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چكیده 
 کنکور )هبیتوس( واره عادت ی واسطه به ایران عالی آموزش نمادین خشونت وضعیت بررسی روند در

 با موجود نظم وضعیت مفهوم پیوند کشور، وضیعت در آمده پیش کلی نابسامانی ی بهانه به سراسری،

 بر تمرکز با سپس است. گرفته قرار بررسی مورد نظری دیدگاه از ابتدا کشور، یک عالی آموزش نظام

 و نمادین خشونت وضعیت کمی تحلیل در سعی بوردیویی، رویکردی با نمادین، خشونت مفهوم

 این ایم. داشته برتر های دانشگاه در آموزش تحت اجتماعی عاملین توسط موجود وضعیت تولید باز

 انتخاب در ها آن اولویت ترتیب ورط همین و داخلی و المللی بین های بندی رتبه به توجه با ها دانشگاه

 تحلیل و چندگانه تناظر تحلیل روش به اتکا با روند این در اند. شده انتخاب کنکور برتر داوطلبان

 اساس بر کشور برتر های دانشگاه در شده تولید باز خشونت میزان از داری معنا حد ای، خوشه خطی

 ی رتبه آن اساس بر و است شده ارائه ها، دانشگاه این دانشجویان در آمده وجود به ذهنی زمینه پیش

 موجود وضعیت تولید باز در ها آن سهم و ارائه نمادین خشونت تولید در کشور برتر های دانشگاه

 استخراج و نمادین خشونت از تری دقیق تعریف ی ارائه از پس که ترتیب بدین است. گردیده مشخص

 کدام هر دانشجویان توسط شده تولید خشونت میزان کرتی،لی مقیاس در گیری اندازه قابل های شاخص

 ی درجه به توجه با و گیری اندازه پژوهش شناسی روش در شده ارائه ی سنجه با ها دانشگاه این از

 اند. شده مقایسه بندی رتبه یک در یکدیگر به نسبت ها دانشگاه سنجه، این معناداری

 موجود، نظم موجود، وضعیت ،2چندگانه تناظر لتحلی نمادین، خشونت بوردیو،کلیدی:کلمات

 خشونت بندی رتبه ، دریدا فوکو،

                                                           
 tahamtanboroumand@ut.ac.irپست الکترونیکی نویسندۀ رابط،  1
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مقدمه
 از پیش اما است. کرده پیدا ای ویژه جایگاه انتقادی مباحث در 1«موجود وضعیت» اصطالح

 کلمه، این در معنا صوری نظام از سطحی برداشت همین مفهوم، آن تر دقیق واکاوی و بررسی

 وضعیت بررسی شامل — اجتماعی مطالعات بستر در را آن به ستهواب مطالعات ضرورت

 عملکرد بررسی شامل حاضر پژوهش دهد. می نشان — فرهنگی و اقتصادی سیاسی، انباشتی

 از مستخرج های داده اساس )بر ایران تر بر های دانشگاه محوریت با کشور، عالی آموزش نظام

 که است برتر( های رتبه تمایل اساس بر ویاندانشج ظرفیت شدن پر اولویت در سنجش سازمان

 حفظ به نمادین، خشونت تولید باز مفهوم بر تکیه با چگونه ها دانشگاه این در محصل دانشجویان

 کنند. می کمک موجود وضعیت و موجود نظم

است؟چگونهایراندرموجودوضعیتچیست؟موجودوضعیت
 اطرافمان، برگ و ساز اگر است. اطرافمان با ام ی مواجهه از بیرونی پدیداری موجود، وضعیت

 و ساز این اگر است. تحمل قابل حداقل وضعیتی موجود، وضعیت است، مراد وفق بر و سازگار

 و نابسامان وضعیتی نظر، مد موجود وضعیت که ست معنا این به باشد، ناکوک و ناسازگار برگ،

 با قدرت میدان و قدرت گفتمان یبررس قابل پیوند از جدا صورتی، هر در است. آزار دل

 تطابق و فیزیکی قوانین نظر از حتی شد، خواهد پرداخته آن به ادامه در که موجود وضعیت

 بقای برای تالش در همواره ترمودیناک، قانون اساس بر موجود وضعیت نیز، محیطی زیست

 )دریک( 2است. دینامیکی ثابت شرایط در ایستادن و خود

 وضعیت تعیین برای خاصی گواه به نیاز احتماال ایران، ی جامعه ی هامروز موجود وضعیت

 فرهنگی و سیاسی اقتصادی، های زمینه در ها آمار به ارجاعات بیشتر، علمی داللت برای اما ندارد.

  نیست. لطف از خالی بررسی این یک شماره ی ضمیمه در

 غیره، و جنسیتی شکاف یا انایر در اقتصادی وضعیت های رسایی نا قبیل از اطالعاتی گرچه

 آید؛ نظر به تربیتی امور یا و عالی آموزش پرورش، و آموزش ی مسئله با ارتباط بی است ممکن

 نظام که است امر این سازد، می معطوف عالی آموزش ی  مسئله سمت به را موضوع این آنچه اما

                                                           
1 status quo  

2 https://www.britannica.com/science/thermodynamics 
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 در این بنابر است. بوده ثابت و سلب بسیار نخبه، گزینش سطح در تقریبا ایران، عالی آموزش

 نظام شد، اشاره آن به پیشتر که موجود وضعیت ی آشفته وضع در مدخل ذی های معیار تمام میان

 آن، کلی ثبات و ها متغیر دیگر دائم تغییر گرفتن نظر در با عالی، آموزش و تربیتی امور تولیدی باز

 ی ضمیمه در توان می نیز را ها روند این تحلیل و تجزیه آید. نظر به کلیدی عامل تواند می

 کرد. مشاهده دو ی شماره

کیفیت در  حالی است که از خیل عوامل مؤثر در کیفیت زندگی افراد، نظم موجود بی این در

عالی و کنکور به عنوان یک ستون اصلی در امر  توان به ثبات عامل آموزش، آموزش ایران را می

های تأثیر آموزش و پرورش و آموزش  ین پشتوانهآموزش ]عالی[ نسبت داد. از منظر نظری، ا

 طرق از تواند یم پرورش و آموزش ی جانبه همه ی توسعهکاوی شده اند. برای نمونه،  عالی وا

 سو یک از[ پرورش و آموزش»] مثال عنوان به. ببخشد بهبود را گوناگون اقشار تیوضع یمختلف

 ی واسطه به را یآت یها آمد در تواند یم گرید یسو از و است معتبر اش بالفاصله یآور سود یبرا

 را ها آن[ موضوع نیا. ]دهد شیافزا دانش با و متخصص و دهید آموزش نانک ارک آوردن فرآهم

 زین یشتریب حقوق لهیوس نیبد و دهند شیافزا را خود ییاراک یها تیظرف تا سازد یم قادر

 نیچن توان یم هک ییها روش جمله از( 1۵: 1۹۸۵ وودهال، و اروپولوسکسا.« )نندک افتیدر

 بازگشت نرخ و( سونیدن) یاقتصاد رشد نرخ ی محاسبه ،داد قرار سنجش مورد را یاثرات

 رد،یکرو دو هر در( 1۶: 1۹۸۵ وودهال، و اروپولوسکسا. )است( شولتز) یانسان ی هیسرما

 دایپ لفمخت مطالعات در یاقتصاد و یانسان رشد مختلف یها شاخص انیم ییباال یهمبستگ

 حال در یجوامع یبرا یاتیح موضوع( 22-1۶: 1۹۸۵ وودهال، و اروپولوسکسا. )است شده

 در …» هک است تیواقع نیا ییها پژوهش نیچن ی جهینت با خورد بر در رانیا مثل توسعه

 بازگشت رشد نرخ از شتریب یانسان ی هیسرما گشت باز نرخ نیانگیم ، توسعه حال در یها شورک

 (22: 1۹۸۵ وودهال، و اروپولوسکسا) «…است یکیزیف ی هیسرما

 ی توسعه انیم ی رابطه یبررس یکالسک یها نمونه از هک باال ی شده مطرح موضوعات

 زین یتر نینو و تر متأخر مطالعات با بود شورک ای جامعه یلک تیوضع با پرورش و آموزش

 ،«بازده و التیتحص» نیب یروشن نسبتا روابط( 2001) کآزتور لهانیا. است شده همراه

« تجارت و التیتحص» و« خانواده انیبن و یانسان ی هیسرما و التیتحص» ،«حقوق و التیتحص»
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 و آموزش راتیتأث در را ارک و ساز نیا حاضر حال در توان یم یلک طور به اما. است ردهک دایپ

 :ردک خالصه نطوریا را رشد و توسعه بر پرورش

 انینما ارک یروین قالب در هک را یانسان ی هیسرما تواند یم اول ی درجه در التیتحص»

 سمت به را رشد متعاقبا و برد یم باال را ارک یروین ییاراک جهینت در هک دهد شیافزا را هست
 تواند یم التیتحص دوم ی درجه در. ندک یم تیهدا توسعه محصول و یخروج در شتریب عدالت

 محصوالت و ها یآور فن بر را یدیجد یها دانش و دهد شیافزا اقتصاد در را تیخالق تیظرف
 تواند یم التیتحص سوم ی درجه در. بخشد سرعت توسعه به روند نیا و ندک اعمال دیجد

 با و دهد دست به یدیجد اطالعات و ندک عیتسر را فهم یبرا الزم دانش انتقال و انتشار
 هک ردیگ ارک به را است شده دیتول گرانید توسط هک یکینولوژکت دیجد یها آورد دست تیموفق

 (24۵: 2010 ووسمان، و کهانوش.« )ندک کمک یاقتصاد رشد به تواند یم جهینت در

 شده بنا زندگی کیفیت بهبود و توسعه قرار از که عالی آموزش موجود وضعیت تعابیر، این با

 تولید ثروت لحاظ از ها نابسامانی این کمی نمونه است. وجه این از ایران در بسامانی نا گواه اند؛

 براساس که است (GNP ضریب وضعیت با )که کشور در عالی  آموزش ظهور ی واسطه به شده

 )شاخص ملی ناخالص تولید به نسبت ایران در آموزشی جاری های هزینه سهم تحلیل، همین

GNP) ۳/۳ کانادا، نصف و پیشرفته های کشور متوسط از کمتر برابر نیم و یک که است درصد 

 (1۳۸۷ )فراستخواه، است. سوئد و نروژ نالند،ف

 ایران در آموزشی منابع به دسترسی و امکانات و آموزشی های گذاری سرمایه از کم سهم این

 نتایج برای انگیزی بر تأمل فرض پیش کشور، جغرافیایی وسعت و خام منابع جمعیت، به توجه با

 (1400 )برومند، است. کورکن حول اجتماعی و فرهنگی های پژوهش بررسی از حاصل

 قابل چشمگیری طرز به عالی آموزش یا پرورش و آموزش با مرتبط عوامل در ثبات این

 و پیرامون-مرکز های سیاست با راستا هم کنکور آزمون در استانی قبولی میزان است. رهگیری

 .است بوده ثابت همواره گذشته های سال طی در کشوری( ی )بودجه سرمایه چگال توضیع

 گذشته سالیان طی در مختلف علوم به ورود در جامعه افراد تمایالت (۶۸-۶۷ :1۳۹۸ )برومند،

 است. بوده ثابت همواره نیز
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(1۳۹۸،)برومندبرخوردارهایاستاناساسبرداوطلبانقبولیدرصدنمودار-1شكل

 

 
بهاضافههنریانسانرگروهیزنیببهمجموعداوطلیوتجربیاضیریهارگروهیزنینسبتداوطلب-2شكل

(1۳۹۸)برومند،

 (۳ )شکل است. بوده ثابت مجددا نیز مختلف های رشته در نیز نمرات توزیع میانگین

 و دیپلم، نهایی معدل نمرات چپ به راست از ترتیب به و ریاضی  رشته در ۹۷ تا ۹۳ های )سال

 ریاضیات، انگلیسی، زبان معارف، ربی،ع فارسی، زبان و ادبیات در کنکور نمرات درصد میانگین

 شیمی( و فیزیک
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(1۳۹۸میانگینمعدلنهاییودرصدکلدروسمادهامتحانیدرکنكورسراسری)برومند،-۳شكل

نظریچارچوبیارائهوتحقیقیپیشینهومنابعومتونمرور

نظرییزمینهپیش

 نظر به پژوهش این ی هسته به مربوط نا برشی الاحتما شد، اشاره که همانطور رفت، باال در آنچه

 نظام است؛ کرده بندی صورت را خود نمادین خشونت ی نظریه بوردیو چنانچه اما آید. می

 نظام ی بدنه و اساتید همان که آن در موجود تربیتی های عامل همراه به کشور یک عالی آموزش

 آیند. حساب به وضعیت ی کننده تولید باز و محرک موتور هستند، آن آموزشی مدیریتی

 (2۷ :2010 )دیجیورجی،

 که تملکی تمام با را موجود وضعیت سنخی، هر از تغییرات، که است آن بر بوردیو خصوصا

 این آکادمیک و دانشگاهی میدان در و» (۳1 )همان: اندازد. می خطر به دارد جامعه بر منظر هر از

 های سرمایه و اقتصادی امنیت و خوب های رتبه حائز افراد مفاخر، از دسته آن شامل موضوع

 )همان( .«شود می آید؛ می آن دنبال به که ای فرهنگی و اجتماعی
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4شكل

 را نمادین خشونت مبنای بر تحلیلی گیرد، قرار مقدماتی سخن راستای در اگر موضوع، این

 تعریف بوردیو نچهچنا — را نمادین خشونت مولد های دانشگاه که نمایاند می منطقی و مستدل

 کشور برتر های دانشگاه بندی رتبه بدانیم. موجود وضعیت تولید باز از بخشی مسئول — کند می

 کشور در دانشگاهی متمایز های فضا نقش ی کننده تعیین نمادین، خشونت های شاخص لحاظ از

 قدرت نمیدا در مسلط و حاکم ی طبقه نفع به آن نگهداری و حفظ و موجود وضعیت تولید در

 (4 )شکل است.

