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علی اشرف نظری

دانشیار علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت –1931/11/82 :تاریخ تصویب)1931/8/1 :

چکیده
تحلیل و ارزیابی دیدگاههای موجود در زمینۀ علوم سیاسی میتواند درکی متناسب و دقیق را برای
احیای نظام دانش کاربردی و کارامد ایجاد کند .در این میان ،سنجش نگرش دانشجویان دربارۀ
وضعیت کنونی علوم سیاسی در ایران ،میتواند زمینه را برای تحلیل و ارزیابی وضع موجود،
بررسی جوانب رشتۀ علوم سیاسی در چارچوبی تحلیلی فراهم آورد .در مقالۀ حاضر ،وضعیت کمی
و کیفی آموزش علوم سیاسی از دیدگاه دانشجویان رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه تهران سنجش،
ارزیابی و تحلیل خواهد شد .جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه
تهران (در سال تحصیلی  )1916-1913است که تعداد آنها  1735نفر بوده است .حجم نمونۀ
مقتضی حسب دقت و میزان همگنی جمعیت در سطح اطمینان  10درصد ارائه شده است .حجم
نمونۀ تعیینشده بهمنظور گردآوری اطالعات مورد نیاز پژوهش حاضر با درنظر گرفتن دقت مطلوب
و هزینههای بررسی میدانی در جامعۀ آماری 996 ،نفر است .بهمنظور سنجش وضعیت موجود،
متغیرهایی در رابطۀ آموزش ،پژوهش ،میزان عالقهمندی به رشته ،میزان رضایت از رشته ،میزان
تمایل به انجام کارهای پژوهشی و فعالیتهای گروهی انتخاب شد که بیانگر نگرش دانشجویان در
این زمینه باشد .برای گردآوری دادههای مرتبط با این موضوع نیز از پرسشنامۀ اصلی استفاده شد
که در حین سنجش نگرشها از آنها درخواست شد تا از طریق پرسشهای باز طرحشده به بیان
دیدگاه خود بپردازند .هدف اصلی مقالۀ حاضر ،تبیین نقاط قوت و ضعف آموزش علوم سیاسی از
طریق ارائۀ چشماندازهایی راهبردی برای برونرفت از مسائل و مشکالت موجود در حوزۀ علوم
سیاسی و ارتقای جایگاه آن در میان رشتههای دانشگاهی است .بهمنظور تحلیل دیدگاههای
دانشجویان در زمینۀ راهکارهای ارتقا و بهبود وضعیت رشتۀ علوم سیاسی در ایران ابتدا دیدگاهها
با استفاده از روشهای تحلیل کیفی دستهبندی و سپس با استفاده از تحلیل آماری وضعیت آن
توصیف شده است.

واژههای کلیدی
توانمندسازی ،روش تدریس ،علوم سیاسی ،کیفیت آموزشی ،دانشگاه تهران.

.1

Email: aashraf@ut.ac.ir

این مقاله مستخزج از طرح علم سیاست در ایران :آسیب ها و راهکارها است که با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران کشور ) (Insfانجام شده است.
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 .1مقدمه
علم سیاست بهعنوان یک گرایش دانشمحور و همچنین یک رشتۀ دانشگاهی در ایران در مقایسه
1

