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 چکیده
هایی  که پاسخ رودررو به پرسش گذارد؟ با توجه به این آموزش عالی چگونه بر من واقعی جوانان اثر می

درباره من واقعی افراد ممکن است تحت تأثیر نگرش سیاسی یا باورهای القایی روشنفکرانه قرار گیرد 

ترین احساسات افراد است، به همین دلیل فضای مجازی   دهنده ناب و ازآنجاکه فضای مجازی بازتاب

ه است. میدان مطالعه این تحقیق انتخاب شد. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد

نامه روزنامه  های کاربران درباره آموزش عالی تاالر گفتمان انجمن جیم ویژه نوشته رو دست ازاین

گیری طرفی سیاسی شهرت دارد، جامعه آماری این پژوهش شد. شیوه نمونه خراسان که به بی

ن تفاوت ها نشان داد من مطلوب جوانان با من واقعی ایشاهدفمند و در دسترس انتخاب شد. یافته

کنند و آن را به سه بعد نهادی، فردی و دارد. جوانان ضعف ساختاری در نهاد آموزش را تأیید می

دهند، البته ضعف نهادی وزن بیشتری دارد. ازنظر کنشگران، نهاد آموزش عالی با اجتماعی نسبت می

م آوردن در این داده است و برای دوا دست هایی که دارد، کارکرد اصلی خود را ازتوجه به ضعف

ساختار ناچار است به کژکارکردها بها دهد. نهاد آموزش عالی باید این ذهنیت بوردیویی را که 

 دانشگاه رفتن عامل ارتقا سرمایه اجتماعی است، تغییر دهد.

 من واقعی، خود آرمانی، نهاد آموزش عالی.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

اما دستیابی به آن برای همه طبقات اجتماعی میسر علم از دیرباز مطلوب ایرانیان بوده است، 

، اوضاع اجتماعی تغییر کرد. نرخ باسوادی 0531که با حرکت انقالبی مردم در سال  نبود تا این

افزایش یافت )پایگاه  0531درصد در سرشماری سال  35/2به  0533درصد در سال  01/2از 

به ادامه تحصیل در میان مردم به وجود ( و میل بیشتری نسبت 0531داده مرکز آمار ایران، 

درصد  2/1آمده از بانک جهانی تنها تعداد پزشک از  دست های به آمد. چنانچه با توجه به داده

( تا جایی که 2102درصد در هر هزار نفر جمعیت رسید )بانک جهانی،  0/0قبل از انقالب به 

ر کسی من مطلوبی را بدون برای جوانان، تحصیل در من مطلوب ایشان مشترک بود و کمت

کرد. این در حالی است که از دید جامعهشناسان  ورود به مقاطع تحصیالت دانشگاهی تصور می

(، اما این مقطع خاص 0521من مطلوب طبقات مختلف اجتماعی باهم متفاوت است )شریفیان،

که  ریطو ها را حول نهاد آموزش عالی به هم نزدیک کرد. به تاریخی در کشور ما خواست

مدرک در  212۱تنها  053۱تا  0503های  ، ایران در فاصله سال ISIبراساس پایگاه استنادی

المللی منتشر کرده بود. همچنین، تعداد مقاالت علمی  های علمی بین مجالت و اجالس

مقاله و در سال  031، 0531المللی در سال  شده از محققان ایرانی در مجالت معتبر بین چاپ

دهنده رشد سه برابری متوسط جهانی در این  نمقاله بوده است که نشا 033هزار و  50، 2102

دست  میالدی رتبه نوزدهم جهانی در رشد تولید علم را به  2105حوزه است. ایران در سال 

رسانی  ، پایگاه اطالعIsIیافته است )پایگاه استنادی  ، به رتبه هیجدهم دست2102آورد وسال 

 (.0535راه دانا،

تنها دانش  شود نهها، در آموزش ارائه میبرخی رشتهرسد دانشی که امروزه در به نظر می

کندو به نیست که اطالعات است. اطالعاتی که زمینه ورود به جامعه را برای جوانان فراهم نمی

تواند زمینه علم گریزی را فراهم آورد. رابیندرانات شود و مییأس و ناامیدی جوانان منتهی می

دهد، بلکه  مان چیزی است که تنها به ما اطالعات نمیآموزش عالی ه»درستی گفت:  تاگور به

( و به عقیده بندورا نظام 210۱)سینگ، «. کندزندگی ما را با همه موجودات هماهنگ می

 (.0331سـازد )بندورا، اجتماعی است که افراد جامعه را به اجرای رفتارهای معینـی وادار مـی

های کشور ما القیت است، امری که دانشگاهتری بـرای خمحیط فاقد نگرانی موقعیت مناسب

پذیری استقالل در اجتماع را ( و علم گریزی زمینه  آسیب23: 0525فاقد آن است )حقیقی،

کند و کند. تحصیالت در من مطلوب و غیرواقعی فرد، تنها توقعاتی غیرواقعی ایجاد می ایجاد می
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(، اما در 0532علی زاده و نسیم افزا،  های خاصی از مصرف را همراه دارد )کالنتری، رستمشیوه

مواجهه با من واقعی، افراد بدون کسب مهارت شغلی، حتی قدرت برآورده کردن نیازهای 

مندی  (. اینجا مسئله عالقه0533یابند )قاسمی و شاداب فر،  ابتدایی زندگی خود را نیز نمی

کنند و تصور درستی از  نمی که دانشجویان رشته خود را هدفمند انتخاب یابد. وقتی اهمیت می

کنند (. چنانچه صفری و همکارانش اشاره می0531بازارکار رشته تحصیلی خود ندارند )سلیمی،

کنند کمتر از نیمی از شاغالن در رشته پزشکی، رشته تحصیلی خود را بدون آگاهی انتخاب می

% هست و در 5/3طور متوسط  (. بازده هرسال تحصیالت رسمی به0531)صفری و همکاران 

صورت برابر بودن تحصیالتِ افراد، افرادی که تحصیالت فرا نیاز دارند، در مقایسه با افرادی که 

کنند )ابراهیمی، قلی زاده و علی  تحصیالتشان فرا نیاز نیست، درآمد کمتری کسب می

 (. پس دانایی الزم است که به توانایی منجر شود. واقعیتی که نهاد آموزش عالی0530پور،

ها حاکی هستند جز معدود مواردی، نتوانسته است به آن جامه عمل بپوشاند. پژوهش کشور به

های کارآفرینی در دانشجویان مؤثر نبوده است )بدری های دانشگاهی در پرورش ویژگیآموزش

 (.0520و همکاران، 

مسائل با توجه به تقاضای زیاد برای تحصیالت، افزایش جمعیت، کمبود امکانات به دلیل 

توجهی مسئولین قبل از انقالب  سو و شرایط جنگ تحمیلی در دهه شصت و بی امنیتی از یک

های  که تحصیل  یکی از پیش برنده طوری رقابت نسبتاً شدیدی در این دوران به وجود آمد، به

تحرک طبقاتی شد. البته متصدیان امر تالش کردند تحصیالت را تا مقاطع عالی رایگان کنند و 

ت آموزشی برابر برای همه طبقات ایجاد کنند، اما پس از اتمام تحصیالت ورود به مقاطع فرص

ها موسوم به کنکور شد و تکمیلی منوط به کسب نمره و تراز مشخص از آزمون ورودی دانشگاه

ازآن و حتی امروز نیز ادامه  ها پسرقابت اجتماعی شدیدی به این مقطع منتقل شد که تا سال

در این میان بیشترین فشار روی جوانانی بود که برای رسیدن به من مطلوب خود  یافته است.

