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 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراندانشکدۀ دانشیار علوم سیاسی 
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 چکیده

متناسب و دقیق را برای  یدرک تواند یمعلوم سیاسی  ۀموجود در زمین یها دگاهیدبی تحلیل و ارزیا
. در این میان، سنجش نگرش دانشجویان دربارۀ دکنمد ایجاد ااحیای نظام دانش کاربردی و کار

زمینه را برای تحلیل و ارزیابی وضع موجود،  تواند یموضعیت کنونی علوم سیاسی در ایران، 
وضعیت کمی حاضر،  ۀمقالدر علوم سیاسی در چارچوبی تحلیلی فراهم آورد.  شتۀربررسی جوانب 

سنجش،  علوم سیاسی دانشگاه تهران رشتۀدانشجویان و کیفی آموزش علوم سیاسی از دیدگاه 
دانشگاه ان علوم سیاسی یۀ دانشجویق شامل کلیتحق ی. جامعۀ آمارشدارزیابی و تحلیل خواهد 

 ۀحجم نمون نفر بوده است. 1735( است که تعداد آنها 1916-1913 یلی)در سال تحص تهران
درصد ارائه شده است. حجم  10مقتضی حسب دقت و میزان همگنی جمعیت در سطح اطمینان 

گردآوری اطالعات مورد نیاز پژوهش حاضر با درنظر گرفتن دقت مطلوب  منظور بهشده  تعیین ۀنمون
سنجش وضعیت موجود،  منظور به. نفر است 996ری، آما ۀهای بررسی میدانی در جامع و هزینه

به رشته، میزان رضایت از رشته، میزان  یمند عالقهآموزش، پژوهش، میزان ۀ رابطمتغیرهایی در 
گروهی انتخاب شد که بیانگر نگرش دانشجویان در  یها تیفعالتمایل به انجام کارهای پژوهشی و 

اصلی استفاده شد  ۀتبط با این موضوع نیز از پرسشنامهای مر گردآوری دادهبرای این زمینه باشد. 
به بیان  شده طرحباز  یها پرسشها از آنها درخواست شد تا از طریق  که در حین سنجش نگرش

هدف اصلی مقالۀ حاضر، تبیین نقاط قوت و ضعف آموزش علوم سیاسی از بپردازند.  خود دگاهید
علوم  ۀاز مسائل و مشکالت موجود در حوز رفت برونراهبردی برای  ییاندازها چشم ۀارائطریق 

های  تحلیل دیدگاه منظور به دانشگاهی است. یها رشتهو ارتقای جایگاه آن در میان سیاسی 
ها  علوم سیاسی در ایران ابتدا دیدگاه رشتۀدانشجویان در زمینۀ راهکارهای ارتقا و بهبود وضعیت 

و سپس با استفاده از تحلیل آماری وضعیت آن  بندی های تحلیل کیفی دسته با استفاده از روش
 توصیف شده است.

 ی کلیدیها واژه
 دانشگاه تهران. روش تدریس، علوم سیاسی، کیفیت آموزشی، توانمندسازی،

                                                           
1.                                                                                 Email: aashraf@ut.ac.ir 

پژوهشگران و  است که با حمایت صندوق حمایت از ها و راهکارها بی: آسرانیدر ا استیعلم سین مقاله مستخزج از طرح ا

 انجام شده است. (Insf)فناوران کشور 
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 مقدمه. 1
دانشگاهی در ایران در مقایسه  8رشتۀو همچنین یک  1محور دانشیک گرایش  عنوان بهعلم سیاست 

یک گرایش  عنوان بهدارد. منظور از علم سیاست  تر یطوالن یا سابقهانسانی، علوم  یها رشتهبا دیگر 
 استموجود  از تجارب عملی یریگ بهرهکلی و  یها یآگاهاز  یریگ بهره، بیشتر ناظر بر محور دانش
آکادمی » ماننداروپایی  یها دانشگاهدر  چنانکهپایۀ نوعی ساختار علمی به معنای جدید آن،  تا بر

 در پاریس وجود داشت. « مدرسۀ آزاد علوم سیاسی»و « یقی و سیاسیعلوم اخال
نگرش  ۀمطالععلوم سیاسی در ایران با  رشتۀمقالۀ حاضر، ارزیابی وضعیت  یمحور اصل

وضعیت موجود این رشته در ایران و انعکاس  ۀدانشجویان علوم سیاسی دانشگاه تهران دربار
و  ها دگاهید. با هدف درک استرشته در آینده این  یارتقاهای آنها جهت بهبود و  دیدگاه

ساخته طراحی شد. در  محقق یا پرسشنامهنظرهای دانشجویان علوم سیاسی در دانشگاه تهران، 
آموزش، پژوهش، میزان  ۀرابطدر  یسنجش وضعیت موجود، متغیرهای منظور به زمینهاین 
 یها تیفعالانجام کارهای پژوهشی و به رشته، میزان رضایت از رشته، میزان تمایل به  یمند عالیقه

نیز  ها شنهادیپ خصوصگروهی انتخاب شد که بیانگر نگرش دانشجویان در این زمینه باشد. در 
 . ندکنهای خود را بیان  دیقیق، دانشجویان دیدگاه ییها پرسشتا با ارائه  است تالش شده

شده و  یرهای انتخاب، سنجش متغیشیمایروش پدر مقالۀ حاضر تالش شده است تا از طریق 
علوم سیاسی در دانشگاه  رشتۀهای مورد نیاز و تحلیل آنها، وضعیت موجود  نیز گردآوری داده

 وضعیت این رشته تحلیل شود.  یارتقاشده در راستای  های بیان تهران ارزیابی و دیدگاه
 

 ابعاد نظری بحث. 2
و  یابی تیهوفرایند در  یار مهمیبسعامل  ،کنند یدا میکه افراد در دانشگاه پ ینشیدانش و ب

همبستگی به معنای احساس مسئولیت متقابل بین است.  یمل یند همبستگیفرا شدن نهینهاد
. این احساس شود یمه از آگاهی و اراده برخوردار باشند، تلقی ک ،چند نفر یا چند گروه

حتی با وابستگی  یکلر طو ها به تواند شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسان مسئولیت می
وظیفه یا الزام  نامه بمعنای اخالیقی  کمتقابل حیات و منافع بین آنان باشد. همبستگی حائز ی

فهماند. به زبان  ل را هم میک کهمچنین وابستگی متقابل اجزا یا موجودات در ی .متقابل است
گروه یا جامعه،  کآن در سطح ی ۀپایه بر کرساند  ای را می شناختی، همبستگی پدیده جامعه