8

با دیگر رشتههای علوم انسانی ،سابقهای طوالنیتر دارد .منظور از علم سیاست بهعنوان یک گرایش
دانشمحور ،بیشتر ناظر بر بهرهگیری از آگاهیهای کلی و بهرهگیری از تجارب عملی موجود است
تا بر پایۀ نوعی ساختار علمی به معنای جدید آن ،چنانکه در دانشگاههای اروپایی مانند «آکادمی
علوم اخالیقی و سیاسی» و «مدرسۀ آزاد علوم سیاسی» در پاریس وجود داشت.
محور اصلی مقالۀ حاضر ،ارزیابی وضعیت رشتۀ علوم سیاسی در ایران با مطالعۀ نگرش
دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه تهران دربارۀ وضعیت موجود این رشته در ایران و انعکاس
دیدگاههای آنها جهت بهبود و ارتقای این رشته در آینده است .با هدف درک دیدگاهها و
نظرهای دانشجویان علوم سیاسی در دانشگاه تهران ،پرسشنامهای محققساخته طراحی شد .در
این زمینه بهمنظور سنجش وضعیت موجود ،متغیرهایی در رابطۀ آموزش ،پژوهش ،میزان
عالیقهمندی به رشته ،میزان رضایت از رشته ،میزان تمایل به انجام کارهای پژوهشی و فعالیتهای
گروهی انتخاب شد که بیانگر نگرش دانشجویان در این زمینه باشد .در خصوص پیشنهادها نیز
تالش شده است تا با ارائه پرسشهایی دیقیق ،دانشجویان دیدگاههای خود را بیان کنند.
در مقالۀ حاضر تالش شده است تا از طریق روش پیمایشی ،سنجش متغیرهای انتخابشده و
نیز گردآوری دادههای مورد نیاز و تحلیل آنها ،وضعیت موجود رشتۀ علوم سیاسی در دانشگاه
تهران ارزیابی و دیدگاههای بیانشده در راستای ارتقای وضعیت این رشته تحلیل شود.
 .2ابعاد نظری بحث
دانش و بینشی که افراد در دانشگاه پیدا میکنند ،عامل بسیار مهمی در فرایند هویتیابی و
نهادینه شدن فرایند همبستگی ملی است .همبستگی به معنای احساس مسئولیت متقابل بین
چند نفر یا چند گروه ،که از آگاهی و اراده برخوردار باشند ،تلقی میشود .این احساس
مسئولیت میتواند شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسانها بهطور کلی حتی با وابستگی
متقابل حیات و منافع بین آنان باشد .همبستگی حائز یک معنای اخالیقی به نام وظیفه یا الزام
متقابل است .همچنین وابستگی متقابل اجزا یا موجودات در یک کل را هم میفهماند .به زبان
جامعهشناختی ،همبستگی پدیدهای را میرساند که بر پایۀ آن در سطح یک گروه یا جامعه،
اعضا به یکدیگر وابسته و بهطور متقابل نیازمند به یکدیگرند .بدینترتیب همبستگی گروهی
نیز به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کند و با عناصر وحدتبخش خویشتن
تطابق و همنوایی یابد (آرون.)943 :1918 ،
1. Knowlede-based orientation
2. Discipline
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آموزش عالی بهعنوان یک نهاد پیچیدۀ فرهنگی و کانونی مهم ،به انتظام اجتمااعی ،سیاسای
و فرهنگی جامعه کمک میکند و در جهت بهباود کیفیات زنادگی و حفاظ و پویاایی جامعاه
میبایست برای خود مسئولیتهایی یقائل باشد .این نهااد بازرا اجتمااعی همچناان باهعناوان
هستۀ پیشتاز تحوالت عمل کرده و از طریق رصد تغییارات اجتمااعی و فرهنگای باهویاژه در
عرصۀ علم و فناوری ،جامعه را برای تسلط بر رویدادهای مهم آینده توانمند و مهیاا مایساازد
(ذاکر صالحی .)11 :1924 ،در این چاارچوب« ،جامعاهپا یری ،فرایناد اخا اعتقاادات ،گارایشهاا،
ارزشها ،هنجارها و عادات از فرهنگ یا فرایناد آماوزش راههاای زنادگی کاردن در جامعاه،
شخصیتیابی و بسط ظرفیتهای وجودی در راستای انجام وظایف فاردی و ایفاای عضاویت
اجتماعی است» (کوئن113 :1912 ،؛ همچنین ن.ک :روشه.)142 :1929 ،
ازاینرو ،فرایند انسجام و همبستگی ملی ناظر بر هماهنگی ساختاری و کارکردی بین
کنشگران در سازمانها و نهادهای اجتماعی ،وحدت نمادین کنشگران ،میزان و الگوی رابطۀ
متقابل میان کنشگران ،گروهها و خردهفرهنگهای تمایز یافته است (افروغ .)91-92 :1913 ،فرایند
جامعهپ یری برای تربیت سیاسی افراد در جامعه منوط به این امر است که نهادهای آموزشی،
همبستگی جامعه را بهعنوان یکی از اهداف عالیۀ برنامهریزیهای درسی و غیردرسی بهصورت
مستمر و نهادینهشده یقرار داده و بهنوعی بهصورت آگاهانه پتانسیل و سواد سیاسی افراد جامعه
را برای نهادی ساختن الگوهای وحدتبخشی و مشارکتمحوری در راستای توزیع مناسب
منابع حرکت میدهند (شارعپور .)823 :1921 ،نظام آموزش عالی از راه محتوای برنامۀ درسی ،تولید
و بازتولید فرهنگ و اخالق دانشگاهی و ایجاد شبکههای مستحکم و پایدار ،ایجاد سنتهای
ثباتبخش ،تولید اجماع دربارۀ یقراردادهای اجتماعی و آفرینش سرمایۀ اجتماعی موجب
شکلگیری و تقویت همبستگی اجتماعی میشود (کریمی.)1931،
اگر از آثار کلیت دانشگاه بهعنوان یک نهاد اجتماعی بار جامعاۀ دربرگیرنادۀ آن بگا ریم و
بهطور مشخص بر آثاار ویاژۀ آن بار داناشآموختگاان متمرکاز شاویم ،درخاواهیم یافات کاه
پژوهشها بیانگر آثار متعدد و متفاوتی بار داناشآموختگاان هساتند .بااون 1آثاار دانشاگاه بار

دانشجویان را در یقالب اهداف منتسب به این نهاد در پنج گروه طبقاهبنادی کارده اسات .ایان
گروهها عبارتاناد از .1 :یاادگیری شاناختی؛  .8رشاد عااطفی و اخالیقای؛  .9توانمنادیهاای
کاربردی (مهارت)؛  .4کسب رضایت و استفادۀ مستقیم از تعلیمات دانشاگاهی؛ و  .3پرهیاز از
پیامدهای منفی (باون.)33-32 :1311 ،
لمنینگ و همکاران ( )1314هفت پیامد دانشجویی برای دانشگاه یقائل شدهاند که عبارتاند
از .1 :رشااد عقالناای؛  .8رشااد و تعاادیل شخصاایت؛  .9رشااد انگیاازش و آرمااانجااویی؛
1. Bowen Lemning
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 .4رشد اجتماعی؛  .3رشد فرهنگی و زیباییشناسی؛  .1رشد نیروی اخالیقی ،فلسفی و دینای؛ و
 .1انواع دیگر موفقیتهای دانشگاهی ،از جملاه توانمنادی حصاو باه مراتاب بااالتر علمای،
ارتقای یقدرت دانشاندوزی و مهارتهای پایه .بازتاب افزایش توانمندیهاای شاناختی ،رشاد
عاطفی و انگیزشی و تغییرات رفتاری دانشآموختگان را میتوان در افزایش توانمندی آناان در
تجزی اهوتحلی ال امااور پیرامااونی ،تغیی ار ارزشهااای آنااان و کسااب ی اا تقویاات گاارایشهااای
آزادیخواهانه و همچنین گرایشهای عدالتخواهانه (هایمن و رایت)1311 ،؛ تغییر در رفتار آنها باه
لحاظ توجه بیشتر به رسانهها و الگوهای مشارکت سیاسی ،ماالال ر ی دادن
 )33مشاهده کرد (نظری و بایقری.)11 :1931 ،