-گذاشتند، چراکه شکست ایشان در این آزمون بحرانهای اجتماعی را پشت سر میاین بحران

درصد از  23آورد و کشور به این نقطه رسید که های اجتماعی جدیدی برای ایشان به دنبال می

(. 0533اند )عبداللهی، اند مهاجرت کردهع تحصیالت تکمیلی رسیدهدانشجویانی که به مقط

چراکه راه عبور از مسائل اجتماعی ناشی از نهاد آموزش را فرار از حل مسئله دیدند. این جوانان 

شده است با من واقعی ایشان تفاوت دارد و درک  یابند من مطلوبی که برای آنان تعریفدرمی

شود و میدان کافی برای تنهایی به رسیدن به من مطلوب منتهی نمی کنند مقوله تحصیل بهمی
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شان وجود ندارد و از طرفی جز تحصیل نیز  ورود و تحصیل ایشان در دانشگاه و رشته موردعالقه

 شود: ها مطرح می مهارت دیگر ندارند اینجاست که این پرسش

 جوانان پس از اتمام آموزش عالی از خود چه انتظاراتی دارند؟ 

 برداشت جوانان از من مطلوب ایشان چیست؟ 

 ازنظر جوانان کارکردهای نهاد آموزش کدام هستند؟ 

 شود؟ ازنظر جوانان ساختار نهاد آموزش چگونه تبیین می 

 مرور پیشینه

هدف آموزش عالی این است که فرد را  تحصیل برای جوانان و اجتماعات مختلف اهمیت دارد.

خوبی بازی کند. ازنظر نویسنده مقاله  نقش خود را بهعضو روشنفکر جامعه کند تا فرد 

وپرورشی باکیفیت است که مرتبط با افزایش ثروت، تولید ناخالص ملی و رفاه باشد و  آموزش

 (.210۱سیستم آموزشی هند که موردمطالعه اوست در مقاطع عالی فاقد این مهم است )سینگ، 

کند، سرعت رشد می دهند، به ی ادامه میاگرچه امروز تعداد دانشجویانی که به آموزش عال

حال،  کند. بااین رود و شرایط زندگی تغییر می علم و فناوری هرروز با سرعت بیشتری پیش می

طور که باید  کرده هستند از ادامه تحصیل خود آن ها تحصیل جوانان به علت اینکه بیشتر آن

ها برای  ها، کمبود توانمندی دانشگاه انتظار برای ورود به دانشگاه کنند. نفس نمی احساس عزت

پیدا کردن شغل، و مشکالت روانی و عمومی ازجمله مسائلی است که جوانان با آن درگیر 

شوند از تحصیالت دانشگاهی خود التحصیل می هستند. امروز جوانانی که از دانشگاه فارغ

گیری برای یلی خود جهتتوانند با اعتماد به مدارک تحصبرند و نمیاندازه کافی سود نمی به

(. لذا اهمیت وجود فساد در نهاد اداری آموزش 2102آینده داشته باشند )دی گان و گولک، 

شود. مسئله مهم  ها را شامل می«بازار آزمون»ها و «نام بازار ثبت»عالی مطرح است. فسادی که 

سایه افکنده های اقتصادی  دیگر، موضوع اخذ رشوه در مؤسسات آموزشی است که بر پیشرفت

(. 2100است. لذا ارزیابی سطح فساد در آموزش عالی ضروری است )فروسوا و سیمونز، 

ای به واقعیت نهاد توجهاحمدنداف نیز اشاره دارد به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی و بی

شده است و  های اجتماعی و سیاسی تبدیل آموزشی نهاد آموزش عالی به یکی از دشواری

گرایانه ازآنچه موجود است و  ر اساسی است. به همین دلیل، الزم است درک واقعنیازمند تغیی

 (.210۱دسترسی است وجود داشته باشد )نداف،  آنچه قابل
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آید برای بررسی مسائل اجتماعی ناشی از نهاد  طور که از مطالعات خارجی برمی هم آن 

ر تحقیقات خارجی به دنبال رغم اهمیت آن، فضای پژوهش کافی وجود دارد. بیشت آموزش علی

بررسی ساختاری نهاد آموزش هستند و تنها چند مورد به مطالعه تأثیرات آن بر عامالن 

شده است با آنچه جامعه از آن  اجتماعی توجه کرده است. وظایفی که برای یک دانشگاه تعریف

 کسان است.انتظار دارد همخوانی ندارد و مسائل اجتماعی برای جوانان در تمام کشورها ی

ها شادتر هستند )پلوان صادق،  کرده پس از تحصیل و مسائل اجتماعی ناشی از آن تحصیل

(، اما تحصیالت برای زنان بر رفتار دینی در جهت عکس مؤثر است 0530بختیار نصرآبادی،

( و عمومیت ابعاد دین در بین دانشجویان و نیز افراد 0532)صفاری نیا، آقا یوسفی، ایمانی فر؛

کرده و تا حدی کمتر است؛ به عبارتی تحصیالت در سکوالر کردن افراد نقش دارد؛ اما  تحصیل

(. هویت سنتی و هویت ملی نیز تحت 0523این نقش بسیار ناچیز است )نایبی، آزاد ارمکی، 

(. این در حالی 0530؛ حبیب زاده و همکاران، 0531تأثیر محیط دانشگاه است )کیانی و نجفی،

وپرورش نامطلوب، پیوند فضاهای گفتمان هویت ملی  ها و آموزش ان زیرساختاست که فقد

های مختلف را با گسست مواجه کرده است )احمدی، قره بیگی و پور علی آتی  میان نسل

 (.0533کندی،

گرایش به تحصیل برای زنان و محیط خانواده تغییرات بیشتری همراه داشته است. اگرچه 

شود )مظاهری، باقریان و  از هنجارهای موفقیت در کشور ما تلقی میبرای زنان، تحصیالت یکی 

یافته است  ویژه در دختران، افزایش(، اما به دنبال آن میانگین سن ازدواج به0530حمزوی، 

