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چکیده

از آنوا ک یانشاا تهفان یکی از نهایها ،مهم علمی کشیض اس و یانشوی بینیان ضکن نهایها،
یانشااهی محسیب میشیی ،یو پفسش اصلی یض این ضابط مطفح اس  :زیس جهان یانشوییی یض
یانشاا تهفان چدس ؟ و این زیس جهان چ اضتباطی با تضا و مأمیضی یانشاا یاضی؟ یض این مقال
بفا ،مطالیۀ چندن زیس جهانی ،ییرگا ها ،نظف ،زیس جهان و کنش اضتباطی یض جهان زنرگی ب
کاضضتت اس  .اطالعات مدرانی ندز با اتخاذ ضوششناسی مفیمنااضان و یو ابزاض این ضوش یینی مشاهر
مشاضکتی و مصاحب ندم ساخ یاتت ب یس آمر .با استفای از ضوش مفیمنااضان یانشکر پزشکی از
پفییس علیم پزشکی  ،یانشکر مهنرسی بفق و الکتفوندک ،مهنرسی مکاندک و مهنرسی عمفان و
نقش بفیاض ،از پفییس تنی و یانشکر نمایش و میسدقی از پفییس هنفها ،زیبا و همچندن یانشکر علیم
اجتماعی از مومیع علیم اجتماعی و ضتتاض ،انتخاب و با سی نفف از یانشوییان مصاحب انوام شر
اس  .زیس جهان یانشوییی با هش مقیل یانشوی ،استای ،هم کالسی ،اصطالحات یانشوییی،
ضشتۀ تحصدلی ،ضسانۀ تضا ،مواز ،،یانشاا و خیاباا تیفیف شر و این نظام ب همپدیست میضی مراق
قفاض گفتت اس  .نتایج بفخیاست از مصاحب عمدق و کدفی بف این مینا تأکدر میکنر ک با یک اختالل
مینایی بفا« ،حس یانشوی بیین» ،ضوحد همکاض ،علمی و اتق ناا ب آینر یض پفتی نقش تیال و مؤثف
یانشوی و یانشاا بفا ،پدشفت و تیسی کشیض وجیی یاضی ک مستلزم بفنام ضیز ،چنر متغدف بفا،
تقیی آن یض یوضان گذاض از یانشاا منزو ،ب یانشاا پدینر خیضی با جهان اس .
کلیدواژهها :زیس جهان ،یانشاا  ،یانشوی
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 .1استای علیم اضتباطات اجتماعی ،یانشکر علیم اجتماعی ،یانشاا تهفان ،تهفان ،ایفان (نییسنر مسئیل)



 .2کاضشناسی اضشر مطالیات تفهنای و ضسان  ،یانشکر علیم اجتماعی ،یانشاا تهفان ،تهفان ،ایفان

 .1مقدمه

مطالیۀ زیس جهان یانشوییی بف اساس همبستای مدان یانشوی ،یانشاا  ،و تیلدر یانش و یض
نهای

پدشفت

و تیسی جامی  ،حائز اهمد

اس  .یانشوی ب عنیان ندفو ،متخصص نقشی

غدفقابلانکاض یض پدشفت جامی ایفا میکنر .یانشاا نظام علمی اس ک با بفنام ضیز ،و مطالی
شفایط جامی بستفها ،پفوضش ندفو ،متخصص ضا تفاهم میسازی« .ضابط یانشاا و جامی با تبایل
مراوم و تأثدف متقابل مشخص میشیی .از یک سی یانشاا ها انادزۀ مهمی بفا ،جامی تفاهم
میکننر  ،شفیک کلدر ،صنی  ،بخش مفیمی ،جامی مرنی و تفهنگ هستنر از سی ،ییاف ،ب
تحیالت اجتماعی واکنش نشان مییهنر و با انادز حفک میکننر ،مسائل بفخاست از جامی ضا
حل میکننر و جزء الینفک زنرگی اقتصای ،و اجتماعی شهف یا منطقۀ خیی هستنر» (ماسن،
آنرضیایاکدس ،گلبفانرنس و استنساک.)5 ،2019 ،1
زیس جهان یانشوییی یقدقا محل تالقی و نقط مفکز ،تیامل بدن یانشاا و جامی اس
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زیفا «یانشاا ها نقش مهمی ضا ب عنیان پدشفو یض آمیزش و یایگدف ،،آمیزش ،تحقدق و تناوض ،ایفا
میکننر .یض تیالد ها ،آمیزشی ،یانشاا ها آمیزشها ،حفت ا ،بفا ،مشاغل سطح باال و
همچندن آمیزشها ،الزم بفا ،ضشر شخصد ضا اضائ مییهنر .تاضغالتحصدالن هم ضشت ها ب
یانش پایراض ،نداز یاضنر .یانشاا ها میتیاننر یض اضائ یانش و مهاضتها ،جریر میضی نداز بفا،
ضویاضویی با چالشها ،تیسی پایراض یض یک جامی  ،یض اتزایش آگاهی عمیمی و تفاهم کفین
پدششفطهایی بفا ،تصمدمگدف ،آگاهان  ،ضتتاض مسئیالن و انتخاب مصففکننر کمک کننر»
(شاضما .)2015 ،2پای ها و بنمای ها ،علمی جامی یض یانشاا طفحضیز ،میشیی .ب گین ا،
میتیان گف شفوع حدات علمی جامی از یانشاا اس  .یانشوی ،تیامل یانشوی و استایان،
تیامالت بدن تفی ،یانشویها ،طفحها و بفنام ها ،یانشاا تیددنکننر مسدف علمی جامی و تیلدر
یانش هستنر .ازاینضو ،تیج ب زیس جهان یانشوییی و پژوهش یضباضۀ آن میتیانر میجب بهبیی
سداس گذاض،ها و زیفساخ ها ،تیلدر یانش شیی.
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عباضت زیس جهان یانشوییی از یو بخش تشکدل شر اس  :بخش اول این عباضت مفهیم
زیس جهان و بخش یوم آن یانشوی اس  .ب همان مدزان ک واژۀ یانشوی واژ ا ،آشناس واژۀ
زیس جهان ناآشنا و غفیب ب نظف میضسر .زیس جهان ضا میتیان «توفب ها و محدط تدزیکی ک
یک تفی با آن میاج میشیی و از این ضو نحیۀ یضک آن تفی از جهان ضا تیددن میکنر» (لغ نام
انالدسی کالدنز .)2014 ،1تالش بفا ،شناسایی کنشها ،یانشوییی ،نحی و کدفد تیامالت بدن
یانشوی و یانشاا  ،پی بفین ب تضا ،علمی میجیی یض یانشاا  ،ییرگا یانشوی نسب ب نقش خیی
ب عنیان ندفو ،متخصص و...ویژگیهایی اس

ک با تحقدق یض حیز زیس جهان یانشوییی

میتیان ب آن یس یات  .از این ضو ،این سؤال مطفح میشیی ک زیس جهان یانشوییی از چ
بخشها و مقیل هایی تشکدل شر اس ؟ این زیس جهان چ ضابط ا ،با یانشاا یاضی؟
 .2پیشینه تحقیق