(رابینساون-113 :1311 ،

در تحلیل نهایی ،سیاستهای آموزشی باید معطوف به ابعاد همبستگی اجتماعی شاخصها
(اهداف مشترک ،اصو اخالیقی و یقواعد رفتاری مشترک ،حمایت از نهادهای سیاسی و
مشارکت در سیاست) ،اهداف و ارزشهای مدنی مشترک (فقدان منازعۀ عمومی و تهدید نظم
موجود ،توسعۀ مدنیت ،کنتر نظم اجتماعی اخالیقی مؤثر ،مدارا ،احترام به تفاوتها ،همکاری
بینگروهی) ،همبستگی اجتماعی و کاهش نابرابری ثروت (توسعۀ ایقتصادی اجتماعی و
استانداردهای هماهنگ و متوازن ،بازتوزیع فرصتها و سرمایه ،دسترسی برابر به خدمات،
مزایا و منافع رفاهی ،به رسمیت شناختن تعهدات اجتماعی و خواست و اراده برای کمک به
دیگران) ،ایجاد شبکههای اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی (درجۀ باالی تعامل اجتماعی در درون
اجتماعات و خانوادهها ،تعهد و مداخلۀ مدنی و فعالیت انجمنی ،حل آسان مسائل جمعی)،
تعلق مکانی و هویتی (تعلق و دلبستگی یقوی به مکان ،درهمتنیدگی هویت شخصی و مکانی
برای حفظ همبستگی ملی باشد (بابایی فرد.)1938 ،
 .3روش پژوهش
در مقالۀ حاضر با هدف سنجش نگرشهای دانشجویان و بیان دیدگاههای آنها ،روش پاژوهش
پیمایشی و تکنیک گردآوری دادهها ،پرسشنامه است.
واحد تحلیل این پژوهش با توجه به اینکه هدف ارزیابی وضعیت رشاتۀ علاوم سیاسای اسات،
«رشتۀ تحصیلی دانشگاهی علوم سیاسی» است .از آنجا که وضاعیت ایان رشاته از طریاق سانجش
نگرش دانشجویان و بیان دیدگاههای آنها ارزیابی شده ،بنابراین واحد مشاهده ،فارد اسات .در اداماه
براساس اصو روش تحقیق پیمایش ،متغیرهای تحقیق به معرفهای یقابل سنجش تبدیل شاده و در
مرحلۀ بعد نحوۀ گردآوری دادهها و تجزیهوتحلیل آماری بر روی آنها تشریح خواهد شد.
متغیرهای تحقیق در دو دسته متغیر زمینهای و نگرشی انتخابشده تقسیمبندی شدهاند .هریک
از متغیرهای تحقیق در فرایند عملیاتی شدن به معرفهای یقابل سنجش تبدیل شدند که برای هریک
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از معرفها تعدادی پاسخ انتخاب شده و به هریک از این گزینههای پاسخ ،نمراتی اختصاص یافته
است .متغیرهای زمینهای تحقیق مشتمل بر متغیرهایی است که به شرح جدو  8برای دانشجویان
عملیاتی شده و سطح سنجش آنها بسته به نوع متغیر در سطح اسمی و ترتیبی است.
جدول  .1ماتریس عملیاتی سنجش متغیرهای نگرش دانشجویان در ارزیابی وضعیت موجود رشتۀ علوم
سیاسی در ایران
عنوان متغیر
دسترسی به منابع و
امکانات
تناسب رشته با مسائل
جامعه

معرفها
امکانات یادگیری و مطالعه
منابع آموزشی
واحدهای درسی
دانش پایه متناسب با رشتۀ
تحصیلی

توانمندسازی دانشجویان
از حیث آموزشی

مهارت جستجو در اینترنت
مطالعه متون تخصصی
مهارتهای ارتباطی و
کارگروهی
تناسب با محتوا
تقویت انگیزۀ یادگیری

روشهای تدریس
اعضای هیأت علمی

روشهای متنوع
کیفیت تدریس
محتوای متناسب با سرفصل
برخورداری از سطح علمی

تخصص اعضای هیأت

و دانش متناسب

علمی

الگوهای حرفهای
دانشجویان

شیوۀ مدیریت کالس
توسط اعضای هیأت
علمی

رعایت نظم و انضباط
انصاف در برگزاری آزمون و
نمرهدهی
صرف ویقت برای راهنمایی

ارتباط اعضای هیأت

و مشاوره دانشجویان

علمی با دانشجو

عالیقهمندی به یادگیری
دانشجویان

گویهها
در خوابگاهها شرایط الزم و کافی برای مطالعه و یادگیری فراهم است (پرسش .)11
منابع آموزشی مورد نیاز (کتاب ،مجله )... ،در کتابخانهها و سایر محیطهای آموزشی در دسترس
است (پرسش .)18
واحدهای درسی در نظر گرفتهشده در رشتهام با مسائل فعلی و آینده جامعه متناسباند (پرسش
.)19
در طو نیمسا یا دورۀ آموزشی ،دانش پایه متناسب با رشتۀ تحصیلی را کسب کردم (پرسش
.)14
در طی تحصیل در این رشته مهارت جستوجو در اینترنت را متناسب با رشتۀ تخصصی خود
فرا گرفتم (پرسش .)13
تحصیل در این رشته موجب شد تا بتوانم کتابها و مقاالت رشتۀ تخصصی خود را به زبان
انگلیسی مطالعه کنم (پرسش .)11
تحصیل در این رشته موجب ارتقای مهارتهای ارتباطی و کار گروهی با دیگر دانشجویان شد
(پرسش .)82
روشهای تدریس اعضای هیأت علمی با محتوای درسی متناسب است (پرسش .)11
روشهای تدریس انگیزۀ یادگیری را در دانشجو تقویت میکند (پرسش .)12
اعضای هیأت علمی از روشهای متنوع آموزشی برای درک بهتر مطلب استفاده میکنند
(پرسش .)13
کیفیت تدریس استادان مناسب بود (پرسش .)88
استادان ،محتوای آموزشی را براساس سرفصل و محتوای تعریفشدۀ دروس تدریس میکنند
(پرسش .)89
استادان از سطح علمی و دانش مناسبی برخوردار بودند (پرسش .)81
استادان الگوهای حرفهای مناسبی برای من بودند (پرسش .)81
استادان نظم و انضباط را در برگزاری دورههای آموزشی (نظری ،عملی) رعایت میکنند
(پرسش .)84
استادان در برگزاری آزمونها و نمرهدهی منصفانه رفتار میکنند (پرسش .)83
استادان مشاور ،ویقت کافی برای راهنمایی و مشاورۀ تحصیلی من صرف میکنند (پرسش .)81
استادان
(پرسش .)81