ترتیب همبستگی گروهی  دیگرند. بدینکطور متقابل نیازمند به ی به وابسته ودیگر کاعضا به ی
بخش خویشتن  ند و با عناصر وحدتکه گروه وحدت خود را حفظ کآن است  یبه معنانیز 

 .(943: 1918)آرون، تطابق و همنوایی یابد 

                                                           
1. Knowlede-based orientation 

2. Discipline 
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 یاسا ی، سیمهم، به انتظام اجتمااع  یو کانون یدۀ فرهنگیچیک نهاد پیعنوان  به یآموزش عال
جامعاه   یاییا و حفاظ و پو  یت زنادگ یا فیو در جهت بهباود ک  کند یمجامعه کمک  یو فرهنگ

عناوان   باه  همچناان  ین نهااد بازرا اجتمااع   ییقائل باشد. ا یهای تیخود مسئول یبرا ستیبا یم
در  ژهیا و باه  یرهنگا و ف یرات اجتمااع ییا ق رصد تغیشتاز تحوالت عمل کرده و از طریهستۀ پ

 ساازد  یما ا یا نده توانمند و مهیمهم آ یدادهایتسلط بر رو ی، جامعه را برایعرصۀ علم و فناور
، هاا  شیگارا  ، فرایناد اخا  اعتقاادات،   یریپا   جامعاه »در این چاارچوب،  . (11: 1924، ی)ذاکر صالح
جامعاه،   کاردن در  یزنادگ  یهاا  راه، هنجارها و عادات از فرهنگ یا فرایناد آماوزش   ها ارزش
عضاویت   یو ایفاا  یانجام وظایف فارد  یدر راستا یوجود یها تیظرفو بسط  یابی تیشخص
 .  (142: 1929روشه، ؛ همچنین ن.ک: 113: 1912)کوئن، « است یاجتماع
ن یب یردکارکو  یساختار یهماهنگ رناظر ب یمل یند انسجام و همبستگی، فرارو نیازا

 ۀرابط یزان و الگوی، مکنشگرانن ی، وحدت نمادیعاجتما یها و نهادها در سازمان کنشگران
فرایند . (91-92: 1913)افروغ،  افته استیز یتما یها فرهنگ خردهو  ها گروه، کنشگرانان یمتقابل م
برای تربیت سیاسی افراد در جامعه منوط به این امر است که نهادهای آموزشی،  یریپ  جامعه

 صورت به یردرسیغدرسی و  یها یزیر برنامه ۀف عالییکی از اهدا عنوان را بههمبستگی جامعه 
آگاهانه پتانسیل و سواد سیاسی افراد جامعه  صورت به ینوع بهیقرار داده و  شده نهینهادمستمر و 

محوری در راستای توزیع مناسب  مشارکتبخشی و  وحدترا برای نهادی ساختن الگوهای 
د ی، تولیبرنامۀ درس یاز راه محتوا یم آموزش عالنظا. (823: 1921 پور، شارع) دهند یممنابع حرکت 

 یها سنتجاد یدار، ایم و پاکمستح یها شبکهجاد یو ا ید فرهنگ و اخالق دانشگاهیو بازتول
 موجب یۀ اجتماعینش سرمایو آفر یاجتماع ید اجماع دربارۀ یقراردادهای، تولبخش ثبات
 . (1931)کریمی، شود یم یاجتماع یت همبستگیو تقو یریگ شکل

م و یرنادۀ آن بگا ر  یبار جامعاۀ دربرگ   یک نهاد اجتماعیعنوان  ت دانشگاه بهیاگر از آثار کل
افات کاه   یم یدرخاواه  ،میآموختگاان متمرکاز شاو    ژۀ آن بار داناش  یا مشخص بر آثاار و  طور به

آثاار دانشاگاه بار     1ند. بااون هسات  آموختگاان  داناش بار   یانگر آثار متعدد و متفاوتیب ها پژوهش
ن یا کارده اسات. ا   یبناد  طبقاه ن نهاد در پنج گروه یدر یقالب اهداف منتسب به ا ان رایدانشجو
 یهاا  یتوانمناد  .9؛ یو اخالیقا  یرشاد عااطف  . 8؛ یشاناخت  یریادگیا  .1از:  اناد  عبارتها  گروه
ز از یا پره .3؛ و یمات دانشاگاه یم از تعلیت و استفادۀ مستقیکسب رضا .4)مهارت(؛  یکاربرد

 .(33-32 :1311)باون،  یمنف یامدهایپ
 اند عبارتکه  اند شدهدانشگاه یقائل  یبرا یامد دانشجویی( هفت پ1314و همکاران ) نگیلمن

 ؛یجااوی زش و آرمااانیاارشااد انگ .9ت؛ یل شخصاایرشااد و تعااد  .8؛ یرشااد عقالناا  .1از: 

                                                           
1. Bowen Lemning 
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؛ و ینا یو د ی، فلسفیاخالیق یرویرشد ن .1؛ یشناس یباییو ز یرشد فرهنگ .3؛ یرشد اجتماع .4
، یبااالتر علما   مراتاب   باه حصاو    ی، از جملاه توانمناد  یدانشگاه یها تیگر موفقیانواع د .1

، رشاد  یشاناخت  یهاا  یش توانمندیه. بازتاب افزایپا یها و مهارت یاندوز یقدرت دانش یارتقا
آناان در   یش توانمندیدر افزا توان یمآموختگان را  دانش یرات رفتارییو تغ یزشیو انگ یعاطف
 یهااا شیگااراا تقویاات یااآنااان و کسااب  یهااا ر ارزشییااتغ ،یرامااونیامااور پ لیااوتحل هیااتجز
ر در رفتار آنها باه  یی؛ تغ(1311)هایمن و رایت، خواهانه  عدالت یها شیگرا نیهمچنخواهانه و  یآزاد

-113: 1311)رابینساون،  دادن  ی، ماالال  ر  یاسیمشارکت س یها و الگوها شتر به رسانهیلحاظ توجه ب

 .(11: 1931، یبایقرو  ی)نظر مشاهده کرد (33
 ها شاخص یاجتماع یآموزشی باید معطوف به ابعاد همبستگ یها استیسدر تحلیل نهایی، 

و  یاسیس یاز نهادهات ی، حماکمشتر یو یقواعد رفتار ی، اصو  اخالیقک)اهداف مشتر
د نظم یو تهد ی)فقدان منازعۀ عموم کمشتر یمدن یها ارزشاست(، اهداف و یت در سکمشار