 بررسیموردیمسئله

مطالعاتییپیشینه

 مطالعات تمام بر صوری مروری که ایران در علمی تولیدات سنت)!( به و مسئله به ورود از پیش

 اصرار نخست است. باب این در تذکراتی به الزم پذیرد، می انجام پژوهش مورد ی حوزه

 بر شده، انجام های کار و داخلی ادبیات مرور ایبج نظری چارچوب از استفاده بر نگارندان

 کنکور طمطراق پر نام خالف بر است! ایران در کنکور ی حوزه در عملیاتی و نظریاتی فقر مبنای

 در پایینی بسیار تعدد مقاله، این نگارش زمان تا سال ۵2 قدمت به نشده تمام ای مسئله و

 مستخرج اطالعات اساس بر دارد. وجود اهدانشگ و کنکور موضوعیت به منحصر علمی تولیدات
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 عنوان 22۵ از بیش کنون تا 1علوم( وزارت فناوری و اطالعات )پایگاه داک ایران وبگاه از

 منتشر متن در چه و کلیدی واژگان در چه عنوان در چه کنکور مرکزی ی کلمه با نامه پایان

 ها نامه پایان های سامانه در کنکور ی واژه ذیل بیشتر عنوان 1۷ نیز تهران دانشگاه در است! نشده

 از اثر 2 فقط که است اجتماعی علوم ی دانشکده به مربوط اثر ۵ میان این از که است نشده ثبت

 پایگاه در شده آرشیو عناوین میان از است. منسوب اسالمی انقالب از پس به تاریخی نظر

 مرتبط عنوان 22 و کلیدی واژگان انعنو به کنکور به مرتبط عنوان 10 عنوان فقط نیز داک ایران

 )عمدتا محلی و کوچک مقیاس ها آن ایراد بزرگترین که است دانشجو گزینش ی مسئله به

 اکثر که انتقادی بعد در است. نظری ی پشتوانه فقدان و پژوهش( ی حوزه های دانشگاه به محدود

 تأثیرات به را وعموض یا و پرداخته کنکور در عملکردی محدود عوامل موضوع به ها آن

 و پرورشی و آموزشی مسائل به ساختاری پرداخت نظر از اند. کرده محدود شناختی روان

 مقاله همین نگارندگان پیشین کار حاصل که عنوان یک توامان طور به عاملیت بررسی طور همین

 است. نشده ثبت بیشتر است

 کلی طور به شاید کشور، نامی پژوهشگران و اندیشمندان تألیفات یا ها پژوهش حیث از

 موسسات ی گریخته و جسته های گزارش و کاظمی/اباذری فراستخواه، های کار به را مسئله بتوان

  داد. تقلیل جمهوری  ریاست استراتژیک های پژوهش مرکز گزارش جمله از دولتی

 کرد. خواهید نظاره مالحظاتی با زیر جدول در را موارد این از برخی حال این با

 :خالصهمقاالتکارشدهباموضوعیتکنكورسراسری1لجدو

موضوعنویسندهردیف
نظریبنیان

)کالن(
ساختارمحورداده

1
 میرزاخانلری

(1۳۹۶) 

 و شخصیتی های تیپ بر تأکید

 کنکور در ها آن کرد عمل
 خیر بله)محدود( یونگ

2
 ابادی وزیر

(1۳۹۷) 
 خیر بله)محدود( یونگ کنکور در باضطرا و گرایی کمال

۳
 جاغرق

(1۳۹۷) 

 مدرسه از خارج آموزش و امکانات

 کنکور در موفقیت و
 خیر بله -

                                                           
1 Irandoc.ac.ir 
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موضوعنویسندهردیف
نظریبنیان

)کالن(
ساختارمحورداده

4
 خنوه

(1۳۹۷) 

 موفقیت اساس بر مدارس بندی دسته

 کنکور در
 خیر بله -

۵

 و بلداجی

 همکاران

(1۳۹۹) 

 تولید باز و سرمایه توزیع در نابرابری

 کنکور ی واسطه به شغلی موقعیت

 )بوردیو، پراکنده

 لوکاس( الون،
 بله بله)محدود(

۶
 فراستخواه

 (1۳۹۷ و1۳۸۷)
 بله بله - عالی  آموزش به دسترسی میزان

۷
 کاظمی/اباذری

(1۳۹۵) 

 و روزمره امر تطبیقی مدلسازی

 کنکور
 بله خیر وبر/بوردیو

۸
 برومند

(1۳۹۸) 

 خشونت کالن ی نظریه تطبیق

 کنکور قالب در نمادین
 بله بله وردیوب

 این مطرح ورزان اندیشه و روشنفکران های کوشش باال، در شده مطرح های پژوهش میان از

 انجام فراستخواه مقصود تالش به عمدتا که کنکور پسا ساختاری های کار به توان می را حوزه

 عباس توسط عمدتا که محور داده یا دقیق های پرداخت بدون نظری تشریحات یا و گرفته

 عدم معموال ها، بررسی این در معضل و بحث مورد ی مسئله کرد. تقسیم گرفته صورت اظمیک

 برخی است. شناسی جامعه در ساختار و عاملیت معروف ی گانه دو میان یکپارچه ساخت قراری بر

 گرفتن نظر در بدون اما کالن مقیاس در که دارند توجه هایی ساختار به صرفا ها مدلسازی

 در را جزییات همین حتی نیز برخی و اند شده استخراج ساختار در عاملیت از نیعی های مداقه

 رویکردی با عالی آموزش ی مسئله برای نظری تشریحات به دست و نکرده رعایت ساختار

 اند. داشته کنکور بر متمرکز

 وقت( )سند چهارم ی توسعه انداز چشم سند به توجه با (1۳۸۷) فراستخواه نمونه، عنوان به

 و آموزش ی فلسفه امر نظری مبانی تطبیق به دست گرفته صورت وجهی  دو های بررسی و

 و ایران بین عالی آموزش نفوذ یا دسترسی میزان منظر از فلسفه هر در دار پرچم موفق های نمونه

 خوردار بر خوبی دقت از ارائه زمان به نسبت که شده ارائه توصیفی آمار است.  زده ها کشور سایر

 همچنان دارد. آن مثبت تبعات و عالی آموزش به دسترسی بخش در آمدی کار نا از نشان تندهس
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 است، داده رخ عالی آموزش در آنچه تمام از دقیقی تاریخی بررسی به (1۳۸۸) فراستخواه

 )!( محور عدالت های سهمیه انواع توزیع ی نحوه مثل آن ساختاری مستندات از برخی که پرداخته

 از موجود نظم حفظ به که است کشور عالی آموزش در ساختاری رسایی نا از بخشی مبین

 بودند. شده بنا منظور این به حداقل یا انجامیده سیاسی ایدئولوژی های منظر

 ایران ی روزمره در آنچه از نظری برساختی برای تالش که (1۳۹۵) کاظمی دیگر طرف از

 گاهی آرای با است، داشته کنکور جمله از فمختل اجتماعی های پدیدار ی واسطه به گذرد می

 انسان دینی و روحانی تربیت مثابه به عالی آموزش غایی هدف تعیین برای تالش )مثل متناقض

 منجر حاکم ایدئولوژی حفظ به که ساحتی در آموزشی اخالق امر توام رفتن دست از بر تأکید و

 های کار با ها آن از بخشی که است تهدانس مسلم را فرضیاتی زیملی-وبری الگویی و است( شده

 کنکور تقلیل یا «زرنگ بچه» و «خرخون» سازی سنخ بر تأکید مثال است. تناقض در بعدی کمی

 برومند و (1۳۹۹) بلداجی تر دقیق های یافته با حفظی رویکردی با محور گزینه امتحانی به

 است. هماهنگ نا زمینه این در (1۳۹۸)

 فردی، های داده به دستیابی در دشواری دلیل به معموال گرفته صورت محور داده های کار

 هایی پژوهش رو این از هستند. استقرا و بسط منظور به کافی نظری اغنای فاقد و محدود بسیار

 عینی و پذیر اندازه های سنجه کیفیت و کافی آماری دقت با ابعاد این تام پوشش در سعی که

 شناسی جامعه تاریخ در که است مفاهیمی جمله از مادینن خشونت است. کمیاب بسیار باشند

 روشنگر حدی تا تواند می آن به پرداخت و است داشته جامعه و فرد میان جمع در سعی نوین

 باشد. مسئله تمامیت

پژوهش:یمسئله

 کشور، برتر های دانشگاه در نمادین خشونت میزان تعیین بررسی، مورد ی مسئله مقدمه، این با

 و هنر( و انسانی تجربی، فیزیک، و )ریاضی متفاوت آموزشی گروه و شاخه زیر ارچه در

 وضع از اجتماعی تولید باز این در نظر مد های دانشگاه از کدام هر سهم تعیین بندی رتبه

 است. موجود بسامان نا
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 آموزش ی واسطه به جامعه در شده تولید نمادین خشونت از بخشی نمای باز بندی رتبه این

 های کنش است. نمادین خشونت بازتولید سطح ترین مهم (1۹۷0) بوردیو منظر از که است الیع

 است. داده آموزش از سطح این به بوردیو که است نامی ثانوی تربیتی

 به دارد، کلیدی نقش موجود نظم تولید باز در عالی آموزش داشت ادعا توان می چگونه اینکه

 است. خورده گره بوردیو و دریدا تا فوکو از ها آن تکوین و فوکو توسط یافته توسعه مفاهیم

 و آن از بوردیویی و دریدایی فوکویی، های تحلیل و موجود، وضع مفهوم ترتیب به اینجا در

  آمد. خواهد عالی آموزش نظام به آن نهایی پیوند

 آمد. خواهد یاتینظر چنین عملیاتی پشتیبان عنوان به نیز المللی بین های بررسی معاصر های نمونه

 وضعیتموجود

 هایموجودتعاریفونظریه

 ارائه «موجود وضعیت» از یکسانی نسبتا و ساده تعاریف معتبر، و مختلف های نامه لغت در

 تعریف «امور حاضر حال وضعیت» تحت کلمه این 1وبستر مریام لغات فرهنگ در است. شده

 حال وضعیت و شرایط» عنوان به کلمه نای نیز 2کمبریج آکادمیک ی نامه لغت در است. شده

 یا هست که آنچنان وضعیت،» عنوان به را لغت این نیز ۳آکسفورد است. شده تعریف «حاضر

 است. کرده یاد ؛«است بوده کنونی تغییر از پیش که آنچنان

 احتماال و داشت نظر در باید آنچه اما آیند، می بر صراحت به نیز واژه خود از تعاریف این

 این در آمده های مثال و ها کاربرد به توجه است، واژه این از استفاده در تأمل قابل ی نکته

 به احتمالی تغییرات برابر در مقاوت ها، مثال این تمامی اشتراک ی نقطه است. لغت های فرهنگ

 دارند. دست کنونی وضعیت تعیین در که است ای عده برای منافع حفظ سبب

 بیش انتزاعی پرداخت موجود، وضعیت مفهوم واژگانیِ معنای بودن شنرو همین دلیل به احتماال

 های کرد کار همان مورد در اما است. نگرفته صورت مورد این در جدی فلسفی ی مداقه یا حد از

 است. گرفته صورت بسیاری تفاسیر و ها پژوهش شد، اشاره ها آن به باال در که مقاومتی

                                                           
1 https://www.merriam-webster.com/ 

2 https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/ 

3 https://www.oed.com/ 
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 در توان می را موجود وضعیت کردی کار و ضمنی یفتعار رویکردی، چنین با رو این از

 1ترمیم با سیاسی و اجتماعی موجود وضعیت» اجتماعی و سیاسی میدان در شد. متصور ذهن

 «گردد. می مشخص اجتماعی، محروم های گروه میان در خصوصا ]سیاسی[ نظام توجیه و فعال

 و طبقات خود میان آن نشد جاری بر تأکید و امر این (۸۸۵ :2004 همکاران، و )جاست

 دارد. اجتماعی و ذهنی شدن تسخیر نوعی به نیاز اجتماعی فشار تحت و تر محروم های گروه

 روانی و اجتماعی های پیامد معرفی در را اصلی نقش حاضر نظام کردن توجیه» (۸۸۷ )همان:

 الکام و )همان( «دارد. ضعیف های گروه میان در خاصه موجود وضعیت حمایت از حاصل

 دریافت میزان به توجه با باید گروهی درون تعصبات» نظام در توجیهات این که است منطقی

 (۹00 )همان: «.گردد تنظیم ها گروه توسط مشروع و مطلوب وضعیت عنوان به موجود وضعیت

 برابر در مقاومت الف(») با پیوند در است امری موجود، وضعیت که کرد ادعا توان می رو، این از

 منظر، این از واقع در (۹01 )همان: ]اجتماعی[.( های برابری نا وجود سازی منطقی )ب( و ،تغییر

 و است کرده تحمیل اجتماع به برابری نا که است اثراتی «سازی درونی» همان موجود وضعیت

 تنظیم نحوی به را خود توقعات» برابری، به حصول در خود توانی نا میزان به توجه با مردم

 راه این در (۹0۶ )همان: باشد. داشته سازگاری موجود، اجتماعی های نابرابری این با تا «کنند می

 واقع در تا است الزم (۹0۹ )همان: «ایدئولوژی و باور گرایانه، کارکرد های رویکرد» ساختن

 آنچه بتوانند آن با تا باشد داشته وجود کنونی وضعیت تسلط تحت های انسان برای هایی دستاویز

 در نباشند. معترض موجود وضعیت به و بگیرند نادیده کنند می احساس عینی، صورتی به هک را

 (144 :1۹۹1 )هاول، «هستند. موجود نظام حامی هم و قربانی هم واحد آن در همه» واقع،

 موجود وضعیت جمعی، تمایالت و خواست در گرفته صورت جابجایی چنین مبنای بر

 موضوع این (۶2۶ :1۹۹۸ )کوربکین، کند. می پیدا شخصی های خواست با تنگاتنگی ارتباط

 ماندن سرپا طرفدار سیتماتیکی طور به مردم» آن در که گردد می ای فهمی کژ و تعصب به تبدیل

 آنکه جای به کنند می دریافت و درک کنونی وضعیت عنوان به را آن که هستند امور از وضعیتی

 )همان: «باشند. جایگزین وضعیتی به تغییر دنبال به ،ها منظر دیگر از مشابه شرایطی در دقیقا

 داده انجام نیز را کاربردی ادبیات مرور و ها آزمایش حتی کوربکین ادعایی چنین برای (۶2۵

                                                           
1 bolstering 
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 به نزدیک های گروه یا افراد آزادانه های گیری تصمیم به مربوط بعضا که ها آن حصل ما است.

 افراد این تمایالت هم باز ده، سود کامال و آزادانه رایطش در که است این بودند، نیز قدرت میدان

 این (۶۵0-۶۳۹ )همان: است. اجتماعی سیاسی موجود وضعیت حفظ سمت به ها گروه و

 تجمیع همان واقع در موجود وضعیت که باشد تواند می واقعیت این گر نمایان موضوع

 طبقات و ها گروه یا اقشار ی همه که وضعی به است تمایالت در گرفته صورت های کاری دست

 به حرکت و کار این برای ای انگیزه ندارند، یا دارند تغییر توانایی که هایی آن از اعم اجتماعی،

 باشند. نداشته جایگزین های موجودیت سمت

 وضعیت هر و زمان هر در باید آنها از یکی فقط» ممکن، امکانات تمام میان از این بنابر

 :2004 )بوچانان، «گوییم. می موجود وضعیت همان آن به که باشد داشته وجود دلخواه اجتماعی

 این با دیگر خیالی امکانات به موجود وضعیت ارجاعات است معنا این به موضوع این (1۳4

 مشاهده مورد که است چنان مطلوب وضعیت اما دارد وجود نیز دیگری امکانات که توجیه

 وضعیت، همین فقط ممکنه، های وضعیت میان از که چرا است. ساقط اعتبار از شدت به است،

 مطلوب شرایط تضمین برای باشد. داشته وجود خاص های گروه و افراد منافع تأمین برای «باید»

 که ساختی بر های ساختار این» است. هایی فرآیند و ها کار و ساز به نیاز گروه، این منافع برای

 وضعیت اصلی های ویژگی از یکی به تبدیل ست،ا نظر مد های تضمین همین ی کننده تعیین

 )همان( «شود. می موجود

 واضحا اجتماعی، نظام یک کنونی وضعیت در موجود های ساختار که اصل این به توجه با

 از تر فرا چیزی خیزد می بر آنها از نیز «موجود وضعیت» عنوان به آنچه نیستند، یکسان و محدود

 است. یکسان فرآیندی در خصوص به افراد از گروهی یا دفر یک توسط شده ساخته تصمیمات

 میدان در حاضر افرادی ها آن ی همه دریافت. را ها آن یکپارچگی توان می ویژگی، یک در اما

 که است واقعیت این داشتن نظر در با تأثیرگذارند. گذاری قانون های فرآیند در که هستند قدرت

 خالل از که است بُعدی  چند برداری است، واقعی و دموجو اکنون در آنچه یا موجود، وضعیت»

 که داشت توجه باید رو این از (1۳۵ )همان: «است. شده گرفته ابعاد دیگر به متصل های تصمیم

 امر ،«موجود وضعیت» که شد خواهد افراد در ذهنیت این رفتن میان از موجب اخیر، تعریف

 که است نفعانی ذی تمامی بین پویا کنش هم بر یک حاصل موجود وضعیت است. تکسان و صلب

 کنند. می ایستادگی تغییری گونه هر مقابل در قدرت، موجود ساختار در
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 به تر مستقیم ورود باال، پیوستار نا تعریف در موجود های لکنت گذاشتن کنار با و نهایت در

 مفهوم این جایگاه شفافیت ،«موجود وضعیت» سیاسی/اجتماعی قدرت فضای و اجتماعی زیست

 های ساختار» محافظ مستقیم، طور به موجود وضعیت منظر، این از طلبد. می قدرت ساخت در را

 )پریلتنسکی، «باشد می حاضر اجتماعی سیستم تنها طی هم وآن قدرت در در حاضر شمار[ ]بی

1۹۸۹: 1۶) 

 این در برد. پیش و کرد تبیین اجتماعی علوم در مارکسیستی فرهنگ با توان می را ایده این

 داری سرمایه نهادین ویژگی ]که[ تولید ابزار صاحبان گان کنند تولید میان قدرت برابری نا» معنا

 )همان( «…است موجود وضعیت اصلی ی مشخصه همان است،

 در ریشه آموزش ی حوزه انتقادی های نظریه است، کرده تشریح (201۳) مورفی چنانچه

 در اجتماعی کالن های نظریه نگاه منظر این از دارند! وی طبقاتی آگاهی خود ی ایده و مارکس

 با که گذرد می کسانی رهگذر از آموزش امر محوریت با بهتر، بیانی به یا آموزش ی حوزه

 .اند کرده نرم پنجه و دست مارکس

 این )با است بوده انتزاعی بسیار مارکس پرداخت موضوعیت که دلیل همان به موضوع ای

 قرن در سرمایه» نظیر هایی کار در تجربی و ملموس بسیار صورتی به زامرو گرچه که توضیح

 ]آموزشی[، های نظریه چنین بست کار» ماست(، اختیار در (2014) پیکتی توماس «21

 گیری بکار و طراحی در معضالت این از برخی آورد.  می همراه به را خود خاص های چالش

 «است. تحلیلی های شاخص و داده های هسنج مثل هایی ابزار ی توسعه شامل تحقیقات،

 (۷-۶ :201۳ )مورفی،

 بوردیو و دریدا تا فوکو از بین این در که است ای پژوهشی روند مدخل واقع در موضوع این

 است. کرده تبیین طبیعی طرزی به موجود وضعیت و نظم ی مسئله پرداخت به توجه با را

 (۸ )همان: «.است ساختن مال بر برای سختی مفهوم» قدرت انتزاعی مفهوم»

 آموزش با آن ارتباط و طرد ی مسئله قدرت، ذات در برابری نا قدرت، مفهوم تبعات از یکی

 طرد و برابری نا به که آموزش شناسی جامعه در اساسی های کار از بسیاری رو این از است.

