مقاله پژوهشی
پژوهش به مثابه ابزار گذار :کاوش پدیدارشناختی تصویر آینده در نگارش
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ایمان2

تاریخ پذیرش1398/10/19 :

گرفته و تفسیر فهم مشارکتکنندگان از موضوع ،از طریق مصاحبهی عمیق با  8نفر از دانشااجویان صااور
گرفته است .بر اساس رویکرد استفهامی از روش پدیدارشناسی تفسیری برای تحلیل دادههااا اسااتفاده شااده
است .یافتهها نشان میدهد رسالهی دکتری در تصویر بزرگ دانشجویان از زندگی ،جایگاه خاصی ندارد .به
منظور تصریح یافتهها ،از مضامین استعاری استفاده شده است .رساله نزد مشارکتکنندگان بااه مبابااه ااباازار
گذار» محسوب میشود و فرایند انجام آن از اهمیت مرکزی برخااوردار نیساات .آنهااا رساااله را مرحلااهای
میدانند که فقط باید پشت سر گذاشته شود .مبتنی بر این تعریف ،آنها خود را همچااون مسااافری گااذری
تلقی می کنند .یک امسافر گذری» برای استقرار و پیگیری هدفی درازمد

در آینده زمان کافی ناادارد .ایاان

مهمی برای سیاستگذاران پژوهش بوده و مستلزم توجه آنهااا

برای بازنگری بنیادی سیاستها است .بدین معنا که با حذف رویکرد کمّیگرایانه در گسااترش تحصاای
عالی ،به برساخت چشماندازی مشخص از اجرای دورههای دکتری تمرکز کنند.
واژههای کلیدی :پدیدارشناسی؛ رسالهی دکتری؛ تصویر آینده؛ مسافر گذری؛ ابزار گذار.
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چکیده
این پژوهش با هدف کاوش تصویر آینده در انجام رساله بین دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز انجااام

رویکرد دانشجویان ،به زعم ما حاوی نکا
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جوامع داشته و بر اساس مواجههی جوامع مختلف با آینده ،میتوان به شیوهای از طبقهبندی در
توسعهیافتگی و مسیرهای منتهی به آن دست پیدا کرد.
جامعهی ایران نیز بر اساس ارزشهای حاکم بر آن و همچنین انگیزهها و محرکهای
اجتماع ی مختلفی که دارد ،تعریف و تصویر خاصی از آینده در آن حاکم است و مسیر حرکتی و
مقصد فعالیتها و جنبشهای آن را هدایت میکند .تغییرا

اجتماعی اخیر در ایران ،منجر به تغییر

] [ DOI: 10.52547/scds.8.4.97

مقدمه
آینده و انتظاری که نسبت به آن وجود دارد ،نقش مهمی در نگرشها و کنشهای اعضای

بسیاری از ارزشهای حاکم گردیده و نوع مواجهه افراد و گروهها با آینده را در مسیرهای متفاوتی
کسب تحصی

عالی از جمله ارزشهایی است که نفوذ آن را به وضوح میتوان در سطح

اجتماع مشاهده کرد و نیاز به آن در حجم گستردهی مؤسسا
تحصی

تکمیلی یا خدما

و دانشگاههایی که خدما

تحصیل در کشورهای خارجی را ارائه میدهند ،متبلور است.

در واکنش به تقاضای روزافزون تحصی

دانشگاهی و ت ش در پاسخ به این نیاز اجتماعی،

نظام آموزش عالی از دههی هفتاد شروع به رشد کمّی کرده و شواهد تورمی آن با خالی ماندن
صندلیهای دانشگاهی در پذیرش دانشجو از اوایل دههی نود ظاهر شد .پیامدهای نامطلوب این
تغییرا  ،دامنگیر سطوح خرد تا ک ن جامعه شده و چالشهای جدیدی پیشِ روی نظام
سیاستگزاری قرار گرفته است(بازرگان و همکاران1379،؛ محمدی و همکاران1384 ،؛
فراستخواه1388،؛ ایمان و همکاران.)1395،
بروز و نهادینهسازی فرهنگهای دانشگاهی جدید و متفاو
چالشهای ناشی از تغییر سطح کیفی دانشگاهها و همچنین تغییرا
فارغالتحصی ن است .این فرهنگ متفاو  ،انتظارا

نسبت به گذشته حاصل
جمعیتشناختی دانشجویان و

دانشگاهیان و جامعه از دانشگاه را

تحتالشعاع قرار داده و شاهد گفتمان متفاوتی در این عرصه هستیم.
درواقع رشد سریع در کمّیت دانشگاهها و دانشجویان ،فرصتی را برای بهینهسازی و ارتقای
کیفیت و تطبیق بههنجار با شرایط جدید باقی نگذاشته و آسیبهای جدیای را در عرصهی
اجتماع دانشگاهی به دنبال داشته است .افزایش اهمیت مدرک دانشگاهی و برخورداری از سطوح
تحصیلی باالتر با توجه به محدودیت در پشتیبانی علمی دانشگاهها و همچنین محدودیتهای
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قرار داده است.

پژوهش به مبابه ابزار گذار :کاوش پدیدارشناختی تصویر آینده در نگارش رسالهی دکتری99...................

است و اهداف آموزشی و چشمانداز ورود به دانشگاه دچار تغییرا
به عنوان مبال ،اگر در صفحهی گوگل با نام امؤسسا
جستوجو شود ،حدود  6میلیون هزار صفحه اط عا
مؤسسا

اساسی شده است.
مشاورهی پایاننامه و مقاله»

معرفی میشود .به نظر میرسد تعداد این

و افرادی که به شکل حقیقی و مجازی در این مشاغل کار میکنند ،صدها برابر از تعداد

دانشگاههای کشور بیشتر است(کاظمی )59 :1394،که درواقع نشانهای از تغییر انتظارا

و

ارزشهای افراد از تحصیل در مراکز دانشگاهی است.
این تحوال

و پویاییهای ارزشی و رفتاری در رویکرد به تحصی

دانشگاهی را میتوان

و خواستههای جاری در جامعه .هر کدام از این مسیرهای تحلیلی ،بخشی از واقعیت

فرهنگی را تبیین میکنند و در عین حال دارای تأثیرا

متقابل بر همدیگر هستند .غالب

پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی ،معموالً اولویت خود را به بررسی زمینهها و ویژگیها دادهاند و
دانش انباشته در حوزهی انتظارا  ،خواستهها و تصاویر افراد از آینده ،محدودتر است .در این
مقاله ت ش میشود با تمرکز بر جنبهی دوم ،مباحبی دربارهی انتظارا

و تصاویر از آینده مطرح

گردد.
بخش مهمی از ساختار تحصی

دانشگاهی معطوف به دورهی دکتری و نوع جامعهپذیری

دانشجویان در این دوران است .بنابراین مطالعهی این گروه میتواند تصویر کلی و نظاممندی از
وضعیت جاری و مسیرهای آتی فرهنگ دانشگاهی و به تبع آن ،مسیرهای پیش روی جامعه ایران
ارایه دهد.
در نظام آموزشی ایران ،فارغالتحصیلی دانشجوی دکتری ،ع وه بر موفقیت در گذراندن
دورهی آموزشی ،منوط به ارائهی یک کار پژوهشی بوده و تجربهی اجرای پژوهش دکتری جایگاه
مهمی در دوران دانشجویی و حیا

پس از فارغالتحصیلی دارد و میتواند کل مسیر بعدی را

تحتالشعاع خود قرار دهد .لوندگرن و هالوارسون )527 :2009(1معتقدند پژوهش ،محور زندگی
دانشجویان تحصی