 یارک، همها تفاوتمؤثر، مدارا، احترام به  یاخالیق ینتر  نظم اجتماعکت، یعۀ مدنموجود، توس
و  یاجتماع ی)توسعۀ ایقتصاد ثروت یاهش نابرابرکو  یاجتماع ی(، همبستگیگروه نیب

برابر به خدمات،  یه، دسترسیو سرما ها فرصتع یهماهنگ و متوازن، بازتوز یاستانداردها
به  کمک یو خواست و اراده برا یت شناختن تعهدات اجتماعی، به رسمیا و منافع رفاهیمزا
در درون  یتعامل اجتماع ی)درجۀ باال یاجتماع ۀیو سرما یاجتماع یها شبکه، ایجاد (گرانید

(، ی، حل آسان مسائل جمعیت انجمنیو فعال یمداخلۀ مدن ، تعهد وها خانوادهاجتماعات و 
 یانکو م یت شخصیهو یدگیتن درهمان، که مب ییقو ی)تعلق و دلبستگ یتیو هو یانکتعلق م

 .(1938)بابایی فرد،  برای حفظ همبستگی ملی باشد
 

 روش پژوهش. 3
روش پاژوهش   های آنها، های دانشجویان و بیان دیدگاه با هدف سنجش نگرش حاضرمقالۀ در 

 است.  پرسشنامه، ها دادهتکنیک گردآوری  و یپیمایش
علاوم سیاسای اسات،     رشاتۀ ه اینکه هدف ارزیابی وضعیت واحد تحلیل این پژوهش با توجه ب

. از آنجا که وضاعیت ایان رشاته از طریاق سانجش      است« تحصیلی دانشگاهی علوم سیاسی رشتۀ»
در اداماه  . فارد اسات   ،همشاهداحد وهای آنها ارزیابی شده، بنابراین  نگرش دانشجویان و بیان دیدگاه

و در  شاده ل ییقابل سنجش تبد یها ق به معرفیرهای تحقیش، متغیمایق پیاصو  روش تحق براساس
 آنها تشریح خواهد شد.     یبر رو یآمار لیوتحل هیتجزها و  داده یگردآور ۀنحو بعدۀ مرحل

 یکاند. هر بندی شده شده تقسیم انتخابای و نگرشی  متغیرهای تحقیق در دو دسته متغیر زمینه
 یکهر یه براک ندشدل ییقابل سنجش تبد یها به معرفشدن  یاتیند عملیتحقیق در فرا یرهایاز متغ
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افته یاختصاص  یپاسخ، نمرات یها نهین گزیاز ا یکپاسخ انتخاب شده و به هر یها تعداد از معرف
برای دانشجویان  8که به شرح جدو   است یای تحقیق مشتمل بر متغیرهای است. متغیرهای زمینه

 .استمتغیر در سطح اسمی و ترتیبی  عملیاتی شده و سطح سنجش آنها بسته به نوع

علوم  رشتۀسنجش متغیرهای نگرش دانشجویان در ارزیابی وضعیت موجود  یاتیس عملیماتر .1جدول 
 سیاسی در ایران

 ها گویه ها معرف عنوان متغیر

دسترسی به منابع و 

 امکانات

 (.11)پرسش  استو یادگیری فراهم  شرایط الزم و کافی برای مطالعه ها خوابگاهدر  امکانات یادگیری و مطالعه

 منابع آموزشی
های آموزشی در دسترس  ها و سایر محیط منابع آموزشی مورد نیاز )کتاب، مجله، ...( در کتابخانه

 (.18است )پرسش 

تناسب رشته با مسائل 

 جامعه
 واحدهای درسی

ند )پرسش ا عه متناسببا مسائل فعلی و آینده جام ام رشتهشده در  واحدهای درسی در نظر گرفته

19). 

توانمندسازی دانشجویان 

 از حیث آموزشی

 رشتۀدانش پایه متناسب با 

 تحصیلی

تحصیلی را کسب کردم )پرسش  رشتۀآموزشی، دانش پایه متناسب با  ۀدر طو  نیمسا  یا دور

14.) 

 مهارت جستجو در اینترنت
تخصصی خود  رشتۀمتناسب با جو در اینترنت را و در طی تحصیل در این رشته مهارت جست

 .(13فرا گرفتم )پرسش 

 العه متون تخصصیطم
تخصصی خود را به زبان  رشتۀو مقاالت  ها باتحصیل در این رشته موجب شد تا بتوانم کت

 (.11انگلیسی مطالعه کنم )پرسش 

های ارتباطی و  مهارت

 کارگروهی

کار گروهی با دیگر دانشجویان شد ارتباطی و  یها مهارتی ارتقا موجبتحصیل در این رشته 

 (.82)پرسش 

های تدریس  روش

 اعضای هیأت علمی

 (.11درسی متناسب است )پرسش  یمحتوا با علمی هیأت اعضای تدریس یها روش تناسب با محتوا

 (.12)پرسش  کند یم تقویت دانشجو در را یادگیری ۀانگیز تدریس یها روش یادگیری ۀانگیزتقویت 

 نوعهای مت روش
کنند  می متنوع آموزشی برای درک بهتر مطلب استفاده یها روش از علمی هیأت اعضای

 (.13)پرسش 

 .(88)پرسش  کیفیت تدریس استادان مناسب بود کیفیت تدریس

 محتوای متناسب با سرفصل
 کنند یمدروس تدریس  ۀشد فیتعرسرفصل و محتوای  براساساستادان، محتوای آموزشی را 

 .(89)پرسش 

تخصص اعضای هیأت 

 علمی

برخورداری از سطح علمی 

 و دانش متناسب
 .(81)پرسش استادان از سطح علمی و دانش مناسبی برخوردار بودند 

ای  الگوهای حرفه

 دانشجویان
 (.81مناسبی برای من بودند )پرسش  یا حرفهاستادان الگوهای 

کالس  تیریمد شیوۀ

توسط اعضای هیأت 

 علمی

 نضباطرعایت نظم و ا
 کنند یمآموزشی )نظری، عملی( رعایت  یها دورهاستادان نظم و انضباط را در برگزاری 

 (.84)پرسش 

انصاف در برگزاری آزمون و 

 دهی نمره
 (.83)پرسش  کنند یمدهی منصفانه رفتار  نمرهو  ها آزموناستادان در برگزاری 

ارتباط اعضای هیأت 

 علمی با دانشجو 

 ییاراهنمصرف ویقت برای 

 و مشاوره دانشجویان
 (.81)پرسش  کنند یمتحصیلی من صرف  ۀاستادان مشاور، ویقت کافی برای راهنمایی و مشاور