پنجم زنان جوان به دالیل شغلی و  (. حدود یک0531)بانکی پور فرد کالنتری و مسعودی نیا، 

ویژه در  (؛ میانگین سن ازدواج به0533عیلی و محمودیان، اند )اسمتحصیلی مهاجرت داشته

( و طالق دارای 0531یافته است )بانکی پور فرد کالنتری و مسعودی نیا،  دختران، افزایش

دهد تحصیالت رابطه ها نشان می چنین پژوهشساختار جوان جمعیت و زنانه شده است. هم

(. از سوی دیگر، تحصیالت عالی به 0533منفی با احتمال داشتن وضعیت طالق دارد )صادقی،

دهد  ها را در محیط خانواده افزایش می دهد و قدرت کنترل آن زنان قدرت انتخاب می

های خانواده گیریکه تحصیالت زنان با مشارکت بیشتر آنان در تصمیم طوری به .(0535)گالبی،

وری، فاصله موالید و تعداد (. ایشان حتی در مورد زمان فرزندآ052۱همراه بوده است )سفیری، 

(، اما ادامه 0533فرزندان قدرت باالتری نسبت به دیگر هم نوعان خود دارند )رازقی نصر آباد، 

ویژه در دانشجویان رشته پزشکی،  فشارخون باال در مردان جوان به تحصیل مردان همراه با تأیید
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(. به 2103)نیک پرور و همکاران، های قلبی عروقی بوده است. و احتمال بیشتر ابتال به بیماری

-دلیل نداشتن پایگاه اجتماعی پیش از اتمام تحصیل بیشترین مسائل را در این دوره تجربه می

یابد )موسوی و آذری  تدریج با افزایش سن و کسب مهارت، جایگاه ایشان اهمیت می کنند. به

ی از آن هستند که قریب به ها حاک طورکلی پژوهش (، اما فارغ از نگاه جنسیتی، به0530بنی، 

کرده، طرد اجتماعی عینی )محرومیت چندگانه و مزمن مادی و  نیمی از جوانان تحصیل

غیرمادی( یا طرد ذهنی )احساس بیرون افتادگی و محرومیت اجتماعی( شدید را در مسیر 

جایگاه طورکلی، نخبگان  ( و به0530زندگی خود تجربه کرده بودند. )قاضی نژاد، رهنما و کلهر،

(. چراکه 0531کم جایگاه ایدئال خود را در جامعه ندارند )روحانی و انبار لو  مطلوب یا دست

-عنوان من مطلوب و ایدئال خود در نظر می وقتی افراد زیادی از جامعه تحصیالت تکمیلی را به

یابد. در سطح فردی باعث کرده کاهش می های اقتصادی برای افراد تحصیل گیرند، فرصت

آید و شود؛ رقابت شغلی به وجود می وری و کاهش رضایت شغلی میهش درآمد، کاهش بهرهکا

های آموزشی کشور در سطح اجتماعی نیز موجب ناکارایی، بیکاری پنهان و هدر رفت هزینه

سازد که حتی خالقیت در بین قدری افراد را مشغول می (. تحصیل به0530شود )علی پور،می

(. خود اجتماعی مناسبی 0531ماند )ربانی، هاشمیان فر و چینی؛ وسط میدانشجویان در حد مت

(. اساتید اهتمام جدی به 0531گیرد )علیزاده اقدم و همکاران، حال شکل نمی نیز درعین

(. خودکارآمدی پژوهشی بین دانشجویان 053۱اخالقیات علمی ندارند )همتی، کریمی و زمانی،

 ( و نیاز به مداخالت آموزشی مناسب وجود دارد.0531، در حد متوسط است )میری و همکاران

 چهارچوب نظری

یشمندان اجتماعی که خود را خود محصول فرآیندهای اجتماعی است. گروهی از اند

که  نامند، باور دارند که افراد بر اساس این گرایان نمادین یا کنش متقابل نمادی می تعامل

کنند، در مورد خود اظهارنظر ها چگونه رفتار می با آن ها چه نظری دارند یا دیگران در مورد آن

شود. بر مبنای  ( و به این صورت است که من مطلوب افراد ساخته می0513کنند )تقی زاده،می

-مثابه یک شیء در میدان ادراکات دیگران به فرد کمک می نظر مید، تصور هرکس از خود به

(. بنا بر نظر مید، فرد 0523ساخته شود )ربرتسون، کند خود را از رهگذر دیگران ببیند و من او 

کند و این مفهوم عام های جامعه را درونی می ها و نظرگاهپذیری، گرایشدر جریان جامعه

کند درونی شده از انتظارات اجتماعی را، برای ارزیابی خود و سپس درک خود، فراهم می

ها است. مید ذهن  نی داشتن خودها و ذهنترین ویژگی جوامع انسا(. از دید او مهم0510)ترنر،
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که بین هویت فردی و  (. مید برای این0522داند )تنهایی،  را عامل ارتباط درونی فرد با خود می

کند. من  اجتماعی خود تمایز قائل شود مفهوم خود را به دو بخش فاعلی و مفعولی تقسیم می

ه است و ذهن جایی است که خود فاعلی خود اجتماعی نشده و من مفعولی خود اجتماعی شد

(. خود نه من است نه من اجتماعی شده، بلکه 0511شود )توسلی،  افراد در آن ساخته می

های  ها است. ویژگی مهم خود بازتابی بودن آن است و کنش حاصل رابطه دیالکتیک هردو این

خود اصالً پیچیده (. نظریه بلومر نیز 0535ما حاصل مشورت ما با خود درونی ما است )تنهایی، 

نیست، بلکه به این معناست که انسان در کنش نسبت به دیگران بر اساس تصوری که از خود 

 (.0513کند )ریتزر،  دارد عمل می

ای خواهد بود که حاصل از تجربه و  نظران کنش متقابل نمادین، خود پنداره از دید صاحب 

هایی است که فرد  مانی معرف ویژگی( و من آر0510منطبق بر واقعیت باشد )شفیع آبادی، 

 (.0321ها و آرزوهای او )هیگینز،  دوست دارد داشته باشد یعنی آرمان

(. در 03۱0دوست دارد داشته باشد )راجرز، من آرمانی تمام آن چیزهایی است که انسان

گر محسوس و نامحسوس ها در دوران معاصر زیر نیروهای کنترلانسان« خود واقعی»مقابل 

شود تغییر ماهیت داده شده خوانده می ئات به خود دیگری که گاه  آرمانی و گاه تحریفالقا

شود و به پذیری از اصالت، یگانگی، و یکپارچگی خارج می است. من واقعی در جریان جامعه

وصول است درون فرد یک  (. چون من آرمانی غیرقابل0512پیوندد )گیدنز، ماهیت دیگری می

(. نظریه دوم بحث انسان دانشگاهی بوردیو 0530آید )فریدونی، ود میکشمکش درونی به وج

ها به  گرفت که با امتیازات مادی سرو کار دارد. میدان دانشگاه را میدانی درنظر میاست. بوردیو 