تکمیلی بوده و عنصر اصلی تمایز آنها از سایر دانشجویان محسوب

Lundgren & Halvarsson

1
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از دو جنبه در فرهنگ رایج واکاوی کرد )1 :رجوع به زمینهها و ویژگیهای جامعه و  )2کنکاش
در انتظارا
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دانشی و مهارتی دانشجویان؛ بستری را برای رشد انحراف علمی ،تقلب ،کمکاری و  ...فراهم آورده
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برخوردار بوده و بهنوعی میتواند شاخص ارزیابی فضای دانشگاهی در قبال آینده قرار گیرد.
مبتنی بر این وضعیت ،در این مقاله سعی میشود به این سؤال پرداخته شود که دانشجویان
چه معنایی از پژوهش و ارتباط آن با آیندهی زندگی خودشان دارند .درواقع ،شناخت تصویر افراد
از آینده در فعالیت کنونیشان ،یکی از مهمترین مؤلفههای ارزیابی مسیر آینده و چگونگی آن بوده
و کمک خواهد کرد مسیرهای جایگزین مناسبتر برای برنامهریزیهای توسعهای را با ضریب
اطمینان بیشتری طراحی و پیادهسازی شود.

مهمترین رویکردی که قبل از قرن نوزده به عنوان مأموریت دانشگاهها از اولویت برخوردار
بود ،خدمت دانشگاه به کلیسا و همچنین حکومت برای تربیت نیروهای مورد نیاز کلیسا و
همچنین کارکنان حکومتی بوده است .همراستا با تغییرا

اجتماعی گسترده در قرن نوزده ،تلقی از

دانشگاه نیز دچار تحول گردید و جستوجوی حقیقت به مبابه غایت دانشگاه مورد توجه قرار
گرفت .این رویکرد ،به ت شهای فیلسوفان اواخر قرن  18و تأسیس دانشگاه برلین بر مبنای
اندیشههای فیشته ،1ش یرماخر 2و بهویژه هومبولت 3برمیگردد .یاسپرس )1946( 4در واکاوی
ایدهی دانشگاه ،آن را نهادی برای جستوجو و انتقال حقیقت معرفی میکند و پژوهش را نخستین
مرکز توجه و غایت دانشگاه میداند(یاسپرس.)25 :1394،
اما ایدهی پژوهش و جستوجوی حقیقت یکی از پیامدهای تغییرا
دانشگاه بوده و همگام با تحوال

اجتماعی در تصویر

اجتماعی و صنعتی ،متفکران اجتماعی غایتهای متفاوتی را

برای دانشگاه برشمرده و قوام بخشیدهاند .برای مبال در حالی که وبر و وبلن اعتقاد داشتند دانشگاه
دارای ساخت مستقلی و در فرایند تطابقی با جامعهی صنعتی است ،متفکر متأخری مانند وایت 5بر
این اعتقاد بود که دانشگاه بخشی تفکیکناپذیر از جامعهی صنعتی است .این درهمتنیدگی با
تحوال

اجتماعی و صنعتی ،به تدریج دانشگاهها را به سمت تربیت نیروهای متخصص و حرفهای
1
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پیشینهی پژوهش
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میشود .بنابراین رویکرد دانشجویان به پژوهش و انتظاراتی که از اتمام آن دارند ،از اهمیت ویژهای
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بازار کار است ،جایگاه ویژهای در مطالعا

قرن حاضر پیدا کرده است.

اپل و دالگرین )2003(1در بررسی خود از ع قهی دانشجویان به کار پس از فارغالتحصیلی از
دورهی دکتری ،مشاهده کردند .ابعاد گوناگونی از احساس ناامنی در ذهن دانشجویان از آینده
وجود دارد و با وجودی که نسبت قابل توجهی از آنها تصور میکردند ،کار پژوهشی آنها پیامد
مهمی خواهد داشت ،در عین حال از امکان برقراری تعادل و ارتباط بین زندگی خانوادگی و
دانشگاهی تصویر روشنی نداشتند.
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سوق داده(محسنی )227 :1388،و حتی مباحبی از دانشگاه کارآفرین که تمرکز آن کام ً معطوف به

یافتههای پژوهش ستاب ،پیهالتو و لونکا )2011(2حاکی از این است که رویکرد مقطعی یا
منقطع یا پیوستهای که از کار خود دارند ،آینده را محصول فعالیتها و رویدادهای متفاوتی
میبینند .معنای انجام کار پژوهش دکتری در دو مضمون محصول و فرآیند ،به روشنی نشان
میدهد انتظار مشارکتکنندگان از آینده چه ساختاری دارد .پژوهش لوندگرن و هالوارسون()2009
نیز نتایج مشابهی کسب کرده و نشان میدهد گروهی کار پژوهشی را همانند تکلیف شب امتحان
تصور میکنند و گروهی دیگر مبتنی بر چشماندازی که دارند ،آن را بخشی از فرآیند حرفهایشدن
و در زمرهی مراحل اولیهی فعالیتهای حرفهای در آیندهی شغلی خود ترسیم میکنند.
در حوزهی روانشناسی نیز پژوهشهایی با مضمون آینده صور

گرفته است .هرچند این

پژوهشها ارتباط مستقیمی با جامعهی هدف پژوهش حاضر ندارد ،ولی از حیث موضوعی قابل
توجه هستند .گیدلی 3به عنوان یک آیندهپژوه در روانشناسی ،در پژوهشی که در خصوص تصور
از آین ده انجام داده است ،به این نتیجه رسیده که برخورداری از تصاویر مببت از آینده ،کارکرد
انگیزشی داشته و نقش مؤثری در کاهش ناامیدی و احتمال خودکشی دارد(گیدلی.)2001 ،
کوزوکرا و ماندیچ )2015(4در بررسی خود از تصور امکان تغییر در آینده نشان دادند که چنین
قابلیتی افراد جوان را قادر میسازد شیوههای ممکن برای گذار به بزرگسالی را کسب کرده و
فضاهای دیگر با امکانهای متفاو

را کشف کنند .از طریق تصور امکانهای آینده ،افراد جوان

1
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طوالنیمد

به انجام کار پژوهشی ،نوعی انتظار از آینده را متبادر میکند .افراد بر اساس روایت
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تعریف کرده و راهبردهای الزم برای کسب آن را پیادهسازی و اجرا کنند.
این مباحث نشان میدهد دو انتظار متفاو

عمده از دانشگاه وجود دارد :دانشگاه در مقام

محلی برای جستوجوی حقیقت و در مقام محلی برای تربیت نیروهای تخصصی مورد نیاز
جامعه .این مباحث عموماً از منظری بیرونی و در مقام طراحی ارائه شدهاند و پژوهشهای
معدودی با رویکرد درونی و مبتنی بر دیدگاه و تفاسیر کنشگران دانشگاهی اعم از استادان یا
دانشجویان صور

گرفته است تا ترسیمی جامع از چشمانداز آیندهی زیست دانشگاهی اخذ شود.