به یادگیری  یمند عالیقه

 دانشجویان

 ند مند عالیقهاستادان در کل به یادگیری دانشجویان 

 .(81)پرسش 
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 ای دانشجویان ماتریس عملیاتی سنجش متغیرهای زمینه. 7جدول 
 سطح سنجش های پاسخ گزینه وان متغیرعن

 اسمی مرد و زن (1ت )پرسش یجنس

 اسمی شهر و روستا (8ونت خانواده )پرسش کمحل س

 اسمی و آزاد یدولت (9)پرسش شاغل بودن(  در صورتنوع شغل پدر )

 (4)پرسش مقطع تحصیلی 
 ی، کارشناسی، کارشناسیکاردان

 یترکارشد و د
 ترتیبی

 (3رسش )پنیمسا  تحصیلی 
ک تا دو، سه تا چهار، پنج تا شش ی

 و باالتر از شش
 ترتیبی

 غیردرسی در روز )حسب ساعت( ۀمطالعمیزان 
 (1)پرسش 

ساعت،  9تا  1ک ساعت، یکمتر از 
ساعت و  1تا  1ساعت،  3تا  4

 ساعت 1بیشتر از 

 ترتیبی

 (1)پرسش معد  کل 
، 11تا  11/13، 13تا  14،  14ر یز

 11التر از  و با 11تا  11/11
 ترتیبی

 (3( و مادر )پرسش 2الت پدر )پرسش یزان تحصیم
پلم تا یپلم، دیر دیسواد، ز یب
 سانسیسانس و باالتر از لیل

 ترتیبی

 (11علوم سیاسی )پرسش  رشتۀبه  یمند عالیقهمیزان 
اد، یز یلیخ»دارای پنج گزینه 

 «مک یلیو خ کم،یتا حدوداد،یز
 ترتیبی

 (83پرسش ) ها شرکت در کارگاه
اد، یز یلیخ»دارای پنج گزینه 

 «مک یلیو خ کم،یتا حدوداد،یز
 ترتیبی

علوم  رشتۀها و مراکز مرتبط با  فعالیت در انجمن
 (91سیاسی )پرسش 

 اد،یاد، زیز یلیخ» ۀدارای پنج گزین
 «مک یلیو خ کم ،یتا حدود

 ترتیبی

 
2ییایو پا 1اعتبار یابیارز. 4

 

در ارزیاابی  . »اسات داوری اجتماع علمای اساتفاده شاده     وۀیشاز  ها معرفابی اعتبار برای ارزی
باا مفهاوم ماورد سانجش و در      هاا  معرف، داوری اجتماع علمی در باب تناسب ها معرفاعتبار 

، متغیرها ها هیگواز اطمینان از اینکه  پس. (28: 1921)ساعی، « بسیار مهم است ها معرفتعیین مقدار 
سنجشای دارای پایاایی اسات کاه در     »، به ارزیابی پایایی آنها پرداخته خواهد شد. دسنجن یمرا 

صورت تکرار آن در موایقع دیگر به نتایج یکسان برسد. اگر مردم در موایقاع مکارر باه پرساش     
 .  (19: 1929)د واس، « پاسخ یکسانی بدهند آن پرسش دارای پایایی است

                                                           
1. validity 

2. reliability 
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سنجش نگرش دانشاجویان   منظور بهگویه(  12ه )شد های انتخاب رونباخ گویهک یمقدار آلفا
اسات کاه حااکی از     21/1علاوم سیاسای در ایاران، نزدیاک باه       رشاتۀ وضعیت  خصوصدر 

 .  استسازگاری درونی مناسب و یقابل یقبو  
 

 گیری نمونه ۀنحوآماری پژوهش و ۀ جامع. 5
 آماری پژوهش ۀجامع. 5. 1
دانشگاهی در  رشتۀا وضعیت موجود این سنجش نگرش دانشجویان و در رابطه ب منظور به

 عنوان به -علوم سیاسی و حقوق دانشگاه تهران  ۀدانشکدایران و راهکارهای ارتقا و بهبود آن؛ 
های  ها و گرایش علوم سیاسی و دیگر رشته رشتۀانتخاب شد که دانشجویان  -دانشگاه مادر

 عنوان بهدکتری تخصصی  مرتبط با این حوزه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و
 آماری انتخاب شدند.  ۀجامع

)در  دانشگاه تهرانان علوم سیاسی یۀ دانشجویق شامل کلین تحقیا یدر وایقع، جامعۀ آمار
دلیل اینکه این امکان وجود  بهنفر بوده است.  1811تعداد آنها  به( 1931-1931 یلیسا  تحص
آماری گردآوری شود، تالش شد  ۀامعجدانشجویان  ۀهممورد نیاز از  یها داده ،نداشت
 آماری انتخاب شود.  ۀجامعاز  یا نمونه، یریگ نمونهاصو   براساس

 
 تعیین حجم نمونه. 5.  2

، اساتفاده  (13: 1929)توسط د واس  برآوردشده ۀنمونتعیین حجم نمونه از جدو  حجم  منظور به
زان همگنی جمعیات در ساطح   مقتضی حسب دیقت و می ۀشده است. در این جدو  حجم نمون

گاردآوری اطالعاات ماورد     منظور بهشده  تعیین ۀدرصد ارائه شده است. حجم نمون 33اطمینان 
آماری،  ۀجامعهای بررسی میدانی در  نیاز پژوهش حاضر با درنظر گرفتن دیقت مطلوب و هزینه

نموناه باه    درصد، نتایج موجود در جمعیت معااد  هماان نتاایج    33نفر است. با اطمینان  991
 گیری( است.   درصد )خطای نمونه 3اضافه و منهای 

 ها هیفرضو  ها پرسش. 6
 زیر مطرح شده است: یها پرسش، آموزش و محتوای دروسمتغیر  مورددر 

شرایط الزم و کافی برای  ها خوابگاهدر  ؟دیمند عالیقه خود تحصیلی رشتۀ به حد چه تا
و  ها کتابخانهزشی مورد نیاز )کتاب، مجله، ...( در منابع آمو ؟استمطالعه و یادگیری فراهم 

با  ام رشتهدر  شده گرفتهواحدهای درسی درنظر  .؟آموزشی در دسترس اس یها طیمحسایر 
متناسب با  ۀپایآموزشی، دانش  ۀدوردر طو  ترم یا  .ندا مسائل فعلی و آینده جامعه متناسب