ها چهار نوع سرمایه سرمایه هایی هستند که کنشگران اجتماعی در آن نظر بوردیو پهنه

اجتماعی )روابط(، سرمایه فرهنگی )مدارک و مدارج( و سرمایه اقتصادی )دارایی(، سرمایه 

کنند تا به موقعیت بهتری دست یابند )فکوهی،  نمادین )پرستیژ( را با یکدیگر مبادله می

های طبقاتی و امتیازهای اجتماعی میدان علمی،  دلیل تفاوت (. گفتمان دانشگاهی، به0520

کند. درحقیقت میدان علم تنها یک  که وانمود می باشد« عقالنی»قدر منسجم و  تواند آن نمی

کند که اقشار پایین با آموختن علم  توهم است. گفتمان دانشگاهی این باور را ایجاد می

 های باالی اجتماع پیدا کنند. یابی به رده توانند راهی برای دست می
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 شناسی روش

محتوای کیفی است. روش ما این پژوهش، یک تحقیق کیفی است. روش این پژوهش تحلیل 

ها، انتخاب اسناد به  گونه پژوهش های کاربران است. در این مبتنی بر اولویت دادن به متن نوشته

تواند متغیر باشد. ازآنجاکه اظهارنظر  ها نیز می عوامل مختلفی مرتبط است و نحوه استفاده از آن

ر به روحیات درونی و من واقعی افراد تتر و نزدیکپردهدر فضای مجازی بنا به اقتضائات آن بی

تصادف انتخاب  است، در راستای موضوع مقاله سه اتاق مجازی گفتگو درباره سیستم آموزشی به

های متنوع انتخاب های متفاوت و گرایشحسب زمان از زمان شدند، البته تالش این بود که به

آمده سایت تحلیل خبری عصر ایران  دست طرفانه باشد. از بین سه فضای بهها بیشود تا قضاوت

طرفی روزنامه  عنوان میدان مطالعه انتخاب شد. بی و مشرق نیوز و انجمن جیم، انجمن جیم به

که مسئولین کشور در هفتادسالگی روزنامه خراسان، هنر این  طوری خراسان مستند است به

رسانه مکتوب است که توجه  روزنامه خراسان اولیناند. از طرفی طرفی آن دانسته روزنامه را بی

ترین رسانه در  اکنون با فاصله زیاد در صدر فعال خود را به فضای مجازی معطوف کرده و هم

 فضای مجازی قرار دارد.

نامه جیم، ضمیمه جوان روزنامه خراسان است.  انجمن جیم تاالر گفتگوی مجازی هفته

هزار و  03بوده است. بازدید روزانه آن  ۱11هزار و   131 میلیون و ۱1بازدید کل این صفحه 

گرا و چندگانه است. دو دفتر  زبان، محلّی ای فارسی خراسان روزنامهمورد ذکرشده است.  313

مرکزی در مشهد و تهران دارد. پوشش خبری آن گستره کشور است و رویکردی ویژه به شرق 

توسط وزارت  0530عملکردشان در بازه نیمه دوم های ایران بر پایه  بندی روزنامه دارد. در رتبه

ای است که  متن رسانهچهارم را داشت.  امتیاز، رتبه 22٬21فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ خراسان با 

: 2110کند )فلیک و دیگران،  ها را نظاره می ها و واقعیت از طریق آن، پژوهشگر افراد، کنش

ده توسط کاربران با اسامی مستعار ش متن ثبت 31(، لذا جامعه آماری ما 223 -220

-Atefe_K-رؤیا خانوم-j_seyedi-F_ahmadiجالل  -فوفانورویاخانوم -Cold –)محمدحسین 

-پسر ساده م-r_jafarpour-Mahziar-Mehrenaz-ثامن-s_mohsen -سمیرام -دخترخاص 

-آتی -s_mohsen -س ن  -Hamid_Bozorgvari- Narges_V -ز خ  -نص-م-نص

2nyadideh -S_sad- r_roshnavand- طط- ali_sh-Narges_V-aban_y-bano iran zamin- 

f_babaei- مرتضی ت خ - mina_h-Hamid_Bozorgvari-MONA-R-هاچ-Narges_V-

vesal-ali_sh درباره آموزش عالی است. که برای آسایش ذهن مخاطبان در متن با حروف الفبا )
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شده  های نوشته سیستم آموزشی کشور است لذا متنشوند. ازآنجا که پژوهش درباره  معرفی می

ها از طریق  توسط کاربران درباره سیستم آموزشی کشور، تحلیل محتوای کیفی شد. اعتبار یافته

ها، و ارائه آن به افراد متخصص در این زمینه تأمین  دریافت دقیق دیدگاه پاسخگو درباره پرسش

ها را ندارد،  یافته قصد تعمیم ی کیفی است و چنین ازآنجاکه این پژوهش تحقیقشود. هممی

 شود.پایایی هم در مورد این تحقیق مطرح نمی

 هاتحلیل داده 

 دوگانه بازار و دانشگاه

اولین نکته مهم این است که پس از پذیرش در دانشگاه و حتی پیش از آن کنش دیگران برای  

ل کند که در جامعه، پس از اتمام جوانان بسیار اهمیت دارد. باید نهاد دانشگاهی طوری عم

کرده اهمیت بدهند و ازنظر سواد و آگاهی نزد دیگران اعتبار داشته  تحصیل به یک فرد تحصیل

رشته طوری باشه که فردا طرف از دانشگاه »که کاربر ب. صراحتاً اشاره دارد که  طوری باشد. به

باید گامی فراتر از بازار بردارد. نه به عبارتی دانشگاه « دراومد بهش نگن هیچی بارت نیست!!...

که تحت تأثیر بازار باشد یا اصالً آن را نادیده بگیرد. دیگران بسیار برای ساخت من آرمانی  این

جوانان و رضایت ایشان از من واقعی ایشان اهمیت دارد. پس نهاد آموزش عالی باید ذهنیت 

 جامعه را نیز در نظر بگیرد.

از اتمام تحصیل، بتوانند از طریق دانشگاه شغل مرتبط با تحصیل  جوانان انتظار دارند پس

های تشکیل زندگی و اداره خود خود داشته باشند و درآمد کافی داشته باشند تا بتوانند هزینه

ها از دید ایشان نه تنها کاربردی  های ارائه شده در دانشگاه را دست کم تأمین کنند، اما درس

شان ندارد.  عنوان و تصور ایشان از رشته تحصیلی ی ربطی هم بهنیست، بلکه در مواردی حت

کند ضمن اعتراض به تعدد دروس مهندسی و  چنانچه کاربر الف که در رشته برق تحصیل می

ویژه  ها و به گیرد و در نهایت برای زندگی آن ای که وقت دانشجویان را می ریاضیات گسترده

 :گویدکسب در آمد مفید نیست، می

خواستیم  بابا چهار تا تا درس کاربردی بذارین.... طرف یه چیزی یاد بگیره. ... اگه می »... 

