِ ٍخَد اختوبؿ فلوي سا ضشٍسي داًؼتِ ،ثشاي ثْجَد ٍ تمَیت آى خلؼبت
ّنفىشي ٍ تجبدل فلوي سا هفيذ ٍ هؤثش هيداًٌذ.
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 ثيؾ اص  80دسكذ پبػخگَیبى ثِ تإثيش اًدبم عشح هـتشن دس ثْجَد اختوبؿ فلوي اػتبداى ارفبىداسًذ .اػتٌجبط ثش ایي اػت وِ پشٍطُ تحميمي ثشاي افضایؾ تدشیِ حشفِاي ٍ ًيض سؿذ فلن ّن ًمؾ
صیبدي داسد.
 ثيؾ اص  90دسكذ پبػخگَیبى تإثيش استجبعبت فشٌّگي دس ثْجَد اختوبؿ فلوي اػتبداى لبئلّؼتٌذ .هيتَاى ایي پذیذُ سا ثِ فٌَاى یىي اص فَاهل ثْجَد ٍ تىويلوٌٌذُ اختوبؿ فلوي داًـگبّيبى
هحؼَة ًوَد.
 ثيؾ اص  80دسكذ پبػخگَیبى تـىيل ٍ اػتوشاس خلؼبت كٌفي اػتبداى داًـگبُ سا ثِ فٌَاى یىياص فَاهل تحىين ٍ تثجيت اختوبؿ فلوي تلمي هيوٌٌذ.
 اوثشیت  60دسكذي ثِ ایي فبهل افتمبد داسًذ وِ یىي اص حلمِّبي هفمَدُ اختوبؿ فلوي اػبتيذّوبًب فمذاى افتوبد الصم ثيي آًْبػت .دس ًْبیت یبفتِّبً ،ـبى هيدّذ وِ ّوگي ثِ ًَفي ثِ ضشٍست
اختوبؿ فلوي ارفبى داسًذ .اهب استجبعبت فلويٌَّ ،ص ثِعَس وبهل ٍ ّوِخبًجِ ؿىل ًگشفتِ اػت؛
ثشفىغ استجبعبت ٍ هشاٍدُّبي اختوبفي -التلبدي ثِعَس گؼتشدُ سٍاج داسد.
دس خذٍل ریل ثشخي اص فَاهل تحىين ٍ سًٍك اختوبؿ فلوي اػبتيذ اسائِ ؿذُ اػت.
جدٍل .3تَريغ ًظرات اساتيد بِ تفكيك ػَاهل تحكين اجتواع ػلوي داًشگاُ
عوامل تحکیم اجتماع علمي