در

کل

به

یادگیری

دانشجویان

عالیقهمندند
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جدول  .7ماتریس عملیاتی سنجش متغیرهای زمینهای دانشجویان
گزینههای پاسخ

سطح سنجش

عنوان متغیر

مرد و زن

اسمی

محل سکونت خانواده (پرسش )8

شهر و روستا

اسمی

نوع شغل پدر (در صورت شاغل بودن) (پرسش )9

دولتی و آزاد

اسمی

مقطع تحصیلی (پرسش )4

کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری

ترتیبی

نیمسا تحصیلی (پرسش )3

یک تا دو ،سه تا چهار ،پنج تا شش
و باالتر از شش

ترتیبی

میزان مطالعۀ غیردرسی در روز (حسب ساعت)
(پرسش )1

کمتر از یک ساعت 1 ،تا  9ساعت،
 4تا  3ساعت 1 ،تا  1ساعت و
بیشتر از  1ساعت

ترتیبی

معد کل (پرسش )1

زیر  14 ،14تا  13/11 ،13تا ،11
 11/11تا  11و باالتر از 11

ترتیبی

میزان تحصیالت پدر (پرسش  )2و مادر (پرسش )3

بیسواد ،زیر دیپلم ،دیپلم تا
لیسانس و باالتر از لیسانس

ترتیبی

میزان عالیقهمندی به رشتۀ علوم سیاسی (پرسش )11

دارای پنج گزینه «خیلی زیاد،
زیاد،تا حدودی،کم و خیلی کم»

ترتیبی

شرکت در کارگاهها (پرسش )83

دارای پنج گزینه «خیلی زیاد،
زیاد،تا حدودی،کم و خیلی کم»

ترتیبی

دارای پنج گزینۀ «خیلی زیاد ،زیاد،
تا حدودی ،کم و خیلی کم»

ترتیبی

جنسیت (پرسش )1

فعالیت در انجمنها و مراکز مرتبط با رشتۀ علوم
سیاسی (پرسش )91

 .4ارزیابی اعتبار 1و پایایی

2

برای ارزیابی اعتبار معرفها از شیوۀ داوری اجتماع علمای اساتفاده شاده اسات« .در ارزیاابی
اعتبار معرفها ،داوری اجتماع علمی در باب تناسب معرفهاا باا مفهاوم ماورد سانجش و در
تعیین مقدار معرفها بسیار مهم است» (ساعی .)28 :1921 ،پس از اطمینان از اینکه گویهها ،متغیرها
را میسنجند ،به ارزیابی پایایی آنها پرداخته خواهد شد« .سنجشای دارای پایاایی اسات کاه در
صورت تکرار آن در موایقع دیگر به نتایج یکسان برسد .اگر مردم در موایقاع مکارر باه پرساش
پاسخ یکسانی بدهند آن پرسش دارای پایایی است» (د واس.)19 :1929 ،

1. validity
2. reliability
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مقدار آلفای کرونباخ گویههای انتخابشده ( 12گویه) بهمنظور سنجش نگرش دانشاجویان
در خصوص وضعیت رشاتۀ علاوم سیاسای در ایاران ،نزدیاک باه  1/21اسات کاه حااکی از
سازگاری درونی مناسب و یقابل یقبو است.
 .5جامعۀ آماری پژوهش و نحوۀ نمونهگیری
 .5 .1جامعۀ آماری پژوهش

بهمنظور سنجش نگرش دانشجویان و در رابطه با وضعیت موجود این رشتۀ دانشگاهی در
ایران و راهکارهای ارتقا و بهبود آن؛ دانشکدۀ علوم سیاسی و حقوق دانشگاه تهران  -بهعنوان
دانشگاه مادر -انتخاب شد که دانشجویان رشتۀ علوم سیاسی و دیگر رشتهها و گرایشهای
مرتبط با این حوزه در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بهعنوان
جامعۀ آماری انتخاب شدند.
در وایقع ،جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه تهران (در
سا تحصیلی  )1931-1931به تعداد آنها  1811نفر بوده است .بهدلیل اینکه این امکان وجود
نداشت ،دادههای مورد نیاز از همۀ دانشجویان جامعۀ آماری گردآوری شود ،تالش شد
براساس اصو نمونهگیری ،نمونهای از جامعۀ آماری انتخاب شود.
 .5 . 2تعیین حجم نمونه