جو در و مهارت جست حدشته تا چه در طی تحصیل در این ر .تحصیلی را کسب کردم رشتۀ
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تحصیل در این رشته تا چه حد  ؟دیا گرفتهتخصصی خود فرا  رشتۀاینترنت را متناسب با 
 تخصصی خود را به زبان انگلیسی مطالعه کنید؟ رشتۀو مقاالت  ها باموجب شده است تا کت

  زیر مطرح شده است: یها پرسش، رشته استادانمتغیر  خصوصدر 
 هیأت اعضای تدریس یها روش هیأت رضایت دارید؟ی اعضا تدریس روش از حدتا چه 

 را یادگیری ۀانگیز حدتدریس تا چه  یها روش درسی متناسب است؟ یمحتوا با علمی چقدر 
متنوع آموزشی برای  یها روش از حدعلمی تا چه  هیأت یاعضا ؟کند یم تقویت دانشجو در

آیا  ان از سطح علمی و دانش مناسبی برخوردارند؟آیا استاد ؟کنند یم درک بهتر مطلب استفاده
 کیفیت تدریس استادان چگونه است؟ مناسبی برای شما بودند؟ یا حرفهاستادان الگوهای 

دروس  ۀشد تعریفسرفصل و محتوای  براساسمحتوای آموزشی  بهحد تا چه استادان 
عملی(  و آموزشی )نظری یها دورهنظم و انضباط را در برگزاری  حدتا چه استادان  پایبندند؟
آیا  ؟کنند یمدهی منصفانه رفتار  نمرهو  ها آزمونآیا استادان در برگزاری  ؟کنند یمرعایت 

آیا  ؟کنند یمتحصیلی من صرف  ۀاستادان راهنما و مشاور، ویقت کافی برای راهنمایی و مشاور
 سبب حدتا چه ته تحصیل در این رش ند؟مند عالیقهاستادان در مجموع به یادگیری دانشجویان 

 ارتباطی و کار گروهی با دیگر دانشجویان شده است؟ یها مهارت یارتقا
 زیر مطرح شده است: یها پرسش، گروهی و جانبی یها تیفعالمتغیر  خصوصدر 

جانبی  یها مهارتو برای افزایش  یدرس یخارج از واحدها یارگاهکا یدوره  حدتا چه 
ت داشته یا یفعال یاسیعلوم س رشتۀو مراکز مرتبط با  ها انجمندر  حدتا چه  ؟دیا گ رانده

 د؟یدار
 رگذار بر ارزیابی وضعیت علوم سیاسی دانشگاه تهرانیتأث یاصل یرهایمتغ

 یشناخت تیجمع یها نهیزم
 
 

 رشته از رضایت میزان                                                آموزش و محتوای دروس    
 
 
 

 گروهی و جانبی یاه تیفعال

 ها ل دادهیتحل ۀنحو. 7
آن یک کد  یها پرسشو  ها پرسشنامهو بازبینی آنها به هریک از  ها پرسشنامه یآور جمعپس از 
شده و ماتریس متغیرها  SPSS افزار نرموارد  یل آماریتحل منظور به ها دادهو سپس  شدداده 
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جداو ، پرسش باز   ها، نجش آنها از آمارهمتناسب با سطح س ها دادهتحلیل  منظور بهتشکیل شد. 
 استفاده شد.  یمقتض یو نمودارها

 
 های پژوهش افتهی. 7.  1
سنجش  یتجرب یها داده یآمار لیوتحل هیتجزحاصل از  یها افتهین بخش از گزارش به یا

های آنها در  علوم سیاسی در ایران و دیدگاه رشتۀوضعیت موجود  ۀدربارنگرش دانشجویان 
 آن اختصاص دارد.  یارتقارابطه با بهبود و 

 
 ای پاسخگویان تحلیل متغیرهای زمینه. 7. 1.  1
 ت یجنس. 7. 1. 1.  1

بیانگر آن است که تعداد دانشجویان پاسخگو از نظر جنسیت نسبتا  برابر  9اطالعات جدو  
 بوده است. 

  توزیع فراوانی وضعیت جنس پاسخگویان .9جدول 

 جنس
  گروه

 مجموع مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 111 913 3/31 134 3/43 131 دانشجویان

 
 وضعیت خانواده. 7. 1. 1.  2

زان یمدانشجویان، نوع شغل پدر دانشجویان و  ۀخانواددر این یقسمت متغیرهای محل سکونت 
 4اطالعات مندرج در جدو   براساسده است. الت پدر و مادر دانشجویان بررسی شیتحص

 . استشده، در شهر  آماری انتخاب ۀنموناکالریت یقریب به اتفاق  ۀمحل سکونت خانواد
 

 پاسخگویان  ۀخانوادتوزیع فراوانی وضعیت محل سکونت . 3جدول 

 مجموع روستا شهر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

823 4/34 11 3.2 918 111 

 
دهد که پدران بیش از نیمی از دانشجویان دارای شغل دولتی بوده و ریقم  نشان می 3جدو  

درصد پدران نیز بازنشسته، روحانی و  4ای نیز دارای شغل آزادند. نزدیک به  مالحظه شایان
نفری به وضعیت اشتغا   913 ۀدرصد از نمون 2ذکر است نزدیک به  شایاندانشجو هستند. 
 اند.   ی نکردها پدر خود اشاره
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 توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پدر پاسخگویان .0جدول 

 مجموع سایر دولتی آزاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

184 1/44 141 38 11 3/9 821 111 

 
شناختی است که  الت پدر و مادر دانشجویان یکی دیگر از متغیرهای جمعیتیزان تحصیم
 اکالریت یقریب به اتفاق والدین، دارای تحصیالت دیپلم و باالتر از آن هستند.  ،شده رائهنتایج ا

 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی والدین پاسخگویان )درصد( .6 جدول

 وضعیت سواد 
 والدین

 تعداد )نفر( باالتر از کارشناسی دیپلم تا کارشناسی زیر دیپلم سواد یب

 دانشجویان
 914 4/81 9/34 1/81 9/9 پدر

 918 3/11 1/33 8/89 9/1 مادر

 
 وضعیت تحصیلی و عالیق دانشجویان . 7. 1. 1.  3

میزان غیردرسی در روز،  ۀمطالعمیزان در این بخش از گزارش متغیرهای معد  کل، 
فعالیت و  ها علوم سیاسی، وضعیت شرکت دانشجویان در کارگاه رشتۀبه  یمند عالیقه

