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چکیده:
گرایی در تدوین ی پیرامون مناسکنوشتار حاضر برآمده از پژوهش

باشد. روش انجام این پژوهش با توجه به هدف شناسی میهاي جامعهپژوهش
ي این تحقیق، از نوع ترکیبی و راهبرد مورد استفاده در روش کیفی مطالعه

405ي آماري مورد بررسی در بخش کمی پژوهش، موردي جمعی بود. جامعه
هاي فردوسی و سی ارشد و دکتري دانشگاهنفر از دانشجویان مقطع کارشنا

ي هدف در بخش کیفی نیز نور مشهد و دانشگاه آزاد قوچان بودند. جامعهپیام
شناسی بود که به ي جامعهشامل اساتید هیأت علمی و پژوهشگران رشته

داد که گیري نظري انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان میي نمونهشیوه
مراحل تحقیق و بویژه در بخش ضرورت و اهمیت و گرایی در تماممناسک
ي پژوهش وجود داشته، زنان به نسبت مردان و دانشجویان دکتري پیشینه

اند. در گرایی شدهنسبت به دانشجویان فوق لیسانس بیشتر گرفتار مناسک
گرایی محققین شناسایی گردید که بخش کیفی نیز عوامل مؤثر بر مناسک

بندي نمود: در شرایطی که الف) ها را صورتتوان آنبدین شکل می
ها تنگ ها و پیچیدگیهاي موجود، عرصه را براي بازنمایی ابهامشناسیروش

جا ها همهنمایند؛ ب) در اقلیم فرهنگی ما هراس از عریان شدگی ضعفمی
هاي خشک یک سویه و ي آموزشج) روش انتقال مطالب بر پایههویداست؛

خالق استوار است؛ د) کاالي تولید شده در میدان پژوهش نه یادگیري آزاد و
هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي ارزشمند نیست و ه) براي سایر میدان

هاي مالی و زمانی براي محقق به همراه خواهد پژوهش غیر مناسکی هزینه
داشت؛ مناسک گرایی انتخاب رایج پژوهشگران اجتماعی خواهد بود.
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مسألهیانبودمهمق
ثیر أشناسی و رشد آن تعواملی که در پیدایش جامعهدانیم یکی ازگونه که میهمان

ایجاد گردید19و18هايتحقیق و بررسی بود که در سدهيمستقیم داشت؛ رواج اندیشه
)Ghanadan, 2005:46(.هاي شناسان بر این باور بودند که با استفاده از روشجامعه

اما ).Saliba, 1991:50(توانند به حقیقت نزدیک شده و یا در اثبات آن بکوشندعلمی می
اي الشعاع عامل دیگري قرار گرفته و پژوهش وسیلهجویی تحتسفانه گاهی این حقیقتأمت

له در أ). این مسRafipour, 2007:80(هاي دیگر گردیده استبراي رسیدن به هدف
که تحقیق و پژوهش در ایران ثمردهی ر نیز باشد. اکنون اعتقاد به اینتکشور ما شاید پررنگ

اندکی دارد تقریباً مورد قبول واحدهاي علمی، محققان، پروهشگران و حتی مراکزي است 
).Alam, 2009(ها بهره گیرندخواهند از این پژوهشکه می

اي عوامل بازدارندههاي اجتماعی موانع وعلل ناکارآمدي پژوهشيران دربارهگپژوهش
ياند از جمله: موانع شخصی نظیر نداشتن انگیزه، مهارت و یا زمان، مشغلهرا برشمرده

)؛ موانع سازمانی و دانشگاهی نظیر عدم دسترسی وDadghah, 2008حد (فکري بیش از
ن یکپارچگی در تحقیقات اجتماعی، بهاي کافی ندادن به عدم منابع کافی اطالعاتی، فقدا

هاي روشی با شرایط ایراننبودن تکنیکها و سازگارهاي اجتماعی در دانشگاهپژوهش
)Fazeli, 2007(ی و فرهنگیو موانع سیاس)Lahasaizadeh, 1996(.

ابیم یژوهشگران برشمرده شده است؛ در میبا دقت در موانعی که از سوي محققان و پ
عنوان یک مانع توجه نشان ه ساختار حاکم بر تدوین تحقیق بهکه این پژوهشگران کمتر ب

نویسندگان این مقاله و مطالعات اکتشافی آنها نشان يزیستهيالوصف تجربهاند. معداده
داد که برخی از پژوهشگران، در فرایند تحقیق خود به تدریج، کنجکاوي خود را از می

گرایانه مطابق ها را مناسکهاي خواسته شده از آنکوشند تا سرفصلیدست داده و م
گرایان کسانی هستند که مناسکMertonهاي رایج تکمیل نمایند. طبق دیدگاه کلیشه

پذیرند یا هاي دستیابی یا وسایل دستیابی به اهداف را قبول دارند اما اهداف را نمیراه
شوند که هدف را فراموش کرده و بی به هدف میهاي دستیاآنچنان غرق در وسایل و راه

).Bukhari, 2014:460(دهدبراي آنها هدف اهمیت خود را از دست می
گرایی در این پژوهش روشمند البته ذکر این نکته ضروري است که منظور از مناسک

مقید بودن به شکل حرکت کردن و رعایت استانداردهاي تحقیقات علمی نیست بلکه صرفاً
ظاهر پژوهش است چه بسا مشاهده شده برخی از پژوهشگران اجتماعی در تدوین و

تحقیقات خود بدون در نظر گرفتن هدف عناوینی که ذیل آن بایستی مطالب خود را



93هاي ...گرایی در تدوین پژوهشبررسی مناسک

هایی براي پر نمودن جاي خالی این عناوین اً به نوشتن پاراگرافبندي نمایند، صرفصورت
نمایند. با توجه اقدام می...)تحقیق وينهیق، پیشیله، اهمیت ضرورت تحقأ(بیان مسنظیر

ایم تا با استفاده از روش کمی و به مجموعه مطالب یاد شده در این تحقیق تالش نموده
هاي زیر پاسخ دهیم:کیفی به پرسش

شود؟ شناسی دیده میهاي جامعهپژوهشگرایی درچه میزان از مناسک-1
مراحل تحقیق بیشتر رخ می دهد؟کدامیک ازگرایی درمناسک-2
باشد؟شناختی چه میهاي جامعهگرایی در پژوهشثر بر مناسکؤعوامل م-3

پیشینه پژوهش
گشاي این اي که رهعلیرغم جستجوهاي انجام شده، مطالعات و تحقیقات خارجی

هاي پژوهش را پاسخ گوید، یافت نشد بنابراین کانون توجه خود را پژوهش بوده و پرسش
هاي علل ناکارآمدي پژوهشبر مطالعات داخلی متمرکز نموده و از خود پرسیدیم که

باشد؟ شاید اولین تصوري که در این رابطه به ذهن اجتماعی در چه چیزهایی نهفته می
ها و دیگر گیر دانشگاهاخیر دامنيخطور نماید مسائل سازمانی است که در چند دهه

زاده یی به این پرسش لهساییگوت. براي پاسخسسات تحقیقاتی کشور بوده اسؤم
هاي قبل و بعد انقالب را با یکدیگر مقایسه نموده و به این نتیجه دست یافته است پژوهش

انقالب نیز وجود دارد که اکثر مشکالت پژوهشی قبل از انقالب با شدت و ضعف در بعد از
کالتی نظیر یکپارچه نبودن،مشکالت و موانع پژوهشی قبل از انقالب، مشاما افزون بر

هاي دانشگاهی،محیطهاي اجتماعی درسازمان یافته نبودن و بهاي کافی ندادن به پژوهش
هاي مسائل اجتماعی، کاهش فرصتيزمینهکندي جریان انتشارات دانشگاهی در

استادان اجتماعی از جمله مشکالت پژوهشی بعد از انقالب مطالعاتی براي محققان و
مشکالت و موانع ده سال بعد همین پژوهشگر، .)Lahasaizadeh, 1996(دباشمی

