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(تاریخ دریافت ،99/11/62 :تاریخ تأیید)1044/40/11 :

چکیده
در واقعيتهاي ذهنی ما ،ناهماهنگی پديدهاي نسبتاً شايع است و به گفته روانشناسان شناختی و
اجتماعی ،اين ناهماهنگی شناختی گاه مولد افسردگی و مشكالت روحی در افراد میشود .اما افراد درگير
غالباً به فراخور توانايیهاي خود درصدد استفاده از راهبردهايی براي فائق آمدن بر اين ناهماهنگیها
برمیآيند .در پژوهشی مقدماتی با تمرکز بر تصوير دانشگاه در اذهان زنان و مردان فارغالتحصيل دکتراي
علوم انسانی دريافتيم که شناخت و تصوير ذهنی آنها از مفهوم دانشگاه قبل از ورود به مقطع دکترا و بعد
از فارغالتحصيلی دچار نوعی ناهماهنگی است .بدين ترتيب پژوهش حاضر با اين پرسش انجام شد که
تغيير تصوير ذهنی از مفهوم دانشگاه چگونه رخ میدهد و از همه مهمتر زنان و مردان براي رفع يا کاهش
اين ناهماهنگی شناختی از چه راهبردهايی استفاده میکنند .روايتهاي مردانه و زنانه از طريق
مصاحبههاي عميق و نيمهساختيافته با بيست نفر از فارغالتحصيالن رشتههاي علوم انسانی جمعآوري
شده است .براي پاسخ به پرسش اول ،با استفاده از نظريه طرحوارههاي فرهنگی و تحليل روايتهاي به
دست آمده ،چگونگی تغيير مفهوم دانشگاه در ذهن زنان و مردان با کمک سه طرحواره رويدادي ،نقشی
و تصوري نشان داده شد .همچنين راهبردهايی که اين گروه از زنان و مردان عمدتاً براي کاهش يا رفع
ناهماهنگیهاي شناختی در مورد مفهوم دانشگاه به کار میگيرند ،در چهار دسته تقسيمبندي گرديد .بر
اساس يافتههاي پژوهش ،راهبردهاي زنان و مردان براي رفع و کاهش ناهماهنگی شناختی به شكل
معناداري با هم متفاوت هستند.
كليدواژهها :انسانشناسی شناختی ،شناخت بدنمند ،طرحواره ،ناهماهنگی شناختی ،روايتهاي مردانه
و زنانه ،مفهوم دانشگاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
اين پژوهش با استفاده از نظريه لئون فستينگر درباره وضعيت روانشناختی «ناهماهنگی

شناختی» 8براي دستيابی به ميانذهنيت زنانه و مردانه دانشجويان دکترا قبل و بعد از
فارغالتحصيلی انجام شده است .استدالل مقاله حاضر اين است که تصوير ذهنی افراد مذکور از
مفهوم دانشگاه را میتوان از منظر ناهماهنگیهاي شناختی و با کمک دستاوردهاي انسانشناسی
شناختی مانند طرحوارههاي فرهنگی توصيف و تبيين کرد .در واقع دانشجويان پس از اتمام
تحصيالت خود با توجه به شرايط سخت استخدام و جذب هيئت علمی و سازوکارهاي پيچيده
اين فرايند و نيز شرايط اجتماعی و اقتصادي موجود در جامعه با موقعيتی مواجه میشوند که
طرحوارههاي نقشی و رويدادي اوليه آنها با آنچه در حين تحصيل و پس از فارغالتحصيلی رخ
میدهد ،نه تنها انطباق ندارد ،بلكه گاه در تقابل با آن قرار دارد که اين وضعيت خود منجر به
ايجاد ناهمخوانیهاي شناختی در اين گروه از افراد میشود .نكته قابل تأمل آن است که اين
ناهماهنگی شناختی خود منشأ توليد معنا درباره دانشگاه و مؤلفههاي مرتبط با آن (مانند تحصيل
و اشتغال ،فعاليت علمی و پژوهشی) است ،يعنی فرد پس از تجربه واقعيتهايی که با ذهنيات
پيشينی او مغاير است ،مجبور میشود براي موقعيت جديد خود به خلق معنايی از دانشگاه
بپردازد که بررسی اين معناي خلقشده جديد ،که در روايتهاي آنها از مفهوم دانشگاه در دوره
پس از فارغالتحصيلی ديده میشود ،داللتهاي مفهومی و معنايی قابل تأملی دارد.
نكته جالب توجهی که درباره نحوه شكلگيري شناخت بايد در اينجا به آن توجه داشت ،آن
است که شناخت امري بدنمند است ،يعنی شناخت افراد تا حد زيادي تحت تأثير جهانبودگی
از نظر فردي ،انسانی و موجوديت اجتماعی آنهاست .از آنجا که اين پژوهش به ابعاد شناخت
اجتماعی مسئله توجه دارد ،اين جهانبودگی را فقط از منظر موجوديت اجتماعی افراد بررسی
کرده و از جهانبودگی فردي و انسانی مشارکتکنندگان چشمپوشی کرده است .زيرا اولی کار
فردگرايان شناختی و دومی کار جهانشمولگرايان شناختی است و اين پژوهش که در پارادايم
شناخت اجتماعی انجام میشود ،از منظر موجوديت اجتماعیِ افراد شرکتکننده در پژوهش به
موضوع مینگرد.
بدين ترتيب مقاله حاضر تالش دارد با توجه به دستاوردهاي جديد در حوزه علوم شناختی
از جمله شناخت بدنمند ،طرحوارهها و نظريه ناهماهنگی شناختی نشان دهد که چگونه دانشگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cognitive Dissonance
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و بازيگران اين ميدان در تغيير مفهوم دانشگاه در ميان فارغالتحصيالن نقش ايفا میکنند .پيامد
اين تغيير مفهومی که عمدتاً به تقابل دو تصوير از دانشگاه در ذهن اين گروه از افراد منجر
میشود ،باعث ايجاد نوعی ناهماهنگی شناختی شده که پيامدهايی مانند نااميدي و افسردگی را،
هر چند براي مدتی نسبتاً کوتاه ،در بين آنها به وجود آورده است .دانشگاه نيز در سكوتی
توجيهناپذير دانشجويان خود را از دنياي پس از تحصيل مطلع نمیسازد و آنها را براي مواجهه
با اين واقعيت آماده نمیکند و به آنها نمیآموزد که چگونه با تجربههاي ناهماهنگ در زندگی
پس از دانشگاه مواجه شوند .پرسشهاي اصلی اين مقاله براي درك ناهماهنگی شناختی در
مفهوم دانشگاه عبارتند از )8 :از منظري شناختی و با توجه به نظريه طرحوارههاي فرهنگی،
تغيير مفهوم دانشگاه چگونه در روايتهاي زنانه و مردانه بازنمايی میشود؟ و )6
فارغالتحصيالن زن و مرد براي رفع يا کاهش اين ناهماهنگی شناختی از راهبردهايی استفاده
میکنند و آيا از نظر جنسيتی تفاوتی ميان راهبردها وجود دارد؟ پيش از هر چيز الزم است در
ابتدا مشخص کنيم که به لحاظ نظري منظور ما از طرحوارههاي فرهنگی و کاربرد اصطالح
ناهماهنگی شناختی چيست و سازوکار ايجاد اين ناهماهنگیها چگونه است تا بتوانيم از اين
رهگذر به تحليل دقيقی از دادهها دست يابيم و پاسخ دقيقی براي پرسشهاي پژوهش بيان کنيم.