زیس جهان یانشوییی حیز ا ،اس ک ب بحث یضباض زنرگی و یوضان یانشوی یی میپفیازی و
ویژگیها ،چالشها و تفص ها ،این یوضان ضا مشخص میسازی .از آنوا ک زیس جهان
یانشوییی ابیای گستفی ا ،یاضی از ییرگا ها و زاوایا ،متفاوتی میضی مطالی قفاض گفتت اس .
اعتمای،تف( )1396یض پژوهشی با عنیان «مطالی واید نافشی یانشوییان یض میضی تضا،
ایاض ،یض حیز عمیمی یانشاا » ب مطالی تضا ،ایاض ،حیز عمیمی یانشاا پفیاخت اس  .او با
بدش از  80یانشوی و تیال یانشاا ها ،تهفان ،بهشتی ،عالم طباطبایی ،صنیتی شفیف ،خیاضزمی
و الزهفا مصاحب انوام یای اس  .ضاای از تضا ،ایضا ،و امیض ضتاهی یانشوییان و انتقایات
یانشوییان یض بفابف چندن تضایی شاخصهایی بیی انر ک نافش یانشوییان نسب ب آنها مطالی
شر و مشکالت و میانع این تضا از ییرگا یانشوییان بدان شر و ضاهکاضهایی ندز بفا ،آن مطفح
شر اس .
ایر اصلی مقال خیشنام و همکاضان ( )1397با عنیان «یضک یانشوییان یانشاا تهفان از
تیامالت غدفضسمی» ،تیامالت و اضتباطات تفاتف از کالس و نظام ضسمی یانشوییان اس  .یاتت ها،
این تحقدق پریراضشناسان نشان مییهر الای ،زیستی یانشوی یض طیل تیامالت غدفضسمی و گذضانرن
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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اوقات زیای با یوستان تغددف کفی اس  ،ازجمل تغددف الای ،اضتباطات انسانی ،تغددف سبکها،
یینیاض ،،تغددف الای ،اوقات تفاغ  ،اتزایش تیانمنر،ها ،تفی ،،نافش جنسدتی ،تغددف الایها،
تحصدلی ،تغددف نافش و جهانبدنی ،حس مثب تفی ،،حمای و تیلقخاطف گفوهی ،تغددف یض انادز
مشاضک اجتماعی ،تغددف یض تفاینر اجتماعیشرن و نظام هنواض.،
سفاجزای و پیضگتابی( )1397یض مقال خیی با عنیان «کدفد زنرگی خیابااهی یانشوییان
یختف یانشاا ها ،یولتی ایفان» سیی کفینر مفهیم «کدفد زنرگی خیابااهی» تیفیف شیی سپس
کدفد زنرگی خیابااهی  2500یانشوی ،یختف یض  10منطق تهفان و  22یانشاا کشیض اضزیابی
کفینر .یاتت ها س بیر از زنرگی خیابااهی یانشوییان یختف ضا شامل میشیی :بیر ضتاهی ،تفهنای
و اجتماعی .یض بیر ضتاهی یانشوییان از امکانات ضتاهی اتاق ،ساختمان و خیاباا ناضاای بیینر.
یض بیر تفهنای از تیالد ها و بفنام ها ،تفهنای خیاباا ناضاای بیینر .یض بیر اجتماعی بدشتف
بف آسدبها ،اجتماعی از جمل ضوابط جنسی ،یوستی و مصفف میای یخانی تأکدر شر اس  .یض
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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نهای ضاای یانشوییان از کدفد زنرگی خیابااهی پایدن بیی اس .
محمر )1397( ،یض مقال خیی با عنیان «مطالی تفهنگ نسلی یانشااهدان ایفان با تکد بف
ویژگیها ،بیمی» زیس جهان یانشوییی ضا از ییرگا تفهنگ نسلی یانشااهدان ایفان با تکد بف
ویژگیها ،بیمی مطالی کفی اس  .ضوابط نسلی با استفای از ضوش اسنای ،و استرالل تحلدلی ب
صیضت یوضننسلی و بفوننسلی مطالی شر اس  .یض این تحقدق یانشااهدان ایفان یض قالب پنج
نسل تقسدم شر انر :نسل مشفوط  ،نسل ناسدینالدسم ،نسل نیساز ،،نسل انقالب اسالمی ،و نسل
پساانقالب.
ندک نام ( )1398یض مقال خیی با عنیان «تبایالت بدناتفهنای یض بدنالمللیشرن آمیزشعالی
تواضب یانشوییان یکتف ،خاضجی شاغل ب تحصدل یض ایفان» ب تواضب زیست یانشوییان یکتف،
خاضجی یض ایفان پفیاخت اس  .چاضچیب نظف ،پشتدبان تحقدق مبایالت یانشااهی و مطالیات
یوض یکتف ،اس و با استفای از ضوش تحقدق مفیمنااض ،یازی تن از یانشوییان یکتف ،خاضجی ب
صیضت گلیل بفتی انتخاب شر انر .نتایج تحقدق نشان یای ب ضغم اینک تواضب زیست یانشوییان
خاضجی از تحصدل یض ایفان منفی نبیی اس  ،اما امکان گف وگی ،بدنتفهنای و تلفدق تفهنای
کشیض مدزبان ندز آنگین ک بایر مسدف نشر اس .

اصغف )1399( ،یض مقال خیی با عنیان «واکاو ،تفهنگ یانشااهی یض مؤسسات آمیزش عالی
ایفان بفاساس نظفی یای بندای» ب واکاو ،تفهنگ یانشااهی یض مؤسسات آمیزش عالی پفیاخت
اس  .و ،از ییرگا ها و توفبدات یانشااهدان استفای کفی تا ب تفسدف اختالل یض تفهنگ یانشااهی
ایفان بف اساس نظفی یای بندای بپفیازی .مشاضک کننرگان از بدن اعضا ،هدئ علمی یانشاا ها و
مؤسسات پژوهشی وزاضت علیم و بهراش انتخاب شر انر .بف اساس  17مصاحب انففای ،و 4
مصاحب گفوهی انوامشر  ،نتدو تحقدق حاکی از آن اس ک عرم التزام ب هنواضها ،آکایمدک
ب عنیان پریر مطفح یض تضا ،یانشااهی مطفح اس .
تفاستخیا ( )1394ندز یض مقال خیی با عنیان «توفب ها ،زیست و ایضاک شر یانشوییان
مطالی میضی ،یک یانشاا ایفانی» مرعی اس

یض چنر یه اخدف ایرئیلیژ ،بازاض با کالن

ضونرهایی مثل کاالییشرن ،تواض،ساز ،و کاضآتفینی بف آمیزش عالی سای انراخت و ضسال ها،
انتقای ،یانشاا ها ضا ب حاشد میضانر و یانشوی تا حر یک مشتف ،تقلدل مییابر .یض نهای مرتی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

اس ک تصییف یانشوییان از یانشاا ندز تح تأثدف این قضایا قفاض گفتت اس .
آپف )2010( 1یض پژوهش خیی با عنیان «کدفد

آمیزش عالی :بفخیضی زیس

جهانها و

سدستمها» ب مطالیۀ کدفد و اهراف آمیزش عالی یض اوایل قفن بدس و یک یض آمفیکا ،ک بف
اساس مرلها ،تیلدر اقتصای ،شکل گفتت انر ،پفیاخت اس  .ب نظف و ،مرل آمیزشی مبتنی بف
تیلدر اقتصای ،منوف ب اتزایش قرضت سدستمها ،ایالتی و ترضال بف کالجها و یانشاا ها شر اس .
بف اساس ییرگا نظف ،هابفماس منطق سدستمی حاکم بف یانشاا ها زیس جهان یانشااهی ضا
استیماض کفی اس  .یضنتدو اضزشها ،سنتی و آکایمدک یانشاا یض میاجه با سدستم تیلدر
اقتصای ،یچاض مشکل شر اس .
مدسکا ،اسمد و تاس  )2014( 2یض مقال ا ،با عنیان «زیس جهان یانشوییان پفستاض،
ماالویی یض مقطع کاضشناسی :چالش ها ،یایگدف ،با محدط کلدنکی ایدف» مطالی زیس جهان
یانشوییی پفستاضان یض یوضان یایگدف ،بالدنی ضا امف ،افوض ،مییانر .زیفا ب نظف نااضنرگان این
یضوان یض آمای ساز ،یانشوی بفا ،حفت پفستاض ،یض آینر نقش اساسی ایفا میکنر .هرف این
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

.
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مطالی بفضسی ایضاکات یانشوییان از توفب یایگدف ،بالدنی خیی یض بدماضستان آمیزشی اس ک
با ییرگا پریراضشناسی هفمینتییک یض کالچ پفستاض ،ماالو ،انوام شر اس  .نمین شامل 30نفف
اس ک ب صیضت هرتمنر انتخاب و مصاحب هایی با آنان انوام شر اس  .یاتت ها نشان مییهر
ک توفب یایگدف ،بالدن یوضانی چالش بفانادز اس  .کمبیی پفستاض سبب شر تا یانشوییان
پفستاض ،ب عنیان ندفو ،کاض بالقی محسیب شینر ک تأثدف منفی یض یایگدف ،آنها یاضی .از سی ،ییاف،
مرضسان پفستاض ،از یانشویها حمای نمیکننر و یانشوییان با کمبیی امکانات میاج هستنر.
هفیالین و زوضنف )2015( 1یض تحقدقی با عنیان «مطالی ضاای  ،ندازها و نتایج یایگدف،
یانشوی یان یض یانشاا جامع اضوپا ،غفبی» خرمات یانشوی یی و تیالد ها ،مشتفک یانشوی یان
ضا اضزیابی کفی اس  .نتدو این مطالی نشان مییهر ک یانشوی یان تیامالت خاضج از کالس ضا
تفص مهمی بفا ،تیسی و تقی ی مومیع ا ،از یانش و مهاضتها ،شخصی مییاننر.
آنگ ،لی و ییپلیگ آبانان )2019( 2یض تحقدقی با عنیان «عیامل تیددنکننر هی ی و ضاای
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یانشوی یان سال اول تحصدالت تکمدلی:مطالیۀ میضی ،کمی» ،انتظاضات و توفب یانشوی یان سال
اول از متغدفها ،یانشاا و یانشوی ضا میضی تیج قفاض یای انر .نتایج ب یس آمر ضا میتیان یض چنر
یست بدان کفی :یانشوییان بفا ،ب یس آوضین تفص ها ،شغلی و کسب مهاضت ب تحصدالت
خیی ایام مییهنر نسب ب یایگدف ،و مشاضک یانشااهی نظف مساعر ،یاضنر نسب ب هیی
یانشوییی و ضاای

از آن نظف مثبتی یاضنر و مدزان مشاضک

یانشوییان یض تیفیف هیی

یانشوییی و ندز انتظاضات و توفبدات یانشوییان بفمدزان ضاای آنان تأثدفگذاض اس .
 .3مباحث نظری :زیستجهان

از آنوا ک زیس جهان مفهیمی انتزاعی و بسداض پدچدر  ،نمیتیان آن ضا ب ضاحتی تیفیف کفی .یو
نیع ییرگا یضباضۀ زیس جهان وجیی یاضی :ییرگا نخس ک زیس جهان ضا جهان پسزمدن مییانر
و جایااهی بفا ،کنش یض زیس جهان تیفیف نمیکنر .ییرگا متأخف عالو بف اینک زیس جهان
ضا جهانی پدشساخت تلقی میکنر ،ب جایاا کنش یض زیس جهان ندز تیج میکنر .بف اساس
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

.