 دریدا و ماس رهاب فوکو، های پژوهش در خود های ریشه از ملموسی بسیار طرز به اند پرداخته

 های زمینه در درستی به که وارثان( و تولید )باز همکاران و بوردیو کار خصوصا» دارند. ریشه
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 بوده نیز او خود پژوهشی های حوزه از یکی طبعا که است  گرفته جای آموزش در طرد و برابری نا

 (۹ )همان: «است.

 بوردیو، و دریدا فوکو، میان یزیست پوشانی هم تاریخی ی سبقه و مالحظات این به توجه با

 سیر نظری پرداخت چارچوب که است سه این زبانی هم و زمانی هم و ساختاری پسا مکتب

 کند. می طی را بوردیو و دریدا فوکو، تکاملی

 خشونت )یعنی نظر مورد ی سنجه مفهوم آید، می بر پژوهش این ی مسئله طرح از چنانچه

 تمرکز از مهمی قسمت بوردیو پییر است. بوردیو پییر توسط یافته ی توسعه مفهوم یک نمادین(،

 ی نحوه واقع در و عالی آموزش پرورش، و آموزش نظام به معطوف را خود های پژوهش

 پردازش روند در بوردیو خود چنانچه است. کرده عالی آموزش به ورود برای افراد گزینش

 2فوکو خود، سلفان تأثیر تحت او ی ایده ت،اس کرده اشاره 1)تأملی( تابی باز علوم و شناسی جامعه

 برای مسیر همین در را موجود وضعیت مفهوم نظری پرداخت رو این از است. بوده ۳دریدا و

 کرد. خواهیم گیری پی مطالعه این

 فوکو،پیوندقدرتووضعیتموجود

 وضعیت مفهوم از آید، می حساب به او ی فلسفه اصلی ی شاخصه که قدرت با پیوند در فوکو

 از فوکویی برداشت باب  در هایی پژوهش و مطالعات خاص، طور به است. کرده استفاده کنونی

 که است کرده اذعان (1۹۹۶) کلین است. شده انجام آن حامی آموزشی نظام و «موجود وضعیت»

 مورد در مخالفت تا شود می داده قدرت این عقالنی،  آگاهی سطح در دانشجویان، به»

 که اثری در تعمق با حال، این با اما کنند. علنی را نویسی مقاله و علمی های نوشتار دهی سازمان

 است، توانسته حدی چه تا موجود وضعیت که کرد درک توان می است داشته هایی مجادله چنین

 (۳۸0 :1۹۹۶ )کلین، اندازد. بی جا را خود موثری شکل به

 سیستم درون در را هایی نقد چنین ی زهاجا حتی که افرادی جایگاه که ست معنا بدان این

 است. موجود وضعیت تغییر بدون و دقیق ی ادامه به وابسته کنند، می پیدا موجود

                                                           
1 Reflexive 

2 M. Foucault 

3 J. Derrida 
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 بر برزیل آموزشی نظام از عمیق ی مطالعه و بررسی یک در نیز (2020) همکاران و پریتو

 است. کرده گیری اندازه را آموزشی نظام در قدرت ی مداخله از سطح شش فوکو، نظریات مبنای

 قابلیت مقابل در موجود وضعیت پایایی (۷ :2020) پریتو برای بررسی مورد سطح ترین عمیق

 است. موجود وضعیت انتقال

 نظام یک که است واکنشی فوکو توسط شده تعریف «موجود وضعیت» از بریتو برداشت

 به فرهنگی سنتی امنظ سطح در چه دولتی سطح در چه آن گزاران کار و کنان کار یا آموزشی،

 ها واکنش این چه هر )همان( دهد. می نشان ای زمینه هر در خود کنترل از خارج های آوری نو

 دارد. تری پایدار وضعیت آن از گرفته نشئت قدرت و تر برجا پا موجود وضعیت باشد، تر صلب

 قدرت میدان از استقالل بر تأکید با ها آوری نو ورود که است ضروری اینجا نکته این دانستن

 قدرت موجود وضعیت وگرنه است. موجود وضعیت در دگرگونی به شبیه چیزی ی دهنده نشان

 همکاران، و )بریتو «بازاری ارتباطات حفظ و بازار با پیوند و گذاری قانون» با اتفاقا را خود

 کند. می تر مستحکم و تر قوی را خود (14 :2020

 سنجی امکان ارزش دارای فوکو، مفاهیم از شده ملیاتیع و عینی های برداشت این به اشاره 

 از واسطه بی استخراج اما است. رو پیش ی مطالعه در رویکردی چنین از استفاده سنجی اعتبار و

 بوردیو، تا فوکو از موجود وضعیت مفهوم تحول و توسعه سیر بررسی و فوکو، انتزاعی مفاهیم

 اینجا این بنابر دهد. می قرار اختیار در را ریبهت ی شده سازی بومی و اختصاصی های شاخص

 پردازیم. می موجود وضعیت باب در فوکو نظریات به مستقیما

 نسبت به های تحلیل و پردازش قابل انسانی علوم های حوزه تمام در آنچه است معتقد فوکو

 و اریخت از آیند. می حساب به آن کلی مفهوم در قدرت از «غیر» هایی پدیدار است؛ شده کمی

 سنجش برای ابزاری اما شناسی. نشانه و زبانی تحلیل و تجزیه و شناسی زبان تا گرفته اقتصاد

 پی از شده ساخته روابط در قدرت از موجود های ساختار آنچه مگر ندارد وجود «قدرت» خود

 «هست چنانچه وضعیت،» فوکو که است چیزی همان واقع در این که دهند؛ می دست به ها آن

 الزم گستردگی که است چیزی همان این (۳2۷ :2001 هرلی، و فابیون فوکو، )هرو، امد.ن می

 داد. خواهد دست به قدرت از مشخص تعریف یک در را قدرت مختلف ابعاد بررسی برای

 خودآگاه فرد همان یا سوژه «انگاری چیز» فوکو، منظر از که موجود وضعیت با آن پیوند و قدرت

 مان()ه است. اراده دارای
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 حال پیرامونی وضعیت از تاریخی آگاهی نیازمند» قدرت، از کلی مفهوم این شناسایی

 )همان(. «است مان حاضر

 قدرت مناسبات این که دارد همگانی و کلی موضوعیت چنان فوکو، دید از موجود وضعیت

 ناسازگار های کار و ساز او نیست. خاصی ژئوپولتیک وضعیت به فروکاهش قابل آن در

 عقالنیت در که داند می هایی ابزار و ها ایده» همان ارز هم حتی را فاشیستی سیاسی های تقدر

 دانستن عقالنی این بنابر داند. می (۳2۸ )همان: «رود می کار  به نیز …غربی[ ]جوامع سیاسی

 برای فوکو آغاز ی نقطه کاهد. نمی فوکو دیدگاه از قدرت با آن پیوند از چیزی موجود وضعیت

 و منطقی چیز همه که است موجود وضعیت ثابت ی نقطه از شروع واقع در قدرت فتعری

 پیوند موجود وضعیت را، قدرت وجود ازای به ما مقاومت ارزی هم او رسد. می نظر به معقول

 ]وضعیت آن، منطق داخلیِ روابط منظر از قدرت تحلیل بجای» کند. می تعریف قدرت با خورده

 (۳2۹ )همان: «.طلبد می را 1آنتیگونیستی های استراتژی خالل از آن اتمناسب های تحلیل موجود[

 در والدین قدرت مثل چیزی دارد. وجود آن ضد بر که هایی امکان مقابل در موجود وضعیت

 )همان( مردم. زیست های روش مقابل در دولت یا فرزندان مقابل

 است: فوکو نظر از کالن های ویژگی برخی دارای دیدگاه این با موجود وضعیت

 به محدود آنها» است. محلی( وضعیت مقابل )در جهانی انتقال و تبدیل قابل موجود وضعیت -1

 «نیستند. سیاسی یا اقتصادی نظام از خاصی صورت

 طرفی از» است. وجهی چند و پیچیده گنگ، بسیار فردی زیست وضعیت برابر در  آن موضع -2

 شدن تنها موجب که را ای نکته هر و گیرند می نظر در فرض پیش را بودن متفاوت حق ها آن

 انسان به است ممکن که اصولی تمامی به دیگر، طرف از اما کنند. می تأکید را شود افراد

 کنند، می قطع دیگران با را انسان ارتباطات تمام کنند. می حمله بدهد؛ فردی ]هویت[

 رها خودشان ی عهده به تنهایی به تا کنند می مجبور را افراد و پاشند می هم از را اجتماعات

 «.زنند می گره تنها فردی هویت به مقید و محدود طرزی به را او و شوند

 حکمرانی» علیه مشکالتی ها آن بلکه نیستند، «فردیت» نفع یا ضد بر صرفا مشکالت این»

 «هستند. گرایی فرد وکنترل

                                                           
1 Antagonist 
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 است. موجود وضعیت از مهمی قسم 1دانش مسلط الگوی کنش، سطح ترین عالی در -۳

 ما فردی هویت که است ایدئولوژیکی و اقتصادی کالن نظام در موجود خشونت آن نمود و -4

 قلمداد مردود را «هستیم کسی چه» پرسش به پرداخت برای عملی و علمی اقدام گونه هر یا

 (۳۳1-۳۳0 )همان: کند. می

 های ساختار در نوین سیاسی نظام در قدرت ی محدوده با موجود وضعیت مستقیم ی رابطه

 از خاصی ی طبقه و گروه …منافع به صرف توجه» بجز چیزی منظر، این از جهانی گوناگون

 به موضوع این (۳۳2 )همان: نیست[. جغرافیایی/سیاسی ی محدوده آن در ]ساکن شهروندان

 جودمو وضعیت در قدرت دستگاه توسط خودی خودی/غیر های ایده سازی پیاده مند نیاز شدت

 ضروری موجود وضع توسط قدرت اعمال برای «دیگری» عنوان به چیزی زدودن این بنابر است.

 (۳40 )همان: است.

 بسیار را موجود همیشگی وضعیت افتادن جا فوکو که است قدرتی مناسبات چنین خالل در

 برای ییها العمل دستور رسمی طور به و داند می ممکن اجتماعی مند نهاد ساختارهای در و علنی

 کالن نهاد در موجود وضعیت حفظ برای را خودی غیر و خودی های روند از نوع این ساخت بر

 سیاسی ادبیات از صورتی» به نیاز منظور این به دهد. می قرار شناسایی مورد اجتماعی سیاسی

 و حفظ چگونگی شهری، ساختار چگونگی اجتماعی، نظم چگونگی ی کننده تعیین که است

 از جستن دوری گیر، همه و فراگیر امور از جستن دوری همچون اعمالی و موجود نظم بقای

 باشند. مثبت اموری عنوان به «… و کشی سر

 یآموزشووضعیتموجوددریدا؛فلسفه

 و تحلیل روند این ی ادامه توان می فوکو، توسط قدرت ساخت به موجود وضعیت الصاق از پس

 ی نقطه گرفت. پی تر عینی آموزشیِ مفاهیم به آن کردن نزدیک و دریدا های کار در را آن تعریف

 هگل که جایی داد. قرار هگل از دریدا برداشت در توان می را تحلیل از سطح این در آغازین

 برابر در خود واقعیت تمام با هست آنچه دهد. می توسعه را «خود برای» و «خود در» مفاهیم

 از فرآیند این است. دائمی بدیل موجود وضع مقابل در که ظرفیتی عنوان به باشد تواند می آنچه

                                                           
1 Dominant knowledge 
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 عزیمت ی نقطه عنوان به دریدا که شود حاصل تواند می «کمالی و تمام آگاهی خود» خالل

 (۵ :2014 )تورشتینسون، گیرد. می نظر در موجود وضعیت با مواجهه

 طیف قطب کی عنوان به دیالکتیکی ی رابطه چنین از موجود وضعیت دارد باور دریدا

 تکمیل حال زمان در را خودش هیچگاه سوژه، و ابژه یگانگی» آورد. می  بر سر موجود منطقی

 بیرونی و درونی امر میان ابژه، و سوژه میان صلح و سازگاری این واقعیت، در بلکه بیند. نمی

 اریسازگ اما است، کرده بازتاب را خود گانه[ ]دو این است. دادن[ ]رخ انتظار در همواره

 (220-21۹ :1۹۸۶ )دریدا، «نیست. نظر[ ]مد سازگاری خود وجه هیچ به شده داده نمایش

 واقعیتی به ارجاع و سازی دیگری شاخص بر او تأکیید بر مبنی فوکو، مورد در پیشتر آنچه

 گردد. می تر واضح فوکو از دریدا خوانش این در شد؛ مطرح  موجود، وضعیت دوام برای بیرونی

 آنچه هر –داند می کاری چنین منطق درک، فرآیند در را 2حق امر جای به 1واقع امر زدن جا هگل

 در واقع[ ]امر درک اگر فقط گویی…» (۷ :2014 )تورشتینسون، است. حقیقی است، واقعی

 این از است. شده طی شناخت برای صحیح راه (4۷ :1۹۷۷ )هگل، «…باشد حق امر طرف همان

 به نیل بجای باشیم، کرده شروع حق امر از خارج ای نقطه از ار شناخت فرآیند ما اگر رو،

 و جست تا هستیم واقعیت به نیل و خطا از جستن دوری به زدن دست حال در واقع در حقیقت

 (۷ :2014 )تورشتینسون، (4۷ :1۹۷۷ )هگل، حق. ذات جوی

 ی محدوده در قعوا امر به تقلیل قابل که هگلی های گانه دو میان ی فاصله اینجا، از دریدا