ج سطح بسیار وسیع به پنشناسی در ایران را بررسی نموده و آنها را درجامعهيتوسعه
موانع مربوط به )2؛ پارادایمیموانع فلسفی و)1دسته تقسیم نموده است که شامل 

) عدم 5موانع پژوهشی و )4؛ موزشیمشکالت آ)3؛ سیاسیـخطوط قرمز اجتماعی
باشد. میالمللیظري در سطح بیننيتوسعه

) نیز در پژوهش خود تحت عنوان Fazeli, 2007(بنديدر کنار این دسته
خرد سه سطح کالن، میانی وشناسی را درناکارآمدي جامعه"شناسینارکارآمدي جامعه"

شناسی در سطح کالن شامل آمدي جامعهیابی کرده است. به باور وي عوامل ناکارعلت
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باشد و ایران میيسیاسی حاکم بر جامعهاقتصادي و،فرهنگیساختارهاي اجتماعی،
مجموعه عوامل دخیل در سطح میانی و خرد شامل دانشکده، دانشجویان، استادان و 

اساتید است.علمی دانشجویان ويعالقگی و ضعف بنیههاي اجتماعی، بیسازمان
نامه و تحقیقات اجتماعی دانشجویی قرار ز محققین، تمرکز خود را بر پایانهی اگرو

اند. متهم ردیف اول در این تحقیقات نداشتن داده و ناکارامدي آنها را مورد بررسی قرار داده
ها هاي اجتماعی بوده است. مطابق این پژوهشدانش و مهارت کافی براي انجام پژوهش

عی و هاي الزم را براي انجام یک پژوهش اجتمااساتید توانمنديجویان و حتی خود دانش
ه میدان تحقیقات اجتماعی آنها را براي رفتن بيآموزند و همین امر انگیزهنگارش آن نمی

اند وهی دیگر این پرسش را مطرح نموده). اما گرNajla Hariri, 2015دهد (کاهش می
ب رویکردهاي نامناسيتید در غلبهگی دانشجویان و اساعالقهکه شاید علت بی

این گمانه بر این فرض بنا شده است که اًظاهرشناسی ایران است. پوزیتویستی در جامعه
هاي تنگ از پیش تعیین شده قرار داده و هاي کمی، پژوهشگر را در غالباستفاده از روش

ستاند. قق باز میاجتماعی از محيپذیري را در بررسی واقعیات پیچیدهخالقیت و انعطاف
هاي اجتماعی، رسالهعلوميشناختی نامهبررسی تجربی مقاالت جامعهبا این حال نتایج 

سسه تحقیقات اجتماعی ؤمهاي انجام شده درشناسی و طرحارشد جامعهکارشناسی
اي وجود ندارد. البته به نظر شناختیي روشدهد که چنین غلبهدانشگاه تهران نشان می

گرایی بیشتر تمایل پیداایران در طی زمان تکوین خود به کمیشناسی درامعهرسد جمی
هاي کیفی غفلت ورزیده است؛ اما مطالعات کمی انجام شده مقتضیات کرده است و از روش

Karimi, 2006(اندرا را نادیده گرفته یا درك نکردهگروشی و معرفتی رویکرد کمی

&Kchuyan.(
انفعالی يدودي از محققین انگشت اتهام خود را به سوي روحیهدر این میان تنها مع

الگوهاي تحقیقی الزام به پیروي ازاند که شانه گرفته و بیان داشتهکارانه نمحافظهو پیروي 
شود که فرد بتواند کنترل آن میقبل مشخص کرده مانع ازقواعد را ازمراحل ويکه همه

تمام تواند ازباشد در نتیجه چنین محققی نمیکاملی بر تحقیق و مراحل آن داشته
هاي نواستفاده کند به همین دلیل تنها راه خلق اندیشهنیروهاي خود برايواستعدادها

جدول هاست.هاي انتقادي در دانشگاهترویج اندیشه و روشمقابله با این شرایط پرورش و
.دهدتحقیق را نشان میياي از پیشینهخالصه1
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پژوهششناسیروش
هاي تحقیق خود از روش ترکیبی در این پژوهش، براي دستیابی به پاسخ پرسش

ال اول خود که میزان ؤبه واقع از طریق روش کمی به دو س(کمی و کیفی) بهره جستیم. 
داد، پاسخ هاي اجتماعی مورد ارزیابی قرار میگرایی را در مراحل مختلف پژوهشمناسک

ي کیفی و راهبرد هاي پژوهش، به شیوهگرایی را از دل مصاحبهکهاي مناسگفتیم و علت
مناسب، با توجه به هدف در نگاه نخست، راهبردموردي جمعی استخراج نمودیم.يمطالعه

ال ؤنمود، گراندد تئوري بود. چرا که به دو ساي که این پژوهش دنبال میال ویژهؤو س
د و مرزهاي موضوع این پژوهش، کدر و گفت. اما حچرایی و چگونگی پژوهش پاسخ می

یابی صد در صد به یک الگوي پارادایمیک اي که از پیش، فرض دستناشفاف بود، به گونه
,George Ellen(آمد. در این شرایط گر، نامعقول به نظر میتبیین پیشنهاد ،)2003

فاده شود. موردي جمعی استينماید که از ترکیب راهبرد گراندد تئوري با مطالعهمی
يآماري در بخش کمی این پژوهش، کلیهيهدف: جامعهيآماري/جامعهيجامعه

نور مشهد، دانشگاه فردوسی شناسی دانشگاه پیامدکتري جامعهدانشجویان مقطع ارشد و
پژوهشی يهدف خود قرار دادیم که سابقهيمشهد بودند. در بخش کیفی کسانی را جامعه

شناسی داشتند در واقع معیار محقق براي ورود به مطالعه داراامعهجيطوالنی در زمینه
شناسی بود.جامعهيپژوهشی افراد در زمینهيبودن سابقه
گیري تصادفی و تمام نمونهيدر بخش کمی از دو شیوهانتخاب موارد:/گیرينمونه

هایی ق ایمیلشماري بهره گرفتیم. به این معنا که پرسشنامه طراحی شده خود را از طری
شناسی خراسان در اختیار ما قرار داد؛ براي پژوهشگران اجتماعی ارسال که انجمن جامعه

نمودیم. عالوه بر آن در هر دانشگاه (فردوسی، آزاد و پیام نور) متناسب با تعداد این 
نفر را149د نموده و تعدا65/0خطاييگیري تصادفی با کرانهدانشجویان، اقدام به نمونه

براي پرکردن پرسشنامه بصورت حضوري برگزیدیم. 
هاي نیمه گیري هدفمند، مصاحبهگیري از روش نمونهبا بهرهدر بخش کیفی کار

شروع نمودیم و این کار را تا پژوهشيعمیق خود را اعضاي هیئت علمی فعال در حیطه
به تکرار رسید. جدول ها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبههاآنجا ادامه دادیم که مقوله

دهد. شوندگان را نشان میهاي عمومی این مصاحبه، ویژگی1
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هاي فردي و گروهیکنندگان در مصاحبهسیماي کلی مشارکت:1جدول 
Table 1: Overview of Participants in Individual and Group Interviews