ییرگا متأخف ،یو نیع کنش وجیی یاضی :کنش اضتباطی و کنش استفاتژیک .کنش اضتباطی کنشی اس
ک ملزومات بقا ،زیس جهان (هابفماس )1984 ،1ضا تفاهم میکنر .از این ضو ،یو ییرگا میجیی
یضباضۀ زیس جهان میضی بحث قفاض میگدفی و یض نهای بفاساس ییرگا متأخف یاتت ها ،پژوهش
تفسدف میشیی .نخستدن ییرگا نظف ،یضباضۀ زیس جهان از سی ،هیسفل 2مطفح شر.
«زیس جهان از نظف هیسفل جهان طبدیی ماس

جهانی ک ما یض آن زنرگی میکندم و تیالد ها،

ضوزمف یمان یض آن جذب میشیی» (هدرض و ضینبفگف .)39 ،2010 ،3زیس جهانی ک توفبۀ هفضوزۀ
ما یض جهان ذهنی و عدنی اس  ،یض هف زمان و مکانی گستفش مییابر و ب امف ،بریهی و چاضچیبی
ضوشن تبریل میشیی (کفیمی 1385 ،احمر .)1387 ،،ب نظف هیسفل زیس جهان «جهان
پدشاعلمی اس  .انسان (شامل یانشمنر علیم طبدیی) یض این جهان زنرگی میکنر ،میتیانر
سؤاالت عملی و نظف،اش ضا تنها یضباضۀ این جهان قفاض یهر و میتیانر یض نظفی هایش تنها ب این
جهان اشاض کنر ،آن ضا بشکاتر ،ک اتق همۀ چدزها ،ناشناخت اس » (هیسفل.)50 ،1970،
عالو بف ییرگا هیسفل ک زیس جهان ضا پدش زمدن همدشای زنرگی انسان مییانر ،ییرگا
متأخف ،ندز یضباضۀ زیس جهان وجیی یاضی .ییرگا متأخف یضباضۀ زیس جهان ،نظفی زیس جهان
هابفماس اس  ،او «زیس جهان ضا ب عنیان شهیی میجیی تیفیف میکنر ،با اینک احساسی آشنا و
ضوشن اس یض عدن حال شبک ا ،از پدشانااض،ها ،گستفی و نامیلیم ندز میباشر ک اگف تیفیف
واقیی مینییاض چ میتبف و چ نامیتبف یاشت باشر ضاایکننر خیاهر بیی» (تلمدن3 ،2002 ،4
ب نقل از هابفماس .)1987 ،این تیفیف ب بیر آشنا بیین زیس جهان اشاض میکنر .ب تیبدف ییاف
«زیس جهان منبیی از سن ها ،تلییحی شناخت شر  ،مففواات پسزمدن ا ،ک یض زبان و
تفهنگ پنهان شر و طفحی ک تیسط اتفای بف زنرگی ضوزمف کشدر شر میباشر» (کیهن و آضتی،5
 .)427 ،1992پس زیس جهان زمدنۀ تفهنای و زبانی کنشها ،ضوزمف اتفای اس « .ب عباضت
ییاف ،زیس جهان سهمی از یانش متشکل از مففواات اساسی اس ک ب عنیان اتق امنی یا
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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تلییحی یض تفاینرها ،اضتباطات ضوزان ایفا ،نقش میکنر» (ویلرمدش و لدبفمن .)19 ،1998 ،1یض
نهای میتیان گف « :زیس جهان متن و پس زمدن ا ،اس ک یض آن کنش اضتباطی ضخ مییهر و
با اعتقایات مسلم و سایۀ همدشای شکل میگدفی .زیس جهان منبیی بفا ،تیفیف واید و
تفسدف ،از زنرگی نسلها ،گذشت اس » (آلی .)113 ،1995 ،2،زیس جهانی ک هابفماس از آن
سخن میگییر ،با وجیی اینک پشتیان و زمدن ساز کنش تلقی میشیی ،اما کنش ندز میتیانر یض
شکلگدف ،و ایامۀ حدات زیس جهان نقش ایفا کنر.
ب نظف هابفماس یو نیع کنش یض زیس جهان میتیانر شکل بادفی :کنش اضتباطی و کنش
استفاتژیک .اما او کنش اضتباطی ضا کنشی مییانر ک ب حدات زیس جهان کمک میکنر« .یض کنش
اضتباطی یا آنچ ک بیرها ،هابفماس یض کتاب تکملهای بر مفهوم عقالنیت مؤثر آن ضا کنش اضتباطی
قی ،نامگذاض ،کفی .گیینر ها کنشها و اهراف تفی ،خیی ضا بفاساس تفاهم مشتفکی ک ذاتا با اضزش
یا میقیل هستنر هماهنگ میکننر .یض حالیک کنش استفاتژیک تا جایی ایام یاضی ک کنشافان ب
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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اهراف تفی ،خیی بفسنر .یض کنش اضتباطی تیاتق آزایانۀ کنشافان ضو ،هرف یا اهراف تفی ،عاقالن
اس  ،ک ضتتاض ،هماهنگ و مؤثف میباشر .بنابفاین ،کنش اضتباطی نتدو شکلی ذاتی از هماهنای
اجتماعی س ک ضاای طفتدن کنش ضا یض پی یاضی و یض آن کنشافان ب منزل پتانسدلی بفا،
عقالند  ،یاضا ،زبانی سای هستنر و کنش اضتباطی غایتی بفا ،تیاتق هرتمنر عقالنی اس » (باومن
و ضگ .)435 ،2014 ،3یض مقابل کنش اضتباطی ،کنش استفاتژیک قفاض میگدفی «کنشها،
استفاتژیک ،کنشهایی ابزاض ،هستنر ک یض جه کسب میتقد یض بفابف همیاضی ،بفخیضیاض از
عقالند و یاضا ،مناتع متضای صیضت میگدفنر .کنشها ،استفاتژیک ،کنشها ،اجتماعی واقییانر
ک آشکاضا از کنش اضتباطی قابل تمایزنر ،زیفا از طفیق [اتخاذ] میااع مبتنی بف مناتع هماهنگ
میشینر» (پدیز .)107 ،1384 ،4،میتیان گف کنش اضتباطی و کنش استفاتژیک یونیع کنش
متفاوتانر کنش اول یض جه هماهنای و تیامل اس و کنش یوم یض جه مناتع شخصی انوام
میگدفی.
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

بنابف آنچ گفت شر ،ییرگا هابفماس ب جه

تأکدر و ،بف کنش اضتباطی یض شکلگدف،

زیس جهان ،ب عنیان ضویکفی نظف ،بفا ،تفسدف یاتت ها ،این تحقدق اتخاذ میشیی .از آنوایی ک
تحقدق حااف یض حیز یانشاا انوام میگدفی ،میتیان گف کنش اضتباطی یض این زمدن شامل هم
کنشهایی میشیی ک ب تیلدر علم و یانش منوف شینر .یض واقع ،چندن کنشی اس ک میتیانر یض
زیس جهان یانشوییی ب عنیان کنش اضتباطی شناخت شیی .با تیج ب این ک میایع پژوهش
حااف زیس جهان یانشوییی و کنشهایی اس ک یض این زیس جهان انوام میشیی ،با استفای
از ضوش مفیمنااضان میتیان چندن زیس جهانی ضا مطالی کفی.
 .4روششناسی