بهمنظور تعیین حجم نمونه از جدو حجم نمونۀ برآوردشده توسط د واس ( ،)13 :1929اساتفاده
شده است .در این جدو حجم نمونۀ مقتضی حسب دیقت و میزان همگنی جمعیات در ساطح
اطمینان  33درصد ارائه شده است .حجم نمونۀ تعیینشده بهمنظور گاردآوری اطالعاات ماورد
نیاز پژوهش حاضر با درنظر گرفتن دیقت مطلوب و هزینههای بررسی میدانی در جامعۀ آماری،
 991نفر است .با اطمینان  33درصد ،نتایج موجود در جمعیت معااد هماان نتاایج نموناه باه
اضافه و منهای  3درصد (خطای نمونهگیری) است.
 .6پرسشها و فرضیهها
در مورد متغیر آموزش و محتوای دروس ،پرسشهای زیر مطرح شده است:
تا چه حد به رشتۀ تحصیلی خود عالیقهمندید؟ در خوابگاهها شرایط الزم و کافی برای
مطالعه و یادگیری فراهم است؟ منابع آموزشی مورد نیاز (کتاب ،مجله )... ،در کتابخانهها و
سایر محیطهای آموزشی در دسترس اس؟ .واحدهای درسی درنظر گرفتهشده در رشتهام با
مسائل فعلی و آینده جامعه متناسباند .در طو ترم یا دورۀ آموزشی ،دانش پایۀ متناسب با
رشتۀ تحصیلی را کسب کردم .در طی تحصیل در این رشته تا چه حد مهارت جستوجو در
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اینترنت را متناسب با رشتۀ تخصصی خود فرا گرفتهاید؟ تحصیل در این رشته تا چه حد
موجب شده است تا کتابها و مقاالت رشتۀ تخصصی خود را به زبان انگلیسی مطالعه کنید؟
در خصوص متغیر استادان رشته ،پرسشهای زیر مطرح شده است:
تا چه حد از روش تدریس اعضای هیأت رضایت دارید؟ روشهای تدریس اعضای هیأت
علمی چقدر با محتوای درسی متناسب است؟ روشهای تدریس تا چه حد انگیزۀ یادگیری را
در دانشجو تقویت میکند؟ اعضای هیأت علمی تا چه حد از روشهای متنوع آموزشی برای
درک بهتر مطلب استفاده میکنند؟ آیا استادان از سطح علمی و دانش مناسبی برخوردارند؟ آیا
استادان الگوهای حرفهای مناسبی برای شما بودند؟ کیفیت تدریس استادان چگونه است؟
استادان تا چه حد به محتوای آموزشی براساس سرفصل و محتوای تعریفشدۀ دروس
پایبندند؟ استادان تا چه حد نظم و انضباط را در برگزاری دورههای آموزشی (نظری و عملی)
رعایت میکنند؟ آیا استادان در برگزاری آزمونها و نمرهدهی منصفانه رفتار میکنند؟ آیا
استادان راهنما و مشاور ،ویقت کافی برای راهنمایی و مشاورۀ تحصیلی من صرف میکنند؟ آیا
استادان در مجموع به یادگیری دانشجویان عالیقهمندند؟ تحصیل در این رشته تا چه حد سبب
ارتقای مهارتهای ارتباطی و کار گروهی با دیگر دانشجویان شده است؟
در خصوص متغیر فعالیتهای گروهی و جانبی ،پرسشهای زیر مطرح شده است:
تا چه حد دوره یا کارگاهی خارج از واحدهای درسی و برای افزایش مهارتهای جانبی
گ راندهاید؟ تا چه حد در انجمنها و مراکز مرتبط با رشتۀ علوم سیاسی فعالیت داشته یا
دارید؟
متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر ارزیابی وضعیت علوم سیاسی دانشگاه تهران

زمینههای جمعیتشناختی

میزان رضایت از رشته

آموزش و محتوای دروس

فعالیتهای گروهی و جانبی
 .7نحوۀ تحلیل دادهها
پس از جمعآوری پرسشنامهها و بازبینی آنها به هریک از پرسشنامهها و پرسشهای آن یک کد
داده شد و سپس دادهها بهمنظور تحلیل آماری وارد نرمافزار  SPSSشده و ماتریس متغیرها

930

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

تشکیل شد .بهمنظور تحلیل دادهها متناسب با سطح سنجش آنها از آمارهها ،جداو  ،پرسش باز
و نمودارهای مقتضی استفاده شد.
 .7 . 1یافتههای پژوهش

این بخش از گزارش به یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل آماری دادههای تجربی سنجش
نگرش دانشجویان دربارۀ وضعیت موجود رشتۀ علوم سیاسی در ایران و دیدگاههای آنها در
رابطه با بهبود و ارتقای آن اختصاص دارد.
 .7 .1 . 1تحلیل متغیرهای زمینهای پاسخگویان
 .7 .1 .1 . 1جنسیت

اطالعات جدو  9بیانگر آن است که تعداد دانشجویان پاسخگو از نظر جنسیت نسبتا برابر
بوده است.
جدول  .9توزیع فراوانی وضعیت جنس پاسخگویان
جنس
گروه
دانشجویان

زن

مجموع

مرد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

131

43/3

134

31/3

913

111

 .7 .1 .1 . 2وضعیت خانواده

در این یقسمت متغیرهای محل سکونت خانوادۀ دانشجویان ،نوع شغل پدر دانشجویان و میزان
تحصیالت پدر و مادر دانشجویان بررسی شده است .براساس اطالعات مندرج در جدو 4
محل سکونت خانوادۀ اکالریت یقریب به اتفاق نمونۀ آماری انتخابشده ،در شهر است.
جدول  .3توزیع فراوانی وضعیت محل سکونت خانوادۀ پاسخگویان
شهر

مجموع

روستا

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

823

34/4

11

3.2

918

111

جدو  3نشان میدهد که پدران بیش از نیمی از دانشجویان دارای شغل دولتی بوده و ریقم
شایان مالحظهای نیز دارای شغل آزادند .نزدیک به  4درصد پدران نیز بازنشسته ،روحانی و
دانشجو هستند .شایان ذکر است نزدیک به  2درصد از نمونۀ  913نفری به وضعیت اشتغا
پدر خود اشارهای نکردهاند.
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جدول  .0توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پدر پاسخگویان
دولتی

آزاد

مجموع

سایر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

184

44/1

141

38

11

9/3

821

111

میزان تحصیالت پدر و مادر دانشجویان یکی دیگر از متغیرهای جمعیتشناختی است که
نتایج ارائهشده ،اکالریت یقریب به اتفاق والدین ،دارای تحصیالت دیپلم و باالتر از آن هستند.
جدول  .6توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی والدین پاسخگویان (درصد)
وضعیت سواد

بیسواد

زیر دیپلم

دیپلم تا کارشناسی

باالتر از کارشناسی

تعداد (نفر)