جهتگیری دوگانهی فوق در تصورا

از آینده ،هم در مرحلهی ورود به دانشگاه و هم در مقام

جامعهی دانشگاهی از مسیر فعالیت دانشجو تبلور یافته و مسیر

آینده را ترسیم میکنند .پژوهشهای انجامشده عموماً مبتنی بر جنبهی اشتغال پس از
فارغالتحصیلی انجام گرفتهاند و رویکرد بنیانیتر و فراگیرتر به تصویر آینده در آنها کمرنگتر
است.
مبانی نظری
مطالعا

آیندهها در حوزهی جوانان و آموزش شامل سه رویکرد و الیهی کلی است :رویکرد

نخست شامل آموزش یک برنامهی مدون آیندهپژوهی است .رویکرد دوم که به نسبت جدیدتر
است ،بر نگرشها و چشماندازهای افراد جوان نسبت به آینده تمرکز دارد .رویکرد سوم با ماهیتی
انتقادی بر چگونگی پاسخ به چالشهای مطالعا

آیندهی جوانان از طریق برنامههای مرسوم

آیندهپژوهی میپردازد(گیدلی .)4 :2001 ،زمینهی نظری این مقاله مبتنی بر رویکرد دوم و واکاوی
چشماندازها و نگرشهای دانشجویان دکتری نسبت به آینده است.
پژوهشهای معطوف به آینده ،عموماً در یک پیوستار زمانمند قابل ردگیری هستند و تنها به
زمان تحققنیافته تعلق ندارند .این موضوع را میتوان تحت اصط ح مبلث آیندهپژوهی
صور بندی کرد .مبلث آیندهپژوهی سه بُعد را ترسیم میکند :فشار حال (وضعیت جاری و کنونی
دانشگاهها ،تعداد فارغالتحصی ن ،نرخ بیکاری و وضعیت مهاجر )؛ وزن گذشته (آنچه که در
برابر تغییرا
(تصاویر متفاو

مقاومت می کند ،ساختارهای عمیق فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی) و کشش آینده
و رقیب از آینده؛ مطلوبیتهایی که اکبر افراد و یا کنشگران کلیدی دانشگاهها به

دنبال تحقق آنها هستند)(عنایتاله .)41 :1388،بنابراین برای شناخت آیندهی یک موضوع،
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جامعهپذیری دانشگاهی و انتظارا
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هویت خود را بازنمایی میکنند و این بازنمایی به آنها کمک میکند تا جایگاه خود را در جامعه
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است رویکردی باز به آینده کسب کرد .در نتیجه ،انتظارا

و خواستههای افراد به همان اندازهی

ویژگیها و زمینههای موجود ،در جهتگیری آینده نقش خواهند داشت.
به زعم رایت و کرنز )28 :1394(1آینده در عین آن که غیر قابل پیشبینی است ،تا حد زیادی
قابل شناخت است .این شناخت میتواند مبتنی بر رویکرد پایه و پارادایم پژوهشی ،ساختار و
محتوایی متنوع پیدا کند .با توجه به رویکرد این مقاله ،مباحث با تمرکز بر پارادایم تفسیری واکاوی
میشوند.
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رویکرد یا وضعیت ،ع وه بر الزام واکاوی و بررسی ماهیت و وضعیت جاری و گذشتهی آن ،الزم

مبتنی بر این پارادایم ،جهان اجتماعی پیش از آغاز کار پژوهشگر اجتماعی ،ناگزیر مورد
تفسیرها روبهرو است .از دیدگاه تفسیری ،هدف از پژوهش دربارهی آینده پیشبینی آن نیست؛
بلکه کسب بصیر

دربارهی آن است .به زعم این رویکرد ،زبان و فرهنگ دوشادوش هم در خلق

جهان واقعی مشارکت دارند و ما از طریق مقایسه و ارزیابی تصاویر متفاو

ملی ،جنسیتی ،قومی

یا  ...از آینده ،به بصیر هایی دربارهی شرایط انسانی دست مییابیم(عنایتاله .)14 :1388،این
تصاویر در هر حوزهای جایگاه و تفسیر خود را مییابند و مسیری را برای آن حوزه میگشایند.
اس تر 2معتقد است تصاویر آینده ،هم همهگیر هستند و هم به اندازهی کافی مورد مطالعه قرار
نگرفتهاند .آنها بهطور مداوم در تمام سطوح جامعه مورد مذاکره قرار میگیرند(اس تر.)62 :1395،
حوزهی پژوهش و علم نیز از این قاعده تبعیت میکند و ایدهآلها ،انتظارا

و تصاویر

کنشگران آن پیامدهای خاصی را هم بر آن حوزه و هم پیامدهای مؤثر بر سایر حوزههای زندگی
ان سانی به دنبال خواهد داشت .در عین گستردگی علم و پژوهش ،هم از لحاظ موضوعی ،هم از
لحاظ روششناختی و  ،...برخی از جامعهشناسان علم با توجه به انسجام تاریخی ت ش علمی ،آن
را نهادی اجتماعی 3و برخوردار از فرهنگ مستقل تلقی میکنند که دارای باورها ،ارزشها و
معیارهای خاص خود است(فاضلی .)91 :1387،این فرهنگ ساختیافته ،هم زمینههایی برای
انتظارا

از قابلیتهای خود ایجاد میکند و هم تحت تأثیر این انتظارا

و تصاویر ،دچار تحول و

تغییر میشود .هرچند ایدهآلهای مشترک و فرهنگ سازمان را میتوان برنامهریزی کرد ،اما
1
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تفسیر سازندگان آن قرار گرفته است(بلیکی )105 :1389،و پژوهشگر اجتماعی با دنیایی از
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سوی فرهنگ غالب دانشگاهی هرچند میتواند در برنامهریزیها مورد استفاده قرار گیرد ،ولی در
نهایت این تفسیرهای کنشگران میدانی در دانشگاه و ارزشها و نگرشهای آنها است که نقش
تعیینکنندهتری در برساخت فرهنگ دانشگاهی داشته است.
میدان دانشگاه در ایران
در کنار تأثیر متقابل و برهمکنش بستر اجتماعی و نهادی علم در فرهنگ دانشگاهی،
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نمیتوان به راحتی آن را تغییر داد(پیلکان .)182 :1394،1نگرشها ،تفسیرها و ارزشهای القاشده از

قابلیتهای موجود در تعریف چشمانداز آینده برای کنشگران و جامعه ،منجر به گشایش
تعام

نهادی ،با توجه به غلبه ی الگوهای ارتقا و ارزشمندی مدارج و مدارک در تعیین جایگاه

باالتر اجتماعی برای اعضای جامعه ،کسب مدارک دانشگاهی بهمبابه الگویی از موفقیت و
سرمایهای در دسترس تلقی میشود و الگوهای رشد در نهادهای مختلف اجتماعی ،لزوم حضور در
نهاد علم را به عنوان ابزار حفظ و تداوم خود ،القا خواهند کرد .بنابراین رویکرد به تحصی
دانشگا هی حاکی از تصویری خاص از آینده است که دسترسی به آن از مسیر کسب مدارک
دانشگاهی حاصل میشود.
سابقهی تأسیس دانشگاه مدرن در ایران کمتر از صد سال است و فرازوفرودهای بسیاری که
طی این قرن نسبت به شکلگیری ،استقرار و مأموریت دانشگاه تجربه شدهاند ،نشان میدهد در
مورد جهتگیری اصلی دانشگاه در ذهن برنامهریزان و متولیان امر اجماعی وجود نداشته و این
آشفتگی در خروجیهای دانشگاهی بروز یافته است .دانشگاه به مبابه منبع اقتدار و نمادی از
مدرنیته و حامی و تقویتکنندهی دولت مدرن در ایران پایهگذاری شده است .از اینرو ،در تکوین
تاریخی نیز نتوانسته از این انگیزه رها شود .با وقوع انق ب اس می و نقش مؤثر دانشجویان در
این فرایند ،تعبیر ایدئولوژیک از دانشگاه در ایران تقویت شد و به انق ب فرهنگی ختم گردید.
تعطیلی و گشایش مجدد دانشگاهها در سالهای آغازین انق ب ،ماهیت و تلقی ایدئولوژیک از
دانشگاهها را در مرحلهی جدیدی وارد کرد .استادان و دانشجویانی جذب این سیستم گردیدند که
چنین تلقی و برداشتی از مأموریت دانشگاه را قبول داشته و تقویتکنندهی آن بودند.
Pilkahn

1
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مسیرهای متفاوتی میشود و ساختارهای عملکردی کام ً متفاوتی را بروز میدهد .در این میدان

پژوهش به مبابه ابزار گذار :کاوش پدیدارشناختی تصویر آینده در نگارش رسالهی دکتری105...................