قبل از وضوی ب عفصۀ تحقدق ،تیفیف ضوششناسی مفیمنااضان میتیانر پاسخی بفا ،چفایی
ب کاضگدف ،این ضوش باشر« .مفهیم مفیمنااض ،یض کاضبفی اولد اش بفا ،گفو محروی ،از مفیم ک
ویژگیها ،تفهنای و اجتماعی مشتفکی یاشتنر ،ب کاض میضت  .اعضا ،این گفو با یکریاف
همبستای قی ،یاشتنر و این همبستای بف عیاملی چین زبان ،محل سکین  ،ضوابط اجتماعی،
باوضها ،اعمال سداسی و مذهبی مبتنی بیی» (بهفامپیض .)59 ،1387 ،بفاساس آنچ یضباض میایع
تحقدق مفیمنااضان گفت شر بایر گف میایع تحقدق حااف ندز زنرگی یانشوییی یض یانشاا
تهفان اس  .این میایع ندز ب گفوهی از مفیم اشاض یاضی ک یض «صفات یانشوی ،یانشاا تهفان
بیین» با یکریاف مشتفک هستنر .یض این ضوش میتیان از تکندکها ،گیناگین ماننر مشاهر
مشاضکتی و مصاحب استفای کفی (ماضچسدین .)1393 ،1مشاهر مشاضکتی و مصاحب هف یک نقش
خاصی یض تحقدق یاضنر .یض مشاهر مشاضکتی ،پژوهشاف یض مدران تحقدق حضیض ،مراوم یاضی و ب
صیضت حفت ا ،ضخرایها ،محدط اجتماعی ضا توفب و ثب میکنر (لدنرلف و تدلیض.)1388 ،2
ضوششناسی مفیمنااضان ابزاضهایی ماننر مصاحب  ،مشاهر مشاضکتی ضا یض اختداض پژوهشاف قفاض
مییهر و این امف امکان مطالی کنش یانشوییی ضا تفاهم میکنر یضحالیک ضوشها،
پریراضشناسی و ضوای پژوهی بفا ،مطالی ییرگا ها ،ذهنی ب کاض میضونر (تلدک.)1400 ،3

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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یض مقال حااف از مصاحب ندم ساخ یاتت بفا ،گفیآوض ،یای ها استفای شر اس  .یض
اینگین مصاحب ها ،پژوهشاف تهفستی از پفسشهایش تهد میکنر ک بفگۀ ضاهنما نامدر میشیی،
اما ضعای تفتدب پفسشها چنانچ یض بفگ ضاهنما آمر الزامی ندس (حفیف.)1385 ،،
بفاساس آنچ یضباضۀ ضوش مفیمنااضان و ابزاضها ،مشاهر مشاضکتی و مصاحب ندم ساخ یاتت گفت
شر ،یانشوییانی از پفییس تنی ،پفییس علیم پزشکی ،پفییس هنفها ،زیبا و مومیع یانشکر ها،
علیم اجتماعی و ضتتاض ،انتخاب شرنر .پژوهشاف یض مدرانها ،نمایش ،پالتی 1و کاضگا یانشکر
نمایش ،سیتی 2و حداط یانشکرۀ پزشکی ،سای  ،قفائ خان و آزمایشاا یانشکرۀ تنی ،کتابخان و
انومن علمی یانشکرۀ علیم اجتماعی ب مشاهر مشاضکتی پفیاخ  .پس از حضیض یض هفیک از این
یانشکر ها ،مصاحب ندم ساخ یاتت ندم الی شص یقدق ا ،با یانشوییان انوام گفت  .یض مومیع با
سی نفف از یانشوییان یانشاا تهفان مصاحب ندم ساخ یاتت انوام گفت و زمانی ک یای ها ب اشباع
نظف ،ضسدرنر مصاحب ها پایان یات  .سپس با استفای از تحلدل محتیا ،کدفی یای ها ،گفیآوض،شر
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مقیل بنر ،شرنر .یض نهای مقیل هایی ک زیس جهان یانشوییی ضا شکل یای انر مشخص شرنر.
 .4یافتهها
 .1-4زیستجهان دانشجویی در دانشگاه تهران

بف اساس ضوش تحلدل محتیا ،کدفی مقیل ها 3،زیس جهان یانشوییی ،شامل تیفیف یانشوی،
استای ،همکالسی ،اصطالحات یانشوییی ،ضسانۀ تضا ،مواز ،،ضشتۀ تحصدلی ،خیابااهی بیین
و یانشاا میشیی .یض هفیک از این مقیل ها ،کنشهایی انوام میشیی ک میتیانر از جنس کنش
اضتباطی یا استفاتژیک باشر ،کنش اضتباطی یض زیس جهان یانشوییی کنشی اس ک منوف ب
تیلدر علم و یانش شیی .یض مقابل کنش استفاتژیک هف کنشی اس ک ن تنها مانع تیلدر علم و یانش
میشیی بلک خیی مسائل و مشکالتی بفا ،بقا ،زیس جهان یانشوییی ب وجیی میآوضی .پس یض
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 .1پالتیها و کاضگا ها ،یانشعکر نمایش محل میضی عالقۀ یانشعوییان اسع زیفا یانشعوییان یض آنوا کاضها ،عملی ضشعت خیی ضا
یای میگدفنر و از سی ،ییاف محدطی غدفضسمی و یوستان بفا ،جمعشرن یانشوییان ضشت ها ،مختلف محسیب میشیی.
سعاختمان یانشعکر پزشعکی محلی وجیی یاضی ک یانشعوییان یانشعکر عنیان سعیتی سعنتف ضا ب آن محل نسعب
 .2یض یاخل ا
یای انر و میمیال یض اوقات اسعتفاح بفخی از یانشعوییان ب صعیضت گفو گفو یض قسعم ها ،مختلف ماننر پل ها ،صعنرلیها
این محل جمع میشینر و ب گف وگی میپفیازنر
 .3عنیانی ک بفا ،مقیل ها انتخاب شععر بفگفتت از مدران تحقدق اسع  .تالش شععر تا عناوینی ک یانشععوییان یض تیالد ها،
ضوزان خیی ب کاض میگدفنر استفا شیی تا زیس جهان یانشوییی هماناین ک هس و زیس میشیی مطالی شیی.

هف مقیل  ،کنشافانی ماننر یانشوی ،استای و یانشاا وجیی یاضی ،ک میتیاننر با کنشها ،خیی یض
زیس جهان یانشوییی نقش ایفا کننر.
 .2-4دانشجو

اولدن پفسشی ک از مصاحب شینرگان پفسدر شر ،این بیی ک آنان چ تیفیفی از یانشوی بیین یاضنر؟
تیج ب این امف ک پاسخای چ تیفیفی از یانشوی بیین خیی یاضی و با چ واژ هایی یانشوی بیین ضا
تیفیف میکنر ،ییرگا یانشوی ضا نسب ب جایااهش مشخص میکنر .یانشوی بیین میتیانر
ب مینا ،نقشی بفا ،کسب یانش یا پفیاختن ب تیالد ها ،اجتماعی و سداسی باشر ،یا مفحل ا ،ک
از آن ب عنیان مفحل بلیغ و استقالل یای میشیی و یا اینک یانشوی بیین میایل مرضکی اس ک پس
از ب اتمام ضسانرن تحصدل ب و ،تیلق میگدفی .از این ضو یض تیفیف مقیل یانشوی زیف مقیالتی ماننر
تیال بیین یض زمدن علمی یا غدف علمی ،مستقل شرن و مرضک گفتتن مشخص شر.
جدول  .1مقوله دانشجو
زیرمقوله

مثالها
«یانشعوی ،یانش و جی میشع  .یانشعوی یینی این ک کسعی ک ب عنیان یانشعوی واضی یانشعاا میشعیی بایر

تیعال بیین یض
زمعدعنع ععلعمعی
و غدفعلمی

بفا ،کسععب علم تالش کنر .مثل مرضسعع ندسعع ک تقط یضس و این جیض چدزها باشعع  .تی تیالد ها،
مختلف تشععکلها ،مختلف هم عضععی میشعع حفف ،ضو ب جامی میزن مثال تی ،موالت مینییسعع
تیال » (پفستی22 ،سال  ،بفنام ضیز ،اجتماعی ،علیم اجتماعی)
«یانشعوی بیین ،تیفیفش این ک ی شعخصعد ک تیانایی انوام کاضها ،مهنرسعی یاشعت باشع  .ب نظف من
یانشوی کسی ک بتین چدز ،جریر یضس کن  .ایر هاش ضو بتین پدای کن » (آضش ،تفم  6مهنرسی بفق)
«خیب یانشععوی بیین بفا ،من اینجیض ،بیی ک بیر ی جیضیایی مدخام بام اسععتقالل ب یس ع میآض،
ولی خیب استقالل مالی نراضم» (تفزان  ،تفم  8علیم اضتباطات اجتماعی).
«من میخیام این یانشععوی بیین ضا با یانشآمیز بیین مقایس ع کنم .یانشآمیز بیین یینی این ک ی کتابی ب شععما

مستقل شرن

میین بیر و از شعما انتظاضات مشعخصعی یاضنر .واضی یانشعاا میشعدر ی تضعا ،خدلی باز خدلی باز مثال اسعتای کال
بفعکس حاال یبدفسعتان این ی نکتۀ مثب هسع بفاش ک شعما میتیندر بفاسعاس عالئقتین و این چدز ،ک بفا،
شعما مناسعب یضس بخیندر و محروی ب منابیی ک بفا ،شعما میفتی کفینر ندسعتدر و میتیندر کتابها ،مختلف
بخیندر و خییتین انتخاب کندر چ منابیی بهتف » (محمرضاا یانشوی ،پزشکی)
«حراقل اینویضی ک یانشعوی بیین کسعی ک ی مرضک مثل ییپلم یا پدشیانشعااهی یاض بیر میخیای بدای