پژوهشیعلمی ـيسابقه مکان شغل ردیف
Scientific Background Location Jab Row

18
ت علمی دانشگاه ئعضو هی

آزاد قوچان استادیار .اخانم م. 1

20
عضو هیئت علمی دانشگاه 

فردوسی مشهد دانشیار .نآقاي م. 2

8
عضو هیئت علمی دانشگاه 

فردوسی مشهد استادیار .اآقاي ح. 3

10
عضو هیئت علمی دانشگاه 

آزاد قوچان استاد یار .صي ا.آقا 4

11
اقبال يعضو پژوهشکده
مشهد

پژوهشگر 
اجتماعی .قآقاي آ. 5

23
ـعلمیيسهسؤعضو م

پژوهشی فرداي پارس
معلم و پژوهشگر 

اجتماعی آقاي ح.ه 6

17
ت علمی دانشگاه ئعضو هی

پیام نور مشهد مدرس دانشگاه .شآقاي ح. 7

25

مدرس دانشگاه عضو 
ي پژوهشی فرداي سسهؤم

پارس

استاد مدعو و 
پژوهشگر 
اجتماعی

.حآقاي م. 8

4
مدرس دانشگاه و عضو 

فرداي پارسيسسهؤم

استاد مدعو و 
پژوهشگر 
اجتماعی

.پخانم ص. 10

6
ـ علمیيسسهؤعضو م

پژوهشی فرداي پارس پژوهشگر .مخانم م. 11

10
علمی دانشگاه عضو هیئت

نورپیام استادیار .صآقاي ن. 12

14
ت علمی دانشگاه ئیعضو ه

فرهنگیان مدرس دانشگاه .نف.آقاي 13

5
ـي علمیسسهؤعضو م

پژوهشی فرداي پارس پژوهشگر .فآقاي ح. 14
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تکنیک گردآوري اطالعات
دو تکنیک پرسشنامه در روش اهداف تحقیق ازاالت وؤدر این تحقیق با توجه به س

ه روش کمی بود براي ر بخش اول ککمی و مصاحبه در روش کیفی استفاده شده است. د
ساخته استفاده شد. در این پرسشنامه مراحل محققيپرسشنامهها ازگردآوري داده

ها با توجه به گزینهگیري درج گردید وله تا بحث و نتیجهأتحقیق به ترتیب از بیان مس
رتیب تنظیم گردید و به ت»خیلی زیاد تا خیلی کم«طیف لیکرت در مقیاس پنج درجه از

وم که روش کیفی بود ها در نظر گرفته شد. در بخش دبراي گزینه5و 4، 3، 2، 1ينمره
در بخش کیفی مصاحبه در دو گردآوري اطالعات استفاده شد. عنوان ابزاراز مصاحبه به

انفرادي نیمه ساختار یافته و در ياول مصاحبهيمرحله جداگانه انجام پذیرفت. در مرحله
گروهی نیز استفاده گردید. يمصاحبهزد به منظور تکمیل شدن اطالعات اعبيمرحله

کسب گرفت که قبل از آغاز مصاحبه هماهنگی الزم ومصاحبه به این طریق صورت می
موضوع مورد مطالعه موردشد سپس اطالعات کلی دراجازه براي ضبط مکالمات انجام می

موضوعات مورد ؛گرفتندگان قرار میشواختیار مصاحبهو هدف از انجام پژوهش در
االت به صورت کلی و کامالً باز ؤکامالً تعیین و در همین راستا سمصاحبه قبل از مصاحبه

گرایی در تحقیقات خود به مناسکيمورد تجربهال کلی درؤطراحی شد و مصاحبه با س
»ایدایی شدهگرپژوهشی خود دچار مناسکطول مراحل کاري و آیا شما در«این نحو که

االت بعدي با ؤتگو مناسبی براي طرفین بود سپس ساین موضوع سرآغاز گفشد وآغاز می
الي مصاحبه براي کامل شدن اطالعات پرسیده توجه به توضیحات طرف مقابل در البه

توجه به االت کلی که از قبل تهیه کرده بود باؤگر عالوه بر سشد البته مصاحبهمی
کرد براي هاي دیگري نیز در طول مصاحبه مطرح میشونده پرسشهاي مصاحبهپاسخ

مکان مصاحبه، محل کار موضوع مورد مطالعه کسب کند. ياینکه اطالعات بیشتري درباره
دقیقه و 60تا 30هاي فردي بینمدت زمان انجام مصاحبهکننده بود وافراد شرکت

هاي ضبط شده به صورت حبه، دادهگروهی دو ساعت بود. پس از اتمام هر مصايمصاحبه
ها و احساسات و سازي شامل تغییر لحنشد این پیادهسازي میمتنی و کامل پیاده

مورد ادامه داده شد 7هاي فردي تاشوندگان بود. مصاحبههاي مختلف مصاحبهالعملعکس
زمانی يهطبق این قاعدها رسیدن به اشباع نظري بود.معیار ما براي پایان دادن مصاحبه

که محقق دریابد که مصاحبه به حالت تکرار رسیده است و مطلب جدیدي به دانش 
ها در واقع اشباع دادهدهد.شود به مصاحبه پایان میمورد نظر اضافه نمیيپدیدهيدرباره

هاي قبلی است. تثبیت دادهتا زمان تکرار وهاي جدیدفرآیند دریافت داده
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و پردازش اطالعاتها تکنیک تحلیل داده
شد و تحلیل SPSSافزار ها وارد نرمها، دادهآوري دادهاول بعد از جمعيدر مرحله

استفاده Excelافزار پذیرفت و براي رسم نمودار از نرمافزار صورت داده توسط این نرم
ها بهها از طریق مصاحبه و تبدیل مصاحبهدوم پس از گردآوري دادهيدر مرحلهگردید.

برداري و از طریق کدگذاري ها خالصهداده)Corbin, 2006(هاي متنی، مطابق الگويداده
.اي مورد تحلیل قرار گرفتهاي هستهگذاري مقولهکدمحوري واولیه مقدماتی،

اعتبار و روایی 
محقق ساخته از اعتبار صوري بهره گرفته و به يبراي تعیین اعتبار پرسشنامه

کافی يطراحی پرسشنامه اطالعات و تجربهيصصانی که در زمینهپژوهشگران و متخ
داشتند مراجعه نمودیم. براي اطمینان از روایی و اعتبار تحقیق در بخش کیفی کار نیز 

اقدامات زیر را انجام دادیم:
ها توانست به تأییدپذیري یعنی اعتماد به واقعی بودن آناین کار میضبط صوتی:

کند.کمک 
در این بخش تالش شد تا حداکثر میزان انطباق میان متن نوشتاري برداري:رونوشت

هاي صوتی به وجود آید. و داده
در زمان تحلیل گفتگوها نیز تالش گردید تا حداکثر میزان هماهنگی انسجام منطقی:

ها ایجاد شود. آید و تحلیلکنندگان در متن میمنطقی میان ارجاعاتی که از زبان مشارکت
هایی که به نتایج تحقیق در پژوهش کیفی اعتبار ترین ویژگیر واقع، یکی از مهمد

بخشد قدرت منطق درونی آن است. باید براي مخاطب و کارشناسان، شرح مقدمات با می
ها به لحاظ منطقی نتایجی که گرفته شده است ارتباط منطقی داشته باشد و براي آن

باورپذیر باشد.
شد به افراد ها انجام میهایی که از متن مصاحبهبرداشتگاه:ارجاع به مطلعین آ

اي در این خصوص داشتند زیستهيدیگري که با موضوع حاضر پیوند داشته و یا تجربه
هاي انجام شده مشخص گردد.ارجاع شد تا صحت برداشت

هاي پژوهش به خود: در انتها، گزارش یافتهکنندگان تحقیقارجاع مجدد به مشارکت
هاي آنان هاي محقق با گفتهگیرينتیجهکنندگان پژوهش ارائه شد تا صحت مشارکت

ارزیابی گردد.
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ي پژوهشهایافته
دهد. با دقت در گرایی را در بین مراحل تحقیق نشان میمیزان مناسک2جدول

توان دریافت که پاسخگویان این پژوهش، هنگامی که کار خود و هاي این جدول میداده
چند به اند. هرکردهگرایی را احساس میفشار مناسکاند، کامالًنمودهران را ارزیابی میدیگ

ی مراحل تحقیق بیشتر بوده گرایی دیگران، نسبت به خودشان در تمامها مناسکنظر آن
هاي خود در گرایی را در پژوهشسوم پاسخگویان کمابیش فشار مناسکتنها یک است!؟ 

لی کم احساس کرده بودند. گیري) کم و خیبه غیر از بحث و نتیجهتمامی مراحل تحقیق (
کردند و درصد افراد این فشار را زیاد و یا خیلی زیاد ارزیابی می40که بیش ازدر حالی