پدر

9/9

81/1

34/9

81/4

914

مادر

1/9

89/8

33/1

11/3

918

والدین
دانشجویان

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

در این بخش از گزارش متغیرهای معد

کل ،میزان مطالعۀ غیردرسی در روز ،میزان

عالیقهمندی به رشتۀ علوم سیاسی ،وضعیت شرکت دانشجویان در کارگاهها و فعالیت
دانشجویان در انجمنها و مراکز مرتبط با رشتۀ علوم سیاسی بررسی میشود.
جدول  .3توزیع فراوانی وضعیت معدل کل دانشجویان
فراوانی
1
43
11
18
29
914

معد (نمره)
زیر 14
14-13
13/1-11
11/1-11
باالتر از 11
مجموع

درصد تراکمی
8/1
81/3
43/3
13
111
-

درصد
8/1
12/9
83
89/1
91
111

جدول  .8توزیع فراوانی وضعیت میزان مطالعۀ غیردرسی دانشجویان
میزان مطالعه (ساعت)
کمتر از 1
1-9
4-3
1-1
بیشتر از 1
مجموع

فراوانی
111
131
92
1
8
918

درصد
93/1
43/1
18/1
8
1/1
111

درصد تراکمی
93/1
24/2
31/4
33/9
111
-
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جدول  .1توزیع فراوانی وضعیت عالقهمندی دانشجویان به رشتۀ علوم سیاسی
گزینهها

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

خیلی کم

12

3/3

3/3

کم

88

1/8

19/8

تا حدودی

11

13/1

98/3

زیاد

112

92/2

11/1

خیلی زیاد

21

82/9

111

مجموع

914

111

-

جدول  .15وضعیت عالقهمندی دانشجویان به رشتۀ تحصیلی علوم سیاسی به تفکیک مقطع تحصیلی
عالقهمندی
به رشته

خیلی کم

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

مجموع

مقطع
کارشناسی

11

81

38

11

34

881

(1/1درصد)

(3/3درصد)

(89/3درصد)

(94/2درصد)

(84/4درصد)

(111درصد)

کارشناسی

1

1

2

94

81

11

ارشد

(1/4درصد)

(1/4درصد)

(11/4درصد)

(42/1درصد)

(91/1درصد)

(111درصد)

دکتری

1

1

1

1

1

19

(39/2درصد)

(41/8درصد)

(111درصد)

در مجموع در حدود  13درصد دانشجویان ،در حد زیاد و باالتر در این کارگاههای
انجمنها و مراکز مرتبط با رشتۀ علوم سیاسی مشارکت دارند .بیشتر دانشجویان دکتری در حد
کم و بسیار کم مشارکت دارند که در مقایسه با دیگر مقاطع انتظار میرفت تفاوت زیادی
مشاهده شود.
جدول  .11وضعیت شرکت دانشجویان در کارگاه به تفکیک مقطع تحصیلی
شرکت در
کارگاه

خیلی کم

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

مجموع

مقطع

31

12

11

84

11

881

(83/3درصد)

(91/3درصد)

(81/1درصد)

(11/3درصد)

(4/3درصد)

(111درصد)

کارشناسی

11

13

81

11

ارشد

(11/8درصد)

(81/3درصد)

(93/1درصد)

(14/1درصد)

دکتری

1/1( 1درصد)

کارشناسی

1

9

(39/2درصد)

(89/1درصد)

1

1/3( 1درصد)

12
(111درصد)

8

19

(13/4درصد)

(111درصد)
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جدول  .17وضعیت فعالیت دانشجویان در انجمنها و مراکز مرتبط با رشتۀ علوم سیاسی به تفکیک مقطع
تحصیلی
فعالیت در انجمن
و مراکز مرتبط

خیلی کم

کم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

مجموع

کارشناسی

91/3( 21درصد)

84/3( 34درصد)

88/1( 42درصد)

11/3( 83درصد)

4/1( 11درصد)

111( 811درصد)

کارشناسی ارشد

81/3( 12درصد)

91/2( 83درصد)

88/1( 13درصد)

11/9( 1درصد)

4/4( 9درصد)

111( 12درصد)

دکتری

91/2( 4درصد)

89/1( 9درصد)

91/2( 4درصد)

 1/1( 1درصد)

1/1( 1درصد)

111( 19درصد)

مقطع

 .7 .2نگرش دانشجویان در رابطه وضعیت موجود رشتۀ علوم سیاسی

در راستای سنجش نگرش دانشجویان در خصوص وضعیت رشتۀ علوم سیاسی در ایران؛
متغیرهای دسترسی به منابع و امکانات ،تناسب رشته با نیازهای جامعه ،توانمندسازی
دانشجویان از حیث آموزشی ،روشهای تدریس اعضای هیأت علمی ،تخصص اعضای هیأت
علمی ،شیوۀ مدیریت کالس توسط اعضای هیأت علمی و ارتباط اعضای هیأت علمی با
دانشجو بررسی شده است.
 .7 .2 .1دسترسی به منابع و امکانات

میانگین میزان نگرش دانشجویان در رابطه با دسترسی به منابع و امکانات آموزشی در رشتۀ
علوم سیاسی ،بر روی طیف (( 8/22 ، )1-3انحراف استاندارد ) /11 :است که بیانگر وضعیتی
نسبتا متوسط است .همانطورکه در جدو  19مشاهده میشود ،کسانی که دسترسی به منابع و
امکانات را در این رشته باال میدانند ،نزدیک به یکسوم بوده و نزدیک به نیمی از دانشجویان
معتقدند که دسترسی در سطح متوسطی یقرار دارد.
جدول  .19توزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به دسترسی به منابع و امکانات در رشتۀ علوم سیاسی

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

وضعیت
دسترسی پائین

41

81/9

81/9

دسترسی متوسط

111

41/2

12/1

دسترسی باال

13

91/3

111

مجموع

811

111

-

 .7 .2 . 2تناسب رشته با نیازهای جامعه

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

931
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جدول .13توزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به تناسب رشتۀ علوم سیاسی با نیازهای جامعه
گزینهها