مرضک گفتتن

یانشاا مرضک بادف » (مفتضی31 ،سال  ،تفم  7کاضگفیانی بازیاف ،،یانشکر نمایش و میسدقی)
«یانشععوی ب نظف من یینی عر ا ،واحرهایی ک میخینن یینی یضسععایی ک میخیان امتحان برن و پاس
کنن» (محمر م20،سال  ،تفم  ،6مهنرسی نقش بفیاض ،و اطالعات مکانی)
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 .3-4استاد

نقش استای و جایااهش یض زیس یانشوییی نقش و جایااهی حائز اهمد اس  .بنابفاین مقیلۀ
استای مقیلۀ مهم ییاف ،س ک یض زیس جهان یانشوییی وجیی یاضی .ییرگا یانشوی ب استای و
جایاا او یض یانشاا باعث شر تا زیفمقیل هایی ماننر شدیۀ ایاض کالس تیسط استای ،باسیای بیین،
اخالق و نمف استای بفا ،مقیلۀ استای تیفیف شیی.
جدول  .2مقوله استاد
زیرمقوله

مثالها

شدی ایاض کالس تیسط

«من عمیما سععخ گدفتفین اسععتایها ضو انتخاب میکفیم چین ب عدن میییرم ک هفچی اسععتای

استای

سععخ گدفتف باشع آیم توفبۀ بدشععتف ،ضو ب یسع میآض و یضس بدشععتف میخین یا چ مییونم
عمدق میش تی اون یضس بدشتف از اون یضس متیج میش » (تفهای ،تفم  8مهنرسی مکاندک).
«انسعانی ک قرضت انتقال علمش ب ییافان ضو نراض واضی این حدط نبایر بشع ب همدن خاطف االن
معا یو یسععتع اسععتعای یاضیم یکی اونعایی کع میتینن خیب منتقعل کنن و یکی اونعایی کع نمیتینن
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منتقل کنن» (سوای ،تفم  7گفایش طفاحی صحن ).
باسیای بیین

«اسعتای خیب یینی این ک تسعلط کامل یاشعت باشع ب میاعیعی ک یاض انوام میی  .مسعئل اش
ضو مشعخص بکن یض ضابط با یضس و همۀ ما هم تقفیبا میتهمدم ک این تسعلط ب این میناسع ک
اگف من سؤالی یاشت باشم بتینن من ضا قانع بکنن» (ییسف ،تفم  8پژوهشاف ،علیم اجتماعی).
«مثال سععؤال ضو آیم کی میپفسعع ؟ سععؤال ضو وقتی میپفسععی ک ی سععف ،میلیمات یاض ،بیر
میضسعی ب یک موهیل .حاال اگ این موهیل ضو شعما پفسعدر ،بیر اسعتای جیاب یای این نشعین
میی ک اسعتای ی چدز ،بلر  .حاال یک حراقلی ک شعما از اونوا متیج میشعی ک اسعتای بلر »
(حسدن ،استاجف پزشکی).

اخالق استای

«بف اسععاس بفخیضیش ضتتاضش .ی سععف ،از اسععتایا هسععتن واقیا خدلی خیبن .خدلی آیمن .یک
اسععتای ،بیی تفم  1بییم بهم گف آقا ،یکتف .من نیعی اصععال یض اون لحظ احسععاس یکتف بیین
نراشتم» (محمرضاا تدزییپات ،یانشکر پزشکی).
«شعخصعد اجتماعیاش آیمی باشع ک تحش تی یهنش باشع وقتی اسعتای سعفش ضو میانراز
پایدن میآای تی تمفین بقد یانشویها هم از اونا یای میگدفن» (تاطم  ،تفم  7نمایش عفوسکی).

نمف استای

«تی یضسععا ،عمیمی بف اسععاس نمف اسعع  .قطیا بف اسععاس نمف اسعع ولی خیب تی یضسععا،
تخصصی ن » (کمال ،تفم  8پژوهشاف ،اجتماعی)
«میمیال هم بف اسعاس این ک کی بهتف نمف میی انتخاب میکنن .کمتف پدش میآی کسعی ک ب
خاطف بهتف مثال یضس میی  ( »...شهفزای ،تفم  6مهنرسی بفق).

 .4-4همکالسی

همکالسی بیین مقیلۀ ییاف ،از زیس جهان یانشوییی اس  .هف یانشوی یض یانشاا یض تضا،
کالس قفاض میگدفی و همکالسیهایی یاضی .پس میتیان گف

یکی از مقیالت زیس جهان

یانشوییی همکالسی و از زیفمقیل هایی ماننر تغددفات همکالسیها ،سطح و تضا ،علمی
همکالسیها ،جنسد همکالسیها ،تهفانی و شهفستانی بیین همکالسیها ،گفایشها ،تکف ،و
سداسی همکالسیها تشکدل شر اس .
جدول  .3مقوله همکالسی
زیفمقیل
تعععغعععدعععدعععفات
همکالسیها

جععععنسعععععدععع
همکالسیها

تعععهعععفانعععی و
شععهفسععتانی بیین
همکالسیها
گفایشععات تکف ،و
سداسی

مثالها
«بفا ،خیی من ک اینویض ،بیی یینی من هم از نظف شعخصعدتی خدلی متفاوت شعرم .مثال من خدلی
آیم خوعالتی بییم ،ولی وقتی واضی یانشععکعر شعععرم مثال خدلی اجتمعاعی شعععرم ( »...ضوژین تفم 8
انسانشناسی).
«از نظف اخالقی هم ب خاطف این ک هم بزضگ میشععن واضی محدط متفاوتی میشععی مسععلما تغددف
میکنن( »...آزیتا ،تفم  6مهنرسی مکاندک).
«ی سعف،ها خدلی شعدفتۀ یضس شعرنر .ی سعف،ها تی یسعت ها ،ضتاقتی بدشعتف اتتاینر و ی سعف،ها هم
زی شعرنر مثال از ضشعت  ،از تضعا ،یانشعکر  ،ب هف حال زی شعرنر  ( »...کمال ،تفم  8پژوهشعاف،
علیم اجتماعی).
«هم کالسیهامین یوتا طدف هستنر .یک طدفی ک قبال تیالد یاشتنر و کاضهایی ضو انوام مییاینر
و بعا آ گعاهی اومعرنعر ینبعال این کعاض یع ععر هم هسععتن صععفتعا بع قیل خییمین بچع یضسخین بیینعر،
یضسعشعین خیب بیی  ،ضتب ها ،باالیی آوضینر و تینسعتنر از سعر کنکیض باذضنر و بدان اینوا بشعدنن و
واقیا یضکی نراضنر .اکثفا زی شرنر ( »...سوای ،تفم  7طفاحی صحن ).
«خیب ما مثال یختفامین خدلی کم هسعتنر .مثال شعایر سعی نفف یختف باشع  .بدشعتفشعین کال ضشعتۀ تنی
هستنر.تکف کنم همدنجیض ،باش مخصیصا بفق .بیر خیب واس همدن آیم خدلی بایر بدشتف اضتباط
یاشت باش ( »..شهفزای تفم  6مهنرسی بفق).
«تی ،ایفان مثال من نیعی ک پسععفم تا هدور سععالای تقفیبا ضابط ام با پسععفها بیی خدلی محروی بیی
مثال با یختفا ،تامدلمین تقط یض حر سععالم و احیال پفسععی اضتباط یاشععتم .ولی وقتی ک شععما واضی
یانشععاا میشععدر تقفیبا نیی نفف پسععف نیی نفف یختف حاال شععما ییاش ییاش موبیض ،ک واضی بشععی ب
حاال بادم ضابطۀ همکالسی( »...محمرضاا ،تدزییپات علیم پزشکی).
«تهفانیهامین ی کم خییشعین ضو میگدفن .مثال همکالسعیها ،خیابااهیمین بدشعتف باهم بیییم»..
(پفستی ،تفم  8بفنام ضیز ،اجتماعی).
«همین بچ ها ،تهفان یو بخش هسععتنر .ی بخشععی کامال بچ هایی هسععتنر ک خدلی شععبد خییمین
بفخیضی میکنن .ولی یک بخشعی نیع ضتتاضشعین تفق میکن چین تهفانی هسعتنر خییشعین ضو متفاوت
مییونن و حتی سالم علدک هم نمیکننر » (ضاا ،تفم  7کاضگفیانی نمایش).
«اسعتای میگ ک بچ ها چهاض تا گفو بشعدر میبدنی آیمایی با همگفو شعرن  ...لزوما از نظف صعنفی و
تشکلی شبد همییا انر( »..سهدال ،تفم  8نمایش عفوسکی).
«ببدن خدلی وق ها شعایر پدش اومر ک سعف ی بحث سعداسعی یو نفف از هم برشعین اومر ( »...سعدما،
تفم  8پژوهشاف ،علیم اجتماعی).
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 .5-4اصطالحات دانشجویی