آورد که تلقی ایدئولوژیک به تنهایی قادر به پاسخگویی و رفع آنها نبوده است .بر اساس این
تغییرا

اجتماعی و احساس نیاز ،وزار

متولی امور دانشگاهها که با عنوان اوزار

فرهنگ و

آموزش عالی» فعالیتهای دانشگاهها را هدایت و مدیریت میکرد ،در چرخشی بنیادین در عنوان،
به وزار اعلوم ،تحقیقا

و فناوری» تغییر نام داد .همچنان که از عنوان قبلی مشخص است،

ماهیت ایدئولوژیک دانشگاه در مفهوم افرهنگ» و ماهیت آموزشی و تربیت نیروی انسانی مورد
نیاز و در راستای آن ایدئولوژی در اآموزش عالی» مستتر است .در عنوان جدید ،سه عنصر دانش،
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در عین حال تحوال

اجتماعی و اقتصادی ،نیازهای جدید و فوریای را برای جامعه پدید

پژوهش و فناوری مشاهده میشود که مشخص است عناصر و ابعادی دیگر را مد نظر دارد .بخش
مانده است .بخش افناوری» حاکی از دغدغهی کارآفرینی و پاسخگویی به نیاز جامعه به نیروهای
متخصص در مأموریت دانشگاه گنجانده شده است و بخش اتحقیقا » حاکی از احساس نیاز به
عنصر پژوهش و حقیقتجویی در دانشگاه است .در عین حال با وجود عدم استفادهی صریح از
عنصر ایدئولوژیک در این عنوان جدید ،همچنان این دغدغه در گفتهها و عملکردهای دولتهای
مختلف بروز داشته است(جلیلی.)33-34 :1396،
این تعدد تلقی و انتظار از دانشااگاه ،یقینااً در برنامااهریزیها و سیاسااتگذاریها بازتاااب یافتااه و
استادان و دانشجویان را در معرض این تنوع قرار داده اساات .تعیااین خطمشاای و تصاامیمگیری در
شرایطی که مأموریتهایی متعدد و در بعضی موارد متناقض ،ارائه میشود برای اسااتادی کااه قصااد
تربیت دانشجویان را دارد و برای دانشجویی که در این میدان وارد شده و قصد رشد و ارتقااا دارد،
کاری دشوار و پیچیده خواهد بود و تصویرسازی از آینده امری مبهم و ناپایدار خواهد شااد .پیامااد
چنین ابهامی هم در سااطح سیاسااتگذاری کا ن و هاام در سااطح رفتارهااا و انتظااارا
دانشجویان قابل رصد و مشاهده است و تغییرا

جامعااه و

گسترده در مأموریتهااا و برنامااههای دانشااگاهها

امکان تصویرسازی روشن از آینده و تصمیمگیری برای تعامل با آنها را تقریباً ناممکن میکند.
در ساختار دانشگاهی ایران ،کسب مدرک دکتری به عنوان باالترین مدرک تحصیلی محسوب
میشود و میتواند حاوی موفقیت قابل توجهی در عرصه ارتقای سرمایههای اجتماااعی و فرهنگاای
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اعلوم» که رسالت آموزشی دانشگاه را در بردارد ،همچنان به عنوان مأموریت اصلی دانشگاه برقرار
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است .برای انجام این پژوهش ،دانشجوی دکتری باید از ص حیتهای عمومی و تخصصاای انجااام
پژوهش در رشتهی خاص خود برخوردار باشد و بتواند انتظاری را که نهادهای مختلااف اجتماااعی
از عنوان دکتری از وی دارند ،برآورده سازد .تصور فرد از ایاان انتظااار در کنااار نیازهااای فااردی و
اجتماعی دیگر ،تصویری از آینده پیش روی وی قرار میدهد و راهبردهااای کنشاای وی را جهاات
میدهد .در سطح اجتماعی ،تصویر مناسب میتواند به عنوان یک نیااروی فرهنگاای باارای بااه ثماار
رساندن اهداف توسعهی اجتماعی عمل کند و گزینهها و احتماالتی را به کنشگر عرضه کند که او
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قلمداد گردد .از سوی دیگر ،حضور در دورهی دکتری ،مستلزم انجام و ارائهی یک پژوهش

اصیل1

را قادر میسازد از بین آنها به انتخاب پرداخته و یا وارد گفااتوگو بااا آنهااا شود(اسا تر:1395،
بهطور خ صه میتوان گفت تصاویر نیروی محرکهای کلیدیانااد کااه در اغلااب مااوارد قاباال
ترجمه به مفاهیم هستند .شناخت این مفاهیم ذهنی که در قالب کلما

و استعارهها بیان میشااوند،

مستلزم رویکردی تفسیری است و از طریق آن ،سازوکارهای توسعه یااا توقااف یااک جامعااه قاباال
شناسایی و اص ح خواهند بود.
روششناسی پژوهش
به منظور درک تصویر آینده در نگارش رسالهی دکتری ،تحلیاال و تفساایر مطالااب در سااطح
تعام

و تفسیرهای فردی انجام پذیرفته و ت ش گردیده تفاسیر و تعابیر افراد در بستری وسیعتر

و در تعامل با چشمانداز و زمینهی اجتماعی واکاوی گااردد .باادین منظااور از روش پدیدارشناساای
تفسیری برای تحلیل و تفسیر ادراک مشارکتکنندگان استفاده شده است.
ووجنار و سوانسون )2007(2معتقدند پدیدارشناسی تفسیری بر این مبنا استوار است که فهاام
افراد بدون لحاظ زمینهی اجتماعی ،فرهنگ یا دورهی تاریخیای که در آن زیستهاند ،ناممکن است.
افراد نمیتوانند از زمینههای متنوعی که بر انتخابهای آنها تأثیر گذاشته و بااه تجربااهی زیسااتهی
آنهااا معنااا میبخشااند ،خااود را منتاازع و جاادا نماینااد(کمپل 2001 ،3نقاال شااده در ووجنااار و
سوانسون .)174 :2007،از این منظر ،معانی در تعامل افراد با موقعیتها شااکل میگیرنااد ،بنااابراین
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همکاران .)39 :1388 ،خلق این موقعیتها توسااط کنشگراناای کااه خااود در چنباارهی موقعیتهااا
محدود هستند حاکی از توانمندی آنها در تفسیر منحصربهفردشان از کنشهای خااود اساات .ایاان
تفسیرگری بر مبنای ارزشهایی که موقعیت افراد به آنها القا میکند و برداشااتی کااه کنشگااران از
ارزشهااا دارنااد ،بااه تنااوع تفساایرهای افااراد از یااک موقعیاات واحااد و در نتیجااه شااکلگیری
زیستجهانهای متنوع میانجامد.
منبع اط عا

مطلوب ،کنشگرانی هستند که پدیدهی مورد نظاار را تجربااه نمودهانااد تااا بار
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موقعیتها افراد را میسازند و افراد نیااز ایاان موقعیتهااا را خلااق میکننااد(نیکبخت نصاارآبادی و