همچنین این ؛شدرسید بیشتر میهاي دیگران میاین اعداد زمانی که به ارزیابی پژوهش
شد. به تحقیق بیشتر احساس میيپیشینههاي اهمیت و ضرورت و نیزفشار در بخش
تحقیق يپیشینهيافراد معتقد بودند پژوهشگران در هنگام تهیه4/11طوري که تنها

.رسیدمی4/17کنند. این عدد براي بخش ضرورت و اهمیت بهگرایانه عمل نمیمناسک
گرایی در بین مراحل تحقیقمیزان مناسک:2جدول 

Table 2: The Degree of Ritualism between Stages of Research

مراحل تحقیق

گرایی در تدوین تحقیقات دیگرانمیزان فشار مناسکمیزان فشار مناسک گرایی در تدوین تحقیقات خود
The Amount of Ritualistic Pressure in The

Formulation of His Research
The Amount of Ritualistic Pressure in

others' Research
خیلی
خیلیکممتوسطزیادزیاد

خیلیجمعکم
خیلیکممتوسطزیادزیاد

جمعکم

Research
Steps

Very
Much

MuchMediumLow
Very
Little

Total
Very
Much

MuchMediumLow
Very
Little

Total

%100%5/4%11/4%29/5%35/6%18/1%100%12/7%16/8%29/5%26/2٪14/8لهأبیان مس
واهمیت

%100%2%15/4%33/6%37/6%11/4%100%7/4%14/1%33/6%31/5%13/4ضرورت

%100%6%16/8%34/2%32/9%10/1%100%14/1%21/5%26/2%26/5%11/4تحقیقاهداف
يپیشینه

%100%2/7%8/7%22/8%49%16/8%100%6%19/5%28/2%32/2%14/1تحقیق

%100%2/6%13/4%28/9%40/3%14/8%100%9/3%24/2%22/8%28/9%14/8روش تحقیق
گردآوري ابزار

%100%4/7%16/8%32/9%32/2%13/4%100%7/4%20/1%25/5%33/6%13/4اطالعات

تحلیل وتجزیه
%100%4%14/8%24/8%41/6%14/8%100%12/1%19/5%27/5%26/8%14/1طالعاتا

بحث و 
%100%4/7%18/1%25/5%36/9%14/8%100%14/8%23/5%25/5%20/8%15/4گیرينتیجه
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است. شدهگرایی بین جنسیت و مراحل تحقیق نشان دادهمیزان مناسک3در جدول
تحقیق، روش ياهمیت و ضرورت، اهداف تحقیق، پیشینهيزنان در مرحلهطبق این نتایج

گیري در تدوین تحقیقات خود بیشتر از گردآوري اطالعات و بحث و نتیجهتحقیق، ابزار
.اندگرایانه عمل کردهمردان مناسک

گراییدرصد فراوانی جنسیت و مناسک:3جدول 
Table 3: Percentage of Gender and Ritualism

بیان
لهأمس

واهمیت
ضرورت

اهداف 
تحقیق

يپیشینه
تحقیق

روش 
تحقیق

گردآوريابزار 
اطالعات

تجزیه و 
تحلیل 
اطالعات

بحث و 
گیرينتیجه

Problem
Importance

and
Necessity

Research
Purposes

Research
History

Research
Methods

Data
Gathering

Tool

Data
Analysis

Discussion

٪41/1٪38/3٪49/3٪50/7٪54/8٪42/5٪49/3٪32/2زنان
٪31/6٪43/5٪44/7٪36/7٪38/1٪34/2٪40/8٪48/7مردان

نشان دادهبین مدرك تحصیلی و مراحل تحقیق گراییمیزان مناسک4در جدول
له، أبیان مسيطبق نظر پاسخگویان دانشجویان داراي مدرك دکتري در مرحله؛استشده

اطالعات تحقیق، روش تحقیق، ابزار گردآوري ياهمیت و ضرورت، اهداف تحقیق، پیشینه
اند و تنها در گرایانه عمل کردهتر مناسکگیري در تحقیقات خود بیشهو بحث و نتیج

تر از پاسخگویان کارشناسی گرایی کمزیه و تحلیل اطالعات میزان مناسکتجيمرحله
ارشد بوده است.

گراییدرصد فراوانی مدرك تحصیلی و مناسک:4جدول 
Table 4: Percentage of Degrees and Ritualism

بیان
لهأمس

واهمیت
ضرورت

اهداف 
تحقیق

يپیشینه
تحقیق

روش 
تحقیق

ابزار 
گردآوري
اطالعات

تجزیه و 
تحلیل 
اطالعات

بحث و 
گیرينتیجه

Problem
Importance

and
Necessity

Research
Purposes

Research
History

Research
Methods

Data
Gathering

Tool

Data
Analysis

Discussion

کارشناسی 
٪35/9٪41/2٪46/6٪43/5٪45٪37/4٪44/3٪38/1ارشد

٪38/9٪38/9٪50/5٪44/4٪55/6٪44/5٪50٪6/1دکتري
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گرایی در تحقیقات اجتماعیمناسکسازبسترهاي زمینه
گرایی در تمامی توان گفت که مناسکهاي بخش کمی پژوهش، میبر اساس یافته

گویی به این پرسش، با شود. اما براستی چرا؟ براي پاسخکما بیش دیده میمراحل تحقیق،
ي نسبتاًتحقیقات اجتماعی سابقهيشگرانی که در حوزههاستفاده از روش کیفی، با پژو

هاي محوري استخراج ها مقولهمصاحبه انجام دادیم. از دل این مصاحبهطوالنی داشند،
پژوهش، بهيهستهيلب در راستاي کشف مقولهگردید که به جهت انتقال بهتر مط

پردازیم.صورت روایتی به نقل آن می

سنخ روانی- 
پ. معتقد بود:نمایند؟ خانم ص.گرایانه عمل میشگران مناسکهچرا پژو

گه ... توي اون کتاب میببینین یه کتاب خوبی هست به اسم هنر شناخت مردم"
شون هست. بنابراین به نظرم ي روانی متفاوتهاها، سنخعمل متفاوت آدميپایه

ي چیزا به سنخ روانی افراد بستگی داره. مثالً آدمی که شهودیه گرایی هم مثل بقیهمناسک
شاید خیلی دوست داشته باشه که پراکنده از همه جا مطلب بیاره و نتیجه بگیره و 

کنار اومدن با اون خواد مثل بقیه باشه. برعکس ممکنه براي یه کسی که حسی هستنمی
."قالب خاص خیلی راحت باشه

قرار گرفتن مطابق این نظر، برخی از پژوهشگران به دلیل تیپ شخصیتی که دارند از 
کنند. اما این استدالل براي ما چندان احساس ناراحتی میدر یک قالب مشخص روشی

وضعیت نرمالی قرار درهاي شخصیتی در جامعه معموالًکه توزیع تیپقابل قبول نبود چرا 
گرایی به صورت گسترده در بین گروه وسیعی از پژوهشگران دارد. در حالی که ما با مناسک

توانیم ادعا نماییم که پژوهشگران اجتماعی اجتماعی روبرو هستیم. در این صورت نمی
باشند.ایرانی بیشتر از سنخ روانی شهودي برخوردار می

لذت نبردن از پژوهش- 
م که خود بخش پژوهش بود. خانم م.لذتيگرایی، عدم تجربهعدي مناسکمتهم ب

لذت بخش تحقیق را درك نموده بود چنین اظهار نمود:يتجربه
حاال تعریف از خودم ...پژوهشگرانه داشته باشهيکنم باید محقق روحیهمن فکر می"

بخشه اینه که در هر ه دارم. اون چیزي که براي من لذتپژوهشگرانينباشه من روحیه
ن قدم به قدم شی و همیله نزدیک میألحظه و با هر کشف جدید یک قدم به حل مس

ها عمل فقط مطابق چهارچوببخشه. اون کسی که له خیلی لذتأنزدیک شدن به حل مس
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گر. تو پژوهش باید خواد به نظرم کاسبه نه پژوهشگه که کارفرما همین رو میکنه و میمی
."ته باشی و قدم به قدم جلو بريدغدغه داش

آید که چرا م، این پرسش به میان میاما درصورت درست بودن مدعاي خانم م.
هاي زیر از سوي برند. در این خصوص مقولهپژوهشگران ما از پژوهش خود لذت نمی

محققین مطرح گردید:

گراییمدرك- 
بود که: ت علمی دانشگاه فردوسی مشهد معتقدأن. عضو هیآقاي م.