 ی بازه این در انتظار این بنابر داند. می «۳اختالف میان» اصالح در زیست ی نقطه را شوند می زمانی

 کند. می فراهم را موجود وضعیت برابر در مقاومت امکان ممکن امر و واقع امر از اختالفی

 که است ای تگیساخ های دوگانه بین موجود فضای همان بشر، برای زیستی فضای (1۵ )همان:

 توسط شده درونی یا دسترس از خارج موجود آل ایده وضعیت یا دیگری و خودی بین ما

 (2۶۵ :200۸ )دیلیون، گردند. می نمایان ما به قدرت

 از دریدا که است «آگاهی خود» مفهوم برداشت پژوهش، این برای توجه قابل ی مسئله

 که است ای عینی امور به مربوط او های تقلیل رو این از گیرد. می عاریت به هگل از خود خوانش

                                                           
1 cognition 

2 absolute 

3 In between differences 
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 قابل آموزش امر خود آخر دست یا استعاره( یا گیری تصمیم )مثل آموزشی های فرآیند در

 ظاهرا های گیری تصمیم تعلیم برای محلی آموزش نظام و مدرسه که چرا هستند. پیگیری

 های استعاره از استفاده با میرس زبانی های ساختار نظام دادن جلوه واقعی همینطور و طرف بی

  (1۹۸۵ )نوویتز، (200۵ )سوکولوف، (200۹ )بوریک، است. فیزیکی

 شروع دانشگاه در علم و فلسفه ی دوگانه ی مسئله از آموزشی، نظام در را مشکل این دریدا

 که چرا باشند. فلسفه موجودیت از دفاع در باید همواره فیلسوفان و اساتید که جایی کند. می

 دیگر بازاری اقتصاد در فلسفه ارزش» و است محور آوری  فن و دارانه سرمایه دنیای امروز یایدن

 «…ندارند ای بالفاصله اقتصادی ارزش که هایی برنامه و ها رشته محبوبیت کاهش «.نیست عیان

 نظر از موجود وضعیت قدرت افزایش موجب فلسفه چون هایی رشته انفعال همراه به همگی

 (2۹۷ :200۹ )بوریک، .است دریدا

 به را محور  نتیجه بررسی او که است وارد منظر این از آموزشی موجود نظم به دریدا نقد

 به منوط را امر این و (2004 )دریدا، داند می مردود آموزش نظام بر حاکم درونی منطق ی واسطه

 )بوریک، «نطقم و حقیقت دانش، برای «نهادی» عنوان به خود موقعیت به دانشگاه اعتراف»

 از حمایت چرخه این شکستن برای را ای رشته بینا علوم تعامل لزوم و داند می (2۹۹ :200۹

 )همان( داند. می قطعی موجود وضعیت

 هایخشونتنمادینبوردیو؛نظریهوشاخص

 تمام» او منظر از است. کرده پیدا ادامه بوردیو در بیشتری صراحت و وضوح با باال، روند ی ادامه

 اجتماعی، سطوح در موجود وضعیت تولید باز ی نتیجه در و تولید منظور به آموزشی سیستم

 دیگر حتی و خود موفقیت روند بوردیو (1۹ :201۷ تامسون، ) «است. فرهنگی و اقتصادی

 خود ی طبقه یا و خانواده از که است یافته ای سرمایه میراث در را نخبه اصطالح به دانشگاهیان

 است. یدهرس ها آن به

 بوردیو که است موضوع این دست، این از هایی پژوهش خوانی هم در دیگر اتکای ی نکته

 از فارغ عنوان هیچ به را آموزشی های نظام پسینی محصوالت طور همین و پیشینی محتوای

 و پروری نخبه اصالت امر ابتدا فرآیندی در او که است رو این از داند. نمی تعصب و پیشینه سوء

 با ها آن ارتباطات و نخبگان خود بررسی را شروع ی نقطه و برد می سوال زیر را نخبگان اتنظر



 
 
 
 
 
 

 21  ...های برتر کشور از نظر خشونت نمادین بندی دانشگاه های خشم؛ رتبه خوشه
 

 تأثیر تحت را موضوع این او اند. شده علمی مشروعیت تولید موجب که داند می هایی ساختار

 است گذاشته «سازی عینی فرآیند سازی عینی» (1۹۹2 )بوردیو، ویتگنشتاین شناسی زبان ی نظریه

 این (140 و 1۳۹ :201۳ )گرین، است. نظر این از علم اهالی خود رفتن بین ذره زیر انخواه و

 مناسبات» با کالن آموزشی نظام آموزش تحت دانشمندان میان موجود روابط بررسی بر تأکید

 این به باید اما (1 :201۹ )گرنفل، آید. می حساب به آموزش شناسی جامعه نوی موج ،«ساختاری

 گرایی ساختار توافق مورد صورت آنچه از متمایز باید ها ساختار این که داشت هتوج نیز نکته

 ی زمینه در شده تولید اصول توامان باید می شناسایی باز این در شوند. شناخته است، سنتی

 بوردیو[ ها]ی ساختار نظریه خالصه، طور به» گرفت. نظر در را انسانی عوامل فردیت و اجتماعی

 برای لبه دو تفحص این مرکزی مفهوم (4 )همان: «است. ساز ساختار هم و هیافت ساختار هم

 پژوهش همین در آن مرکزیت دلیل به و ادامه در که (۵ )همان: است «نمادین خشونت» بوردیو

 است. شده داده شرح تفصیل به نیز

 با ردمنف اجتماعی های عامل پیوند برای بوردیو ابزار که کند می تشریح (2011) اتکینسون

 تقسیم «خانوادگی» و «ساختاری» بخش دو به که است هایی واره عادت همان واقع در ها ساختار

 و آموزشی موسسات و مدارس های مشخصه» اجتماعی های عامل از گری پرسش و است شده

 های خانواده و اعمال و  شده تضمین انتظارات با را ها آن همراهی یا مخالفت چگونگی

 نماید. می مشخص را (۳۳2 :2011 اتکینسون،) «آموزان دانش

 اجتماعی کالن ی نظریه و پرورش و آموزش های پژوهش راه در بوردیو قوت ی نقطه

 با او توامان ارتباط است، داده قرار موضوع این مرکزی پرداز نظریه را او احتماال که مربوطه،

 او فلسفی ی شناسانه تمعرف ی پیشینه همینطور و ها آن حل و تحقیق روش طراحی معضالت

 را اجتماعی علوم از ای گونه بوردیو تر، وسیع معنایی در» (11۷ :201۳ لینگارد، و )راولی است.

 تجربی های داده به نسبت خوبی آگاهی با که ای )نظریه «گرایی نظر» مخالف که است کرده ارائه

 گرایی عمل» و است( نداده قرار باز ها چالش به نسبت را خود و باشد نشده پرداخت

 مسائل که حدی تا سازی پیاده های فن و ها روش با نزدیک ارتباط )همان «شناسانه روش

 گیرد( می نادیده محور دانش مدعیات و داده آوری گرد باب در را شناسانه هستی و شناسانه معرفت

 را آن تماما خود های کار در و دارد تأکید دو این دادن قرار هم کنار به توامان بوردیو «است.

 )همان( است. کرده رعایت
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 ی زمینه در او پیشروی های کار در بوردیو علمی اصلی ی آورده» که است اساس این بر

 های برابری نا و فرهنگ تولید باز که است کالن ای نظریه دادن دست به در تحصیالت و آموزش

 طریق از را ها رابریب نا آن و کند می تشریح پرورش و آموزش نظام طریق از را اجتماعی

 (120 )همان: «سازد. می مشروع پوشی پرده

 که دانشگاهی ی جامعه دست به موجود وضعیت حفظ برای تالش بدیهتا ای، ایده چنین با و

 هر که دهد می نشان او» است. منطقی امری دانند، می خود تسخیر در چنین را موفقیت مسیر

 های میدان تمام نهایت در اما است، عمل حال در مختار خود نسبتا طرزی به میدان هر گرچه

 قدرت وسیع اجتماعی میدان در را موجود وضعیت که شوند می کار به دست جوری اجتماعی

 به الزم حد تا ادامه در که جزئیات به ورود بدون اتفاق این (۳۳ )همان: «کنند. تولید باز و تولید

 های برداشت و ها تلقین و افراد ی خاطره در قیتموف تصویر نمایی باز با شد، خواهد پرداخته آن

 (۳۶ )همان: شود. می ساخته هستند؛ حاضر آن در که محدودی وضعیت از افراد آن شخصی

 سطوح در آموزش گزینش های سامانه حتی که دارد باور همچنان بوردیو راستا، همین در

 آموزش به همگانی سیدستر و آموزشی عدالت ی توسعه شعار با نحوی به معموال که عالی

 مراتب، سلسله اختیار در موجود های موقعیت به خدمت حال در واقع در» اند شده طراحی

 واقع در موضوعات[ ]این …باشد می انتخاب و بندی رتبه و سرمایه ی عادالنه غیر و برابر نا توزیع

 یا آموزان دانش نتخابا آیند فر (۳۷ )همان: «آن. پیشرفت و انتقال تا است جامعه همان تولید باز

 داده نشان دانشگاهی میدان در موجود گروه موفقیت از که مثبتی تصویر به توجه با آموزان دانش

 نظر به عادالنه اند، نداشته هم را میدانی چنین به ورود امکان اصال که کسانی برای باید است، شده

 آموزشی سیستم که آورد  بار هب را توهم این است ممکن دانشجویان شمار افزایش گاهی بیاید.

 شمار افزایش از را ای نتیجه چنین که کسانی برای» است. آموزشی عدالت به خدمت حال در کال

 ورودی اخذ در ها دانشکده کنند می گمان و گیرند می تکمیلی تحصیالت مقاطع دانشجویان کل

 وضعیت مانایی برای پدیداری تفسیر این که است ذکر به الزم دارند، دموکراتیک سازوکاری

 همینطور و محروم های طبقه از موجود نمایی باز کردن معنی بی برای مواقعی در حتی یا موجود

 (22۳ :1۹۹0 )بوردیو، «گیرد. می صورت افراد، پذیرش اجتماعی های ریشه گیر فرا واقعیت

 



 
 
 
 
 
 

 23  ...های برتر کشور از نظر خشونت نمادین بندی دانشگاه های خشم؛ رتبه خوشه
 

 قادرند دیگری زمان هر از بهتر ها دانشگاه و مدارس» گوید: می بوردیو که است منظر این از

 به دست دارد، امکان دموکراتیک های ایدئولوژی با گرفته اخت جوامع در فقط که ای گونه به

 چه آن ]اصلی[ های کرد کار توانند می دیگری چیز هر از بهتر که چرا بزنند. موجود نظم تولید باز

 توزیع جریان در که آموزشی های پدیده سلسله (1۶۷ )همان: «کنند. پنهان را دهند می انجام که

 (۹۹ :1۹۸۸ )بوردیو، آورند. می فراهم را موجود نظم حفظ کنند، می عمل ابزار مانند سرمایه انواع

 تولید رقابت برای ای انگیزه دانشگاهی، پذیرش روند در اجتماعی و فرهنگی الصاقی های سرمایه

 )برومند، کند. می فظح را حاکم نظم که است فرآیندی همان زا درون تولید باز این و کند می

1۳۹۸: 140) 

 فهم که چرا باشد. می هم دانشگاهی مجامع به بوردیو سمت از هشداری مثابه به موضوع این

 به نیز بیرونی های ساختار شناخت سر بر مانعی اما باشد، کننده یاری گاهی شاید گروهی درون

 است. توجیه قابل رو همین از نیز بوردیو تجربی های سازی کمی بر تکیه و آید می حساب

 (2011)بورکی،

 معرفی موجود وضع حفظ مکانیزم عنوان به را هبیتوس و نمادین خشونت مفهوم دو بوردیو

 کند. می

 خشونتنمادین:

 همکاری با و اجتماعی عامل یک بر که است خشونتی همان» نمادین خشونت گوید می بوردیو

 (1۶۷ :1۹۹2 نت،واکوا و )بوردیو «شود. می اعمال خود دستی هم و

 خالف بر که است خشونت از ای گونه واضحا نمادین خشونت » که معناست آن به این

آشکار ندارد. تند و فیزیکی نمودی احتماال که معنی این به نمادین است.نمادین عیان، خشونت

 درک قابل بالفصل و شودفهمیده باید بودن نمادین همین ی واسطه به است.پنهان و نیست

 در سعی و شود می سازی پیادهمندسازوکاروسیستماتیک صورت به نمادین خشونت ست.نی

 این تالش دارد. نمادین به زننده و خام حالت از خشونتشکلتغییر با خشونت اینپوشاندن

 مثل است. محور نهاد و مندساختار است. آن شناساییعدم بر مبنی نمادین خشونت از سیستم

 و ساختاری های ویژگی همین شود. می اعمال بینابینیروابط برقراری در خشونتی نوع هر

 توجه با سرمایه این است. سرمایه جنس از خشونت این است. ساختهعینی کامال را آن نهادی،
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 مقیاس این بنابر باشد. فرهنگی هم واجتماعی هم اقتصادی، هم تواند می بوردیو تعاریف با

 تولید؛باز وانحصار تسلط، قدرت، حفظ برای خشونت این ست.ا اجتماع و جامعه آن عملکردی

 در افرادوضعیت نشانمنطقی ی واسطه به مشروعیت تلقین طریق از بلکه زور، راه از نه اما

 قرار تولید، چون مختلفی های واسطه به و گوناگونصور در خشونت این شود. می اعمال جامعه

 بدهی ایجاد و اهدایی مدارک سازی معتبر و رسمیت لم،ع مقابل در دانش ترویج مالکیت، هدیه،

 )برومند، «شوند. می پیاده و شناسایی افراد در اجباریتعهدات ازای به بدهکاری احساس حتی یا

1۳۹۸: 2۸-2۹) 

 هبیتوس:

 نهادینه عادات از یافته ساخت های ساختار انتقال، قابل و پایدار تمایالت از دستگاهی» هبیتوس،

 ی مجموعه که اصولی مثابه به یعنی کند. می عمل دهنده ساخت های ساختار عنوان به که شده

 که ای خروجی ی واسطه به صرفا که دهند می سازمان نحوی به را ]ما[ های نمایی باز و اعمال

 به دستی چیره نمایش بدون یا و آگاهانه گیری هدف یک دادن قرار فرض پیش بدون و دارند

 که آن بدون که ]هایی کنش[ اند. شده گرفته کار به عملی طور به ها آن از استفاده راه در خصوصی

 به توانند می آنها .شدند »عادی« و »سازی عادی« عمال باشند، روشی هیچ از پیروی ی نتیجه

 در یکدیگر با باشند، فاعل یک ی یافته سازمان های کنش محصول که آن بدون انباشتی طرزی

 (۵۳ :1۹۹0 وردیو،)ب ».باشند کامل هماهنگی

 نمادین خشونت که است میدانی در جاری منطق » مفهوم این پذیر انطباق و کارکردی تفسیر

 اجتماعی مقیاس در حتمی طور به اما فرد، و عامل ی واسطه به منطق این شود. پیاده آن در باید

 به نرسید برای مردم که یافت هاییاستراتژی در توان می را هبیتوس گردد. می اعمال

 سطح در تا کند می ایجاب پدیده این وارگی عادت خاصیت برند. می کار به دلخواه هایموقعیت

 باید دارد عادتی ماهیت که دلیل این به مجددا باشد. یکسان و مشترک فعالیتی به تبدیل اجتماعی

 ادتع که چرا کند، جلوه نیز معقول باید اما همزمان باشد. شده درونی فرهنگ طریق از حتما

 متفاوتی های صورت ها طراحی این است. طراحی دارای ظاهرا رو این از ندارد. مثبتی بازخورد

 دست به اطراف شرایط از که است درکی و دریافت کدام هر شروع ی نقطه اما گیرند. می هم به

 و دهد وفق را خود تا دهد می نشان خود از اعمالی و رفتار ها آن با برخورد در جامعه و آید می
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 بازی مثل مشخصی نا های ساختار طریق از معموال ها برخورد این بردارد. گام موفقیت سوی به یا

 به افتاده جا واره عادت این اینکه برای آیند. می پدید خواسته نا و خواسته اجتماعی هاینقش یا و

 عادت تواند می تاریخی ی سابقه است. تاریخی ی پشتوانه و انباشتی های فعالیت به نیاز برسد نظر

 خود به اصل صورت حتی شرایط از برخی در و مناسک حالت حتی و دهد جلوه معقول را

 تفاوت که است هبیتوس همین و است طبقه آن خود به مربوط طبقه هر ی واره عادت بگیرد.