مقیلۀ اصطالحات یانشوییی مقیلۀ ییاف ،یض زیس جهان یانشوییی اس

و واژگان و

اصطالحاتی ضا یضبفمیگدفی ک ساختۀ یانشوییان اس  .واژگانی ماننر تقلب کفین ،شب امتحانی
بیین ،کالس پدچانرن ،کپیپدس

کفین ،یانشوی ،خفخیان و یانشوی ،ایر آل 1ک تیسط

یانشوییان ب کاضمیضوی.
جدول  .4مقوله اصطالحات دانشجویی
زیرمقوله
یانشوی ،خفخیان
جعایعاعزیعن اصعععطعالح
یانشوی ،نمف الف
یانشوی ،شاخ
جعایعاعزیعن اصعععطعالح
یانشوی ،ایرئال
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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شب امتحانی بیین
اصطالح جایازین
امتحانات تفم
کالس پدچانرن
اصعععطعالح جعایعاعزیعن
حضیض یض کالس
کپیپدس کفین
اصطالح جایازین
تحقدق کفین

تقلب کفین

مثالها
«ب نظفم بچ ها ب کسعایی میگن ک باالتفین سعطحها ،ضشعتمین نمفاتشعین .تیفیف خفخین ضو من خییم
قبیل نراضم» (علدفاا ،تفم  6نقش بفیاض ،اطالعات مکانی).
«ب کسعی ک بدشعتف اوقات ضوز یض حال یضس خینرن باشع و کمتف تی تیالد ها ،غدف یضسعی شعفک کن »..
(محمر ،اینتفن پزشکی).
«ی سعف ،هسعتن باهیشعن .مثال نخینر هم ی ذض بهشعین ی چدز ،ضو یای بر ،میتینن اون ضو حل کنن چین
از هیششععین اسععتفای میکنن ی هیشعع ذاتی( »...آضش 20سععال  ،تفم  6مهنرسععی بفق ،یانشععکر بفق و
کامپدیتف).
«ولی یکی هم هسع ن مثال هم چدزاش با هم سعف  .کالس میآی نمف هاش هم خیب میشع ..تکف میکنم
بهشعین بان آیم باهیش یا مثال ی همچدن چدز .،ک ب همۀ کاضاش میتین بفسع  ( »...تاضا ،علیم پای  ،علیم
پزشکی).
«من تکف میکنم اکثف یانشععویهعا شععب امتحعانیانعر...تی ،تفجع بیضععی از یضسهعا ضو واقیعا میخینم .امعا
یضسهایی ضو ببدنم ک جزوۀ کالسعی و کتاب خاصعی نراضن همین شعب امتحان میخینم( »..ضوژین ،تفم 8
انسان شناسی).
امدر تدزییپات ،یانشععکر پفشععکی«یینی نصععف بچ هامین ...شععبامتحانی بیینر .یینی این ک آض یک تفم
یضس نخینر شب امتحان یوس شب مینر ب امتحان خییش ضو میکش از هف یضس ی تدک اش ضو میخین
جاها ،مهمش ضو میخین  ( »...امدر ،تدزییپات یانشکر پفشکی).
« ..یض بیضعی از یضسها اسعتای اول حضعیض غداب میکن پنج یقدق میشعدن بیر میآی بدفون ییا نمیض سعف
کالس یا بفعکسش( »...محمرتفم  6نقش بفیاض ،و اطالعات مکانی).
«ولی خیب این جیضی  .بچ ها ،ما وقتی سععف کالس میشععدننر ک ب این مینی ک یاضن از اون کالس لذت
میبفن .ولی وقتی کالس خست کننر اس  .بلنر میشن مدفنر( » .مفتضی ،تفم  7بازیاف ،و کاضگفیانی).
«کپیپدسع کفین خیب این اصعطالح ضو ما مثال زیای یاضیم .بچ ها زیای کپیپدسع میکننر .بیضعی میقعها
استای پفوژ میی زیای کپی پدس میکنن( » ...تفهای ،تفم  8مهنرسی مکاندک).
« ...آخف کیضس از ما میخیاسعتن ک مثال هشع تا شعفححال بدماض بنییسعی ...عمیما ب خاطف این ک خدلی
طیالنی هسع  ...بچ ها نمیپفسعن بیر مدان بف اسعاس اون بدماض ،ک یاض چنر تا عالئم خاص ک یاض اون
عالم ها ،خاصعش ضو مشعخص میکننر ک آیا مفیضعی یاض یا نراض  .بقد اش ضو هم ضو یکی میکنن»...
(حسدن ،استاجف علیم پزشکی).
«...بیضعی وق ها سعؤالها لی میض کال .بیضعی وق ها از ضو یسع هم مینییسعن ...مثال ی گفو امتحان
میین گفو بیر ،میمینن بیر .مثال سععؤاالشععین مشععتفک لی میین ب هم ی همچدن چدز ،ییا ( »...مفیم
استاجف ،علیم پزشکی).
«خدلی تیاععدح یاض تقلعب نمیکنم ولی یسععتم ضو تعا جعایی کع امکعان یاض بعاز میزاضم تعا ییافان تقلعب کنن»
(یاسمن تفم  7ایبدات نمایشی).
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 .1این اصطالح تیسط پژوهشافان ب کاضضتت یانشوییان از اصالحاتی ماننر شاخ ضشت بیین ،باهیش بیین ،متفکف بیین و...ب
کاض میبفینر.

 .6-4رسانه فضای مجازی

مقیلۀ ضسان تضا ،مواز 1،مقیلۀ ییاف ،از زیس جهان یانشوییی اس  .یانشوییان ب شدی ها،
متفاوتی از تضا ،مواز ،یض یانشاا استفای میکننر .پس مقیلۀ ضسانۀ تضا ،مواز ،ندز از
زیفمقیل هایی ماننر استفای علمی ،صنفی ،خبف ،و سفگفمی تشکدل شر اس .
جدول  .5مقوله رسانه فضای مجازی
زیرمقوله
علمی

صنفی

خبف،

سفگفمی

مثالها
«خیب مثال تی اینتفن کاضها ،تحقدقی یاشعت باشعم خدلی مقال ها ،مختلف سعف میکنم» (آزیتا،
تفم  6مهنرسی مکاندک).
«تی ،یانشععاا بدشععتف جزو یانلیی بکنی و نمییونم مثال بیضععی وق ها ک اسععتای میگ مثال مقال
بداض» (بهاضاستاجف ،علیم پزشکی).
«شعایر تنها اسعتفای ا ،ک از اینتفن یانشعکر میکنم این ک مثال بفم سعای غذا ،هفتۀ بیرم ضو ضوزو
کنم( »..ضوژین تفم ،8انسان شناسی).
«این یانشعکرۀ پزشعکی سعای یاشع البت االن یض حال تیمدف و بسعت اسع ...بفا ،غذا ضوزو کفین و
نمفات ضو چک کفین ( »...محمرضاا 22 ،سال  ،تدزییپات ،پزشکی).
«بفا ،اخباض ببدن من اخباض زیای گیش نمییم .بفا ،تحلدل و این چدزها مثال ی چدز ،بشعنیم ب گیشعم
بخیض شعایر بر باشع اما اعتمایم ب سعف خییم هسع و ب گیگل بدشعتف( »...سعدما ،تفم  ،8پژوهشعاف،
علیم اجتماعی).
«من خییم از سععای ها اسععتفای میکنم یینی این ک هف ضوز تقفیبا حروی ی سععاع تی سععای ها،
خبف ،مختلف» (حسدن ،استاجف ،علیم پزشکی).
«اسععتفعای هعا ،ییاع کع بع نظفم مییعای البتع کلدع هعایی کع میشععنییم کع مثال تالن چدز گعل کفی
یانلییش کندم ببدنم چع جیضیع یعا آهنعگ و مثال این جیض چدزا یانلیی آهنعگ زیعای مثال انوعام مییم
یانلیی تدلم کتابخین اونوا یانلیی میکنم» (محمر تفم  7مهنرسی نقش بفیاض ،و اطالعات مکانی).
«از کعامپدیتف کتعابخینع بفا ،چعک کفین سعععایع وضزش تف ،اسععتفعای میکفییم.اسععتفعای ییاع هم
میکفییم تدسبیک هم میضتتدم» (امدر ،تدزییپات ،پزشکی).