تحقیق را باخواد اگر کسی عالقه داشته باشه وتحقیق انگیزه میخواد، عالقه می"
شه. یعنی وقتی که خیلی عالقه داري که بدونی گرایی نمیعالقه شروع کنه گرفتار مناسک

."کنیگرایانه عمل نمیشه مناسکاش چی میرسه و نتیجهتحقیقت به کجا می

ط پژوهشگرله توسأعدم تجربه مس- 
بخش نبودن تحقیق به خاطر ر اجتماعی بر این نظر بود که لذتپژوهشگه.آقاي ح.

مرتبط نبودن موضوعات پژوهش با موضوعات اساسی است که پژوهشگر در زندگی روزمره 
.باشدبا آنها درگیر می

بینم دانشجو خودش کوه مشکالته و مسائل جدي زیادي داره من گاهی اوقات می"
گه من شه چه موضوعی براي پژوهش انتخاب کردي میال میؤتی از دانشجو سولی وق

صورتی که خود دانشجو حتی ازدواج نکرده. این مشکالت زنان مطلقه را انتخاب کردم در
له اصالً أاي را براي پژوهش انتخاب کرده که با اون مسلهأکه طرف مسیعنی اینیعنی چی؟

ترین شکل کار خودش رو وب طبیعیه که به مناسکیزندگی نکرده و براش جدي نیست. خ
."انجام بده

ناتوانی پژوهشگران اجتماعی- 
روند که هشگران ما به دنبال تحقیقاتی نمیچرا پژوپرسش پیش آمد که براي ما این 

عضو .الی باشد که با آنها دست به گریبان هستند. در این خصوص خانم م.ئبرآمده از مسا
سیستم گزینش دانشجوي علوم اه انگشت اتهام خود را به سمت شگت علمی دانأهی

اجتماعی نشانه رفت و گفت:  
ببینین شما تو خانواده یا باید خانم مهندس باشی و یا آقاي دکتر. اینجا دیگه قدرت "

طور بود که وقتی سوم دونم ولی زمان ما اینرو که نمیتفکر کجاست؟ من االن
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ریاضی يگفتن هرکسی درسش بهتره بره رشتهومدن و میایشد ممون تموم میراهنمایی
همه اینها هر کسی که ازتره بره علوم انسانی وهر کسی که تنبلفیزیک و تجربی و

هاي علوم مهندسی میان نظر اي. به همین خاطره که بچهتره بره فنی و حرفهتنبل
انسانی بهتره. به خاطر هاي علوماجتماعی میدن و نظرشون هم به نظر من حتی از بچه

کنن. شاید اساتید علوم انسانی تر از ما اعمال میها تفکر سیستماتیک را بیشاینکه اون
هاي مهندسی اومدن نظریههاي شفاف نگن ولی من معتقدم دانشجوهایی که از رشته

هاي علوم ، اما بچههاي ارتباطات رو خیلی بهتر درك میکننشناسی، نظریهجامعه
خوان حفظش نالن و میگن این درس سخته چون فقط میها میمون دائماً از نظریهانسانی

ه هست. بعد هم کنن. بنابراین به نظر من مشکل تو همون گزینش مقطع متوسط
پرورش کالً هم آموزش وسنجی که هم نظام آموزش عالی هم خانواده واعتباریابی و ارزش

ي هاده و حوزهپزشکی میهاي تجربی وهاي مهندسی و ریاضی فیزیک و بچهجامعه به بچه
آب درهاي تاپی ازهاي علوم انسانی بچهکاري که براي اینها وجود داره معموالً بچه

."نمیان

کنندهدساختارهاي علمی محدو- 
تحقیقات عمل کردن درگرایانه کنندگان تحقیق مناسکبه نظر برخی از مشارکت

هاي علوم انسانی وابسته نیست بلکه ساختارهاي علمی موجود اجتماعی به ناتوانی بچه
محققین ي آندر نتیجهنماید کهنظامی از پاداش و تنبیه را براي پژوهشگران طراحی می

پژوهشگر اجتماعی این .قي آ.یابند. بنا به گفتهها گرایش میبه سمت این نوع کنش
سازد:گر میلی براي یک سازمان بفرستید، جلوهخواهید پروپوزاظام، خود را زمانی که مین

هایی که هاست چون یک بخش از فعالیتگرایی سازمانخب یک دلیل دیگر مناسک"
کنید این هاست مثل اینکه شما وقتی که پروپوزالی تهیه میدیم براي سازمانما انجام می

کنن بنویسید در صورتی که بعضی هایی که اونا تعریف میس سرفصلاساپوپوزال را باید بر
ها رو آوردن ها ممکنه از نظر شما ضروري نباشه ولی چون اونا این سر فصلاین سر فصلاز

."شما هم ملزم به تکمیل اون هستین
گرایی در سیستم آموزشی ما نیز حضور دارد. به گر مناسکنظام نامناسب تشویق

ه:ح.ي آقايگفته
خواد. گرده که از دانشجو پژوهش میاما علت دیگه اون به سازمان یا دانشگاهی برمی"

قالب خاصی که اونا انتظار دارن باید گزارشش رو ارائه کنه. یعنی نمره به چون دانشجو در
باید چارچوب اًحتمگیره ونتایج بدست آمده تعلق نمیها وتالشاون روح پژوهشگري و
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کنه همون ي استادي که پژوهش رو ارزیابی میآنها را رعایت کنن. این طورمورد نظر 
."پژوهش ندارهاستاد شده و خوب دلی درگرودانشجویی بوده که مناسکی مدرك گرفته و

گوید:خود میيت علمی از تجربهأ. عضو هیصدر همین رابطه آقاي ن.
دونید وقتی من اومدم فوق ... خب میشخصی خودم براتون بگميبزارین از تجربه"

شناسی را من هاي جامعهشناسی واقعاً با عالقه اومدم شاید تمام کتابلیسانس جامعه
م بود ولی وقتی نامه انتخاب کردم مرتبط با دغدغهخونده بودم و موضوعی که براي پایان

و جاش یه جاي دیگه استهاي من انگارخواستم انجامش بدم احساس کردم این حرفمی
ورد که در اون ساختار آچون یک ساختاري فشار میتونم انجامش بدم.نامه نمیتو پایان

سر هم گفتم ولش کن بذار گه انجام بدم. آخرمجبور بودم چیزي که استاد راهنما می
خوام تو تحقیقات خودم انجام میدم و یا توي یک نامه را تموم کنم چیزهایی که میپایان

اون چهارچوب و ساختار اجازه عنی این طرف واقعاً خود انگیخته بود ولینویسم. یکتاب می
."خوام رو انجام بدمداد من اون چیزي که مینمی

گرایی در انتشار یک پژوهش کننده و مروج مناسکدر نهایت ساختارهاي محدودو 
ش:باشد. به باور آقاي ح.گر میعلمی هم جلوه

گرایانه عمل کردم چون یک فرمت خاصی ناسکستش رو بخواهید من خودم هم مرا"
خوان یعنی تحقیقات باید به صورت فرمالیستی خاصی نوشته تحقیقات ما میرو داوران از

شین که چقدر بشه مثالً کافیه که شما بخواین یه مقاله چاپ کنین. اونوقت متوجه می
."ساختارهاي دست و پا گیري تو نوشتن مقاله وجود داره

ذیري علمیپجامعه- 
ت علمی دانشگاه فردوسی أا. عضو هیپذیري علمی، متهم بعدي بود. آقاي ح.جامعه

:مشهد معتقد بود
. رهنگ ما فرهنگ تفکر و پژوهش نیستف...ببینین روش تدریس ما از پایه غلطه"

ها را تنها درسی که بچه؛گرایانه بودههاي ابتدایی تمام روش ما مناسکنگاه کنین در کالس
کرد فکر کنن درس انشا بود که االن دیگه اون درس رو هم حذف کردن. در مجبور می

."چنین فضاي آموزشی نباید انتظار داشت ذهن خالق بوجود بیاد
ص اشاره نمود:در همین رابطه آقاي ن.