 . دشو میعلوم سیاسی بررسی  رشتۀها و مراکز مرتبط با  نجمندانشجویان در ا

 توزیع فراوانی وضعیت معدل کل دانشجویان  .3جدول 
 درصد تراکمی درصد  فراوانی معد  )نمره(

 1/8 1/8 1  14زیر 

13-14 43 9/12 3/81 

11-1/13 11 83 3/43 

11-1/11 18 1/89 13 

 111 91 29 11باالتر از 

 - 111 914 مجموع

 
 غیردرسی دانشجویان  ۀمطالعتوزیع فراوانی وضعیت میزان  .8جدول 
 درصد تراکمی درصد فراوانی میزان مطالعه )ساعت(

 1/93 1/93 111  1کمتر از 

9-1 131 1/43 2/24 

3-4  92 1/18 4/31 

1-1 1 8 9/33 

 111 1/1 8 1بیشتر از 

 - 111 918 مجموع
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 علوم سیاسی رشتۀدانشجویان به  یمند عالقهوضعیت توزیع فراوانی . 1جدول 
 درصد تراکمی درصد  فراوانی ها گزینه

 3/3 3/3 12 خیلی کم

 8/19 8/1 88 کم

 3/98 1/13 11 یتا حدود

 1/11 2/92 112 زیاد

 111 9/82 21 خیلی زیاد

 - 111 914 مجموع

 
 م سیاسی به تفکیک مقطع تحصیلیتحصیلی علو رشتۀدانشجویان به  یمند عالقهوضعیت . 15جدول 

 یمند عالقه
 به رشته

 مقطع

 مجموع خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

 کارشناسی
11 

 درصد(1/1)

81 
 درصد(3/3)

38 
 درصد(3/89)

11 
 درصد(2/94)

34 
 درصد(4/84)

881 
 درصد(111)

کارشناسی 
 ارشد

1 
 درصد(4/1)

1 
 درصد(4/1)

2 
 درصد(4/11)

94 
 درصد(1/42)

81 
 درصد(1/91)

11 
 درصد(111)

 1 1 1 دکتری
1 

 درصد(2/39)

1 
 درصد(8/41)

19 
 درصد(111)

 
ی ها زیاد و باالتر در این کارگاه درصد دانشجویان، در حد 13در مجموع در حدود 

دانشجویان دکتری در حد  بیشترمشارکت دارند. علوم سیاسی  رشتۀها و مراکز مرتبط با  انجمن
 زیادیرفت تفاوت  دارند که در مقایسه با دیگر مقاطع انتظار میکم و بسیار کم مشارکت 

 .  دشومشاهده 
 

 تفکیک مقطع تحصیلی کارگاه بهوضعیت شرکت دانشجویان در . 11جدول 
شرکت در 

 کارگاه
 مقطع

 مجموع خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

 کارشناسی
31 

 درصد(3/83)

12 
 درصد(3/91)

11  
 درصد(1/81)

84  
 درصد(3/11)

11 
 درصد(3/4)

881 
 درصد(111)

کارشناسی 
 ارشد

11 
 درصد(8/11)

13 
 درصد(3/81)

81  
 درصد(1/93)

11  
 درصد(1/14)

 درصد(3/1) 1
12 

 درصد(111)

 درصد(1/1) 1 دکتری
1 

 درصد(2/39)

9  
 درصد(1/89)

1 
8 

 درصد(4/13)

19 
 درصد(111)
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به تفکیک مقطع  علوم سیاسی رشتۀراکز مرتبط با ها و م انجمنوضعیت فعالیت دانشجویان در . 17جدول 
 تحصیلی 

فعالیت در انجمن 
 و مراکز مرتبط

 

 مقطع

 مجموع خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

 درصد(111) 811 درصد(1/4) 11 درصد(3/11) 83 درصد(1/88) 42 درصد(3/84) 34 درصد(3/91) 21 کارشناسی

 درصد(111) 12 درصد(4/4) 9 درصد(9/11) 1 درصد(1/88) 13 درصد(2/91) 83 درصد(3/81) 12 کارشناسی ارشد

 درصد(111) 19 درصد(1/1) 1 درصد( 1/1) 1 درصد(2/91) 4 درصد(1/89) 9 درصد(2/91) 4 دکتری

 
   علوم سیاسی رشتۀگرش دانشجویان در رابطه وضعیت موجود . ن7. 2

علوم سیاسی در ایران؛  رشتۀوضعیت  خصوصدر راستای سنجش نگرش دانشجویان در 
توانمندسازی  تناسب رشته با نیازهای جامعه، دسترسی به منابع و امکانات،متغیرهای 

تخصص اعضای هیأت  های تدریس اعضای هیأت علمی، دانشجویان از حیث آموزشی، روش
کالس توسط اعضای هیأت علمی و ارتباط اعضای هیأت علمی با  تیریمد شیوۀعلمی، 

 رسی شده است. دانشجو بر
 
 دسترسی به منابع و امکانات. 7. 2. 1

 رشتۀمیانگین میزان نگرش دانشجویان در رابطه با دسترسی به منابع و امکانات آموزشی در 
( است که بیانگر وضعیتی / 11)انحراف استاندارد:  22/8،  (1-3) علوم سیاسی، بر روی طیف

شود، کسانی که دسترسی به منابع و  مشاهده می 19  که در جدوطور هماننسبتا  متوسط است. 
بوده و نزدیک به نیمی از دانشجویان  سوم کیدانند، نزدیک به  امکانات را در این رشته باال می

 معتقدند که دسترسی در سطح متوسطی یقرار دارد. 
 

 علوم سیاسی رشتۀت در توزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به دسترسی به منابع و امکانا .19جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی وضعیت

 9/81 9/81 41 دسترسی پائین

 1/12 2/41 111 دسترسی متوسط

 111 3/91 13 دسترسی باال

 - 111 811 مجموع

 
 تناسب رشته با نیازهای جامعه. 7. 2.  2

علوم سیاسی  رشتۀد که بیش از نیمی از دانشجویان بر این باورن 14اطالعات جدو   براساس
 با نیازهای جامعه تناسب کمی دارد. 

 



 
 931                 ارزیابی وضعیت کمی و کیفی آموزش علوم سیاسی در ایران: مطالعۀ موردی دانشجویان...