اساس آن اط عا  ،توصیفی مرکب از ماهیت آن تجربه از نظاار آن افااراد بااه دساات آیااد .در ایاان
نقل شده در ایمان )277 :1388،و هدف ،کاوش فهم و ادراک آنها از مواجههی معطوف به آینده با
انجام پژوهش است .فهم عبار

است از یافتن دالیلی برای کنش اجتماعی خاصی ،یا باارای وقااوع

رویداد خاصی یا روند یا یک جریان اجتماعی .این دالیل از دالیلی اسااتنتاج میشااوند کااه توسااط
خود کنشگران اجتماعی بیان میگردند (بلیکی .)101 :1389،بنابراین پژوهشگر تنها بااا واردشاادن
بااه دنیااای تجربیااا

افااراد میتوانااد معناای پدیاادهها را از دیاادگاه و زاویااهی نگاااه آنهااا کشااف

کند(نیکبختنصرآبادی و همکاران.)11 :1388،
مرحلهی انجام تز به مبابه یک موقعیت ،دانشجو را در معرض تفسیرگری و خلااق معنااا از آن
قرار میدهد .این تفاساایر و معااانی رویکردهااای مواجهااه و ماادیریت شاارایط را برمیسااازند .امااا
برساخت این رویکردها اموری کام ً فردی و مستقل برای هاار فاارد نیسااتند؛ بلکااه ایاان الزامهااای
ساختاری اجتماعی و فرهنگی هستند که نحااوه و نااوع معناسااازی و تفساایر را باارای افااراد شااکل
میدهند .شوتس 2ضمن بحثهای خود بر تأثیر الزامهای پدیدههای فرهنگی روی کنشگران تأکید
میورزد(ریتزر.)342 :1382 ،3
ابزار جمعآوری دادهها مصاحبهی عمیق و غیر ساختارمند به شاایوهی چهااره بااه چهااره بااود.
مصاحبه به ترتیب پس از ضبط در اولین فرصت پیادهسازی شده و فرأینااد تحلیاال و تفساایر آنهااا
آغاز میگردید .بر اساس ماهیت تفسیری روش پدیدارشناساای ،هاار اط عاااتی کااه در مصاااحبهها
1

Moustakas
Schutz
3 Ritzer
2
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توصیف ،شیوهی تجربه و آنچه که دانشجویان تجربااه میکننااد ارائااه میشود(موسااتاکاس1994 ،1
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مصاحبههای بعدی جهت پیدا میکردند.
همچنان که اسمیت و آزبورن )2003(1متذکر شدهاند علاایرغم اکباار پژوهشهااای کیفاای ،در
تحلیل پدیدارشناسی تفسیری ،بر نمونهای کوچک ،هدفمند و همگاان از مشااارکتکنندگان تمرکااز
میشود تا چشماندازی مکفی از دانش معتبر از آنها اخذ شود .در این پااژوهش نیااز بااا توجااه بااه
رویکرد تفسیری و تبعیاات از روش اساامیت ،باار اساااس اسااتراتژی نمونااهگیری هدفمنااد ،تمرکااز
نمونهگیری بر دانشجویان پسر دکتری از رشتههای مختلف دانشگاه شیراز قرار گرفت و مصاحبه با
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کسب میشد ،باار روی ساااختار مصاااحبههای بعاادی تأثیرگاذار بااود و مطااابق تحلیلهااای اولیااه،

آنها در پردیس ارم دانشگاه شیراز انجام میگرفت .پس از اخذ رضایت از مشااارکتکننده ،فرأینااد
مصاحبهی تکمیلی با مشارکتکنندگان انجام گرفت.
جهت تحلیل دادهها از روش اسمیت استفاده گردیده است که شامل شش مرحلااه اساات-1 :
خوانش مکرر متن  -2نگارش اولیه (نکتهبرداری توصیفی ،زبانشناختی و مفهومی  -واسااازی) -3
تعمیااق و گسااترش تمهااای پدیدارشااده  -4بررساای ارتباااط تمهااای پدیاادار شااده (انتاازاع-
بسترمندسازی -منسجمسازی)  -5گااذار بااه مااورد بعاادی  -6اسااتخراج الگو(اساامیت ،فا ورز و
الرکین.)2009 ،2
پدیدارشناسی تفسیری بر این باور استوار است که پژوهشگر و مشااارکتکنندگان باار مبنااای
پیشساختارهای فهم خود که از زمینههای خود شکل گرفتهاند و از فرایند کنش متقابل و تفساایری
که آنها از موضوع مورد مطالعه بهطور مشترک ایجاد میکنند ،معنای پدیده را میآفرینند(ووجنار و
سوانسون .)175 :2007،بنااابراین فهاام عمیااقتر از ادراک مشااارکتکنندگان از تجربااهی زیسااته در
پااژوهش ،مسااتلزم آگاااهی از تجااارب زیسااتهی خااود پژوهشگاار ،پیشزمینااههای فک اری وی و
استدالالتی است که برای نحوهی ادراک خود ذکر میکند .تجربهی زیستهی نویسندگان در فضااای
پژوهش دانشگاهی به مبابه پژوهشگر در امتزاج با تفاساایر مصاحبهشااوندگان ،بنیااان تفاساایر ایاان
پژوهش را شکل داده است.

Smith & Osborne
Smith, Flowers & Larkin

1
2
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مصاحبه آغاز شده و هر مصاااحبه بااین  50تااا  90دقیقااه بااه طااول میانجامیااد .در برخاای مااوارد،
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توصیفا

عمیق و غنی استفاده شده است.

پژوهشگران بر اساس م حظا
مطالعا

اخ قی ،ت ش کردهاند در مراحل مختلف پژوهش ،اعم از

نظری ،جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل یافتهها و گزارش آن ،معیارهای توانمندی و

صداقت علمی مد نظر قرار گرفته و رعایت شود؛ مطالب پژوهش بر میزان ذخیرهی علمی در
حوزهی پژوهش حاضر و چالشهای روششناختی بیافزاید و یافتههای آن به شکلی منطقی و
روشن ارائه گردد.
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جهت دستیابی بااه قابلیاات اعتماااد از اسااتراتژیهای بررساای همکاااران ،ممیاازی خااارجی و

با توجه به ماهیت روش پدیدارشناسی تفسیری و نقش پژوهشگر در برساخت مفاهیم و
و پس از آن ،در مرحلهی ارائهی یافتهها در قالب گزارش ،مقاله و حتی در فرآیند پاسخ به نظرا
داوران مقاال

مستخرج از پروژه ،تعریف و تفسیر پژوهشگران از موضوع پژوهش مورد

بازاندیشی قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش
در مجموع ،تعداد  8نفر در این پژوهش مشارکت داشتند و در سااه مااورد ،بااه تعااداد دو بااار
مصاحبه انجام گرفت .هر کاادام از مصاااحبهها در دامنااهی  50تااا  150دقیقااه انجااام شااده اساات.
مشارکتکنندگان در این پژوهش در دامنهی سنی  28تا  55سااال قاارار دارنااد .همگاای ایاان افااراد
امتحان جامع را با موفقیت پشت سر گذاشته و مشغول تدوین رسالهی خااود بودنااد .بااا توجااه بااه
اهمیت همگنی در روش پدیدارشناسی تفسیری ،م ک تجربهی غنی از درگیری در رسالهی دکتری
و فاصلهی حداقل یک سال از امتحان جامع ،در گزینش مشارکتکنندگان لحاااظ گردیااد .در عااین
حال ،مطالعا