) تفاوت learning() و یادگیريeducationببینین در علوم تربیتی بین آموزش ("
کنم که چیزي رو بلدم که شما بلد نیستین و انیه که من ادعا میارن. آموزش زمذمی
ر اکتشافی است سویه و غیانتقال مطلب که یکيام اونو به شما یاد بدم. این شیوهوخمی
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ب مطالب شما باشه. اما خيتشنهیم واقعاًلمد هست که فردي تحت تعآتنها در صورتی کار
جوري نیست. شما بستر رو آموزش، یادگیري این ده. در مقابلاین اتفاق خیلی کم رخ می

کنین و به همراه خود فرد سفر ماجراجویانه و اکتشافی خودتون رو شروع فراهم می
دونین که ممکنه سر از کجا در بیارین. این و البته از قبل هم صد در صد نمیکنینمی

هاي ما ازش و دانشگاهمدارسدر فضاي سفانه اصالًأنشینه. اما متشیوه بسیار جذاب و دل
."شهاستفاده نمی

عدم تشویق تفکر انتقادي- 
ه. معلم و اما چرا در فرهنگ ما تفکر و پژوهش جایگاهی ندارد؟ به باور آقاي ح.

:پژوهشگر اجتماعی
دیدگاه علم، اندیشه و تفکر وbaseو میخوادbaseبه نظر من هرچیزي یک "

، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه دبستانیپیشخانواده،انتقادي است. اما شما در
کنن شه که همه نگاه میتفکر نقادانه نیستید. این جوري میشاهد گفتگوهاي انتقادي و

ي همهببینن بقیه چکار کردن همون کار رو انجام بدن. واسه همین هم هست که االن
جربی بخونن. وقتی ازشون ي تکنن که برن رشتههاشون رو تشویق میها بچهخانواده

دن که این کنین جایی که دوست نداره بره جواب میتون رو مجبور میپرسی چرا بچهمی
دونین؟ پرسی که از کجا این قضیه رو میها کار بیشتري داره. حاال وقتی ازشون میرشته

."گن که خوب همه دارن میگنکنن و میفکري می

ابهامپایین بودن ظرفیت رویارویی با- 
آلود، تفکر انتقادي با آمادگی فرد براي مواجه شدن با وضعیت ابهام.از نظر آقاي ف. ن

در آمیخته است:
تیک زدن يهایی ساخته که این رویهببینین نظام آموزش قبل از دانشگاه از ما آدم"

آموخته جایی هستیم تر می پسندیم ما دانششخص را بیشو مسیر روشن و با انتهایی م
کار نبوده و تحقیق به شکل عالمانه در آموزش و پرورش اتفاق نیفتاده که اصالً تحقیقی در

."است. بنابراین ما از روبرو شدن با دنیایی که برامون آشنا نیست واهمه داریم

شدگیهراس از عریان- 
ت علمی دانشگاه، این مشکل تنها در نظام آموزشی ما أعضو هی.صبه نظر آقاي ن.

:نیست
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ده که ما از رویارویی با ابهام به دلیل عریان نگاهی به تبار تاریخی ما ایرانیا نشون می"
هاي شما م. فرض کنید نادانستهمون واهمه داریهايها و ناتوانیشدن احتمالی ضعف

نامه، براي دانشجوتون برمال بشه. در این صورت شما عنوان استاد راهنماي یک پایانبه
عنوان یک استاد ناالیق ارزیابی دانشجوتون در ذهن خودش شما را بهکه کنیناحساس می

کنه. بنابراین باید ژست کسی را به خودتون بگیرین که سوار بر کار هست. به همین می
در گیرین بر اساس ایراداتی هست که قبالًخاطر هم عمده ایراداتی که به کار دانشجو می

اعتباري به بیان ظر من ما همیشه از داغ احتمال بینجلسات دفاع شاهدش بودین. بله به 
اي که از آن استفاده بریم و به همین خاطر هم در کشور ما کمترین واژهگافمن رنج می

."دونمهنمیيشه؛ واژهمی
ح. پژوهشگر اجتماعی همین نکته را به بیان دیگري اشاره نمود: آقاي م.

در اهل ریسک هستی یعنی هدف را چقدر گرده که چقیک بخش دیگه به این برمی"
کنی ولی وقتی قبول داري ولی انگار وقتی همرنگ با بقیه باشی احساس ناامنی کمتري می

دفاعیه چی میگن به من يکنی سر جلسهفاوت کار کنی همش با خودت فکر میبخواي مت
."دنگیر میدن نمی

طلبیعافیت- 
ن پایین بودن ظرفیت مواجهه با ابهام به بحث خود پیرامويدر ادامه.نآقاي ف.

دیگري اشاره نمود:ينکته
آقاي فاضلی یه اصطالحی به کار برده به نام فرمالیسم. منظورش هم اینه که باید "

خطر به سرانجام برسیم. حاال شما مراحل تحقیق رو یک شکلی را رعایت کنیم که بی
نامه برداریم هم که با چه کسی پایانگم حتی قبل از اون و حتی اینگین ولی من میمی

گرایی وجود داره، یعنی پارامترهاي بیرون از تحقیق مثل استادي که انتخاب مناسک
کنم که اي کارکنید مثالً من در چه حوزهاي که براي مطالعه انتخاب میکنید یا حوزهمی

قیت دارن و یا خالوهایی هستن که پر دردسرن و نیاز به ابتکارپر دردسر نباشه چون حوزه
هاي قبل و بعد از تحقیق هم خوام بگم حتی ازگامشه. میدار میلهأها مسخروجی یافته

."این دوران مبهم به درآوریمره که سري آسوده ازره یعنی بیشتر به سمتی میفراتر می

هاي علوم انسانیارزشمند نبودن یافته- 
ظرفیت مواجهه با ابهام را در افراد پایین شدگی،حال فرض کنیم که هراس از عریان

توان بر این نماید. اما چگونه میهاي مناسکی را تشویق و ترغیب میآورده و پیروي از رویه
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ت علمی دانشگاه، براي اینکه ما به استقبال أعضو هی.صمشکل فائق آمد. به نظر آقاي ا.
باشیم؛ باور واقعی به سودمندي ال خودؤدنبال یافتن سابهامات رفته و گام به گام به 
دستاوردهاي علوم انسانی است. 

هاي اجتماعی پدیدهيي ما هنوز بررسی و مطالعهکنم در فرهنگ جامعهمن فکر می"
اي هنوز نپذیرفته باشیم و از هاي علمی معنا نداره یعنی زمانی که تو یک جامعهدر غالب

تونه مطالعه هاي جمعی رو علم میکه پدیدهعمومی پذیرفته نشده باشهافکارطرف عموم و
ها رو تغییر داد؛ در اونا مداخله کرد و سرنوشت آدمشه در جهت بهبود اوضاع کنه و می

ریم که از گزند شه و خوب راهی رو میي واقعی براي پژوهش ایجاد نمیانگیزهطبیعتاً
وهاي ماورایی وجود داشته باشه انتقاد محفوظ بمونیم. به نظر من تا زمانی که اعتقاد به نیر

... تو این جامعه کنههارو تعیین میه این نیروهاي ماورایی تقدیر آدمو باور داشته باشیم ک
هم از نتایج تحقیقات اجتماعی اصالًشه به همین خاطر علم اجتماعی خیلی معنادار نمی

."دادنهایی که اون تحقیقات رو سفارش شه. حتی توسط سازماناستفاده نمی

هاي پژوهش اجتماعی در ایرانودیتمحد- 
شدگی خویش هاي عریانحتی اگر یک پژوهشگر بخواهد بر هراس.ابه باور خانم م.