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

خیلی کم

31

12/3

12/3

کم

119

94

38/3

تا حدودی

111

91/1

23/1

زیاد

91

11/8

33/9

خیلی زیاد

8

1/1

111

مجموع

919

111

-

 .7 .2 .3توانمندسازی دانشجویان از حیث آموزشی

میانگین میزان نگرش دانشجویان در خصوص توانمندسازی دانشجویان رشتۀ علوم سیاسی از
حیث آموزشی ،بر روی طیف (( 8/41 ،)1-3انحراف استاندارد )1/11 :است که بیانگر وضعیتی
رو به پایین است.
جدول  .10توزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به توانمندسازی دانشجویان رشتۀ علوم سیاسی از حیث آموزشی

وضعیت

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

توانمندسازی پایین

191

41/1

41/1

توانمندسازی متوسط

181

41/8

22

توانمندسازی باال

93

18

111

مجموع

831

111

-

 .7 .2 .4روشهای تدریس اعضای هیأت علمی

میانگین میزان نگرش دانشجویان در خصوص روشهای تدریس اعضای هیأت علمی ،بر روی
طیف (( 8/33 ،)1-3انحراف استاندارد )1/12 :است که بیانگر وضعیتی متوسط رو به پایین
است .براساس اطالعات جدو  11درصد بسیار کمی از دانشجویان روش تدریس استادان را
یقوی ارزیابی میکنند.
جدول  .16توزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به روشهای تدریس اعضای هیأت علمی
وضعیت

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

روش تدریس ضعیف

181

48/1

48/1

روش تدریس متوسط

141

42/2

31

روش تدریس یقوی

81

3

111

مجموع

833

111

-
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 .7 .2 .5تخصص اعضای هیأت علمی

میانگین میزان نگرش دانشجویان در خصوص تخصص اعضای هیأت علمی ،بر روی طیف
(( 8/19 ،)1-3انحراف استاندارد )1/39 :است که بیانگر وضعیتی متوسط رو به پائین است.
براساس اطالعات ارائهشده در جدو  11یکچهارم از دانشجویان بر این باورند که استادان
تخصص باالیی در رشتۀ علوم سیاسی دارند.
جدول  .13توزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به تخصص اعضای هیأت علمی
وضعیت

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

تخصص پایین

111

93

93

تخصص متوسط

181

93/1

14/1

تخصص باال

11

83/4

111

مجموع

919

111

-

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

میانگین میزان نگرش دانشجویان در خصوص شیوۀ مدیریت کالس توسط اعضای هیأت
علمی ،بر روی طیف (( 8/11 ،)1-3انحراف استاندارد )1/14 :است که بیانگر وضعیتی متوسط
رو به پایین است .براساس اطالعات جدو  12نزدیک به یکچهارم شیوۀ کالسداری استادان
را یقوی ارزیابی کردهاند.
جدول  .18توزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به شیوۀ مدیریت کالس توسط اعضای هیأت علمی
وضعیت

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

مدیریت ضعیف

12

89/3

89/3

مدیریت متوسط

131

31/3

13/4

مدیریت یقوی

11

84/1

111

مجموع

823

111

-

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

میانگین میزان نگرش دانشجویان در خصوص شیوۀ ارتباط اعضای هیأت علمی با دانشجویان،
بر روی طیف (( 8/12 ،)1-3انحراف استاندارد )1/24 :است که بیانگر وضعیتی متوسط رو به
پایین است .براساس اطالعات ارائهشده در جدو  13کمتر از یکسوم دانشجویان بر این
باورند که استادان ارتباط یقوی و مناسبی با دانشجویان دارند و بیشتر اعتقاد دارند که ارتباط آنها
با دانشجویان ،در حد متوسط و ضعیف است.
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جدول  .11توزیع فراوانی وضعیت نگرش دانشجویان نسبت به شیوۀ ارتباط اعضای هیأت علمی با دانشجویان
وضعیت
ارتباط ضعیف
ارتباط متوسط
ارتباط یقوی
مجموع

فراوانی
11
191
28
823

درصد
84/1
41/1
82/4
111

درصد تراکمی
84/1
11/4
111
-

 .7 . 3دیدگاههای دانشجویان در رابطه بهبود وضعیت موجود رشتۀ علوم سیاسی

همانطورکه در جدو  81مشاهده میشود ،مجموع پیشنهادهای دانشجویان بهمنظور بهبود و
ارتقای وضعیت موجود رشتۀ علوم سیاسی در ایران که بهصورت پرسش باز مطرح شده بود ،در 13
بند فهرست شده است .با توجه به باز بودن پرسش ،برخی دانشجویان بیش از یک پیشنهاد ارائه
دادهاند که در مجموع  119پیشنهاد بوده که در  13پیشنهاد نهایی دستهبندی شده است .چنانکه
مالحظه میشود ،درصد زیادی از پیشنهادهای دانشجویان بهمنظور بهبود وضعیت موجود رشتۀ
علوم سیاسی بر محوریت اعضای هیأت علمی میچرخد ،بهگونهای که بر این اعتقادند که اعضای
هیأت علمی رکن اصلی در تغییر وضعیت موجود و بهبود آن محسوب میشوند.
جدول  .75توزیع فراوانی پیشنهادهای دانشجویان بهمنظور بهبود و ارتقای وضعیت موجود رشتۀ علوم
سیاسی در ایران
ردیف
1
8
9
4
3
1
1
2
3
11
11
18
19
14
13
11
11
12
13