اکتشافی اولیه نشان داد انتخاب رشتهی مبتنی بر چشماندازهایی کام ً متنوع صور

گرفته است ،در نتیجه به منظور کشف معانی عمیقتر از موضوع پژوهش ،انتخاب مشارکتکنندگان
مبتنی بر رجوع به رشتههای تحصیلی مختلف صور

گرفت تا در عااین حفااظ همگناای از لحاااظ

ویژگیهای پایه ،گسترهی معناکاوی عمیقتر شود .به منظور حفظ محرمانگی مطالااب ارائهشااده ،از
اسامی مستعار برای مشارکتکنندگان استفاده شده است و این اسامی بر مبنای هشت نام پراسااتفاده
پیاپی از ردیف  36به بعد در سال  1393بر مبنای آمار سازمان ثبت احوال کشور انتخاب گردیدهاند
که شامل متین ،دانیال ،سامیار ،احسان ،آرین ،سینا ،آراد و سااجاد اساات .دلیاال دیگاار انتخاااب ایاان
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ایدهها در تمامی مراحل پژوهش که در تعامل با سایر عاملیتها پیش میرود ،طی فرأیند پژوهش
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مشارکتکنندگان در جدول شماره یک ارائه شده است.
جدول شمارهی یک -ویژگیهای مشارکتکنندگان در پژوهش
1

متین

29

فیزیک

8

غیر شاغل

2

دانیال

32

شیمی آلی

11

غیر شاغل

3

سامیار

55

تاریخ

8

شاغل

4

احسان

28

شیمی تجزیه

8

غیر شاغل

5

آرین

29

مهندسی برق

7

شاغل

6

سینا

35

ریاضی

7

غیرشاغل

7

آراد

39

ادبیا

فارسی

8

غیرشاغل

8

سجاد

31

جامعهشناسی

11

شاغل

یافتههای اصلی این مقاله مبتنی باار تفساایر مصاااحبههای پیادهسازیشاادهی مشااارکتکنندگان
شکل گرفته و در قالب مجموعهای از مفاهیم تفسیرگر صور بندی شدهاند.
تصویر غیرکاربردیبودن از فعالیت
احسان رشتهی تحصیلی خود را غیرکاربردی میداند :ارشتهی من نیاز جامعه ما نیست .خااب
این باعث شده سرمایهگذاری روی جاهای دیگه و جنبههای دیگه بکاانم» .ایاان تصااور ،وی را بااه
سمت مهار های دیگر سوق داده است و تمرکز زیادی بر انجام رساااله نداشااته اساات .سااجاد از
جنبهی دیگری به ابراز تصورش از رساله پرداخته است :ایه عده میگن جمعش کن بااره ،یااه عااده
میگن تز دکتریت هست ،هویتته ،شناسنامته ،اینه آدم توی این دو نگاه گیر میکنااه یعناای یااه وقاات
میخواد کار خیلی خوبی از خودش به یادگار بذاره ،یه وقتی هم اینجوری فکر میکنه که بابااا اینااا
که فایده نداره» .برای سجاد نیز ب استفادهماندن و غیرکاربردی بودن رساله این ذهنیت را داده است
که تمرکز بر رساله کمکی به آینده زندگی نخواهد کرد و در بهترین حالاات ،رسااالهی وی یکاای از
کارهایی خواهد بود که در کتابخانه میماند و خوانده نمیشود :ااون همه تااز دکتااری اونجااا داره
خاک میخوره ،اینم یکیش».
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ردیف

مشارکتکننده

سن

رشتهی تحصیلی

ترم تحصیلی

وضعیت اشتغال
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اسااامی ،ترکیبینبااودن و سااادگی نگااارش و بیااان آنهااا بااوده اساات .خ صااهای از ویژگیهااای
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تصور غالب از کاربردینبودن رسالهی دکتری در آیندهی زندگی افراد ،آنها را به این ساامت
هدایت کرده که از گذراندن دورهی دکتری تنها به دنبال اخذ مدرک آن باشند .دانیال میگوید :امن
به دید یک دانشجو دارم نگاه میکنم که نیاز به کار داره؛ شاید یکی یه پارتی داشته باشه که بره سر
کار ،اما من نیاز دارم که صحیح کار کنم و این پایاننامه نمود کار من هست و اگر ضعیف کار کاانم
ضربه به خودم هست» .دلیل دانیال برای صحیح کار کردن ،نیاز به نشاندادن توانمندی خود اساات
و رساله را ابزاری برای این امر میداند :اپایاننامه چیزی است که من میخوام با این استخدام بشم
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اخذ مدرک ،غایت فعالیت

و از من خواسته شده که پایاننامه من قوی باشه .حال این به هر نحوی که میخااواد باشااه» .دانیااال
نظر وی اخ قی نیستند :احتی اگر دزدی صور

بگیره از مقالهای ،به هر حال من جمااع ماایکنم».

متین هم با توجه به اینکه نیاز به کار دارد اتمام رسالهی دکتری را در اولویت دارد :ایکی از دالیاال
عمده که میخوام کار خودم زود تموم بشه اینه که میخوام یه کار ثابت پیدا کنم» .این مضمون بااه
این معناست که انجام رساله بهخودیخود بخشاای از فرآینااد آینااده نیساات و نقااش مااؤثری در آن
ندارد.
دستیابی به مزایای بیرونی
سامیار با ترسیم وضعیتی از آیندهی کوتاهمد

و میانمد  ،مواردی مباال رفااتن بااه فرصاات

مطالعاتی و ورود به بازار کار را نسبت به انتخاب موضوعی حرفااهایتر تاارجیح میدهااد :اشاارایط
ایجاب میکرد که چون هدفهای دیگری مبل رفتن به فرصت مطالعاتی داشتم ،کاری در این حااد
بردارم ،مبل اینکه زودتر تموم کنم که وارد بازار کار بشم .برای همین نه امکانااا

و نااه کمکاااری؛

بلکه بیشتر به خاطر شرایطی که داشتم چیزی برداشتم که بتونم تموم کنم».
گریز از شرایط نامطلوب
احسان بر اساس مواجههای که داشته است ،معتقد است انگیاازهای باارای حرکاات منسااجم از
طریق رساله برای آیندهی خود ندارد :امن به نظر خودم عملکااردم در دورهی ارشااد باااالتر از االن
{دکتری} بود .البته خب انگیزهی بیشتری بود ،االن بیشتر بر اساس تجربه است؛ نااه اینکااه االن
بیام متمرکز بشم .توی اون دوره مطالعه میکردم ،خودم رو میکشتم» .آراد معتقد اساات در دورهی
دکتری ،کم تر از آنچه باید ،انگیزه برای تمرکز و اولویت کاااری داشااته اساات و ایاان انگیاازه را بااه
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نیاز به اخذ مدرک را به اندازهای ضروری میداند که حتی حاضر است اقداماتی را انجام دهد که از
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قبوالندند که اینجا سرمایهگذاری نکن {در حوزهی دانش} ،همه جا ساارمایهگذاری کاان .تااو بایااد
روابط اجتماعی قوی داشته باشی ،بازاریاب خوبی باشی» .بر این اساس نقش مؤثر رسالهی دکتااری
در آینده زندگی وی کمرنگ شده است :ااالن به این فکر میکنم بنشینم زبان رو اوکی کنم ،ماادرک
معتبر زبان بگیرم و اینکه تسلط خوبی داشته باشم .با همااین قاادر مقالااه و ریساار هاام میتااونم
مهاجر

کنم پس دیگه نیازی نداره بخوام از هشت صبح تا ده شب کار کنم .بسم هست .سرمایهام

رو روی جنبههای مختلف گذاشتم که همهش برای تز حاشیه هستند».