ها که به دفعات کاربران دیگر در  این اعتراض«. رفتیم ریاضی دیگه... اینارو بخونیم .... می

دهد این دانشجویان از ابتدا نسبت  اند نشان میهای کشاورزی، شیمی و... تکرار کردهرشته

اند. از اند و براساس عنوان رشته، رشته خود را انتخاب کردهته خود اطالع کافی نداشتهبه رش

ها برای دانشجویان و اساتید  های درسی ضرورت وجود درس طرف دیگر در تدوین برنامه
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-ای را فرامیاش را قانع کند که مطالب آموزنده تواند من واقعی شود. دانشجو نمی تبیین نمی

کند  ها برای او ضرورت دارد. کاربر ج. دقیقاً به همین مطلب اشاره می ن آنگیرد که آموخت

یه دانشجو کاردانی فنی... انتگرال و اعداد مختلط و معادله سرعت... به چه دردش »که 

 «. میخوره؟؟ کاربردی نیست

 نویسد:  چنانچه کاربر دیگری در پاسخ به این انتقادها می

اب رشته و اینکه آینده میخواین چیکار بکنین دقیق تحقیق کنم شما برای انتخ من فکر می»

و تأمل نکردین... به نظرم اگه رشته تون رو دوست ندارید بهتره بیخیالش شید و برید تو کار 

دهد که از دید  که این کنش متقابل نسبت به اعتراض کاربر الف. نشان می یا این«. آزاد

همراه درآمدزایی نیست و فردی که تحصیل را  مخاطبان تحصیل علم در ذهن کاربران لزوماً

 که درآمدی داشته باشد. داند که باید زمانی را صرف علم کند، بدون این کند می انتخاب می

 من آرمانی جوانان دانشگاهی علم یا ثروت

مثابه نهاد آموزشی به آنان احترام بگذارد، چرا که در  جوانان انتظار دارند جامعه کاروزی هم به

این دانشجویان جوان علم برتر از ثروت نهادینه شده است. پس باید کنش ورزی دیگران  ذهن

ورزی اجتماعی خود در محیط که کاربر د عدم موفقیت کنش طوری هم در همین راستا باشد. به

 کند:  کارآموزی را جانبدارانه به نفع خود تبیین می

 2عوا افتادم. نزدیک بود بزنمش... روزی من تو کارآموزی دیپلمم ...همون هفته اول با... د»

گفت کف رو جارو بزن، کارآموزی... کار یاد نمیدن فقط ازت کار میکشن ... گفتم  بار می

 « کارآموز گرفتی کارگر که نگرفتی...

من آرمانی ایشان خودی است عزتمند و قابل احترام در حالیکه نحوه تعامل با محیط کار در 

آموخته نشده است. این در حالی است که خود به واقعیتی که در انتظار نهاد آموزشی به ایشان 

 ایشان هست آگاهی دارند. کاربر ر اشاره دارد: 

 «. حیف نیست آدم عمرشو واسه مدرکی بزاره که قراره الش سبزی بپیچن»

 : یا دیگری اشاره دارد 

 «.ها هیچی به آدم اضافه نمیشه... توی این دانشگاه»
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 تفسیر جوانان از من واقعی و من مطلوب -1 نمودار

 ساختار دانشگاه، انسان دانشگاهی 

کنند و اشاره دارند که در ساختار  جوانان وجود ضعف ساختاری در نهاد آموزش را تأیید می 

که علوم نظری چه  شود. اینآموزش عالی انواع علم در ساختار آموزشی از هم تفکیک نمی

ها سازگار نیست و چه  دانشجو مبهم است. عناوین دروس با خروجی نهایی آنکاربردی دارد برای 

های که یادسپاری برخی از نکات و توانمندی بسا روشن شدن دلیل اهمیت مطالعات نظری و این

 گوید: طوری که کاربر س می کرد. بهعقلی در چه حد ضروری است قدری از مشکالت را مرتفع می

کردن؟؟ یه دسته کسایی که میخوان این رو یاد بگیرن، یه  دسته میشد همین رو دو  چی می»

 «.اند!!دسته هم اونایی که حوصله درس ندارن و دنبال کار فنی

دانند و ضعف را به سیستم آموزش و پروش تر می ای از طرفی برخی از کاربران مشکالت را پایه 

بهره از علوم کاربردی قلی و نظری و بیکه جوانان را فراری از علوم ع دهند، این کشور نسبت می

 آورد. بار می

 کاربر ط: 

هایی که دبیرستانی نبودن و هنرستانی اتفاقاً خیلی هم الزمه این درسا، اما مشکل بچه»

بودن همینه که توی دوران قبل دانشگاهشون درساشون ریاضی نداشته، ما تو دوره 

های فنی قاتی شده بودیم اکثرشون توی همین درسای ریاضی  کارشناسی که با بچه

منه. به  وپرورشه بیشتر، نه وزرات علوم. البته این نظر لنگیدند،... مشکل از سیستم آموزش می

 « نظر من سیستم آموزشی از پایه خرابه...

آموزان و تنها تغییر در همچنین تنوع در سیستم آموزشی بدون تأثیر مثبت برای دانش

آموزان که دلیل آن برای دانش های آموزشی بدون تحقیق و پژوهش کافی و بدون این دوره

و  5-5-۱، 0-5-5-3، 0-5-3 های متفاوت روشن باشد و سرگرم شدن مسئولین به این چینش
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ساز باشد و دروس ترجمه شده از ها از واقعیت که محتوای دروس باید مهارت بازماندن آن

های تدریس شده در کشورهای خارجی حتی در بعضی موارد دروس مرتبط با رشته و  کتاب

ریزی و بحث  های غربی بدون حتی تشکیل اتاق فکر کارآمد و برنامه واحدها نیز عیناً از دانشگاه

 شود.روی واحدهای ارائه شده و منابع آن، به دانشجویان ارائه می

عنوان  توان بدون در نظر گرفتن فرد بهطورکلی ضعف ساختار نهاد آموزش عالی را نمی به

پذیر کردن اهداف ساختار در کنشگر در عنوان نهادی برای جامعه عامل و کنشگر و جامعه به

 توان به صورت زیر خالصه کرد: عف ساختار را مینظر گرفت. از این رو ض

 ضعف عدالت  -ضعف محتوایی  -ضعف گزینشی  -سیستماتیک: ضعف مدیریتی و تقنین

 آموزشی

 ها، ضعف اعمال قدرت جامعه در مقابل نهاد اجتماعی: عدم پذیرش اجتماعی تحصیل نکرده

ف انگیزشی، ضعف آموزش عالی، اهمیت وافر به توانمندی کنشگران، ضعف آموزشی، ضع

 ارزشی.