 (۳0 :1۳۹۸ )برومند، «بخشد. می قوام و شود می باعث را اجتماعی

 از هایی شاخص معرفی به دست (1۹۹0) تولید باز کتاب در بوردیو مفاهیم، این ی پایه بر

 ساز و نمادین خشونت ی شده سازی کمی های داده استخراج مبنی که است زده نمادین خشونت

  است. زده موجود نظم داشتن نگه زنده برای هبیتوس کار و

 تربیتیهایکنش

 های کنش نیست. یبشر مشترک معنای در زور اعمال به مربوط اصوال نمادین خشونت  

 موارد آموزشی، و تربیتی روابط طریق از که کند می تولید را نمادینی های مشخصه پرورشی

 (۷ )همان: کند. می تحمیل را خود نظر مد

 و هستند جوامع به مختص این بنابر هستند. اجتماعی شرایط حاصل تربیتی، های کنش 

 )همان( ندارند. کلی صورت

 مستقیم، غیر طرزی به» که کنند می پیدا را باال دست تربیتی یها کنش از دسته آن همیشه 

 )همان( کند می «…مسلط اجتماعی طبقات و ها گروه … منافع به را خدمت بیشترین

 تربیتی، های کنش های نخ سر گیری پی است. ها شاخصه این ترین مهم از یکی اخیر مورد

 که است کرده بیان بوردیو دارند. قیمیمست غیر اما ملموس نمایی باز قدرت روابط در معموال

 نمادین و قدرت روابط ساختار در که وزنی مبنای بر آموزشی و تربیتی های بنگاه نمادین قدرت»

 که خدماتی به مستقیم طور به تربیتی های کنش دوام بنابراین )همان( «.…شود می تعریف دارند،

 دارد. بستگی کنند می ارائه مسلط ی طبقه برای

 خشونت نیز دارند خود همراه هایی محدودیت همواره که لحاظ این از تربیتی ایه کنش 

 این به و کنند القا را خاصی مفروضات و معانی باید می که چرا شوند. می محسوب نمادین

 (۸ کرد.)همان: خواهند عمل انتخابی بهانه،
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 را ها آن توان نمی که آیند می حساب به نمادین خشونت آنجایی از ها فرض پیش و معانی این 

 )همان( کرد. استنتاج شمول جهان حقایقی یا اصول از

 فضایی و شرایط به نسبت ها فرض پیش و معانی این شد، ذکر هم این از پیش که طور همان

 در باید این بنابر کند. می پیدا واکنشی حالتی دارند، اجتماعی زیست آن در اجتماعی عوامل که

 با احتماال بوردیو نیستند. دلبخواهی هم خیلی «دلبخواه های انتخاب» از ما برداشت که داشت نظر

 محیط آن در که ریاضی ی عمده مکاتب و فرانسه در ریاضی آگاهی از ناشی بیشتر که نگاهی

 کند. می تأکید 2قید بی اجزای و سامانه یک 1دلخواه اجزای میان تفاوت به اند، کرده پیدا رشد

 و منطقی مفهوم در خصوصا شود، می موجود دلبخواه های ابانتخ از صحبت وقتی )همان(

 در که کنند می حمل را قیودی و ها ویژگی خود همراه کار خود طور به ما های انتخاب آن، ریاضی

 در پیش از که ثابت مناسباتی درون تماما فضا آن از جزء هر میان ارتباطات دارد. وجود فضا آن

 انتخاب در بندی و قید بی خالف بر کامال امر این خب و شود. می انجام است شده مقرر فضا

 اینجا؛ از است.

 که است محیطی شرایط به بسته شناختی جامعه منطق با ها فرض پیش و معانی این انتخاب 

 ساخته. ای معانی چنین با را فرهنگی

 ای بالفاصله پاسخ همواره اجتماعی عامل و فرد جامعه، به مراجعه با که گفت توان می پس

 این که داد خواهد انجام را هایی انتخاب و کرد خواهد پیدا معانی و ها فرض پیش این برای

 هیچ حال عین در )اما سازند می را فرهنگ که هایی انتخاب» کند. می تولید باز دوباره را فرهنگ

 )همان( .«…است( نیاورده وجود به را ها انتخاب این اجتماعی عوامل و افراد این از کس

 ارتباط مفروضات و معانی تحمیل امر در پرورشی های کنش آزادی و دلبخواهی ی درجه ینا 

 آن در ها کنش این که دارد فرهنگی همان بودن دلبخواهی و آزادی ی درجه با مستقیم

 (۹ )همان: اند. یافته موجودیت

 چنگ نتاجاست قابل غیر اصولی به که ندارد وجود جهان در تربیتی کنش هیچ بوردیو، نظر از

 است. بوده اقتدار نوعی تأثیر تحت همواره شمول جهان اصول آغازین ی نقطه اقل حد باشد. نزده

 تربیتی کنش ی واسطه به است، بوده مشاهده از دور و ابتدایی بسیار اقتدار این که دلیل این به اما

                                                           
1 Arbitrary 

2 gratuitous 
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 و زور میان ای قطهن در همواره تربیتی کنش که شود می نتیجه چنین اینجا از» گردد. می پوشیده

 (10 )همان: «.است ایستاده منطق

 در که دلبخواهی ظاهر به های انتخاب که کرد خالصه چنین توان می را سطح این این بنابر

 ها انتخاب این که اجتماعی شرایط و فضا واقعیت دلیل به دهند، می رخ تربیتی های کنش گیرودار

 شرایط و فضا مفروضات و معانی از خارج های گیویژ توانند نمی گیرد، می انجام آن درون از

 به هایی واکنش ها، انتخاب این که دلیل همین به مجددا طرفی، از کنند. حمل خود با را اجتماعی

 کارکرد دارای اجتماع با فرد ی مواجه در خاص طور به هستند، اجتماعی فضای و شرایط همین

 فرهنگ انباشتی طور به که را اجتماعی رایطش همین کارکرد، این آنکه حال آیند. می نظر به

 صورت به نیز شرایط شد. خواهند شرایط همین تولید باز موجب و کند می تقویت نامیم می

 تحمیل جامعه به فرهنگی صفر ی نقطه در قدرت مراکز که شوند می مربوط اصولی به گشتی باز

 دارد. می نگه ثابت و بخشد می قوام را قدرت روابط همین واقع در تولید زبا این پس است. کرده

 و فرهنگی و اجتماعی امور به را سرمایه مفهوم (1۹۸۶) بوردیو که موضوع این به توجه با

 های سرمایه منظر از خاصه قدرت روابط در تربیتی های کنش است، داده توسیع نیز نمادین

 نگه ثابت را هایی سرمایه چنین توزیع که چرا گیرند. می قرار توجه مورد فرهنگی و اجتماعی

 (11-10 )همان: دارند. می

 مشخص جا بدین تا است. آن بودن پنهانی نمادین، خشونت بحث در اهمیت حائز موضوع

 آن و عیان خشونت از خبری شد اشاره آن به که زور از استفاده ی اولیه ی نقطه جز به که است

 خاصیت که گرفت نتیجه توان می استدالل این با نیست. آموزشی های شکن ی واسطه به هم

 فراموشی ایجاد در توانایی باشند، داشته واسط این عنوان به باید تربیتی های کنش که دیگری

 و است بوده موجود معانی همین همیشه گویی است. تاریخ تحریف و تحدید حتی یا جمعی

 (۹ )همان: بود. خواهد

 یآموزشاقتدار

 های موسسه و ها سازمان و معلمان و دبیران به نیاز وضوح به تربیتی، های کنش سازی پیاده برای

 دیگر آموزشی، نوین های شیوه خالل که برسد نظر به چنین این است ممکن است. آموزشی
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 باشد. نمی نمادین خشونت مثابه به تربیتی های کنش تحمیل ی الزمه عنوان به اقتدار از خبری

 داند. می تربیت از سطح این اساسی ی الزمه را اقتدار و داند می منتفی را موضوع این یوبورد

 آشکار را خود بودن آمیز خشونت واقعیت خود، روش در بخواهند که تربیتی های کنش»

 تخریب خود حقیقت[، ]در کند، نابود را خود عامالن تربیتی اقتدار های پایه نتیجه در و سازند

 مطرح جدیدی صورت در اپیمنیدس دروغگو پارادوکس صورت این غیر در بود. خواهند

 فرآیندی تحصیل و گویم نمی دروغ شما به من که کرد خواهید قبول شما یا شد: خواهد

 یا کنید؛ باور را من حرف توانید نمی پس نیست، مشروع شما به من تدریس و است بار خشونت

 رو این از پس است، مشروع من تدریس و گویم یم دروغ من که کنید می فکر دیگر، حالت در

 (12 )همان: «کنید باور تحصیالت بودن آمیز خشونت بر مبنی مرا حرف توانید نمی هنوز شما

 پوشش لوای در را خود نمادین خشونت اعمال برای قدرتی ابزار عنوان به آموزشی اقتدار 

 های کنش تحمیل در مشروع و محق عنصری عنوان به خشونت از نوع این شناسایی قابل غیر

 (1۳ )همان: کند. می معرفی تربیتی

 جامعه درون در اجتماعی های قرداد که است ای تاریخی سازی درونی حاوی موضوع این

 که است شده خالصه ظرافت این در شاخص این ویژگی تمام (14 )همان: اند. کرده وضع

 ی طبقه چشم در ممکن جای تا شیپرو و آموزش نوع چنین بودن تحمیلی تلخ و عیان حقیقت

 تحت ی جامعه در موجود های بازار در ممکن های گزینه تمام دیگر سوی از و نزند تسلط تحت

 عرضه را گزینه همین صرفا واحد صورتی به غیره( و مصرف بازار یا کار بازار )مثل تسلط

 )همان( بدارند.

 تربیتی های کنش گیرد، می شکل طتسل تحت ی طبقه و آموزشی اقتدار میان که قدرتی روابط 

 (1۵ )همان: دهند. می جلوه مشروع و بدیهی را ها آن سازی پیاده و قبل سطح

 مستقیم طور به آموزشی سیستم ی بدنه در را خشونت از صورتی اجتماعی عوامل رو این از

 کنند می بانتخا را خود دلبخواه فرهنگی ی سامانه اختیار روی از ظاهرا ها آن کنند. نمی احساس

 است. موجود تربیتی کنش نوع یک همین شامل قضا از که

 صورت به توجه عدم و توجه ابزار گیری بکار قدرت، روابط از نوع این مظاهر از یکی

 یا آموزشی های رفتار به واکنش در آموزان دانش به نسبت و دبیران توسط انتخابی و متناوب

 (1۷ )همان: است. کرده نیز ها آن به ای اشاره بوردیو است آنان تربیتی
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 به منتهی های موقعیت آوردن دست به سر بر شده، گرفته شکل مشروع ساختار این درون در 

 )همان( گردد. می برگزار رقابت آشکار یا پنهان قدرت روابط

 است. اساسی 1«کند نمی تقسیم را قدرت او» عمومی تعبیر همان به توجه با رقابت این

 وجود با که داد قرار نظر مد را نکته این باید (1۸ )همان: «.است اپذیرن تقسیم مشروعیت…»

 اشغال و مشروعیت سر بر گرفته  شکل های رقابت در رویکردی یا روشی های تفاوت

 از قدرت اصلی میدان تأثیر و قدرت سر بر رقابت اصل اما میدان، هر در قدرت های موقعیت

 (1۹-1۸ )همان: است. انکار لقاب غیر نزاع مورد های میدان بر بیرون

 به تقلیل قابل آموزش، تحت اجتماعی عوامل و تربیتی اقتدار عوامل بین شده ایجاد ارتباط 

 نیست. سازمانی صرف ارتباطات

 و 2مانو آثار در البته و است، شناسایی قابل نیز ایرانیان عرفی مکالمات در معموال که آنچه

 حداقل و عاطفی ای رابطه دبیران است. برداشتی چنین مبنای است، شده اشاره ها آن به نیز ۳فروید

 است عباراتی جمله آن از مادرانه و پدرانه محبت کنند. می برقرار آموزان دانش با والدین قالب در

 (20-1۹ )همان: برند. می کار به بسیار خود درسی های کالس سر دبیران که

 را خود لزوم گیرد، می شکل آموزش مورد عوامل و آموزشی اقتدار عوامل بین که ای رابطه 

 تربیتی و آموزشی اقتدار و تربیتی های کنش چنین وجود که هستند ای بیرونی شرایط دار وام

 (20)همان: طلبد می ها آن به پاسخ برای را

 آموزشی های قیاس سر بر که هایی رقابت توان می حالت ترین ساده در را بیرونی شرایط این

 گرفت. نظر در گردد می برگزار آموزشی های موقعیت یا

 شود، منتقل باید که ای  تربیتی کنش پیام اساس بر دقیقا تربیتی اقتدار عوامل ظرفیت و کیفیت 

 گرفته نظر در کار و ساز این سنجش برای نیز ای اجتماعی های شاخص و گردد می تنظیم

 )همان( است. شده
 و قطعی و مشروع آموزش تحت اجتماعی املعو به انتقال مورد آموزشی و تربیتی اطالعات 

 (24 و 21 )همان: شوند. می تلقی وچرا چون بی

                                                           
1 Lord of The Rings Triology 
2 Mannu 
3 Frued 
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 اقتدار توسط و مقصود تربیتی های کنش آموزشی محتوای از خارج آموزشی های محتوا 

 کامال خود آموزشی محتوای عوض در و شوند می ارزش بی و تقبیح کامال نظر مورد تربیتی

 (22 )همان: گردد. می ستایش

 (2۶ )همان: گردد. می تنفیذ و منتقل شدیدا تربیتی عوامل از برخی به نظر مد تربیتی اقتدار 

 گزاران کار از برخی زیاد و تأمل قابل ی وجهه و اقتدار تفاوت در را موضوع این توان می

 کرد. مشاهده تربیتی های کنش اصلی ی بدنه به نسبت آموزشی

 از شده ارائه خوانش و محتوا برای ای سختانه سر های محدودیت اما شده تنفیذ اقتدار این 

 (2۷ )همان: دارد. تربیتی های کنش

 تربیتی های کنش از سرپیچی یا پرورشی اقتدار پیشنهادی راه در موفقیت عدم های هزینه 

 )همان( دارد. اجتماع آن در موجود های بازار و جامعه توسط بسیاری نمادین بار افتاده، جا

 فرهنگی یا اجتماعی شرایط به واکنش در نمادین خشونت است، شده تکرار ها ارب که همانطور

 های میدان نیاز مورد تربیتی های کنش های کاکرد که است منطقی کامال این بنابر کند. می عمل

 (2۸ )همان: باشد. داشته سازگاری بازار های نیاز با کامال قدرت،

 مربوط تربیتی های کنش مشروعیت ذیرشپ تولیدی، باز ی چرخه مدت طوالنی ی ادامه 

 (2۹ )همان: کند. می تر ساده را نمادین خشونت

 تربیتی اقتدار عوامل پذیرش به بستگی تربیتی های کنش در پنهان نمادین خشونت پذیرش 

 است. اجتماعی عوامل توسط آن های آموزه بر تسلط میزان طور همین و غیره( و )دبیران

 (۳0 )همان:

 تیتربیهایکار

 این دارد. سازی پیاده برای بستری و ابزار به نیاز گردید، معرفی قبلی سطح در که هایی شاخص