فهرست موارد پیشنهادی
اخراج استادان ناکارامد
تقویت نظارت بر عملکرد علمی استادان
ج ب استادان جوان
آموزش مهارتهای الزم جهت ورود به بازار کار
کاربردی ساختن واحدهای درسی متناسب با نیازهای جامعه
استفاده از متون اصلی و زبان انگلیسی در آموزش
اصالح سرفصلهای دروس بر مبنای تجربه و تخصص استادان
تغییر نظام آموزشی بر مبنای تجارب جدید
پرهیز از الگوی نمرهمحوری در ارزیابی دانشجویان
اولویت معیارهای علمی در ج ب اعضای هیأت علمی
پرهیز از رویکرد ارائۀ دروس پیشنیاز در کارشناسی ارشد
افزایش سالنهای مطالعه برای دانشجویان
بهروزرسانی مباحث و محتوای آموزشی رشتۀ علوم سیاسی
ایجاد زمینههای فعالیت بیشتر انجمنهای علمی
برگزاری دورههای درسگفتار در خارج از دانشگاه
پ یرش ورودی بر مبنای امکانات موجود
ایجاد کتابفروشی تخصصی و نمایشگاه در دانشکده
ج ب استادان سابق که بازنشسته شدند
آزمون شخصیت یقبل از ورود به دانشگاه
مجموع

فراوانی
81
81
13
19
18
11
11
11
11
1
1
4
4
4
9
9
8
8
1
119

درصد
19
18
18
2
1
1
1
1
1
4
4
8
8
8
8
8
1
1
1
111
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 .8نتیجه
درک دیدگاههای دانشجویان و استادان بهعنوان دو بازیگر اصلی آموزش علوم سیاسی در
دانشگاه تهران محور اصلی بحث در این مقاله بود .از منظری کلی ،بررسی نگرش دانشجویان
در خصوص وضعیت موجود رشتۀ علوم سیاسی در ایران نشان داد که از دیدگاه آنها ،وضعیت
رضایتبخش نیست و از نگاه آنان وضعیت رو به بهبودی نیز متصور نخواهد بود .در بخش
پایانی مقاله ،برخی راهکارها با هدف فائق آمدن بر مشکالت کنونی و رفع آسیبهای موجود
در رشتۀ علوم سیاسی ارائه میشود:
 تغییر دورهها و دروس بهنحوی که منعکسکنندۀ نیازهای یک دانشجو در یقرنبیستویکم باشد .تجدیدنظر در دورههای منسوخشده و یقدیمی آموزش مانند مسائل جهان
سوم و امپریالیسم.
 راهاندازی مرکز آموزشهای کاربردی و برگزاری دورههای آموزشی زبان ،آموزشروش پژوهش و نویسندگی ،یادگیری فنون مصاحبه و م اکرۀ شغلی ،شرکت در دورههای
دانشافزایی کاربردی.
 ضرورت توانمندسازی فارغالتحصیالن این حوزه زمانی بیش از پیش احساس میشودکه متأثر از ذهنیتهای موجود چنین تصور میشود که ج ب در بازار کار نه از رهگ ر
تواناییها و یقابلیتها ،بلکه از طریق مدرکگرایی یا رانتهای بهخصوصی است که بیش از
پیش موجب به بنبست رسیدن عزم ملی در ارائۀ توانمندیها میشود .حا آنکه اگر ارائۀ
چنین آموزشهایی در دستور کار یقرار گیرد ،هریک از نهادها و وزارتخانهها میتوانند با اعالم
نیازهای خود و سرمایهگ اری اندک در دانشگاهها ،فارغالتحصیالن را در دورههای خاص
بازآموزی با مهارتها و توانمندیهای موردنظر آشنا سازند.
 حفظ پیوندهای دانشجویان با جامعه و ایجاد احساس تعلق در نسل جدیدی که بایدصدایش شنیده شود ،در فرایندهای تصمیمگیری مشارکت داده شود و بهطور کلی ،کرامت
انسانی او مدنظر یقرار گیرد.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
 .1افروغ ،عماد ( .)1913خردهفرهنگها ،مشارکت و وفاق ،در :فرهنگ ،سیاست و توسعه در ایران امروز ،تهران :نشر دا .
 .8بابایی فرد ،امان ( .)1938آموزش عالی .جامعهپ یری مجدد و تأثیر آن بر همبستگی ملی(مطالعۀ مقایسهای ایران و مالزی).
پایاننامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ علوم سیاسی ،به راهنمایی علی اشرف نظری .دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران.
 .9بوردیو ،پییر (« .)1928بازتولید ،عناصری برای یک نظریه نظام آموزشی» ،ترجمۀ مرتضی مناادی ،نامۀ انسانشناسی ،ش
 ،9ص .139-132
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رانی ،کما ( « .)1913درآمادی باه نقاش هویات فرهنگای در نظاام جدیاد آموزشای» ،مجل ۀ روانشناس ی و عل وم
تربیتی(دانشگاه تهران) ،ش  ،42ص .4-3

 .3آرون ،ریمااون ( .)1918مراح ل اساس ی اندیش ه در جامع هشناس ی ،ترجمااۀ بااایقر پرهااام ،ج ،1تهااران :سااازمان
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
 .1ذاکرصالحی ،غالمرضا ( .)1924دانشگاه ایرانی ،تهران :کویر.
 .1روشه .گی ( .)1929تغییرات اجتماعی ،ترجمۀ منصور وثویقی .تهران :نشر نی.
 .2ساها ،الورنس (« .)1911دانشگاهها و توسعۀ ملی» ،ترجمۀ محمدرضا افضلی ،نگاه نو ،مرداد ا شهریور ،ش  ،3ص -94
.89
 .3ساعی ،علی ( .)1921روش تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران :سمت.
 .11سلیمی ،حسین ( )1922بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بینالملل ،تهران :پژوهشکدۀ
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
 .11علیبابایی ،یحیی ( .)1929جزوۀ درسی کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 .18کاوند ،رضا؛ کاوند ،جما ( .)1923سیاستگ اری فرهنگی در سی سا انقالب اسالمی و آسیبشناسی آن ،در :سی سال
انقالب اسالمی (دستاوردها ،آسیبها و فرصتها) ،به کوشش عباس ملکی ،تهران :مؤسسۀ انتشارات علمی دانشگاه
صنعتی شریف ،ص .413-491
 .19کریمی ،علی (« .)1931تأملی نظری دربارۀ نسبت آموزش عالی و همبستگی اجتماعی ،مرور اجمالی تجربۀ مالزی»».
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