 .فردی: ضعف شناختی، ضعف ارتباطی، ضعف مهارتی، ضعف سختکوشی، ضعف علمی 

 ای ای، آموزش جزیره دانشگاه و آموزش حرفه

امروزه ازنظر کاربران نهاد آموزشی تنها مکانی برای تحصیل نیست. مکانی است که زمینه را 

تواند مکانی برای  کند. می ادامه دهند فراهم میبرای افراد در هر مسیری که اراده کنند آن را 

طورکلی درس نخواندن باشد. کاربر ق کارکرد نهاد آموزش  تفریح، هنر، ورزش، کسب درآمد و به

 کند: عالی را این طور توصیف می

استفاده از امکانات تفریحی تمام درساتونو با حداقل نمره پاس کنین... دوم ببینین رفقا کی »

همون موقع فارغ التحصیل بشین... سوم از تمام امکانات تفریحی دانشگاه  میخوان برن

استفاده کنین..... چهارم مخصوصاً از سال ورزشی دانشگاه استفاده شدید کنین. ... پنجم در 

تمام مسابقات ورزشی و غیرورزشی دانشگاه شرکت کنین. ششم حتماً در یک تئاتر 

دگی چیه..... هفتم هر چی استعداد دارین شکوفا دانشجویی کار کنین تا بفهمین لذت زن

کلیپ کوچیک و بزرگ طنز ساختیم و توی  011کنین. مثالً من و دوستانمون بیشتر از 

دانشگاه معروف شدیم و آخرش هم تونستم یه فیلم کوتاه واسه دانشگاه درست کنم و...)این 

اشتم.... اول: سروقت رفتن سر داستان ادامه دارد( من کالً توی دوران تحصیلم چندتا شعار د

کالس اشتباهه چون باعث میشه استاد توقعش بره باال.... دوم کالً به کتابای درسی محل نزار 
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این از صدتا فحش هم براشون بدتره..... سوم: اگه بری دنبال نمره واست ناز میکنه، محلش 

 .«نزار تا خودش سرشو بندازه پایین بیاد بره توی کارنامه

رسد  کاربر ل هم دانشگاه مکانی است برای شکوفا کردن استعدادها است. به نظر می از دید 

ترین  تر از دید دانشجویان هستند، مهم های موفق دیگران مهم که معمول است که همکالسی

 کنند. نقش را در توجه جوانان به کژکارکردهای آموزش عالی ایفا می

 
 

زش عالیکارکرد و کژکارکرد نهاد آمو -2نمودار   

 نتیجه گیری و پیشنهادها

این مطالعه در پی تبیین من واقعی و من مطلوب جوانان در مواجهه با نهاد آموزش عالی و 

تبیین نقش نهاد آموزش عالی است. بر این اساس به بررسی پدیدارشناختی تاالر گفتگوی 

در سالگرد  طرفی سیاسی انجمن جیم در فضای مجازی تحت مدیریت روزنامه خراسان که بی

هفتاد سالگی این روزنامه از سوی مسئولین دولتی انتخاب شد، پرداختیم. در این بررسی از دو 

نظریه انسان دانشگاهی و کنش متقابل نمادین برای تبیین مفهوم من واقعی و من مطلوب یا 

 آرمانی استفاده شد تا بتوان به چند پرسش پاسخ داد:

از اتمام دوره آموزش عالی از خود چه انتظاراتی  جوانان پسپرسش نخست این بود که 

دارند؟ و پرسش دوم این بود که برداشت جوانان از من مطلوب ایشان چیست؟ به عبارتی من 

 هایی دارد؟ واقعی و من واقعی چه تفاوت

پاسخ این است که پس از اتمام دوره آموزش عالی قادر باشند دست کم زندگی خود را اداره 

معه عزت کافی برای فرصتی که صرف علم آموزی کردند به ایشان داده شود. هم کنند و در جا
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شده است، جوان ایرانی  طور که از ابتدا در ذهن جوان ایرانی مسلمان علم بهتر از ثروت ثبت آن

تنهایی  تنهایی و ثروت به توقع همین برخورد را از جامعه دارد، اما جامعه امروز برای علم به

ت. بلکه علمی نزد مردم اهمیت دارد که انسان را به لحاظ مادی توانمند کند و ارزش قائل نیس

ضرورت دارد این تغییر در مطالعات بیشتر موردتوجه قرار گیرد. من آرمانی جوان خودی است 

گرامی و توانمند، اما من واقعی او پس از اتمام تحصیل فاقد این دو است. نتایج این پژوهش 

که حتی برای  ( است مبنی بر این0530و علی پور، 0531وحانی و انبارلو،همسو با دستاورد )ر

شان فاصله وجوددارد. در بحث  نخبگان نیز پس از اتمام تحصیل بین خود ایده آل و من واقعی

کنند ساختار آموزش عالی به ایشان دهد جوانان احساس می ها نشان می پرسش دوم نیز یافته

برای رسیدن به من مطلوبشان به آن دست یابند و به دنبال  رغم تالش دهد علی اجازه نمی

حل هستند؛ ذهن جوان امروز نتوانسته است بین من واقعی و من آرمانی تعادل برقرار  یافتن راه

(، 0531و همکاران،  )رزاقیطور که فرهنگ چابکی در آموزش عالی اهمیت دارد کند. و هم آن

کند که هر کس با ورود به  اما همان طور که بوردیو اشاره دارد که دانشگاه توهمی ایجاد می

(، اما در حقیقت این طور 0520خود را افزون کند)بوردیو، تواند  سرمایه اجتماعی دانشگاه می

ورزان این نهاد و مدیریت من مطلوب ایشان نیز از وظایف مهم نیست پس  تغییر ذهنیت کنش

کنند و آن  آموزش عالی است. پرسش دوم جوانان ضعف ساختاری در نهاد آموزش را تأیید می

 دهند. را به سه بعد نهادی، فردی و اجتماعی نسبت می

 شود؟ پرسش سوم. ازنظر جوانان ساختار نهاد آموزش چگونه تبیین می

از دید جوانان ما با ضعف ساختاری مواجه هستیم. این ضعف نه تنها در ساختار دیده 

شود. این یافته هم سو با دیدگاه دانشگاه نسل سوم  شود که به جامعه و افراد هم مربوط می می

دانشگاه در عرصه داخلی و خارجی، نیازمند ایجاد زیر ساختی یابی و بقای  است. برای دست

مناسب برای دانشگاه نسل سوم یعنی دانشگاه کارآفرین هستیم نسل اول دانشگاه آموزش محور 

و دانشگاه پژوهش محور نیز از زیرساخت مناسب برخوردار نبودند و همین امر مانع پیشبرد 

 (.0531ازآنقالب اسالمی شد )مجد و همکاران،  اهداف مصوب شده برای نهاد آموزش عالی پس

که نقش نهاد آموزش عالی در تبیین من  پس در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر این

توان گفت نهاد آموزش عالی، نه تنها من واقعی جوان ایرانی را به من آرمانی  واقعی جوانان می

شود و فرد برای فرار از  ر من آرمانی میکند که از آن دور کرده و موجب تغییراتی د نزدیک نمی

http://jcsc.iaocsc.ir/?_action=article&au=154521&_au=%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%DB%8C
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های جبران ناپذیری برای من واقعی فرد  هایی را برگزیند که آسیب این شکست ممکن است راه

 و جامعه او همراه داشته باشد.