سینا نگاه کوتاهمد

و ابزاری به رسالهی دکتری و عدم اولویت انجام بهینهی آن را ع وه باار

دانشجویان متوجه فضای اجتماعی حاکم بر دانشگاه و استادان کرده است :اما رسالههای دکتری رو
میبینیم که کام ً کپی هستند ،حتی توی جلسهی دفاع علناً گفته میشه که این کار کپی هست ،کام ً
اسنادش گفته میشه ،ولی عاقبت هم نمره داده میشه و دفاع میشه و اونم میشه دکتاار و بعااد میااره و
همردیف و همسنگ کسی که سالها مشقت و رنج کشیده تا یک رساله بنویسه در جامعااهی دکتاار
تلقی میشه و گاهی از مواهب بیشتری هم برخوردار میشه متأسفانه».
رویکرد تکلیفی
آرین با استفاده از لفظ اوظیفهی تکراری» ،از انجام رساله یاد میکنااد :ااحساااس ماایکنم یااه
وظیفهی تکراری بر روی دوشم هست که باید انجامش بدم بره» .سینا نیز آن را فاقد غایت و جهت
درازمدتی تلقی میکند و بر اساس گفتوگوهایی که با دیگر دانشجویان دکتری داشته است ،ابااراز
میکند که انجام پژوهش فینفسه اولویتی ندارد و تنها به مبابه یااک اباازار گااذار از یااک مرحلااه و
دستیابی به مرحلهای دیگر در زندگی است که به انجام آن توجه میشود :امن با چند تا از دوسااتان
که برخورد کردم که برای گذران سربازی طرح پژوهشی داشتند ،یک چیاازی رو بگاام کااه دوساات
دارن خ ص بشن بره .اص ً مهم نیست چی میشه .چون میگن بابا این به کجا میخااوره .سااربازی
عمر ما بود و از این حرفها و انجام این کارها یه کار بیخودی هست».
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شرایط ارتباطی خود با استادانش مرتبط میداند :ااون شوک و تنشی که اساتید وارد کردند بااه ماان
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سامیار در بیان احساس خود نسبت به رسالهی دکتری ،معتقد است کارش یک کااار معمااولی
است و افتخار خاصی در وی ایجاد نمیکند .هاادف وی از گاازینش موضااوع رساااله تنهااا قابلیاات
استخراج مقالههای متعدد از آن بوده است :امن دلم میخواست کارهای خیلی بزرگتری بکنم کااه
به دلیل محدودیتهایی که داشتیم اون کارها رو نکردم .بیشترین کاری که از رساله انتظااار داریاام
اینه که ازش مقاال

بیشتری دربیاریم تا بتونیم رزومهمون رو تقویت بکنیم و بعد هدف بعدیمون

کاربردیبودن اون پایاننامااه مااب ً باارای مملکتمااون هساات .اول هاادفهای شخصاای داریاام .اون
موضوعا
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فقدان انگیزش در فعالیت

اصلی که خیلی دوست داشتم کار نکردم ،موضااوعی کااار کااردم کااه از تااوش مقاااال

اینکه افتخار کنم که این کار رو انجام دادم ندارم».
بحث
نگارش و انجام رسالهی دکتری به عنوان گام نهایی اخذ دکترا و آخرین مرحلهی تحصاای
رسمی محسوب میشود و از اینرو ،گامهای عملیاتی بعدی در زندگی دانشجویان تنیدگی بسیاری
با شیوهی مواجهه دانشجو با رسالهی خود دارد .بازاندیشیهای مکرر طی نگااارش رساااله ،همااواره
مسیر اجرای آن را تحت تأثیر گذاشته و به گشایش یا بستهشدن مجموعهای از امکانها باارای فاارد
منجر میشود.
بخشی از این بازاندیشیها مبتناای باار شاارایط و موقعیتهااای کنااونی و ویژگیهااای خااود و
عاملیتهای دیگر شکل میگیرد ،اما بخش مهمی از نظام بازاندیشی افراد در نگارش رسالهی مبتنی
بر تصویر و تعریف و هدفگااذاری وی دربااارهی آینااده اساات و ایاان تصااویر از آینااده ،شاایوهی
مواجههی کنونی فرد را درنوردیده و همواره به چالش میکشد.
آیندهی کوتاهمد

تا بلندمد  ،طیفی است که تفسیر افراد از کنشگری علمی و غایاات آن را

ترسیم میکند و یافتههای این پژوهش نشان میدهد انجام رساااله در مقولااهی آیناادهی کوتاهمااد
گنجانده شده و اجرای رساله امری مقطعی تلقی میشود که ارتباطی با آیندهی بلندمد

ندارد .این

رویکرد مقطعی باعث شده است افراد تفسیری ابزاری از آن پیدا کنند و راهبردهای آنها به ساامت
گذر از آن جهت بگیرد.
درواقع چنین رویکردی ناشی از تصویری است که افراد از برساخت شرایط کنونی دریافتهاند
و آن را مطلوب نمیدانند .بهزعم آنها ،محتوا و موضوع رسالهیشااان لزومااً کاااربردی در زناادگی
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و رویکرد افراد در نگارش رساله ساختاری تکلیفی و وظیفهای دارد .از طرف دیگاار ،از نظاار آنهااا
سایر کارگزاران و عاملیتهای دانشگاهی از جمله استادان دانشگاه و نظام دانشگاهی نیز چشمانداز
روشن پیش چشم آنها نگذاشتهاند و برنامهی دانشگاهی کام ً مبتنی بر خروج سریع دانشجویان از
دانشگاه جهت یافته است.
این تصویر نامطلوبیت کنونی ،آیندهی فعالیت پژوهشی را تحتالشعاع خود گرفته و ماهیاات،
موضوع و اولویت و غایت پژوهشهای دکتری در تصویر کلی دانشجویان جای پایی نیافتااه اساات.
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آنها و جامعه ندارد .اتمام رساله گزینهای برای خروج و گریز از وضعیت کنونی محسوب میشااود