 جامعه علوم سیاسی با نیازهای رشتۀتوزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به تناسب .13جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی ها گزینه

 3/12 3/12 31 خیلی کم

 3/38 94 119 کم

 1/23 1/91 111 یتا حدود

 9/33 8/11 91 زیاد

 111 1/1 8 خیلی زیاد

 - 111 919 مجموع

 
 توانمندسازی دانشجویان از حیث آموزشی. 7. 2. 3

علوم سیاسی از  رشتۀتوانمندسازی دانشجویان  خصوصمیانگین میزان نگرش دانشجویان در 
 ( است که بیانگر وضعیتی11/1)انحراف استاندارد:  41/8، (1-3) حیث آموزشی، بر روی طیف

 ین است. یرو به پا
 

 علوم سیاسی از حیث آموزشی رشتۀتوزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به توانمندسازی دانشجویان  .10جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی وضعیت

 1/41 1/41 191 ینیتوانمندسازی پا

 22 8/41 181 توانمندسازی متوسط

 111 18 93 توانمندسازی باال

 - 111 831 عمجمو

 
 های تدریس اعضای هیأت علمی روش. 7. 2 .4

های تدریس اعضای هیأت علمی، بر روی  روش خصوصمیانگین میزان نگرش دانشجویان در 
ین ی( است که بیانگر وضعیتی متوسط رو به پا12/1)انحراف استاندارد:  33/8، (1-3) طیف
می از دانشجویان روش تدریس استادان را درصد بسیار ک 11اطالعات جدو   براساساست. 

 کنند.  یقوی ارزیابی می
 

 
 های تدریس اعضای هیأت علمی توزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به روش .16جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی وضعیت

 1/48 1/48 181 روش تدریس ضعیف

 31 2/42 141 روش تدریس متوسط

 111 3 81 روش تدریس یقوی

 - 111 833 مجموع
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 تخصص اعضای هیأت علمی. 7. 2. 5
 تخصص اعضای هیأت علمی، بر روی طیف خصوصمیانگین میزان نگرش دانشجویان در 

( است که بیانگر وضعیتی متوسط رو به پائین است. 39/1)انحراف استاندارد:  19/8، (3-1)
دانشجویان بر این باورند که استادان از  چهارم کی 11شده در جدو   اطالعات ارائه براساس

 علوم سیاسی دارند.  رشتۀی در یتخصص باال
 

 توزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به تخصص اعضای هیأت علمی .13دول ج

 درصد تراکمی درصد فراوانی وضعیت

 93 93 111 ینیتخصص پا

 1/14 1/93 181 تخصص متوسط

 111 4/83 11 تخصص باال

 - 111 919 جموعم

 
 کالس توسط اعضای هیأت علمی تیریمد شیوۀ. 7. 2. 6

 مدیریت کالس توسط اعضای هیأت ۀشیو خصوصمیانگین میزان نگرش دانشجویان در 
( است که بیانگر وضعیتی متوسط 14/1)انحراف استاندارد:  11/8، (1-3) لمی، بر روی طیفع

داری استادان  کالس شیوۀ چهارم کینزدیک به  12جدو  ین است. براساس اطالعات یرو به پا
 . اند دهکررا یقوی ارزیابی 

 
 کالس توسط اعضای هیأت علمی تیریمد ۀویشتوزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به  .18جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی وضعیت

 3/89 3/89 12 مدیریت ضعیف

 4/13 3/31 131 مدیریت متوسط

 111 1/84 11 یت یقویمدیر

 - 111 823 مجموع

 
 ارتباط اعضای هیأت علمی با دانشجو شیوۀ. 7. 2.  7

ارتباط اعضای هیأت علمی با دانشجویان،  شیوۀ خصوصمیانگین میزان نگرش دانشجویان در 
( است که بیانگر وضعیتی متوسط رو به 24/1)انحراف استاندارد:  12/8، (1-3) بر روی طیف

دانشجویان بر این  سوم کیکمتر از  13شده در جدو   اطالعات ارائه براساسین است. یپا
باورند که استادان ارتباط یقوی و مناسبی با دانشجویان دارند و بیشتر اعتقاد دارند که ارتباط آنها 

 . استبا دانشجویان، در حد متوسط و ضعیف 



 
 981                 ارزیابی وضعیت کمی و کیفی آموزش علوم سیاسی در ایران: مطالعۀ موردی دانشجویان...

 اعضای هیأت علمی با دانشجویان ارتباط شیوۀبت به توزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نس .11جدول 
 درصد تراکمی درصد فراوانی وضعیت

 1/84 1/84 11 ارتباط ضعیف

 4/11 1/41 191 ارتباط متوسط

 111 4/82 28 ارتباط یقوی 

 - 111 823 مجموع

 
   علوم سیاسی رشتۀهای دانشجویان در رابطه بهبود وضعیت موجود  دیدگاه. 7.  3

بهبود و  منظور بهشود، مجموع پیشنهادهای دانشجویان  مشاهده می 81که در جدو  طور همان
 13پرسش باز مطرح شده بود، در  صورت بهعلوم سیاسی در ایران که  رشتۀوضعیت موجود  یارتقا

بند فهرست شده است. با توجه به باز بودن پرسش، برخی دانشجویان بیش از یک پیشنهاد ارائه 
 چنانکهبندی شده است.  ی دستهیپیشنهاد نها 13پیشنهاد بوده که در  119مجموع در که  اند داده

 رشتۀبهبود وضعیت موجود  منظور بهاز پیشنهادهای دانشجویان  زیادیشود، درصد  مالحظه می
که بر این اعتقادند که اعضای  یا گونه به ،چرخد علوم سیاسی بر محوریت اعضای هیأت علمی می

 شوند.  لمی رکن اصلی در تغییر وضعیت موجود و بهبود آن محسوب میهیأت ع
 

علوم  رشتۀوضعیت موجود  یارتقابهبود و  منظور بهتوزیع فراوانی پیشنهادهای دانشجویان  .75جدول  
 سیاسی در ایران