پیشنهاد این است که جوانان در دوران تحصیل موردمطالعه غیر مستقیم قرار گیرند و 

ف و هدایت استعدادهای ایشان در دوران تحصیل فراهم فضاهایی همراه با مشاوره برای کش

گردد. مشاوره نباید تنها مربوط به انتخاب رشته آن هم بر اساس امکان پذیرش در کنکور با 

های گوناگون و  توجه به رتیه فرد صورت گیرد و ضرورت دارد اطالعات مناسبی درباره رشته

های کاری در اختیار عموم افراد جامعه قرار  ها در محیطدرصد جذب فارغ التحصیالن این رشته

هایی که  ویژه سیاستگذاران فرهنگی در این رابطه توجه داشته باشند که رشته داده شود و به

ها وجود ندارد از همان ابتدای تحصیل مدیریت شوند تا من  التحصیالن آنامکان جذب فارغ

 مطلوب مناسبی برای افراد شکل گیرد.
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  ارتباط بین اندازه تحصیالت و شغل در (. 0530)امیرحسین علیپور،  علی اکبر؛ قلی زاده، ابراهیمی

  5های رشد و توسعه پایدار، سال پانزدهم، شماره  پژوهش .وردوگو -ایران: کاربرد مدل وردوگو

 ( پدیدارشناسی هویت 0533احمدی، سید عباس؛ قره بیگی، مصیب و پورعلی آتی کندی، سجاد .)

ملی در فضای سایبر )نمونه موردی: دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته جغرافیای سیاسی در 

 ، زمستان 0نشریه جغرافیای سیاسی، شماره ، تربیت مدرس و خوارزمی(. های تهران دانشگاه

 01-20 صص

 ( بررسی عوامل ضد انگیزشی دانشجویان و دانش 0532انصاری، محمد تقی و فکور، بهمن .)

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال اول، أسیس بنگاه کارآفرینانه. آموختگان جوان ایرانی در ت

  055 ص ، تابستان 0شماره 

 ( 0531بانکی پور فرد، امیرحسین؛ کالنتری، مهدی و زهرا مسعودی نیا.)  درآمدی بر آمار ازدواج

  2۱ ص 0531، پاییز 02فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، شماره جوانان در ایران.

 تأثیر سطح تحصیالت و آموزش برنامه (.0530، اعظم )پهلوان صادقحسنعلی؛  بختیار نصرآبادی

  03مطالعات روانشناسی تربیتی دوره نهم بهار و تابستان شماره  .شادی فوردایس بر افزایش نشاط

 ( .بررسـی قابلیتهای کارآفرینی 0520بدری، احسان و لیاقتـدار، محمـدجواد و جعفـری، ابـراهیم .)

 .51دانشجویان دانشگاه اصـفهان، فصلنامه پژوهش و برنامـه ریـزی آموزش عالی، شماره 

  شناسی جلد دوم ترجمه عبدالعی  های جامعه ( پیدایش نظریه0510آل بیگی )ترنر جاناتان اچ

 لهسایی زاده شیراز مرکز نشر دانشگاهی شیراز

 ( درآمدی بر مکاتب و نظریه0522تنهایی، حسین ابوالحسن .) شناسی. تهران: بهمن برنا های جامعه 

 ( هربرت بلومر و کنش متقابل نمادی0522تنهایی، حسین ابوالحسن .)تهران: بهمن برنا . 

 ( نظریه0511توسلی غالمعباس ) شناسی. تهران: سمت های جامعه 

  تأثیر تحصیالت دانشگاهی در دوره کارشناسی بر هویت ملی  (.0530، عباسو همکاران )حبیب زاده

 2شماره  0530. فرهنگ در دانشگاه اسالمی سال پنجم تابستان دانشجویان دختر دانشگاه قم

 (03)پیاپی 

 (. نقـش ارزشـیابی در تعمیـق یـادگیری دانـش آموزان پایه دوم 0525قی، فهیمه السادات. )حقی

 .مقطع ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد

  ادراک زنان جوان ایرانی از (.0530)محمدعلی مظاهری، فاطمه و باقریان، فاطمه؛ حمزوی عابدی

 (1)پیاپی  0شناخت اجتماعی سال چهارم بهار و تابستان شماره  .هنجارهای زنانگی

  0531/0/20تاریخ  | 032۱5شماره: |خراسان 
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 (. عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوریهای برنامه درسی در نظام آموزش عالی 0531وبه )خسروی، محب

  13-۱2 صص ، تابستان 13مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، شماره ایران. 

 ( درآمدی بر 0523رابرتسون، یان .) جامعه. ترجمهی حسین بهروان. مشهد: انتشارات آستان قدس

 .رضوی

 ( هنر انسان شدن. ترجمه0531راجرز، کارل .) ی مهین میالنی، تهران، فرهنگ نشر نو. 

  چگونگی تأثیرگذاری تحصیالت زنان بر تأخیر در فرزند (. 0533، حجیه بی بی )رازقی نصرآباد

راهبرد اجتماعی فرهنگی  .های تهران آوری : نتایج یک مطالعه کیفی در بین دانشجویان دانشگاه

  21جم پاییز شماره سال پن

 ( نظریه0521رایکمن، ریچارد ام .) ی مهرداد فیروز بخت. تهران های شخصیت. ترجمه: 

 ( چالش0531ربانی، رسول؛ هاشمیان فر، سید علی و نفیسه چینی .)  های فراروی سیستم آموزش

 ، بهار ۱فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره عالی کشور در روند توسعه اجتماعی.

 0 ص

 ( 0531رزاقی، گوهرتاج فرانه؛ زمانی مقدم، افسانه و پریوش جعفری .) فرهنگ چابکی و آموزش

 2۱3-22۱، زمستان، 35، شماره 00. دوره عالی

 ( مطالعه0531روحانی، علی و انبارلو، مسعود .)  ای کیفی از جایگاه نخبگان جوان ایرانی در بستر

 0531تابستان  ،2فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره جامعه ایران.