شود:هایی مواجه میمدار بپردازد با محدودیتلهأغلبه نموده و به تحقیقی ارزشمند و مس
منظورم همین ؛گممیما در علوم انسانی قدرت تفکر را از مردم گرفتیم اگه مردم"

گیم شما مسیرت اینه ودانشجوهاي خودمون و اساتیدمونه، از زمانی که به دانشگاه می
المستقیم اینه چیزي بگو، که نه به اقتصاد ربط صراط،طبق همین مسیر باید عمل کنی

حد اعلی دردرگرایی راداره، نه به سیاست و نه به هدف ربط داره بنابراین شما مناسک
مورد هاي علوم پزشکی شما وقتی میري درتونین ببینین. برعکس تو رشتهعلوم انسانی می

کنه یعنی درهیچ چیزي ارتباط برقرار نمیکنی که این بافت بامییک بافت یا سلول کار
به خصوص سیاست، بنابراین مذهب نیست،ارتباط با اقتصاد نیست، با سیاست نیست، با

علوم انسانی بهش جدید را دريشما یک ایدهکنند ولی اگرهمه شما را تشویق می
.برهبپردازید، تا بیاد این ایده با شرایط جامعه هماهنگ بشه خیلی زمان می

گیرينتیجه
گرایی در هاي بخش کمی این پژوهش ما با معضلی به اسم مناسکبر اساس یافته

ستخراج شده از بخش کیفی هاي محوري اهاي اجتماعی مواجه هستیم. مقولهپژوهش
گرایانه پژوهشگران اجتماعی را ثر بر کنش مناسکؤتحقیق حاضر نیز برخی از عوامل م
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ها، بصورت جداگانه مطرح شده و ارتباط نمایند. با این حال هر یک از این مقولهآشکار می
به آنها با یکدیگر در پرتوي یک یا چند دیدگاه نظري مشخص نگردیده است. براي رسیدن

گرایانه شرایط بروز عمل مناسکمرتون بازگشته و يجاست تا در ابتدا به نظریهاین مهم، به
را مطابق این تئوري کشف نماییم. 

اف را قبول نداشته دهد که نخست افراد اهدگرایی زمانی رخ میبه باور مرتون مناسک
اهري از هنجارهایی اقدام به پیروي ظباور شده باشند و در گام بعد صرفاًو یا به آن بی

اما هدف محوري فعالیت در یک ها ایجاد گشته استنمایند که براي رسیدن به آن هدف
گردد؟ هاگستروم معتقد گرایی میساز مناسکاجتماع علمی چیست که فراموشی آن زمینه

فعالیت پژوهشگران، به رسمیت شناخته شدن و مورد تقدیر يترین انگیزهاست که اصلی
نماید که در باشد. در همین رابطه بوردیو اشاره میعلمی میيار گرفتن از سوي جامعهقر

توانند از سوي محققان دیگر به رسمیت ي علمی مستقل، مولدان علم تنها مییک رشته
توانند اقتدار علمی کسب ین طریق است که میاشناخته شوند. بنابراین محققین تنها از

؛)Bourdieu, 1999(در میدان علم افزایش دهنداعی خود راي اجتمنموده و سرمایه
ي یابی به چنین اقتداري، افراد باید از هنجارهاي اخالقی حاکم بر جامعهالبته براي دست

گرایی پیروي کرده باشنداشتراكیافته وطرفی عاطفی، شک سازمانی نظیر بیعلم
)Florida, 2000.(

اقتدار علمی و به رسمیت شناخته شدن)، از سوي اما چرا این هدف (کسب اعتبار و
کنندگان هاي مشارکتملی در گفتهأشود؟ تدر ایران نادیده گرفته میمحققین اجتماعی 

اند. هاي متفاوتی به موضوع نگریستهها از منظر پارادایمدهد که آناین تحقیق، نشان می
هاي کنشاند که هزینهگذاشتهشت ها با نگاهی ساختارگرایانه، بر عواملی انگبرخی از آن

هایی نظیر طوالنی شدن زمان دهد. هزینهي علم افزایش میجستجوگرایانه را در حیطه
ها و هاي پیشنهادي، عدم پذیرش مقاله، عریان شدن ضعفتحقیق، عدم تصویب طرح

باشند. ي این موارد میابهامات از جمله
گرایی اجتماعی به منظر پارادایم تعریفکنندگان تحقیق از گروه دیگري از مشارکت

شرط انجام یک پژوهش واقعی، اعتقاد به ارزشمند موضوع نگریسته بودند. به باور آنها پیش
بودن دستاوردهاي تحقیق است. زمانی که در پس ذهن کنشگران یک اجتماع علمی، 

با یعتاًباوري عمیقی نسبت به پژوهش و نتایج حاصل از آن وجود داشته باشد؛ طببی
رسانند. باید اشاره داشت که ي کافی تحقیق خود را به سرانجام نمیحرارت و انگیزه

دهند، یادگیري کنش انجام میپذیري علمی افرادي که در یک چنین اتمسفري جامعه
کید فراوانی داشت. مطابق این دیدگاه، افراد أاجتماعی است. متغیري که باندورا بر آن ت
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گیرند. این یادگیري از طریق را از طریق یادگیري اجتماعی یاد میهاي اجتماعی کنش
گردد افراد نهادینه میچهار فرایند اصلی توجه کردن، به خاطر سپردن، تقلید و تقویت در

)Bandura, 1986 پژوهش، به تدریج کنش مناسکيبه این ترتیب تازه واردین عرصه)؛-

گیرند. یگرایانه را از دیگران مهم این عرصه فرام
از دو پارادایم توان نکات یاد شده را که ظاهراًانداز بوردیو میگرفتن از چشمبا یاري

هاي دانیم فهم پدیدهوردیو چنانکه میمتفاوت برخاسته است؛ با یکدیگر تلفیق نمود. ب
اي که کنشگران دانست. عرصهمی1هاي اجتماعیاجتماعی را در گروي درك میدان

در آن، همواره در حال منازعه و رقابت هستند. رقابتی که مبناي روابط اجتماعی حاضر 
اربرد مفهوم میدان بوردیو در پژوهش ک).Jenkins, 2006(قدرت ساخت یافته است

میدان مورد نظر با ياجتماعی متضمن سه عملیات جداگانه است. نخست، باید رابطه
تبی قدرت پایه و اساس ساخت یافتن را فهمید. چرا که روابط سلسله مرا» میدان قدرت«

یا » توپولوژي اجتماعی«هاي دیگر است. دوم، باید در میدان مورد نظر میدانيهمه
سازند، و نیز هنجارهاي حاکم بر هایی که این میدان را میموقعیت» ساختار عینی«ينقشه

بر و تحلیل شود. هاي عامالن این میدان باید تجزیهاین میدان ترسیم شود. سوم، عادتواره
شوندگان باز گردیم اي محوري گفته شده از سوي مصاحبههاین اساس اگر به نکات و مقوله

هاي سیاسی، کاالي تولید شده در میدان پژوهش اجتماعی براي میدانیابیم که اوالًدر می
شود. اقتصادي و فرهنگی مرتبط با این میدان چندان ارزشمند و حیاتی محسوب نمی

تواند به بازي راین میدان پژوهش اجتماعی، فارغ از انتظارات بیرونی میبناب
خود ادامه دهد. از سویی دیگر قواعد و هنجارهاي حاکم بر خود میدان يگرایانهمناسک

دهد. فرد پیروز در گرایی سوق میاي است که افراد را به سوي مناسکپژوهش نیز به گونه
و مراتب ترقی دانشگاهی و پژوهشی را طی نماید. میدان پژوهش کسی است که مدارج 

براي رسیدن به این نقطه بایستی هنجارهاي حاکم بر ارزیابی آثار پژوهشی را دانست و 
یابند که خالف آن عمل نمود. بر این اساس افراد به تدریج در میيبر پایهکامالً

کامی و نامرادي در میدان افتاده ارزشیابی علمی عمل کردن به معناي نااستانداردهاي جا
باشد. از سویی دیگر پژوهش خواهد بود. امري که براي کمتر کسی خوشایند و مطلوب می