اخذ مدرک به اولویت و غایت فعالیت پژوهشی آنها تبدیل شده و دستیابی به مزایایی مانند شااغل
برداشت و تفسیری که از وضعیت آیندهی اجتماعی دارند ،باعث شده انگیزهای کششمند و جذاب
برای اتصال فضای پژوهش خود در آینده ترسیم نکنند.
درواقع در میدان پژوهش رسالهی دکتری ،سازوکارها و رویّااههای جاااری باه شااکلی چیااده
شدهاند که پژوهشگر ،رسالهی خود را به مبابه بخشی از آیندهی خود ترسیم نکرده و انجااام آن را
تنها برای گذار از یک مرحله و مقدمهای برای مرحلهی دیگری از زندگی میپناادارد .هنگااامی کااه
پژوهش بهمبابه ابزار گذار و مقولهای تمرینی پنداشته میشود ،تمامی انتظااارا  ،اولویتبناادیها و
استراتژیهای عمل در این میدان ،طوری تدوین و اجرا میگردنااد کااه عماال نهااایی (پااژوهش) از
مرکزیت بنیادین برخوردار نبوده و در راستای حقیقااتجویی حرکاات نمیکنااد .شاابکهی تماتیااک
تصویر آینده که در این میدان برساخت یافته ،در تصویر شماره یک بازنمایی شده است.
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نتیجهگیری
چشمانداز این پژوهش بازنمایی تنیدگی آیندهی دانشااگاه و فرهنااگ دانشااگاهی بااه تصااویری
است که کنشگران امروزی دانشگاه از آن دارند .ایاان تصااویر و تصاوّر ،برسااازندهی سااناریوهای
تصمیمگیری برای آنها است .این مقاله در راستای تأکید بر جایگاه تفاسیر و تصاااویر از آینااده در
شکلدهی به مجموعه نگرشها و فعالیتهای امروزی تدوین شده و بر تفسیر دانشااجویان دکتااری
دانشگاه شیراز از نگارش رساله تمرکز دارد .تحلیل پدیدارشناختی یافتااهها حاااکی از آن اساات کااه
انجام رساله ،بخشی از فرآیند حرفهایشدن آنها نبوده است و تصویری که از آینده ارائااه میدهااد
حداکبر به آیندهی نزدیک و کمک به استخدام یا رهایی از شرایط کنونی مربوط میشااود .بااه نظاار
میرسد این فعالیت علیرغم تصور پیشینی از آن به مبابااه بخشاای از فرآینااد زیساات حرفااهای در
آینده ،بر اثر حضور زمینهها و شرایط مختلف نامطلوب تبدیل به مرحلهای مانند مراحل دیگر شااده
است که الزم است پشت سر گذاشته شود.
نگرش به رسالهی دکتری و ادراک از انجام آن ،نشان میدهد افراد آن را به مبابه ابزاری میبینند
که جایگاه اجتماعی آنان را ارتقا میدهد و بر اساس مدرک اخذ شده ،فضای کار بیشتری برایشان
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حضور جدی ندارد.
تفسیرهای ابرازشده نشان میدهد آنچه که میدان پژوهش را از تمرکااز باار حقیقااتجویی دور
کرده است ،فضا و میدان وسیعتر اجتماعی است که میدان پااژوهش در دل آن قاارار دارد .اولویاات
ارتقای اجتماعی با استفاده از مدرک ،کسب شغل مناسب بر اساس مدرک و مسایلی از این دساات،
میدان پژوهش را در چنبرهی خود گرفته و آیندهای متفاو

را بر میتابد .در این میدان ،دستیابی به

آیندهای که محوریت تفکر علمی در آن حاکم باشد ،اولویاات مرکاازی ناادارد و پیشاارفت فااردی و
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فراهم میشود .در تحلیل مصاحبهشوندگان ،دغدغهی حل مسأله علمی و اولویاات مسااأله پااژوهش

اجتماعی مبتنی بر زایشهای علمی و گرهگشاییهای فکری دنبال نمیشود.
بزرگ 1زندگی دانشجویان تلقی نمیشود و میتااوان آن را در قالااب اسااتعارههایی ماننااد جزیاارهی
تکافتاده یا به مبابه یک ابزار گذار و ورزیدگی برای اموری فرای پژوهش یا مسافر گااذری ترساایم
کرد .استعارهی مسافر گذری ،حاکی از رویکردی منقطع بین شرایط کنونی و آینده اساات و در آن،
مواجههها مبتنی بر اهدافی متفاو

و آیندهای مجزا اساات .ارزشهااای حاااکم باار مسااافر گااذری،

ظرفیتها و انگیزشهای الزم برای استقرار و تصویرسازی منسجم با آینده را ندارد و اولویتهااای
ارزشی آن باعث به حاشیه راندهشدن ارزشهای موقعیت درازمد

میشااود .تمرکااز باار موقعیاات

کنونی مانند شرایط نامناسب اقتصادی و بیکاری باعث میشود ارزشهای بنیااادی ماننااد محوریاات
اخ ق در پژوهش به اندازهی کافی مشاهده و رعایت نشود .یعنی دورهی دکتری و بااهطور خاااص
رسالهی دکتری به مبابه ابزاری برای نیل به اهدافی دیگر تعریف میشود و بر ایاان اساااس تفاساایر
کنشی و منطق تصمیمگیری تحت تأثیر این شیوهی مواجهه قرار میگیرد .به تعبیااری دیگاار ،انجااام
پژوهش دکتری به عنوان هدفی فینفسه در راستای جستوجوی حقیقت تلقاای نمیگااردد .چنااین
رویکرد ابزاری به پژوهش ،به مرور میتواند دانشگاه را از هویت الهامبخش و اثرگذار در پیشرفت
جامعه کنار بزند.
به نظر میرسد تمرکز بر گسترش کمّی دانشگاهها با هاادف ماادیریت رشااد جمعیاات دهااهی
شصت ،هرچند توانست بخشی از تهدیدهای احتمالی برای جامعااه را برطاارف کنااد ،امااا در عااین
حال ،استفاده از این راه حل و گذار از این تهدید ،فرهنگ دانشگاهی را با تهدید بزرگتری مواجااه
Big Picture
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در دهههای گذشته و در رویکرد بلندمد  ،به تصویرسازیهای منسجم ،امیدبخش و انگیزانناادهای
برای چشمانداز فعالیت علمی بپردازند و سیاستهای روشن و جهتبخشی باارای دورهی دکتااری
تدوین کنند .هرچند ،عاملیت نظام دانشگاهی و علمی نقش بسیار مهمی در این تصویرسازی باارای
دانشجویان دارد و فقدان حضور محوری آن در یافتههای این پژوهش نیااز بااروز داشاات .در عااین
حال ،استادان و راهنمایان رسالههای دکتری در این مساایر جایگاااهی حیاااتی دارنااد و پااژوهش در
تعریف و تفسیر آنها از آینده و تصویری که از فعالیت علمی دارند ،میتواند دانش قاباال تااوجهی
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ساخته است .بنابراین متولیان گسترش نظام آموزش عالی باید با بازبینی سیاستهای کمّی و عددی

دربارهی وضعیت کنونی نظام علمی فراهم آورده و راهگشای بهبود کیفیت رسالههای دکتری گردد.
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 .1اس تر ،ریچارد ( )1395اصل آیندهنگاری ،بازسازی و احیای فرهنگی در قرن بیستتت و
یکم ،ترجمهی سهیل سلیمانزاده و عبدالمجید کرامتزاده ،تهران :مؤسسهی آموزشاای و تحقیقاااتی
صنایع دفاعی.
 .2ایمان ،محمدتقی ( )1388مبانی پارادایمی روشهای تحقیتتک کمتتی و کیفتتی در علتتوم
انسانی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .3ایمان ،محمدتقی؛ جلیلی ،روحاله؛ غفارینسب ،اسفندیار و منصور طبیعای ( )1395اداوری
پژوهشهای اخالقی ،سال هفتم ،شمارهی  ،1شمارهی پیاپی .19-37 :25
 .4بازرگان ،عباس؛ فتحآبادی ،جلیل و بهرام عینالهی ( )1379ارویکرد مناسب ارزیابی درونی
برای ارتقای مستمر کیفیت گروههای آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی» ،مجلهی روانشناسی
و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،دورهی جدید ،سال پنجم.1-27 :
 .5بلیکی ،نورمن ( )1389طراحی پژوهشهای اجتماعی ،ترجمهی حساان چاوشاایان ،چااا
سوم ،تهران :نی.
 .6پیلکان ،اولف ( )1394توسعهی استراتژی :آیندهپژوهی و سناریوپردازی ،ترجمهی وحید
خاشعی و مازیار ملکی ،تهران :آدینه.
 .7جلیلی ،روحاله ( )1396اکاوش پدیدارشناختی ادراک دانشجویان پسر دکتری دانشتتگاه
شیراز از اخالق پژوهش» ،رسالهی دکتری ،دانشکدهی علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز.
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