  002-35 صص

 ( نظریه جامعه0513ریتزر جرج .) شناسی دوران معاصر ترجمه محسن ثالثی تهران: علمی 

 مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی  .زنان و تحصیالت دانشگاهی(. 052۱، خدیجه )سفیری

 ، ویژه نامه علوم اجتماعی.31و  3۱دهم بهار و تابستان، شماره دانشگاه خوارزمی سال پانز

 ( رابطه شناخت شغلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی از رشته 0531سلیمی، قاسم و همکاران .)

 ، پاییز 05ریه نامه آموزش عالی، سال یازدهم، شماره نشتحصیلی با جهت گیری آنان به آینده. 

  20-1 صص

 علوم شاهد. (. عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه 0521)شریفیان، اکبر

 251تا  033؛صص  0۱و  03شماره  - 0521پاییز و زمستان ی( اجتماعی)دانشگاه عالمه طباطبائ

 (. مقایسه ناهمخوانی 0530)فالح زاده هاجر ,هاشمی گشنیگانی رامین ,صادقی منصوره السادات

 . 02 – 53؛   1شماره  , 2دوره  روانشناسی خانواده خودها در افراد متقاضی و غیرمتقاضی طالق.

 ( عوامل اقتصادی0533صادقی، رسول .)   فصلنامه مطالعات جوانان در ایران.اجتماعی مؤثر بر طالق

  023 ص ، تابستان 52راهبردی ورزش و جوانان، شماره 
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 بررسی سطح تحصیالت و (. 0532، حمیدرضا )ایمانی فر، علیرضا و آقا یوسفیمجید؛  صفاری نیا

شناسی زنان سابق( سال چهارم  جامعه )جامعهزن و  :. منبعسن بر رفتار دینی زنان جنوب کشور

 (0۱)پیاپی  0زمستان شماره 

 ( بررسی میزان عالقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود و عوامل 0531صفری، طاهره و همکاران .)
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 ۱1-۱0 صص ، تابستان 13مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، شماره 

 (.شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب راهبردهای رفتار 0531)عبدالوند محمدعلی ,صمدزاده الهام

های  پژوهشجبرانی مصرف کننده در مواجهه با ناهمخوانی بین خود واقعی و خود ایده آل. 

 003تا 30 ، صص11شماره  ، 20ره دو مدیریت راهبردی،

 ( 0530علی پور، امیر حسین .)علوم  :. رشتهآن در ایران بازده ارتباط بین سطح تحصیالت و

 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، - اقتصادی

 ( بی اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به0531علیزاده اقدم، محمدباقر و همکاران .)  مثابه مساله

نشریه بررسی مسائل اجتماعی اجتماعی )موردمطالعه: دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز.

  025-0۱3 صص ، پاییز و زمستان 2ایران، سال نهم، شماره 

 ( 0531علیزاده مجد، امیررضا.)فصلنامه انجمن هنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرینتبیین نقش فر .

 2۱3-22۱، تابستان،30، شماره 00ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات؛ دوره 

 ( ب0530فریدونی، زهرا .)گرا و عرفان  شناسی انسان از دیدگاه روان "خود" مفهوم ررسی تطبیقی

. پاین نامه کارشناسی ارشد. رشته تاریخ، دانشگاه های تربیتی آن اسالمی و استنتاج داللت

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی شیراز،

 ( 0520فکوهی، ناصر« )اجتماعی دانشگاه  مجلة علوم ،«یپیر بوردیو، پرسمان دانش و روشنفکر

 .۱0-000: 3، شمارة فردوسی مشهد

 مسکن: (. تأثیر سطح تحصیالت بر احتمال مالکیت 0533، الهام )شاداب فر، عبدالرسول و قاسمی

پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم تابستان  ای )مطالعه موردی: شهر تهران(. مقایسه بین دوره

 (.۱0)پیاپی  2شماره 

 ( طرد عینی و ذهنی جوانان در ایران.0530قاضی نژاد، مریم؛ رهنما، فاطمه و کیانا کلهر .) فصلنامه

 .03 ص ، پاییز 23مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 

 تحصیالت و مصرف (.0532)اعظم نسیم افزا، ولی اهلل و رستم علی زاده ، عبدالحسین؛ کالنتری

 (.3)پیاپی  0مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره دوم بهار شماره  .فرهنگی در شهر تهران
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 یز(. بررسی تأثیر تحصیالت زنان بر هویت آنان )مطالعه موردی شهر تبر(. 0535، فاطمه )گالبی

ل نهم دفاعی زنان و خانواده سابق( سا -تربیتی زنان و خانواده )فرهنگی  -فصلنامه فرهنگی 

  .21تابستان شماره 

 ( تجدد و تشخص. ترجمه0512گیدنز، آنتونی .) ی ناصر موفقیان، تهران: نشر نی. 

 ( ازنمایی تجارب زیسته دانشجویان تحصیالت تکمیلی 053۱معروفی، یحیی و آداک، موسی .)

فصلنامه مطالعات ای پدیدارشناسی(.  رشته علوم تربیتی در ارتباط با پدیده تغییر رشته )مطالعه

  33-55 صص ، زمستان 21اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال هفتم، شماره 

  مقایسه وضعیت علمی کشور در دوران پهلوی و پس ازانقالب شبکه اطالع رسانی راه

 1۱/00/35دانا،

 های خودپنداشت و افسردگی در  هنرمند بررسی رابطه بین هماهنگی بین مؤلفه مهرابی زاده

 دانشجویان شهیدچمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 ( مطالعه0530میرحسین موسوی، بتول آذری بنی .)  ی نسلی الگوی مخارج مصرفی مردان جوان

  30 ص ، زمستان 53فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره در ایران.

 ( خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی 0531میری، محمدرضا و همکاران .)

، ، شهریور 20مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

  0۱5-03۱ صص

 (. سکوالریسم و رابطه آن با تحصیالت عالی )مطالعه 0523، تقی )آزادارمکی، هوشنگ و نایبی

  5شناسی ایران سال هفتم پاییز، شماره  جامعهموردی جامعه شهری تهران(. 

 ( بررسی شیوع عوامل خطر مرتبط با بروز بیماریهای قلبی 2103نیک پرور، مرضیه و همکاران .)

  033-023 ، 12مجله پزشکی هرمزگان، شماره در یک جمعیت جوان ایرانی. عروقی 

های تحصیلی و  بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت (.0533اسمعیلی، نصیبه و محمودیان، حسین)

فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره . 0523-31شغلی زنان جوان ایرانی در دوره 

  022-005 صص ، زمستان 50

 ( بی اخالقی علمی در میان دانشجویان 053۱همتی، رضا؛ کریمی، سحر و بی بی عشرت زمانی .)

 ، تابستان 2فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، سال دوازدهم، شماره تحصیالت تکمیلی. 
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