 خود با تربیتی، های کنش» گردند. می فراهم هبیتوس ی واسطه به و تربیتی های کار سطح در ابزار

 لطو به کافی زمان مدت که سازی درونی روند مجموعه دارند. همراه به را تربیتی های کار

 محصول—هبیتوس همان یعنی این و کند تولید را مدتی بلند های تالش و تمرینات تا انجامد بی

 پس را خود ساختن دائمی قابلیت که مفروضی و دلخواه فرهنگی ی مجموعه اصول سازی درونی
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 و سازی پیاده در سازی درونی قابلیت نتیجه در و باشد داشته تربیتی های کنش ]مستقیم[ اتمام از

 (۳1 )همان: «کند پیدا نیز را دلبخواه ]فرهنگ[ این اصول جرایا

 است معتقد بوردیو که شد اشاره تر پیش کند. می بازی را مهمی نقش تاریخ راستا، این در

 سازی پیاده است. جامعه یک در نمادین خشونت اعمال ملزومات از تاریخ تحریف یا فراموشی

 صفر ی نقطه از آنچه تمام که دارد را توانایی این ،طوالنی زمان یک طی در هبیتوس تکرار پر

 قالب در را نمادین خشونت هبیتوس، ببرد. بین از را است داشته وجود قبل به نمادین خشونت

 زند. می جا تاریخی حقیقت یک

 اعمالی و رفتار تولید به منجر که پایایی شود. می مشخص آن پایایی زمان با هبیتوس کیفیت 

 (۳۳ )همان: باشد. داشته مفروض و دلبخواه فرهنگ با را کامل زگاریسا که شوند  می

 به مربوط های زمینه تمامی در را آن بتوان که باشد برخوردار کلیتی چنان از باید هبیتوس، 

 (۳4 و ۳۳ )همان: ساخت. منتقل و بست کار به تربیتی های کنش

 باید تربیتی، های کنش در نظر دم تربیتی های کار که گرفت نتیجه توان می ها شاخصه این از 

 آن سازی پیاده مدت طوالنی های دوره ها آن مبنای بر بتوان تا شوند تعریف مشروع و رسمی

 (۳4 )همان: کرد. تحمیل نظر مد اجتماع بر را

 دارای باید دارد، کار و سر مفروض و دلبخواه فرهنگ با مستقیما هبیتوس که آنجا از 

 «عینی» طوری به را «فرهنگی انسان» بتوان آن ی نتیجه ی واسطه به که باشد ای ویژگی

 داد. تشخیص

 فیزیکی نیروی هیچ به نیاز شد، اشاره آن به اینجا تا که هایی شاخص ی واسطه به هبیتوس 

 تربیتی های کار» ندارد. مربوطه تربیتی های کنش تحمیل برای زوری و اجبار و خارجی

 (۳۶ ان:هم«)است. فیزیکی قیود برای جایگزینی

 کند. تبلیغ و تولید را خود موفق کنندگان مصرف باید خود، دادن نشان مشروع برای هبیتوس 

 (۳۷ )همان:

 که ای اخالقی و فکری های مبنا تا هستند تالش در بیشتر و بیشتر چه هر تربیتی های کار 

 یا و ودمحد ممکن جای تا را کند ارائه مفروض دلبخواه فرهنگ از متفاوتی تصویر تواند می

 (40 )همان: کند. می حذف
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 وسیع  طیف در گوناگونی تمام معموال تربیتی، های سامانه خالل در شده ارائه محتوای

 چیزی آموزشی، های سیستم های خروجی معموال گیرد. نمی بر در را فلسفی و ذهنی های ایده

 مورد در ضوعمو این دانند. نمی را ای زمینه هر در درسی های سرفصل محتوای از بیشتر

 است. صادق قاعدتا نیز آموزش مورد فلسفی متفاوت های رویکرد و آموزشی اخالقیات

 کار به هبیتوس تولید فرآیند در دوباره را موفق افراد هبیتوس، ی واسطه به تربیتی های کار 

 و سانسور خود حالتی طرد این کند. می طرد فرآیند این در را موفق غیر افراد و گیرد می

 (41 )همان: کند. می پیدا نیز انظباطی خود

 خودی به نیز تربیتی  کنش این در موفق نا افراد های عادت بودن مشروع نا فرآیند، این حین در 

 )همان( گردد. می اثبات خود

 که شود می استفاده و یاد کسانی عنوان به تربیتی، های کار های هبیتوس انجام در موفق افراد از

 به رو این از کنند. منتقل دیگران به تربیتی رسمی اقتدار قالب در را خود تجربیات توانند می

 تکرار از پس شوند. می طرد تربیتی و آموزشی ی سامانه این از موفق نا افراد کار، خود صورتی

 افراد از کسی گردد. می درونی و شده خارج خود رسمی حالت از طرد این موضوع، این تاریخی

 داشت. نخواهد آموزشی های سامانه در را موفق افراد نظر مورد های موقعیت ادعای جرأت موفق نا

 مقدماتی تربیتی های کار و تربیتی های کنش با مربوطه هبیتوس و تربیتی های کار کار و ساز 

 (4۳ )همان: گردد. می آغاز و پشتیبانی خانواده( )مثل
 تفاوت ثانویه تربیتی های کار و مقدماتی تربیتی های کار و هبیتوس اجرای صورت بین باید 

 )همان( باشد. داشته وجود

—است یکسان ثانویه سطح در چه و مقدماتی سطح در چه هبیتوس کار و ساز که این با

 اما—عامالن دیگر با مقایسه و شده تعیین های معیار با تالقی اساس بر تربیتی های کنش در مثال

 صور از کامال مقدماتی از تر باال سطوح در آن صوری حالت توجه، جلب و جذابیت ایجاد برای

 قابل «فرهنگ صنعت» از استعاره با بوردیو نظر از موضوع این است. متفاوت مقدماتی حاالت

 (44 )همان: است. توجیه

 اجتماعات و طبقات خدمت در مسلط تربیتی های کنش به مربوط هبیتوس و تربیتی های کار 

 های کار با خوانی هم نیز آن به مربوط های نیاز پیش است، جامعه مسلط و قدرت دارای

 (4۵ )همان: دارد. ها طبقه همان مقدماتی های هبیتوس و تربیتی
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 صرفا امر این که دارد نمادین حاذقی و استادی به نیاز جامعه، بر مسلط هبیتوس در شدن وارد 

 (4۶ )همان: است. یابی دست قابل هبیتوس تاریخی تولید باز و زمانی ممارست و تمرین با

 تولیدی باز آن ی واسطه به و تصدیق -خود ماهیت بر است دیگری تأکیید هم باز موضوع این

 هبیتوس. کار خود

 آموزشیسیستم

 خود قبلی سطح برای سطح، هر وجود لزوم تربیتی، های کار تا تربیتی های کنش از ترتیب، به

 های کنش برای هدفی تا شوند می سازی پیاده هبیتوس قالب در که تربیتی های کار شد. داده شرح

 منظور به تربیتی های کار این یابند. می انتقال آموزشی اقتدار عوامل ی واسطه به باشند، تربیتی

 سیستم نام به نهادی—دارد نهاد یک به نیاز خود سرتاسری سازی پیاده و سازی استاندارد

 وجود که کند تولید باز و تولید را دینیبنیا شرایط باید درستش، معنای در نهاد این …» آموزشی.

 و سازی درونی ضروری های کارکرد انجام برای هم سیستم( تولید باز )یعنی پایداریشان و

 وجود قبل از که مفروضی فرهنگ تولیدی باز های کرد کار ارضای برای هم و سازی فرهنگ

 (۵4 )همان: «.است ضروری…دارد

 دیگر تا کند عمل آموزشی سیستم و نهاد اجرایی بازوی عنوان به باید مدارس که جا آن از 

 مدارس از برخی تا کنند می تدریس سنتی هایی شیوه با مدارس اکثریت شوند، اجرایی سطوح

 (۵۷ )همان: باشند. داشته را هبیتوس نظر مد بازار با منطبق تدریس برای الزم های ویژگی

 سازوکار صوری تفاوت ظیرن قبلی سطوح های شاخصه شد خواهد باعث موضوع این

 حفظ طبقات اکثر در آموزشی اقتدار توسط شده منتقل محتوای محدودیت طور همین و هبیتوس

 افتد. بی اتفاق طرد فرآیند و شده

 آموزشی سیستم شود، حفظ نظر مد ی طبقه هر در یکسانی و همریختی باید که جایی آن از 

 آموزشی اقتدار عوامل جمله )از ریابزا به را موسسات و مدارس از برخی دلخواه به

 (۵۸ )همان: شود. فراهم هبیتوس نظر مد بازار برای الزم شرایط تا کند می مجهز متناسب(

 های ظرفیت با یک به یک طرز به شرایط این که داد قرار توجه مورد باید را موضوع این

 و موسسات این در عوامل این حضور براین بنا است. ارتباط در تربیتی های کنش تحت عوامل

  است. مقدماتی تربیتی های کار و ها کنش دیگر با همبستگی در مدارس
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 انحصاری گیری بکار و تربیت به دست ممکن، شرایط تمام حفظ برای آموزشی سیستم 

 (۶0 )همان: زند. می آموزشی اقتدار عوامل

 ی پدیده رظهو و حضور میزان بررسی برای نمادین خشونت اصلی های شاخص باال موارد

 چنین های نمونه آیند. می حساب به ایران در عالی آموزش های محیط در نمادین خشونت

 با جهان مختلف نقاط و مختلف موارد در موجود پیشینی تاریخی وضعیت حفظ در مطالعاتی

 نظریه این پذیری انتقال امکان ها آن به ای اشاره که است موجود متفاوت سیاسی های ایدئولوژی

 کند. می مشخص نیز ایران هب را

 نظام در شده حاصل تغییر میزان مورد در بوردیویی ای مطالعه در (201۶) گلدربلوم و درک

 گذشت از پس حاصله، ی نتیجه کردند. تحقیق آپارتاید از پس جنوبی آفریقای عالی آموزش

 اساس بر مقاومت عالی آموزش نظام در هنوز سیاسی، بافت صوری تغییر از سال ۳0 از بیش

 پیشین ی شده انباشته های سرمایه ترکیب دارد. وجود اجتماعی طبقات و قومی های بندی تقسیم

 نسبت طبقاتی نظام لختی و مقاومت افزایش موجب اقتصادی( و فرهنگی )اجتماعی، آن انواع در

 است. شده مثبت ممکن تغییرات به

 فنالند در را MBA ظهور نو ی هرشت آموزشی، جدید های صورت منظر از (2011) فای و وارا

 به قبیل، این از هایی رشته جدید صورت رغم به که دادند نشان ها آن دادند. قرار مطالعه مورد

 در عمده تغییرات مقابل در رشته این مطالب، ناقص پوشش ی نحوه و کیفیت در ضعف علت

 دهد. می نشان اومتمق خیزند، می بر جامعه دار سرمایه طبقات از معموال که خود مخاطبین

 در بوردیویی های پژوهش ترین معروف از یکی در دوک دانشگاه از مارتین،  دکتری ی رساله

 طور همین و خود دانشگاه مورد در دقیقی ی مطالعه با (2010) جهان برتر های دانشگاه سطح

 برای مقننه ظاهرا های کار و ساز تمام وجود با که است داده نشان تراز، هم های دانشگاه دیگر

 و مرفه ی طبقه ی قبضه در هنوز ها دانشگاه این هایی، دانشگاه چنین به دسترسی امکان ی توسعه

 انباشت آن، از پس چه و دانشگاه به ورود از پیش چه و است متحده ایاالت در اشرافی

 شوند. نمی خارج موجود ساختاری انحصار از آمده وجود به های موقعیت و ها سرمایه

 امور کنکور، میدان در (1۳۹۸) برومند پیشینی ی مطالعه به توجه با مطالعه، این مسیر ی هادام 

 محتوایی ی فاصله توسط شده تولید فرهنگی ی سرمایه و شده ایجاد فردی منافع در انحصار

 مورد محتوای و معمولی مدارس مقدماتی آموزش در شده تدریس رسمی محتوای بین موجود
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 این بازتولید در را نقش ترین بیش ثانوی و عالی آموزش معتبر های دانشگاه در حضور برای نیاز

 آنها اساس بر نتایج و معرفی انتخابی ی عمده های شاخص ادامه در که کنند می بازی خشونت

 گردند. می تحلیل و استخراج

 شناسیروش

 شده ترخیص العاتاط اساس بر نمادین، خشونت تولید منظر از ها دانشگاه بندی رتبه منظور به

 1دانشگاهی المللی بین معمول های بندی رتبه و (1۳۹۸ )برومند، کشور آموزش سنجش سازمان از

 شدند: مشخص زیر شرح به کشور برتر عالی آموزش های موسسه ،

 باال، در شده معرفی المللی بین های بندی رتبه در که ذیل آموزشی موسسات و ها دانشگاه

 نامی ثبت تعداد ی واسطه به شده بررسی تمایالت أساس بر دارند، کلی برابر ایه رتبه یا اند نیامده

 اند. شده انتخاب 1۳۹۷ سال به منتهی ی ساله ۵ در سراسری کنکور برتر داوطلبین از

  شریف صنعتی دانشگاه -

  کبیر امیر صنعتی دانشگاه -

 تهران( )دانشگاه فنی دانشکده -

 تهران( پزشکی)دانشگاه علوم دانشگاه -

 تهران( دانشگاه ) زیبا های هنر ردیسپ -

 تهران هنر دانشگاه -

 تهران( )دانشگاه انسانی علوم و حقوق ی دانشکده -

 تهران( )دانشگاه تربیتی علوم و شناسی روان ی دانشکده -

 از کوکران برداری نمونه روش از استفاده با و شده بندی خوشه های برداری نمونه مبنای بر

 ی گانه چهار های گروه زیر تمام در کنکور برتر های رتبه از نمونه ۹۸ تعداد باال، هدف جمعیت

 ضریب بندی، هدف های خوشه از برداری نمونه اعتبار سنجش منظور به شد. داشته بر اصلی

 های خوشه از نمونه )کوکران(، 1۵4 آزمون اساس بر و شده گرفته نظر در 1 تقریبی همپوشانی

 است. شده انتخاب یکسانی طرز به مختلف

                                                           
1 QS world university ranking 
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 عمل به گزینه پنج با لیکرتی مقیاس در سوال ۶1 با پیمایشی انتخابی ی نمونه جمعیت از

  اند. شده بندی طبقه بخش سه در نامه پرسش این های پرسش است. آمده
 

 
ینمونهبهتفكیکجنسیتوموسسهتحصیلیتشریحجامعه-۵شكل

 بررسی مورد میدان ختیشنا جمعیت های شاخصه مستقل های متغیر که هایی پرسش

 شامل که کند می بررسی را کنکور( ی واسطه به شده ایجاد فضای و برتر های )دانشگاه

 باشد: می زیر های شاخصه

 جنسیت -

 دانشگاه -

 اقتصادی ی طبقه -

 است شده سعی آن در که است نمادین خشونت های شاخص گر تکوین که هایی پرسش

 شود. بندی طبقه و استخراج آموزش، تحت ماعیاجت های عامل 2بالفصل 1تمایالت و نظرات

 های شاخص از خی بر و نمادین خشونت ی گانه چهار سطوح عنوان به پیشین قسمت در آنچه

 مطرح های پرسش مبنای است، شده معرفی تحلیل این در رفته کار به های سنجه عنوان به مربوطه

 است گرفته قرار استفاده مورد اه داده نهایی تحلیل در ذیل های برچسب با که است ای شده

 : است( شده الصاق ضمایم بخش در نامه )پرسش

                                                           
1 Impositions 

2 Immediate 
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 کنید. می مالحظه پایین در را بخش دو این در شده مطرح های پرسش

1 
اید احساس  ها پذیرفته شده اید و در یکی از بهترین دانشگاه حاال که در کنکور زیرگروه خود موفق شده