 .7-4رشته تحصیلی

ضشتۀ تحصدلی یکی ییاف از مقیل ها ،زیس جهان یانشوییی اس  ،زمانی ک یانشوی ضشت
تحصدلی خیی ضا انتخاب میکنر یض واقع مسدف زنرگی شغلی ،علمی و حتی سبک زنرگی آینر خیی
ضا مشخص میسازی .از این ضو مقیل ضشت تحصدلی ندز از زیفمقیل هایی ماننر انتخاب ضشت
تحصدلی ،محتیا ،ضشت تحصدلی و آینر ضشت تحصدلی تشکدل شر اس .
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 .1مقیل ضسان تضا ،مواز ،از آن ضو میضی اشاض قفاض گفت ک نحی و مدزان استفای یانشوییان از امکان اینتفن وا،تا ،و
کتابخان ها و موالت مواز ،ک یض سای یانشاا وجیی یاضی مشخص شیی و پفیاختن ب شبک ها ،اجتماعی هرف تحقدق نبیی
اس و صفتا نحی استفای از تضا ،مواز ،مر نظف بیی اس و استفای از شبک ها ،مواز ،یض زیف مقیل سفگفمی قفاض میگدفی.
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جدول  .6مقوله رشته تحصیلی
زیرمقوله
انتخاب ضشت
تحصدلی

محتیا ،ضشت
تحصدلی

آینرۀ ضشتۀ
تحصدلی
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مثالها
«من اون میقع بچ بییم ییا میقع انتخاب ضشعت  .نمی یونسعتم ک این انتخاب ضشعت چ تأثدف ،یاض تی
آینر من ( »...پفستی ،تفم  8بفنام ضیز ،اجتماعی).
«اول از هم میگم نمایش عفوسععکی انتخاب سععیم من بیی انتخاب اول سععدنما بیی انتخاب یوم
کاضگفیانی تئاتف بیی انتخاب سعیم هم عفوسعکی بیی .من ب اجباض این ضشعت ضو خینرم میشع گف
تیتدق اجباض ،بیی( » ...سهدال ،تفم  8نمایش عفوسکی).
«ضشعتۀ ما شعایر چین مهنرسعی بدشعتف مثال کاضها ،عملی بایر باشع یضحالیک این جیض ،ندسع نمی
یونم کاضها ،تئیض ،یاضیم انوام میییم» (شهفزای ،تفم  6مهنرسی بفق و کامپدیتف).
«مثال واضی یانشاا میشدر یو و ندم سال موبیضیر یضسها ،علیم پای ضو بخیندر ک بیضیهاش کال
با پزشکی بیضبط اس و این بیضبط بیین باعث میش خدلیها زی بشن ....بیر از یو و ندم سال شما
واضی یوضۀ تدزیی پات میشععدر ک تقفیبا یضسها ،ااععاتی حذف میشععن و هف تا کیضس یاخلی ضو
پشع سعف میذاض ،بیر ییاشییاش واضی بدماضسعتان میشعدر ک اصعال وضق بفمیگفی » (محمرضاعا،
تدزییپات ،یانشکر پزشکی).
«همچنان میگم میخیام تی ضسان ها کاض کنم( »...تفزان  ،علیم اضتباطات اجتماعی).
«خینرم ک پژوهشعاف خیبی بشعم و نییسعنرۀ قابلی .یض کناض اینا کاضگفیان و نییسعنرۀ خیبی باشعم ب
صیضت مشتفک» (تفزان علیم اضتباطات اجتماعی).

 .8-4دانشگاه

یانشاا یکی ییاف از مقیل ها ،زیس جهان یانشوییی اس ک از زیفمقیل ها ،ماننر بهبیی
امکانات آمیزشی و ضتاهی ،تفبد ندفو ،متخصص ،گزینش استایان ،احتفام ب حقیق یانشوی،
مقایس با یانشاا ها ،یندا ،تفاهمکفین زمدنۀ تیالد ها ،غدفعلمی تشکدل شر اس .
جدول  .7مقوله دانشگاه
زیرمقوله
بهبیی امکانات
آمیزشی و
ضتاهی
تفبد ندفو،
متخصص
گزینش استایان

مثالها
«یانشعاا منابع مناسعب ضو یض اختداض یانشعوی قفاض بر منابع خدلی مهم (چ منابیی؟) مثال ما یکی از
یضسهامین منبع مشعخصعی نراض یا کتاب مشعخصعی نراض  ...این منابع ضو یض اختداض یانشعوی قفاض بر ،
یانشاا ی کتابخینۀ جرا یاشت باش ( »...محمر ،تفم  6نقش بفیاض ،و اطالعات مکانی).
« ...همدن ک یک مکان خیب یض اختداضش قفاض بر  ،همدن ک تسهدالتی قفاض بر ک این آیم بتین ضاح
ب ی سعف ،چدزهایی ک نراض یسع پدرا کن  ،مثال ما االن اینوا پنوا تا کامپدیتف یض سعای یاضیم سع تا
یا چهاضتاش کاض میکن ( »...سوای ،تفم  7طفاحی صحن ).
«خدلی وظدف یاض  .مهم تفین وظدف اش این ک سععازوکاض ،ایوای کن ک متخصععص بدفون بدای .عالف
ناامدر بدفون ندای( »...سدما ،تفم  8پژوهشاف ،علیم اجتماعی).
«اون چدزهعایی کع بهمین یضس میین بعا اون چدزهعایی کع میخیان اضائع کندم و یض جعامیع کعاض ،کندم
اصال سنخدتی نراض » (ضیحان  ،تفم  6مهنرسی مکاندک).
«اگف ک قفاض ییتا بر  ،اسعتایهایی ضو بداض ک ییتا یاشعت باشعنر .اگ ک قفاض ک پفوضش بر اسعتایهایی ضو
بداض ک قابلد پفوضشیهنرگی یاضنر» (تاطم  ،تفم  7نمایش عفوسکی).
«ب نظف من چین یک یانشاا مایض  ،بایر استایا ،خدلی خیبی یاشت باش » (تاضا  ،علیم پای پزشکی).

زیرمقوله
احتفام ب حقیق
یانشوی

تفاهمکفین
زمدن
تیالد ها،
غدفیضسی(غدفع
لمی)
مقایس با
یانشاا ها،
یندا

مثالها
«نحیۀ بفخیضی با یانشععوی یض یاخل یانشععاا و بدفون یانشععاا بایر متفاوت باش ع بدفون از یانشععاا تی
جامی شعما ی خالتی کنی خیب موازاتی یاض ،ولی این ک نحیۀ بفخیضی و موازات تی یانشعکر چطیض
باشع  ،این ک ضا حلها چی باشع  ،ب نظفم یانشعکر تی این میتین خدلی تضعا ،ذهنی یانشعوی ضو شعکل
بر  .ضتتاض یانشعاا با یانشعوی مثل بدفون ب شعکل موازات و ...نباشع بلک ضوش ها ،ییا ا ،بفا ،تنبد
یانشوی اتخاذ بش » (کمال ،تفم  8پژوهشاف ،علیم اجتماعی).
«مثال ناهبان و اینها زیای گدف نرنر ب ما .مثال یختفها بیت میپیشععنر بهشععین گدف میینر .بیضععی هم
ستاض یاض میشنر و از این چدزها .از این کاضا نکنن( »...آضش تفم  6مهنرسی بفق و کامپدیتف).
«وجییش الزم یینی ...هفتۀ پدش ی یون جشعنیاضۀ وضزشعی بفگزاض شعر  ...این چدزها بفا ،جمع کفین
یانشععویهعا بفا ،این کع بتیننعر یع تیعاملی بعا هم یاشععتع بعاشععن تکفمی کنم الزمع ( »...ضوژین ،تفم 8
انسانشناسی).
«واقیا بچ ها ،ما خدلیهاشععین اتسععفی انر .خدلیهاشععین بیحیصععل انر .ی کاضگاهی بذاض ی جیض،
ساپیضت کن  ،مثال ی ضوانشناس باش ( »..بهاض ،استاجف ،یانشکر پزشکی).
«ما میشعناسعدم کسعانی ک ضتتن و یانشعویهایی ک از همدنجا یانشعکر تنی ب خاضج میضن امکانات
زیای ،یض اختداضشین هس » (آزیتا ،تفم  6مهنرسی مکاندک).
«مثال ضشعتۀ ما چین ی ضشعت واضیاتی هسع  ،ییا مثل خدلی از ضشعت ها هنیز خدلی تاصعل یاضیم با اون
وض .ی تبایلی باش ک مثال بادم ک تی ،اون وض یندا چ اتفاقی یاض میاتت ( »..مفتضی ،تفم  7کاضگفیانی
و بازیاف.)،

 .9-4خوابگاهی بودن

خیابااهیبیین ندز یکی ییاف از مقیل ها ،زیس جهان یانشوییی اس  ،یانشوی ممکن اس
بفا ،شفوع و ایام تحصدل خیی از تضا ،خان یوض شر و واضی خیاباا شیی .خیابااهی بیین ندز
از زیفمقیل هایی ماننر کسب توفب  ،تأثدف علمی ،مشکالت ضوحی و ضتتاض ،،نراشتن حفیم
خصیصی تشکدل شر اس .
جدول  .8مقوله خوابگاهی بودن
زیرمقوله