زند. این گرایی دامن میبه بازتولید مناسکواره پژوهشگران اجتماعی در ایران نیز عادت
پویان گردد. رهها باز میذیري علمی افراد در درون دانشگاهپهاي جامعهها به شیوههوارعادت

1 social field
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ها را در قالب مقاله و آنيیافتهپویان گذشته گذاشته و عمل تجسمجدید، پاي در مسیر ره
گردد. گرایی بازتولید میدهند و به این گونه مناسککتاب، مبناي کنش خود قرار می

هاي محوري استخراج شده انداز تلفیقی بوردیو، تنها بخشی از مقولهبا این حال چشم
گاه قواعد حاکم بر میدان مطابق این نظرگاه، هردهد.ا تحت پوشش نظري خود قرار میر

گرایانه باشد؛ انتظار پژوهش به هاي پژوهشگران همسو با کنش مناسکوارهعلم و نیز عادت
کنندگان، تحقیق در از نظر برخی از مشارکتمعناي واقعی کلمه، چندان معقول نیست. اما

باشد. بنابراین پیش از هر چیز بایستی این پرسش را مطرح بخش میذات خود عملی لذت
بخش لذتينمود که چرا محققین اجتماعی کمتر در جستجوي کسب این تجربه

ها نیز به آن شوندهگونه که یکی از مصاحبهباشند؟ نخستین پاسخ به این پرسش، همانمی
تمرکز باشد.ي لذت بخش مین تجربهال ایاشاره نموده بود؛ ساختار نادرست حاکم بر انتق

) سبب learning) به جاي یادگیري (educationهاي درسی بر آموزش (شدید کالس
شود تا دانشجویان در یک جریان خالق و آزاد مفاهیم را کشف نکرده و از آن خود می

عنوان یک ماجراجویی علمی، مفهومی کنگها پژوهش بهننمایند. به همین خاطر براي آن
تر از آنکه یک فرد کسوت پژوهشگري را بر تن خیلی پیشباشد. ظاهراًو غیر قابل درك می

کند، بایستی لذت کشف دنیایی پر از شگفتی و تازگی را چشیده باشد.
نظران علوم تربیتی بر کید صاحبأتوان پرسید که چرا با وجود تالبته باز هم می

بسیاري از اجتماعات علمی، پایبندي خود را اهمیت یادگیري در مقابل آموزش، هنوز هم 
اند؟ یک پاسخ احتمالی به حفظ نمودهسویه انتقال مطلب هاي سنتی و یکبه همان شیوه

یادگیري است. چرا که قدم ياین پرسش، ترس از نتایج حاصله از انتقال مطلب به شیوه
خطاهایی است حتماالًها و ااي به معناي پذیرش بسیاري از ابهامگذاشتن در چنین عرصه

که ممکن است در طول فرایند یادگیري ایجاد شود. بنابراین افراد بایستی از حداقل 
ها در شکنیها و شالودهرخوردار باشند. از این ماجراجوییظرفیت مواجهه با ابهام و خطا ب

آن امري که برخی از اندیشندان از شود. طلب پرهیز میشکلز و همساهاي همسانفرهنگ
اما براستی این مطلب پاسخ ). Tabatabili, 1995:9(کنندبا نام امتناع اندیشه یاد می

هاي درستی است؟ آیا مشکل در اقلیم فرهنگی ماست که افراد را از ورود به وادي
گونه که سیدنماید؟ شاید همانبرانگیز و البته پرخطر جستجوگري و پویش نهی میهیجان

هاي جدي فرهنگی ماست. اما رده است امتناع اندیشه یکی از آسیبجواد طباطبایی بیان ک
پژوهش يگرایانه عمل کردن ما در عرصهاگر ما گرفتار این آسیب نبودیم، مشکل مناسک

یعنی همان گویی به این پرسش نظرات پل فایرابند،شد؟ بد نیست براي پاسخمرتفع می
. وي معتقد بود که هستی چنان پیچیده و ي علم را دوباره به خاطر آوریمبد فلسفهبچه
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به همان اندازه . مند مطالعه نمودوان آن را تحت ضوابط خاص و قاعدهتغنی است که نمی
گریز است. این دو پیش فرض تو و رازآلود است؛ انسان نیز خالق و نظمکه هستی تو در

هاي موجود شناسیشتا فایرابند در برابر روشودشناختی سبب میشناختی و انسانهستی
گریزي را هاي سرشار از پیچیدگی و نظمدیدهکوشند پها میشورش نماید چرا که این روش

هاي هایی خشک و تنگ مورد بررسی قرار دهند. طبیعی است که قرار دادن واقعیتدر قالب
چموش، مبهم و نظم گریز در درون یک چهارچوب مشخص و از پیش تعیین شده، چه 

را به دنبال خواهد داشت. کافی است به آثار منتشر شده محققین نگاهی پیامدهایی 
هاي اند و راهبیندازیم و از خود بپرسیم تا چه حد محققین، ابهاماتی که با آن مواجه بوده

-؟ در صورتی که گزارش همین ابهامدانیشان بازنمایی کردهاند در نوشتهخطایی را که رفته

هاي فرض. به دلیل همین پیشباشدترین وظایف علم میمهمها، یکی از ها و پیچیدگی
هاي موجود نظام سلسله مراتبی از شناسیشناختی  است که روششناختی و انسانهستی

آگاهی به اصول و قواعد روش در راس يآورند که محقق بواسطهدانش تخصصی بوجود می
شناخت بوده و در سمت و سو این هرم قرار گرفته و سایر افراد اجتماع تنها موضوعات

ز آن با نام اي ندارند. امري که فایرابند اترین مداخلهدادن به فرایند تحقیق کوچک
کرد.اي یاد میهاي حرفهحماقت

هاي موجود شناسیهاي سنتی حاکم بر روشفرضنا گفته نباید گذاشت که پیش
شناسی گرا نظیر روشهاي مردمی و مشارکتشناسیاز روشچندي است از سوي برخی 

)؛Sanati, 2018(به چالش کشیده شده است2پژوهی مشارکتیاقدامو 1تعامالت سازنده
هاي حاکم بر تحقیقات اجتماعی را وادار به ین نقدها هنوز نتوانسته است، سنت روشیاما ا

بازنگري در خود نماید.
)رایطی که الفتوان پرسید در شبا توجه به مجموع نکات گفته شده، اکنون می

)ب؛نمایندها تنگ میها و پیچیدگیراي بازنمایی ابهامرا بهاي موجود، عرصهشناسیروش
روش انتقال مطالب، )ج؛شدگی جا به جا هویداستر اقلیم فرهنگی ما هراس از عریاند

پژوهش جستجوگرانه و )دسویه استوار است و هاي خشک یکي آموزشر پایههمچنان ب
هاي مالی، ریالی و ... براي فرد محقق به همراه خواهد داشت، آیا هنوز کی، هزینهغیر مناس

رازآلود حقیقت يگشایی از چهرهشوند که قلبشان براي پردهیدا میممکن است کسانی پ
بتپد؟   

1 Critical Communicative Methodology (CCM)
2 collaborative action research
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Abstract:

The present paper is ritualism between sociological researchers. The
method of doing this research was combination methods. The statistical
population consisted of 405 undergraduates and Ph.D. students from
Ferdowsi University of Mashhad and Azad University of Quechan. The
strategy used in the qualitative method was collective case study. The
target community included faculty members and researchers in the field
of sociology who had long resume in doing research which were selected
through theoretical sampling method. The results of this research showed
that ritualism was existing at all stages of the research, especially in the
area of necessity and importance of the research and the literature of
Review. Rituals are much more visible in women. Ph.D. students have
been more motivated than masters for ritualism. In the explanatory
section; the findings showed Ritualism in social research is great
because: existing methodologies hide ambiguities, there is little capacity
in the face of ambiguity, emphasis on education rather than learning and
the results of the research are not valuable to the political, social and
economic fields.
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