 کنید؟ باهوش بودن، پشتکار و قدرت می

2 
ای برای شما  در زمان کنکور، تصویری از موفقیت مالی پس از موفقیت در کنکور داشتید یا این امر انگیزه

 در این راه بوده است

۳ 
دانستید و این تمرکز بر این  ترین موضوع در مقابل خود می های منتهی به کنکور، آن را مهم در سال و سال

 توانید وضعیت خود در آن زمان را تغییر دهید ید که با آن میدان موضوع را دلیل موفقیت خود می

4 
ی تحصیالت عالی( در ذهن  آیا راهی به جز راهی که انتخاب کردید )یعنی مسیر موفقیت در کنکور و ادامه

 ی روند زندگی داشتید؟ خود برای ادامه

۵ 
شود و اکنون هم در سطح  ر تلقی میی آموزشی خود برای خود شما نیز اعتبا نام و اعتبار مدرسه یا موسسه

 یابی تا موقعیت هوشی و ذهنی برتر( باقی است تحصیلی آموزش عالی همچنان اثرات آن )از دوست

۶ 
تر دبیران دروس تخصصی خود را در موفقیت کنکور خود  ی خود، سطح باال با توجه به کیفیت مدرسه

 دانید. اساسی می

 کرد آموزان را انتخاب می ه از میان متقاضیان با برگزاری آزمون دانششما در دبیرستانی تحصیل کردید ک ۷

 تحت اجتماعی عاملین مثابه به تحلیل های واحد عنوان به جویان دانش خام های پاسخ

 است: زیر شرح به نیز آموزش

 پرسیده های گزاره با مخالفت یا موافقت اعالم ضمایم در شده ارائه مورفولوژی اساس بر

 نمادین خشونت نظام در معنایی سوال هر به است. زیر قرار از باال، ترتیب به نامه رسشپ در شده

 کلی طور به است. شده ارائه دانشجویان توسط نماد آن با موافقت درصد و است شده منتسب

 مجموع با موافق یا موافق خیلی های پاسخ مجموع سنجش استفاده، مورد مورفولوژیک منطق

 وزن به خنثی های پاسخ دو، این اختالف مبنای بر و است مخالف و لفمخا خیلی های پاسخ

 (۷ و ۶ )شکل گیرد. می تعلق منفی و مثبت های پاسخ مجموع بیشتر
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 توز-۶شكل خشونتنمادعینمودار عوامل چندگانه شاخصنیتناظر به سرمایهامربوط یهاهیحصول

فرهنگیاجتماع واسطهیو تائدیتائیبه و محتواییمحتوایفاصلهدیجامعه آموزشویرسمیآزمونبا

.مربوطهیرگذاقانوندیکنكوروتائیهاوکالسیپرورشبهانضماملزومحضوردرمدارسخصوص
نشانازتمایهاگلولهتجمع ناحیهابهشاخصانیآموزانودانشجودانشلیزرد، قرمز،یهیمذکوراست.

.هاستشاخصنیایمنفراتیتاثیدهندهنشان
 

 
ازحدشیبیدگیچیپیهامربوطبهشاخصنیعواملخشونتنمادیتناظرچندگانهعیتوزنمودار-۷شكل

.آندرونهمانطبقهدیوبازتولیمتمولاقتصادیداوطلبانموفقوانحصارطبقهیآزمون،هوشمند
قرمز،یهیمذکوراست.ناحیهابهشاخصانیآموزانودانشجودانشلیزرد،نشانازتمایهاگلولهتجمع

.هاستشاخصنیایمنفراتیتاثیدهندهنشان



 
 
 
 
 
 

 39  ...های برتر کشور از نظر خشونت نمادین بندی دانشگاه های خشم؛ رتبه خوشه
 

 و بودن تر باهوش احساس قبیل از فردی ترجیحات مبنای بر نمادین خشونت های نشانه

 تأثیر درصد(، ۷1) (1 خود)سوال یآموزش گروه زیر در کنکور گذراندن از پس بودن تر موفق

 بر تأکید درصد(، ۵۹) (2 کنکور)سوال در موفقیت از پس موجود مالی های انگیزه مثبت

 برابر تقریباً انتظار قابل غیر دوقطبی و درصد( ۷4) (۳ زندگی)سوال در رو پیش رویداد ترین مهم

 اعتبار مخالف(، درصد  4۳ و موافق صد در 44) (4 جایگزین)سوال راه وجود به اعتقاد در

 جریان دروس بسزای تأثیر درصد(، ۶۵) (۵ ویژه)سوال مدارس باالی اجتماعی و فرهنگی

 درصد(. ۸2) (۷ )سوال ویژه مدارس این در حضور و درصد( ۷۸) (۶ اصلی)سوال

 )گرنفل، است داده انجام خود های پژوهش طول در بوردیو خود همانچه بر مبنی ها داده این

 (200۶ )گرینکر، اند. گرفته قرار پردازش و تحلیل مورد گانه چند تناظر روش اساس رب (،2014

 اصلی، های شاخص تعیین طریق از گرا، مرکز و گرا فاصله آماری های توزیع مبنای بر تحلیل این

 ها شاخص از خودکاری بندی طبقه به دست و کند می مشخص را ها شاخص تمام چگالی توزیع

 (1۳۹۸ ،)برومند زند. می

 ی فاصله توزیع نسبت که است ای خوشه تحلیل پژوهش، این در گرفته صورت نمایی باز

 این بنابر کند. می نمایان را ها شاخص آن به نسبت اجتماعی های عامل تمایالت و ها شاخص

 نظر مد های شاخص تر نزدیک و بیشتر همبستگی گر نمایان ها شاخص از تر چگال های توزیع

 نمادین خشونت گر نمایان تر، چگال دانشگاهی های توزیع پژوهش، این در خاص ربطو و است.

 است. نظر  مد دانشگاه آن تبع به و محصل دانشجویان بیشتر

داریمعناسطح
 در را دانشجویان است، چندگانه تناظر تحلیل که MCA الگوریتم اساس بر شده انجام توزیع

 زبان به این بنابر کند. می توزیع هم نزدیک ها خپاس شباهت اساس بر موجود های نمودار

 مرکز از فاصله ها بردار این ی اندازه است. خود برداری مختصات دارای دانشجویی هر ریاضیاتی

 کمتر ی اندازه این بنابر کند. می مشخص را است( ممکن های حالت ترین خشن نماد )که

 هر به منسوب های بردار ی اندازه انگینمی دانشگاه، هر در است. بیشتر خشونت ی دهنده نشان

 مورد در دانشگاه ی رتبه آن اساس بر که است ای خوشه تحلیل این دار معنا عدد دانشجو،

 است. گرفته قرار استفاده مورد نمادین خشونت نمایی باز قابل عامل عنوان به نمادین خشونت
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 هایافته

 به فوکو از آن تحول طی موجود وضعیت ی مسئله در جاری ادبیات کاوی وا و بررسی از آنچه

 که قدرت پیوند که سازد می مشخص آشکارا را موضوع این آمد، دست به بوردیو سپس و دریدا

 معرفت، امر با -نیست طور این لزوما وضوح به اما -کند می پیدا جلوه سیاسی حاکمیت در بعضا

 های شاخص ای خوشه تحلیل ی نتیجه است.  شده عجین ای مسئله تربیتی تولید باز و آموزش

 تولید باز موجب است، معتقد آن به بوردیو آنچه طبق ها، دانشگاه این در نمادین خشونت

 شود. می موجود وضعیت

 وضعیت در ایرانی پرور نخبه موسسات مشارکت میزان گر نمایان حاصله، بندی رتبه این بنابر

  است. موجود

 برای دیگران به پشنهاد برتر، ظرفیت و تکارپش هوش، احساس» های شاخص  خرده انتخاب

 ی العاده فوق اهمیت و کنکور از پس گسترده مالی منابع به دستیابی ی انگیزه کنکور، در موفقیت

 در حضور و درسی توانایی تعیین در فیزیک و ریاضی دروس اهمیت همراه به زندگی در کنکور

 کار و ساز معنی به «دانشگاهی پذیرش برای انتفاعی غیر یا درخشان های استعداد ی ویژه مدارس

 آن البته—کشور دانشگاهی نظام پس است. نمادین خشونت تولید در ها شاخص این ی همبسته

 نظام این بر حاکم نمادین خشونت تولید باز در که پرور نخبه های دانشگاه به محدود بخش

  زند: می تولید باز این به دست یرز شرح به (،1۹۹0 )بوردیو، کنند می بازی را اصلی نقش آموزشی

 عاملیت سطح دو هر در موجود نظم و وضعیت تولید باز فرآیند در ها شاخص این همبستگی

 به باور ساختاری، سطح در هستند. هم با همکاری و مستقیم ارتباط در ساختاری و اجتماعی

 برای کنکور ورای های ارساخت نبود و نخبه دانشجویان برای کار بازار امکانات انحصاری تولید

 که کند می ایجاد رقابتی حس افراد در سیاسی/اجتماعی رسمی مناسبات یا کار بازار در حضور

 با دیگری تحقیر و پنداری نخبه خود موجب که آن به شده الصاق فرهنگی ی سرمایه همراه به

 عدم و منفی ی مداخله با این، بر عالوه ساختار شود. می خودی خودی/غیر های کار و ساز

 استاندارد غیر برگزاری و مثبت ی مداخله با عکس بر یا کنکور، گذراندن برای کافی آموزش

 این و کند می ایجاد بودن نخبه حس عاملیت و فردی سطح در (،1۳۹۸ )برومند، کنکور آزمون

 اجتماعی عامالن به خاص و پولی مدارسی در حضور ی واسطه به صرفا را گری نخبه القای



 
 
 
 
 
 

 41  ...های برتر کشور از نظر خشونت نمادین بندی دانشگاه های خشم؛ رتبه خوشه
 

 خشونتی مولد ها دانشگاه این خروجی توامان، فرد، و ساختار سطح در این بنابر کند. می یلتحم

 باشد. می موجود نظم حافظ بوردیو نظر از که است

 هابندیدانشگاهرتبه

 مطرح کیفی های شاخص کمی تحلیل حاصل شناسی، روش بخش در آمده توضیحات اساس بر

 مرکز از فاصله مبنای بر آماری توزیع یک که دو، خی توزیع اساس بر که است هایی نمودار شده،

 و صوری نمایش بر عالوه که است واقعیت این موید موضوع این اند. آمده دست به است،

 ضمیمه های پرسش به پاسخ اساس بر شده توزیع دانشجویان مختصات برداری جمع گرافیکی،

 در متبوع دانشگاه ی رتبه ی کننده تعیین د،ش اشاره آن به تر باال که نظر مد های بخش در شده

 تولید نمادین خشونت در باالتر ی رتبه با است برابر کمتر بردار ی )اندازه است. نمادین خشونت

 ها( دانشگاه در شده

 ی جامعه در دانشجو یک ی دهنده نشان نمودار هر در شده توزیع های نقطه ترتیب، بدین

 دانشجو عاملین خشونت عدم ی دهنده نمایش مرکز ها قطهن ی فاصله است. نظر مد ی نمونه

 ی نقطه به چه هر است. خشونت ی درجه ی دهنده نشان مرکز، به نزدیکی میزان این بنابر است.

 )رفتار( ها پاسخ شباهت ی کننده مشخص نیز هم از نقاط ی فاصله تر. خشن تر، نزدیک مبدا

 ی همه میان تر بیش دستی یک ی دهنده نشان تر چگال های توزیع این بنابر است. هم به ها دانشجو

 ی کننده مشخص نیز هاشورخورده ی دایره است. نظر مد دانشگاه در هدف ی جامعه دانشجویان

 ناحیه این در نیز ای فرضی نقاط اگر که معنا این به است. نظر مد هدف ی جامعه شدنی فضای

 خواهند دهند می نشان خود از هدف ی جامعه نچهآ با مشابه رفتاری نیز ها آن باشند، داشته وجود

 تکثر فاقد و تر خشن نظر مد دانشگاه باشد، تر کم نیز دایره آن شعاع چه هر رو، این از داشت.

 است. الزم

شریفصنعتیدانشگاه

 حول بیشتر چگالی معناداری با شده، مشاهده توزیع شد، اشاره آن به نیز تر پیش که همانطور

 حاصله نتایج است. ها دانشگاه نمادین ساختار در موجود بیشتر خشونت نمایانگر نمودار، مرکز

 مرکز در چگالی پر توزیع نمایانگر وضوح به که است مشخص ذیل نمودار در شریف دانشگاه از
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 شده توزیع نقاط برداری ی اندازه میانگین نیز، عددی داری معنا سطح منظر از است. نمودار

 (۸ )شکل دارد. مبدا صفر ی نقطه از کمی ی فاصله که است 1.12۶0۸۸۷۶۸

 
هایاستخراجیخشونتنمادیندرتوزیعخوشهایدانشجویاندانشگاهشریفبراساسشاخص-۸شكل

اینمطالعه

 

کبیرامیرصنعتیدانشگاه
 و دارد نمودار مرکز ی حاشیه در باالیی نسبتا تراکم آمده، دست به توزیع طبق هم کبیر امیر دانشگاه

 (۹ )شکل آید. می حساب به خشنی ی نمونه ،1.04۹2۸۳0۷۶ برداری ی اندازه میانگین به توجه با

 
هایاستخراجیخشونتنمادیندرتوزیعخوشهایدانشجویاندانشگاهامیرکبیربراساسشاخص-۹شكل

اینمطالعه

 



 
 
 
 
 
 

 43  ...های برتر کشور از نظر خشونت نمادین بندی دانشگاه های خشم؛ رتبه خوشه
 

تهرانفنیدانشكده

 خشونت تولیدگر باز های عامل در کمی پراکندگی فنی، ی دانشکده مرکزیت با تهران دانشگاه

 فنی پردیس تمرکز اما مختلف، های رشته دارندگی و بودن مادر دانشگاه وجود با دارد. نمادین

 صورت به فنی یها شاخه زیر در تهران دانشگاه تا شده موحب ها، آن جدایی و هم کنار در

 برداری جمع معناداری سطح با خشن است، مشاهده قابل که همانطور و مجزا دانشگاهی

  (10 )شکل آید. حساب به 0.۹۶۹۶۵0۸۹14

 
هایاستخراجیخشونتتوزیعخوشهایدانشجویاندانشگاهتهران)فنی(براساسشاخص-10شكل

نمادیندراینمطالعه

تهرانپزشكیعلومدانشگاه

 های رشته تمام مرکزیت با اما تهران دانشگاه از بخشی مجددا که تهران پزشکی علوم دانشگاه

 خشونت عوامل در گرا مرکز های توزیع ترین چگال از دارد، تهران دانشگاه از جدا فضایی پزشکی

 به 0.۷۹۳0۶۶۶4۳ برابر عددی با نظر مورد نقاط توزیع برداری جمع و است خوردار بر نمادین

 (11 )شکل کند. می میل صفر
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هایاستخراجیتوزیعخوشهایدانشجویاندانشگاهتهران)علومپزشكی(براساسشاخص-11شكل

خشونتنمادیندراینمطالعه

تهرانهنردانشگاهوزیباهایهنرپردیس

 دانشگاه در تجسمی و زیبا های هنر پردیس شامل تهران، در عمده هنر ی دانشکده یا دانشگاه دو

 سطح با و دارند، نمودار مرکزی ی نقطه حول چگالی کمتر توزیع تهران، هنر دانشگاه و تهران

 میان در را نمادین خشونت میزان کمترین 1.۳۹4۵۷۵01 و 1.۶۵4۷۵۵4۵۵ ترتیب به معناداری

 (12 )شکل اند. داده اختصاص خود به موسسه و دانشگاه شش این

 
هایبراساسشاخصتهرانهنردانشگاهوزیبایهاهنرپردیستوزیعخوشهایدانشجویان-12شكل

استخراجیخشونتنمادیندراینمطالعه



 
 
 
 
 
 