کسب توفب

تأثدفات
علمی

مثالها
«باعث میش ع ک مثال اسععتقاللم ب نسععب بقدۀ یانشععویها تی خین بدشععتف بش ع » ( تفزان تفم  ،8علیم
اضتباطات اجتماعی).
« ...چهاض سعال ک تی شعهف خییم نبییم یض عمل میشع گف شعش سعال بزضگ شعرم ...همدن االن چهاض
سععال با ی هماتاقی بییم ک طفز تکفش کال با من تفق میکفی .ولی چهاض سععال تینسععتم باهاش تی ،چ
مییونم ن متف ،باهاش زنرگی کنم » (تفهای ،تفم  8مهنرسی مکاندک).
«آض ی سعف،ها مثل خییم بدشعتف تی ،جیة خانیای ام .ولی این جا ک خییم هسعتم موبیض میشعم بشعدنم
یضسععم ضو بخینم این جیض ،تمفکز بدشععتف ،یاضم ولی مثال خین باشععم تنها بفم تی اتاق اون تمفکز الزم ضو
نراضم همش مثال یوسع یاضم بفم تی ،سعالنی ک خانیای ام جمعانر میخیام بفم اونوا بشعدنم»( .محمر،
تفم  6مهنرسی نقش بفیاض ،و اطالعات مکانی).
«تأثدف همکالسععیها خدلی زیای حتی گاهی ممکن ب مشععفوط شععرن طفف هم بدنوام » (سععوای ،تفم 7
طفاحی صحن ).
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زیرمقوله
مشکالت
ضوحی و
ضتتاض،

نراشتن
حفیم
خصیصی

مثالها
«آض ییاع مثال من تفم اول و یوم کلی اتسععفی بییم .همدن االنش هم من خدلی وقتهعا یلم تنعگ میشعع »
(بهاض ،استاجف پزشکی).
«اصال اسمش اسم اشتباهی هس خیاباا  ،خیب ب لحاظ ضوانی یینی جا ،خیاب ییا تی مدف ،اونوا
بخیابی .اکثف یانشویهایی ک خیابااهیانر باعث تنبلیشین و باعث خدلی از چدزها همدن خیاباا س »
(ضاا ،تفم  7کاضگفیانی و بازیاف.)،
«اوال هدچ حیزۀ خصعیصعی یض خیاباا وجیی نراض بسعداض ،از این حیز ها یض هم میشعکن  .تی ،خیاباا
حفیم خصعیصعی وجیی نراض و همدشع حراقل یو نفف یض یک اتاق هسعتنر ک نظاض گف هم ضتتاضها ،شعما
هستنر و شما حفیم خصیصی نراض( »،ییسف ،تفم  8پژوهشاف ،علیم اجتماعی).
«حفیم نراض ،،آسععایش نراض ،،اعصععاب آضوم نراض ،،ب ضت و آمرت ی عر آیم بیضبط گدف میینر» .
(سهدال ،تفم  8نمایش عفوسکی).

یض نهای بف اساس پژوهش انوام شر میتیان بفا ،زیس جهان یانشوییی الاییی مشخص
اضائ کفی .الای ،زیس جهان یانشوییی میتیانر یض سطح کالن زمدن ساز تغددفات مثبتی ماننر
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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کاضبفی ،ساختن ضشت ها ،تحصدلی ،پدینر یانشاا و محدط کاض ،بهبیی امکانات یانشاا و ...شیی
و یض سطح خفی ندز مطالی چندن تحقدقی ب یانشوی کمک میکنر تا با بازناف ،یض نقش یانشوییی
ب مدزان اهمد این نقش یض زنرگی شغلی و حتی شخصی خیی پی بفی و با بفنام ضیز ،و تالش
بدشتف ،ب تحصدل خیی ایام یهر.
یانشاا

یانشوی

همکالسی

ضسان
تضا،
مواز،

استای

زیس جهان
یانشوییی

خیابااهی
بیین

ضشت
تحصدلی

اصطالح
یانشوییی

نمودار  .1الگوی زیستجهان دانشجویی

 .5نتیجهگیری

یانشاا تهفان محملی بفا ،حضیض استیرایها ،بفجست کشیض اس

از سی ،ییاف ،زیس جهان

متنیعی از تفهنگها ،متفاوت ،اقیام و اتکاض اس و ب نیعی میتیان از زیس جهانها ،متفاوت
زنرگی یض مسدف علم و یانش سخن گف  .زیس جهان یانشوییی مهمتفین کلدرواژۀ مقال حااف
بیی چفا ک صفف ناا آماض ،و کمی نمیتیانر مسائل میجیی یض زمدن تیلدر علم ضا حل کنر .بف
اساس مطالیۀ مفیمنااضان ا ،ک یض یانشاا تهفان صیضت گفت  ،زیس جهان یانشوییی از
مقیل هایی ماننر یانشوی ،استای ،همکالسیها ،اصطالحات یانشوییی ،ضسانۀ تضا ،مواز،،
ضشتۀتحصدلی ،خیاباا و مقیل یانشاا تشکدل شر اس

اما زمانی میتیان با اطمدنان از

زیس جهان یانشوییی سخن گف ک کنش تیلدر علم یض این زیس جهان انوام شیی.
پس کنش تیلدر علم همان کنش اضتباطی و تیاملی اس ک میتیان از آن ب عنیان شفط بقا،
زیس جهان یای کفی .هف کنشی ک یض زیس جهان یانشوی یی ضخ مییهر ب تنهایی و یا یض اضتباط با
کنش ییاف ،زمانی کاضکفی مثب پدرا میکنر ک منوف ب تیلدر یانش و پدینر خیضین علم و یانش با
پدشفت کشیض باشر و نیعی «یاضائی و سفمای علمی» یانشوی ضا یض عفص علم و پدشفت تراعی کنر.
تأکدر بف زیس جهان یانشوییی منوف ب یاتت هایی شر ک میتیان ب طیض عمیمی از ضوحد
«استقالل گفایی و کسی بیین» یض جامی یانشویئی یض پدینر با استای ،ضشت  ،همکالسی و پدینر با
ضسان ها ،مواز ،سخن گف

و ب طیضخاص ،این زیس

چهان ضا ب یو یست تقسدم نمیی:

زیس جهان با کاضکفی مثب  ،ک یض اهمد یاین ب یانش ،مهمبیین ضشت بفا ،یانشوی و ناا
وظدف گفا نسب ب یانشاا و جامی اس  .کاضکفیها ،منفی یض این زیس جهان ناا تلخ و منفی
ب استای ،ضشت و یانش میضی یانشپژوهی و احساس بیاهمد تحصدالت عالی و تقران آینر ضوشن
یض پفتی تالشها ،علمی اس .
یض پفتی این مطالی میتیانر ضا حلهایی ضا بفا ،یانشاا  ،استای ،یانشوی ،نیع تیامل بدن
همکالسیها  ،یانشاا و بازاض کاض ،احساس جری علمویانش و نقشآتفین یض تضا ،تحقدق و
تیسی کشیض اس  .مهمتفین نکت ا ،ک یض مطالی زیس جهان یانشوییان یانشاا تهفان بایر
میضی تأکدر قفاض یای ،تالش و بفنام ضیز ،بفا ،تقیی

«احساس عضیی

یانشوییان و

تاضغالتحصدالن» و یاشتن «حس نیستالژیک نسب ب تضا ،صمدمی» همفا با احساسات خیب
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یض محدط یانشاا اس  .ب نظف میضسر احساس یانشاا تهفانی بیین ب عنیان یک ویژگی ک همفا
با حس اتتخاض باشر ،یض مدان یانشوییان کمضنگ اس .
از سی ،ییاف ،ب یلدل زنرگی یض یوضان گذاض و ب وجیی آمرن یک «حفف و ضقاب تفاگدف یانشی»
بدن یانش مبتنی بف علیم و تنین و نیین و یانش قبل از ظهیض علیم و تنین نیین و همچندن یانش یض
تضا ،قبل از ظهیض اینتفن ک ب نیعی تضا ،یانشااهی منقطع از سایف یانشاا ها ،جهان ضا ضقم
زی بیی و یانش پدینر خیضی با تضا ،مواز ،ک تاصل «تضا ،یانشااهی» ضا کمضنگ کفی اس
و ب نیعی عفص ضقابتی یانشاا ها ضا اتزایش یای اس  ،تفاوتها ،جر ،اس ک بف زیس جهان
یانشوییی تأثدف اساسی یاشت اس  .بف این مبنا ندازمنر یک نیع سداس پژوهشی بفا ،تضا،
جریر یانشااهی و تقیی زیفساخ ها ،مفتبط با علم و یانش جریر و نقش آتفینی کاض گفوهی
یانش با یانش ،یانش با استای و استای با استای ،هستدم.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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