 درصد فراوانی فهرست موارد پیشنهادی ردیف

 19 81 مداناکاراخراج استادان  1

 18 81 استادان یعملکرد علم تقویت نظارت بر 8

 18 13 ج ب استادان جوان 9

 2 19 الزم جهت ورود به بازار کار یها مهارتآموزش  4
 1 18 متناسب با نیازهای جامعه یدرس یواحدهان ساختکاربردی  3
 1 11 و زبان انگلیسی در آموزش یاستفاده از متون اصل 1
 1 11 تخصص استادان دروس بر مبنای تجربه و یها سرفصلاصالح  1
 1 11 بر مبنای تجارب جدید یم آموزشنظار ییتغ 2
 1 11 در ارزیابی دانشجویان یمحور نمرهپرهیز از الگوی  3
 4 1 در ج ب اعضای هیأت علمی یعلم یارهایمع  اولویت 11
 4 1 در کارشناسی ارشد ازین شیپدروس  ۀپرهیز از رویکرد ارائ 11
 8 4 یانالعه برای دانشجوهای مط ش سالنیافزا 18
 8 4 یاسیعلوم س ۀمباحث و محتوای آموزشی رشت یروزرسان به 19
 8 4 یعلم یها انجمنفعالیت بیشتر  یها نهیزمایجاد  14
 8 9 گفتار در خارج از دانشگاه درس یها دوره یبرگزار 13
 8 9 پ یرش ورودی بر مبنای امکانات موجود 11
 1 8 و نمایشگاه در دانشکده یتخصص یفروش کتابجاد یا 11
 1 8 ج ب استادان سابق که بازنشسته شدند 12
 1 1 ت یقبل از ورود به دانشگاهیآزمون شخص 13

 111 119 مجموع
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  جهینت. 8
دو بازیگر اصلی آموزش علوم سیاسی در  عنوان بهدانشجویان و استادان  یها دگاهیددرک 

از منظری کلی، بررسی نگرش دانشجویان اله بود. دانشگاه تهران محور اصلی بحث در این مق
علوم سیاسی در ایران نشان داد که از دیدگاه آنها، وضعیت  رشتۀوضعیت موجود  خصوصدر 

در بخش و از نگاه آنان وضعیت رو به بهبودی نیز متصور نخواهد بود.  یستنبخش  رضایت
موجود  یها بیآسکنونی و رفع پایانی مقاله، برخی راهکارها با هدف فائق آمدن بر مشکالت 

 :شود یمدر رشتۀ علوم سیاسی ارائه 
نیازهای یک دانشجو در یقرن  ۀکنند منعکس که  ینحو بهو دروس  ها دورهتغییر  -
مسائل جهان  مانندشده و یقدیمی آموزش  منسوخهای  هویکم باشد. تجدیدنظر در دور بیست

 سوم و امپریالیسم.
آموزشی زبان، آموزش  یها دورهو برگزاری  یرداربک یها آموزشز کمر یانداز راه -

 یها دورهشغلی، شرکت در  ۀروش پژوهش و نویسندگی، یادگیری فنون مصاحبه و م اکر
 کاربردی.  ییافزا دانش

 شود یماین حوزه زمانی بیش از پیش احساس  النیالتحص فارغضرورت توانمندسازی  -
ه ج ب در بازار کار نه از رهگ ر ک شود یمموجود چنین تصور  یها تیذهنکه متأثر از 

خصوصی است که بیش از  به یها رانتیا  ییگرا مدرک، بلکه از طریق ها تییقابلو  ها ییتوانا
 ۀاگر ارائ آنکه حا . شود یم ها یتوانمند ۀعزم ملی در ارائ نرسید بست بنپیش موجب به 

با اعالم  توانند یم ها تخانهوزارو  هادر دستور کار یقرار گیرد، هریک از نهاد ییها آموزش نیچن
خاص  یها دورهرا در  النیالتحص فارغ، ها دانشگاهاندک در  یگ ار هیسرمانیازهای خود و 

 آشنا سازند. موردنظر یها یتوانمندو  ها مهارتبازآموزی با 
حفظ پیوندهای دانشجویان با جامعه و ایجاد احساس تعلق در نسل جدیدی که باید  -

کلی، کرامت  طور بهمشارکت داده شود و  یریگ میتصمفرایندهای  صدایش شنیده شود، در
 انسانی او مدنظر یقرار گیرد.

 
 و مآخذ منابع

 الف( فارسی
 ، تهران: نشر دا .فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروزها، مشارکت و وفاق، در:  فرهنگ خرده .(1913افروغ، عماد ) .1

(. یو مالزایران  یا سهیمقا ۀمطالعثیر آن بر همبستگی ملی)أت مجدد و یریپ  امعهج(. آموزش عالی. 1938امان ) ،بابایی فرد .8
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  ۀبه راهنمایی علی اشرف نظری. دانشکد ،علوم سیاسی ۀکارشناسی ارشد رشت ۀنام انیپا

 تهران.

، ش یشناس انسان ۀنام مرتضی مناادی،  ۀم، ترج«بازتولید، عناصری برای یک نظریه نظام آموزشی» .(1928) ری یپبوردیو،  .9
 .  139-132 ، ص9



 
 989                 ارزیابی وضعیت کمی و کیفی آموزش علوم سیاسی در ایران: مطالعۀ موردی دانشجویان...

شناس ی و عل وم    روان ۀمجل  ، «درآمادی باه نقاش هویات فرهنگای در نظاام جدیاد آموزشای        » .(1913رانی، کما  )  .4
 .4-3 ، ص42، ش (تربیتی)دانشگاه تهران

سااازمان : تهااران ،1ج ،بااایقر پرهااام ۀترجماا ،یشناس   جامع  ه در مراح  ل اساس  ی اندیش  ه . (1918ریمااون ) ،آرون .3
 .آموزش انقالب اسالمی و انتشارات

 ر.ی، تهران: کویرانیدانشگاه ا .(1924، غالمرضا )یذاکرصالح .1

 تهران: نشر نی.. منصور وثویقی ۀترجم ،غییرات اجتماعیت(. 1929) گی روشه. .1

-94ص  ،3ش  ،وریشهرمرداد ا  ،نگاه نو ،یافضل محمدرضاترجمۀ  ،«یو توسعۀ مل ها دانشگاه»(. 1911الورنس ) ،ساها .2
89. 

 تهران: سمت. ،روش تحقیق در علوم اجتماعی(. 1921علی ) ،ساعی .3

 ۀتهران: پژوهشکد ،الملل نیببررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط ( 1922حسین ) ،سلیمی .11
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.

 .تهران دانشگاه یاجتماع علوم ۀدانشکد ،یاجتماع علوم در روتیکامپ کاربرد یدرس ۀجزو. (1929) ییحی ،ییبابا یعل .11

سی سال آن، در:  یشناس بیآسفرهنگی در سی سا  انقالب اسالمی و  یاستگ اریس .(1923کاوند، جما  ) ؛کاوند، رضا .18
 انتشارات علمی دانشگاه ۀسسؤم، به کوشش عباس ملکی، تهران: (ها فرصتو  ها بیآسانقالب اسالمی )دستاوردها، 
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