فراواني

درصد

درصد تجمعي

پیونداجتماعي

44

5435

5435

بنیه علمي استادان

35

5536

3835

گروه قدرت

56

736

4734

همکاری علمي

43

4537

8534

همه موارد

56

736

جمع

545

555

555

بحث ٍ ًتيجِ گيري

دس پظٍّؾ حبضش ثِ ثشسػي سٍاثظ ثيي هتغيشّبي اكلي ،یقٌي هـبسوت ٍ خبیگبُ اػبتيذ دس هحيظ
آوبدهيه ٍ دػتبٍسّبي فشٌّگي -فلوي آًْب پشداختِ ؿذ .هٌؾَس اص فَاهل فشا آوبدهيه فجبست اص
هَلقيت فشد دس فضبي اختوبفي اػت وِ ثشاػبع هيضاى ٍ تشويت ػشهبیِّبي اختوبفي -فشٌّگي،
ًوبدیي ٍ التلبدي هـخق هيؿَد .دػتبٍسد ثشسػي اًدبمؿذُ حبوي اص آى اػت وِ تإثيش فَاهل
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آوبدهيه ٍ اختوبفي ثش فشكِّبي فشٌّگي هَخَد دس خبهقِ هب خٌجِ فلوي ًذاسد ٍ فضبي اختوبفي دس
داًـگبُ ّوَاسُ ؿشایظ تَليذ فلن سا فشاّن ًويوٌذ؛ استجبعبت اختوبفي اػبتيذ ّويـِ كجغِ فلوي ًذاسد.
ثٌبثشایي ،ثِ ًؾش هيسػذ وِ ًـؼتّبي فشٌّگي ّن ثؼيبس فويك ٍ هَلذ ًيؼت ثلىِ ثِ استجبعبت
ّوىبساى فلوي ثيـتش ؿجبّت داسد تب فقبليت خوقي هَلذ آثبس فلوي (.)Zanjanzadeh, 2004: 36
ّوچٌيي ،اص یبفتِّبي تحميك چٌيي ثشهيآیذ وِ افضبي ّيإت فلوي داًـگبُ غبلجب ثِ اهَس ؿغلي
خَد الٌبؿ هيٍسصًذ ٍ ثشاي ٍؽبیف آهَسؿي ٍ پظٍّـي حضَس اخجبسي داسًذ .دس ایي خلَف ،هيتَاى ثِ
خؼتدَي هَاًـ ػبختبسي ،اداسي ًيض پشداخت اص خولِ ؿيَُّبي ًؾبست ٍ اسصؿيبثي ثشاي اػبتيذ ،اًتلبثي
ثَدى هذیشاى ػغَح هيبًي ٍ ثبالیي سا هيتَاى هغشح وشد .دس ایي وبٍؽ هـخق گشدیذوِ تَليذات
فلوي ٍ دػتبٍسدّبي پظٍّـي اػتبداى داًـگبُ دس ایشاى ثيـتش ثلَست فشدي -غيش خوقي ٍ -دس لبلت
گشٍُّبي وَچه دٍ یب ػِ ًفشُ تْيِ ٍ هٌتـش هيگشدد .تقبهل ٍ سٍاثظ ثيي اػبتيذداًـگبُ فويك ٍ هَلذ
ًيؼت .فضبي گفتگَ ٍ هـبسوت وٌؾگشاى اختوبؿ فلوي هغبثك ایذُ وبليٌض تَؤم ثب وـؾ ٍ خبرثِ
ًيؼت ،ثلىِ فضبي گفتگَي فلوي 1هٌفقالًِ ٍ ػغحي اػت .ثِعَسيوِ چٌذاى ثِ تَليذ فلن
ًوياًدبهذ؛ چٌبًچِ یبفتِّبي تَػلي (ً )2004يض هؤیذ ایي ًتيدِ اػت.
اص یبفتِّبي تحميك حبضش هيتَاى دسیبفت وِ ثؼتش ٍ صهيٌِ تَليذ فلن دسایشاى سا ثبیذ دس سٍاثظ ٍ
تقبهالت ٍالقي دس هَلقيت هحلي ٍ ؿجىِّبي اختوبفي -فشٌّگي ٍاثؼتِ خؼتدَ وشد .دس ایي پظٍّؾ،
هتٌبػت ثب ٍضقيت هحبط ثش خبهقِ فلوي ایشاى ،تشخيحبت ًؾشي هب فجبستاًذ اص :تإويذ ثش اختوبؿ فلوي
دس همبثل ػبصهبى فلوي ،تشخيح ثيـتش ثش اختوبؿ ٍالقي دس همبثل اختوبؿ هدبصي ٍ ،تَخِ ثِ هَلقيت
هحلي دس همبثل ؿجىِّبي اختوبفي ػبصهبىیبفتِ هغشح اػت .یبفتِّبي تحميك حبضش ثب ًتبیح وبٍؽ
هملَدي ( ٍ )2011هـىبتي (ّ )1998وخَاًي داسد.
دس یه خوـثٌذي ثب احتؼبة فَاهل ٍ صهيٌِّبي تمَیتوٌٌذُ ٍ تإثيشگزاس هثجت ،هيتَاى اختوبؿ
فلوي سا ثِ فٌَاى یه گشٍُ پَیب ،فقبل ٍ ثب سؿذ تلمي ؿذُ ثِعَسيوِ هيتَاى تلَسوشد وِ ایي دػتِ
اص وٌؾگشاى فلوي دس فضبي داًـگبُ ،اص استجبعبت ،هشاٍدات ٍ گشدّوبیيّبي هتقذد افن اص ًـؼتّبي