 45  ...های برتر کشور از نظر خشونت نمادین بندی دانشگاه های خشم؛ رتبه خوشه
 

تربیتیعلوموروانشناسیوانسانیعلوموحقوقیدانشكده
 ی دانشکده و حقوق دانشکده یعنی ورودی، های رتبه اساس بر انسانی علوم اصلی ی دانشکده دو

 با و کردند ارائه مرکز حول را متراکمی تر کم نسبتا توزیع انسانی، علوم ی رشته در که روانشناسی

 آیند. می حساب به بندی رتبه این در خشنی تر کم های دانشکده1.10۹1۵4102 داری یمعن سطح

  (1۳ شکل )

 
تربیتیعلوموروانشناسیوانسانیعلوموحقوقیدانشكدهتوزیعخوشهایدانشجویان-1۳شكل

هایاستخراجیخشونتنمادیندراینمطالعهبراساسشاخص

گیرینتیجه
 از کشور برتر علمی دانشگاه/موسسه شش توامان و کلی ارزیابی حاوی زیر، جدول و نمودار

  است. موسسه یا دانشگاه آن به ورودی ی رتبه لحاظ

 

خشونتدارمعنانمرهنمونهتعدادگاه/موسسهدانشرتبه

 0.۷۹۳0۶۶۶4۳ 11 تهران پزشکی علوم1

 0.۹۶۹۶۵0۸۹14 4۵ تهران فنی2

 1.04۹2۸۳0۷۶ ۵2 کبیر امیر۳

 1.12۶0۸۸۷۶۸ ۳۸ شریف4

 1.1۹۹1۵4102 10 تهران روانشناسی و حقوق۵

 4۵۷۵011.۳۹ و 1.۶۵4۷۵۵4۵۵ 1۹ هنر دانشگاه و تهران زیبا های هنر۶
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 کمتر تعداد به توجه با مرکز از واریانس تر بیش اثر ضریب آماری اصل به توجه با جدول این

 تراز هم های دانشگاه با نسبت در نمونه بودن کم به توجه با شریف دانشگاه مورد در ها، نمونه

 یاجرا از پس شوند( می خود درون فنی ی موسسه چند شامل که تهران فنی و کبیر )امیر

 به دانشجویان سان هم های پاسخ طریق از ها خوشه هندسی حدود تعیین و MCA الگوریتم

  (14 )شکل شود. می نویسی باز زیر ترتیب

 
هایموردبررسیباتوجهبهقیاسیخوشههایمختلفدانشجویانازدانشگاه-نمودارتلفیقی-14شكل

 معیارهایاستخراجیخشونتنمادین
دانشگاه/موسسهرتبه

 تهران پزشکی علوم 1

 شریف صنعتی 2

 تهران فنی ۳

 امیرکبیر 4

 تهران روانشناسی و حقوق ۵

 هنر دانشگاه و زیبا هنرهای ۶

 

 



 
 
 
 
 
 

 47  ...های برتر کشور از نظر خشونت نمادین بندی دانشگاه های خشم؛ رتبه خوشه
 

 رسمی های گفتمان در نظر مد دانشگاه اعتبار مستقیم تقریبا ی رابطه توجه، قابل ی نکته

 ها دانشگاه این در شده تولید خشونت میزان با المللی بین مراجع در چه و داخل در چه قدرت

 بندی رتبه این در انسانی علوم و هنر های شاخه زیر های دانشگاه و موسسات گرچه است.

 برای کنکور ورودی نظام دلیل به همچنان اما اند داده اختصاص خود به را یکمتر خشونت

 نمادین خشونت تولید در باالیی معنایی سطح از گرا؛ نخبه آموزشی سیستم این های نیرو تعیین

 خوردارند. بر

 که آمد دیگر های کشور در نمادین خشونت ی نظریه سازی پیاده در و تر باال آنچه جز به

 یا و ای حرفه فضای در MBA ی رشته ی توسعه و جنوبی آفریقای در آموزشی نظام شامل

 تولید باز مبین پژوهش، همین های یافته مثل همگی دوک دانشگاه تاریخی تر دقیق بررسی

 پروری نخبه فضای در نمادین خشونت های مکانیزم ی واسطه به نابسامان موجود نظم و وضعیت

 ایاالت در آموزشی تبعیض تعدیل نظام بررسی شامل که (201۳) اندرسون مطالعات است،

 آموزشی عدالت گسترش بر مبنی ایران کنکور در مذکور های ادعا با و است آمریکا متحده

 صورت در حتی پرور نخبه آموزشی های ساختار تولیدی باز توان ی کننده تأیید نیز است نزدیک

 توان و «رهبر» تربیت مثل قدرت به نزدیک مفاهیم تولید باز در واضحا است. آن خالف ادعای

 همین گر تایید نیز (201۳ رایلی، او. و )تاملینسون جهان نقاط دیگر در ها یافته این نیز «رهبری»

 دار پرچم را خود نیز ایران در پژوهش این در شده یاد موسسات و ها دانشگاه که است موضوع

 انند.د می کشور در نخبه های نیرو این تولید و تربیت

 در و کشور عالی آموزش سیستم تمام که کرد حاصل را گیری نتیجه این توان می این بنابر

 های پژوهش و شده مرور ادبیات طبق که است نمادینی خشونت مولد آن، سطح ترین باال

 هستند. موجود نظم و وضعیت ی دهنده ادامه و کننده تضمین پیشینی،

 ماورای کشور در موجود وضع وخامت از مقاله، این ی مهمقد در شده اشاره های نابسامانی

 های سیاست دهد. می خبر موجود، وضعیت و قدرت میدان پیوند اصوال فلسفی یا تحلیلی بحث

 این از حاکی است، آنان متبوع اسما اقل حد ایران عالی آموزش نظام که کشوری، سطح در کالن

 مورد برتر موسسات تمام است. پرور نخبه های دانشگاه و کشور در قدرت میدان مستقیم ارتباط

 و وفور به پیشین مطالعات آیند. می حساب به «دولتی» دانشگاه کشوری، ی مطالعه این در بررسی

 و بررسی مورد ایران در آموزش امر مسئول های نهاد در موجود ساختاری مشکالت صراحت
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 (1۳۹۶ بازرگان، و )فراستخواه (1۳۸۶ ،1۳۹۶ ،1۳۹۷ )فراستخواه، است. گرفته قرار مداقه

 عام سطح در کنونی ی زیسته ی تجربه شرایط و اکنون لحظه همین حال، هر در (1۳۹۸ )برومند،

 باالی سهم ی دهنده نشان بندی رتبه این که است مواجه ویرانگری و جدی مشکالت با هم

  است. بسامان نا وضع این تولید باز در کشور های دانشگاه ساختار

بیشترحثب
( 1۹۹4ی شناختی بوردیو، که به تاکید خود و شاراحان )بوردیو،  نظر به ماهیت به اصطالح پروژه

ی عاملیت  گانه (، ایجاد پیوند یا تعیین نسبت بین دو201۳( )گرنفل، 200۹( )فرایز، 200۶)جیمز، 

کلیدی بازی  گرایی بوده است، آنچه در تبیین این پژوهش نقش و ساختار یا سوژگی و ساختار

های شناسایی شده در ساختار  ی دیالکتیک مشخص شده میان عاملیت کند، همین رابطه می

 های درونی سیستم کالن آموزش عالی است. آموزش عالی ایران و خود نهاد

ی  کنیم. پشتوانه با این تذکر، مداقه در اعداد و ارقام به دست آمده از آن پژوهش را آغاز می

ی عزیمت نام  ده شده در این پژوهش که از آن در این تحلیل نهایی به عنوان نقطهاطالعاتی استفا

( در مورد کنکور سراسری است. با اتکا به آن 1۳۹۸بریم، بخشی از نتایج پیشین برومند ) می

های مشترک خشونت نمادین در سیستم کالن آموزش متوسطه به آموزش  پژوهش، شاخص

ی کنکور به عنوان محور مولد فضا/زمان زیستی برای  شناختانه ارعالی در ایران با محوریت پدید

پیوسته یا دکتری عمومی مورد  های کارشناسی نا دانشجویان دوره آموزان کنکوری و نو دانش

 .اند بررسی قرار گرفته

های کالسیک اجتماعی را تعیین  بندی ی تمایز بوردیو )؟(، آنچه مکانیزم طبقه بر اساس نظریه

عکس تصور  های مختلف اجتماعی است. این درست بر کند میزان تمایز ایجاد شده بین گروه می

پذیرد. بر  های مختلف است که معموال بر اساس تشابهات صورت می بندی عام از روند تقسیم

ای از اعضا )که در یک جامعه، همان  افتد بدین شرح است. مجموعه این اساس، انچه اتفاق می

های دیگر  بان بوردیویی عوامل اجتماعی هستند( بر اساس میزان افتراقی که گروهافراد یا به ز

اند در یک گروه و طبقه  کنند با دیگر اعضایی که همان میزان تفاوت را ایجاد کرده ایجاد می

( در مورد 1۳۹۸تر برومند ) هایی که پیش گیرند. بر طبق این ایده، در مورد تمام شاخص قرارمی

مکانی کنکور استخراج کرده است، موارد - خشونت نمادین به محوریت فضا عوامل اِعمال



 
 
 
 
 
 

 49  ...های برتر کشور از نظر خشونت نمادین بندی دانشگاه های خشم؛ رتبه خوشه
 

ساز مورد استفاده قرار  های طبقه ترین فاکتور شناسی مقاله به عنوان مهم مذکور در بخش روش

 گرفته است. 

 ای دوباره کنیم: حال این موارد را مشاهده

  تر بودن تر بودن و موفق . احساس باهوش1

 های مالی ر مثبت انگیزه. تأثی2

 ترین رویداد پیش رو در زندگی . تأکید بر مهم۳

  . اعتبار فرهنگی و اجتماعی باالی مدارس ویژه4

 . تأثیر بسزای دروس جریان اصلی۵

 . حضور در مدارس ویژه۶

 

 اکنون ترتیب این موارد را مجددا اینطور در نظر بگیریم:

 . حضور در مدارس ویژه1

 تر بودن تر بودن و موفق س باهوش. احسا2

 . اعتبار فرهنگی و اجتماعی باالی مدارس ویژه۳

 . تأثیر بسزای دروس جریان اصلی4

 های مالی . تأثیر مثبت انگیزه۵

 ترین رویداد پیش رو در زندگی . تأکید بر مهم۶

ضور در کند که ح های ذهنی تثبیت شده به ذهن چنین متبادر می ترتیب ثانوی از این پدیدار

مدارس ویژه که کامال در ایران امروزی خواستگاهی طبقاتی ناشی از گروه در سلطه پیدا کرده 

ی تعبیر بوردیویی  تولیدی روند خشونت نمادین است که به واسطه فرض باز است؛ در واقع پیش

ست که به کند. این ساختار نهاد نخبگی ا تولید و تثبیت می از عاملِ اجتماعی، ساختار بعدی را باز

ی توضیح پیشین، در انحصار حضور در همان مدارس است. تا اینجای کار، نقش  واسطه

مؤسسات دانشگاهی در تغییر این ساختار در مهاجرت از آموزش متوسطه به آموزش عالی چه 

ی  ترین عامل برای شکست این چرخه بوده است؟ بر طبق نتایج، هیچ! و اما در این جریان مهم

ن چیست؟ هویتی فردی یا دست کم هویتی جمعی در پی نهاد آموزش عالی! اما خشونت نمادی

ی غریبی به بار  ی حاصله تولید فرهنگی آکادمیک در میان این موسسات نتیجه ی باز انفعال چرخه
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گردد!  آورده است. همچنان هویت عاملین اجتماعی در دانشگاه به همان عوامل دبیرستانی بر می

ی آتی نیز بدیهتا با مرکزیت پیدا کردن سرمایه  ون هویت جدید در سه مرحلهو این بازتولید بد

 شود. تولید می مالی به طور خودکار باز

چنان در  توان داشت که نهاد آموزش عالی در کشور، هم از اینجا نهایتا چنین برداشتی می

ادین است و پژوهش تولید خشونت نم طول دیگر اجزای نظام کالن آموزشی و تربیتی ما ابزار باز

بندی را برای مشخص شدن جزییات سهم هر موسسه معتبر دانشگاهی کشور و  پیش رو این رده

تعیین نقاط تمایز واضح به صورت کمی ارائه داده است. به طور خالصه، هر چه اعتبار دانشگاه 

سانی و چه به علوم ان تر و هر در علوم فنی مهندسی و پزشکی باالتر، بازتولید خشونت بیش

 تر. تولید دور تر از باز های تجسمی نزدیک هنر

منابع
 ( بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی با 1۳۹۶میرزا خانلری، زهرا .)

نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه  . پایان۹۶عملکرد علمی داوطلبان کنکور 

 رجاییتربیت دبیر شهید 

  ( بررسی کژ1400برومند، تهمتن .) خوانی مستندات موجود(.  های کنکور سراسری )باز کرد کارد

ریزی آموزش عالی کشور. وزارت علوم،  ی پژوهش و برنامه گزارش تخصصی هیئت علمی. موسسه

 تحقیقات و فناوری. جمهوری اسالمی ایران

 ( بررسی روش1۳۹۸برومند، تهمتن .) نامه کارشناسی  با مطالعه تطبیقی کنکور. پایان شناسی بوردیو

 ارشد. علوم اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه تهران

 ( .تحلیل 1۳۹۹رفیعی بلداجی. زهره. قاسمی. وحید. فراستخواه. مقصود. هاشمیان فر. سیدعلی .)

در بازار کار. های اجتماعی   گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری نقش میانجی

 doi: 10.22108/jas.2020.120755.1849. 22-1(. 4)۳1شناسی کاربردی.  جامعه

  ( بررسی تاثیر آموزش1۳۹۷توکلی جاغرق، رضا .)  های خارج از مدرسه بر روی نتایج کنکور

 نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه صنعتی شریف سراسری. پایان

  بینی و بدبینی و راهبردهای کنار آمدن سازگاری  (. رابطه بین خوش1۳۹۶)خسروی، لیال

نامه کارشناسی  . پایان1۳۹۶روانشناختی در دواطلبان کنکور سراسری شهرستان گچساران سال 

 ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه آزاد واحد گچساران
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 ( تاثیر نوع مدرسه بر عملکرد 1۳۹۷خنوه، نوید .)آموزان در کنکور سراسری و امتحانات  دانش

 نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه تهران نهایی. پایان

 ( 1۳۹۷فراستخواه، مقصود، .) های ایرانی تهران:  دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی و مسئله

 نشر نی

 ( 1۳۹۶فراستخواه، مقصود، .) ه در ایران؛ مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه و بیگاهی دانشگا  گاه

 پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالینی تهران: نشر آگاه

 ( 1۳۸۸فراستخواه، مقصود، .)  سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران: بررسی تاریخی آموزش عالی

 و تحوالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر آن تهران: رسا

 بر تاکید با ایران در علمی نظام ارزیابی مطلوب و موجود وضع بررسی(. 1۳۸۷) مقصود ،فراستخواه 
 . ۵۸-4۳ ،(2)1 فناوری، و علم سیاست فصلنامه عالی، آموزش بخش

 ( 1۳۸۶فراستخواه، مقصود، .) بازار -بازار دانش؛ بررسی لوازم و ابعاد فرهنگی صنعت-صنعت

 رتباطاتانش. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و اد

 ( .بررسی چگونگی ارتقای کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی در ایران. 1۳۸۷فراستخواه، م .)

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81054. 122-۹۵(. 2)1آموزش عالی ایران. 

 ( ،نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی، تهران: انتشارا1۳۹۶فراستخواه و بازرگان ،.)ت سمت 

 ( 1۳۹۵کاظمی، عباس، .) امر روزمره در جامعه پسا انقالبی، تهران: فرهنگ جاوید 
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 Blasius, J., & Greenacre, M. J. (2006). Multiple correspondence analysis and related 

methods. Chapman & Hall.  
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