هَضَفي ،اًدويّبي حشفِاي ،فقبليت ًـشیِّبي تخللي ،ثشگضاسي وٌفشاًغّبي فلوي ٍ غيشُ ثبّن
هشتجظ ٍ دس تقبهل هتمبثل ّؼتٌذ ( .)AfShar cohan, 2008: 36حبكل ّوِ ایي تالؽّبّ ،وبًب
اًجبؿت یبفتِّب ٍ تدبسة فلوي هـتشن خَاّذ ثَد وِ دس آثبس ٍ هحلَالت فىشي گشٍّي تدلي خَاّذ
یبفت .ثشخي اص آىّب ؿبهل ّذایت پبیبىًبهِ داًـدَیي ،اًدبم پشٍطُ هـتشن پظٍّـي ،تشخوِ وتبة یب
تبليف گشٍّي یه اثش تئَسیىي اػت وِ هيتَاى ّوِ هَاسد فَق الزوش سادس سدُ فقبليت افضبي اختوبؿ
فلوي دس ًؾش گشفت.
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ؿبیبى روش اػت وِ وبٍؽ حبضش ،هَلقيت اػبتيذ داًـگبّي ایشاى سا دس اختوبؿ فلوي ثِ ؿىل
آؿىبس ٍ َّیذاي آى ثشسػي ًوَدُ اػت ،حبل آىوِ هيثبیؼت اثقبد دیگش ایي گشٍُثٌذيّب ،سٍاثظ ٍ
هشاٍدُّبي فشٌّگي سا هَسد اوتـبف ٍ تحليل لشاسداد .ثِ صفن ًگبسًذُ اختوبؿ فلوي دس ایشاى ،ثيؾ اص
چٌذ دِّ لذهت داسد .ایي گشٍُ ٍػيـ اهب هٌؼدن ّن سؿتِاي اػتبداىّ ،شچٌذ وٌذ ٍ تذسیدي اهب دس
هقشم تغييشات ووي ٍ ويفي اػت .اص یهػَ ثب افضایؾ سٍص افضٍى افضبي ّيإت فلوي دس هشاوض آهَسؽ
فبلي ٍ فضبّبي داًـگبّي ّوشاُ ثب ؿىلگيشي داًـگبُّبي هدبصي ،ؿجبًِ ،غيش اًتفبفي ،خلَكي ٍ
ًيوِ خلَكي ٍ ًيض تَػقِ سٍص افضٍى ٍػبیل استجبط خوقي ًَیي هَاخِاین وِ ّوِ هَاسد ،لغقبًَ ،ؿ ٍ
حدن سٍاثظ اختوبفي ،فشٌّگي اػبتيذ سا ًيض دچبس تحَل ػبختِ اػت (.)Azadarmaki, 2010: 155
افضٍى ثش ایي ،ثِ هذد ؽَْس ٍػبیل استجبعي ًَیي وِ ػَْلت استجبط والهي ،وتجي ٍ غيش حضَسي سا
سًٍك دادُ ٍ فضَیت دس ؿجىِّبي اختوبفي هدبصي سا خبرثِ ٍ گيشایي ثخـيذُ اػت .اگش ؿىل ٍ ػيبق
سٍاثظ ٍ هٌبػجبت افضبي اختوبؿ فلوي فَم ؿذُ ثبیذ ثِ خؼتدَي اؿىبل خذیذ ٍ ًَیي ایي ًَؿ
هشاٍدات فشٌّگي -فلوي پشداخت .الجتِ تغييشات دسحبل ؿىلگيشي اػت؛ ثٌبثشایي تغييشات سٍصافضٍى
اختوبؿ فلوي ًِ تٌْب اص عشیك هغبلقِ ًـشیبت ،همبلِّب ٍ وتبةّب ٍ یبفتِّبي فلوي هقتجش خْبًي همذٍس
اػت ،ثلىِ صهيٌِ ؿىلگيشي هشاٍدُّبي فشٌّگي ٍ فقبليت پظٍّـي ٍ فلوي هـتشن ثب ّوتبیبى
دٍسدػت ًيض فشاّن هيؿَد (.)Abadollahi, 2012: 50
پيـٌْبد هحمك ثِ دػتاًذسوبساى اختوبؿ فلوي آى اػت وِ ایدبد ثؼتشّب ٍ صهيٌِػبصي ؿىلگيشي
اختوبؿ فلوي ًْبدهٌذ ثشاي اػتبداى داًـگبُ فشاّن ؿَد تب افضبي فلوي دس ٍاثؼتگي هتمبثل لشاسگيشًذ؛
ایي اختوبؿ حشفِاي ٍ فلوي ثبیذ ثتَاًٌذ هٌبثـ داًؾ سا هذیشیت وٌٌذ ٍ ،ثِ سفـ تْذیذّب ٍ هَاًـ هحيغي
پشداختِ دس ضوي ثِ ؿٌبػبیي فشكتّبي خذیذ الذام وٌٌذ ،ثِكَستي وِ تقبهالت ثيي فشدي ٍگشٍّي دس
داًـگبُّبي وـَس افضایؾ یبثذ .ثب اتىب ثِ یبفتِّبي تحميك دس صهيٌِ تقبهالت فلوي ٍ استجبعبت
حشفِاي -غيش سػوي -تَكيِ هيؿَدوِ اػبتيذ فلَم اختوبفي ثبتمَیت ٍ تثجيت اًدويّبي حشفِاي ٍ
تـىلّبي فلوي -فشٌّگي داًـگبّيبى لذمّبي هؤثشي سا ثشداسًذ.
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