مالحظات نظری 
«ناهماهنگی شناختی» يكی از مباحث مهم در روانشناسی اجتماعی و علوم شناختی است .در
حوزه روانشناسی اجتماعی ،ناهماهنگی شناختی بيانگر تأثير ناسازگاريهاي موجود در رفتارها

و نگرشهاي افراد در دنياي واقعی است )& Fazio, 1984; Steele et al.; Stone, 1999

 .(Cooperبا اين حال نوع کاربرد ما از اين مفهوم با تفسير اجتماعی و رفتاري مرسوم متفاوت
خواهد بود .ما در اين مقاله فقط به هسته شناختی نظريه «ناهماهنگی شناختی» عالقه داريم که
آن را با مباحث مردمشناسی شناختی و زبانشناسی فرهنگی درباره طرحوارههاي فرهنگی پيوند
خواهيم زد تا تعارضات سردرگمکننده موجود در درك مفهوم دانشگاه نزد اطالعرسانها را
توضيح دهيم .به نظر میرسد يكی از موضوعات مهمی که مردم به طور کلی در زندگی روزمره
خود با آن در تعارض و درگير هستند ،مواجهه با موقعيتهايی است که مولد ناهماهنگیهاي
شناختیاند .به عبارت ديگر موقعيتهايی در زندگی که با آنچه افراد در ذهن خود درباره آنها
داشتهاند ،در تعارض قرار میگيرند؛ آنچه عامليتها را بر آن میدارد که براي رهايی از اين
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تعارض ،به تفسير و حتی خلق معنايی جديد براي موقعيت متعارض بپردازند و موقعيت جديد
را بازتعريف کنند و راهبردي براي تعامل با آن بيابند.
لئون فستينگر ،8روانشناس اجتماعی اهل آمريكا ،اولين بار نظريه ناهماهنگی شناختی را
مطرح کرد و در کتاب خود ( )8121با همين عنوان ،پايه و اساس اين اصطالح را به طور
خالصه چنين تعريف کرد« :محور نظريه ناهماهنگی ...نسبتاً ساده است .بر طبق اين نظريه ممكن
است ميان مؤلفههاي شناختی ،روابط ناهماهنگ يا متعارض وجود داشته باشد ...اگر بخواهيم
کمی صوريتر بيان کنيم ،بايد بگوييم  xو  yناهماهنگ است ،اگر چيزي غير  xاز  yناشی شده
باشد ) .(Festinger, 1957: 13 & 31فرمول روانشناس ديگر ،با نام جوئل کوپر 6از آن هم
کلیتر است« :اگر در ذهن فرد شناختهاي  Aو  Bوجود داشته باشد ،بهگونهاي که  Aناشی از
چيزي غير از  Bباشد ،آنگاه  Aو  Bناهماهنگ هستند» ) .(Cooper, 2007: 6اين مؤلفههاي
شناختی میتوانند هر شكلی به خود بگيرند و به صورت ادراك ،دانش ،باور و ...باشند .به طور
خالصه ،هر چيزي که بتوان دربارهاش فكر کرد ،میتواند در چرخدندههاي اين آسيابِ
ناهماهنگی قرار گيرد .نكته جالب توجهی که موجب شد از اين نظريه در اين مقاله استفاده کنيم
و گِروين فون دِر پال 3نيز در مقاله خود ( )6483به خوبی بيان کرده ،آن است که نظريه
ناهماهنگی شناختی در طول تكامل علمی خود «از مشكلی به شدت شناختی و فردي به سوي
مشكلی اجتماعی اخالقی و ميانفردي حرکت کرده است» .اين موضوع يكی از نقاط قوت اين
نظريه است و به همين دليل در اين مقاله براي پاسخ به پرسشهاي خود از آن بهره گرفتيم،
يعنی تغيير مفهوم دانشگاه در ميانذهنيت افراد دانشگاهی ،نه صرفاً در ذهن فرد.
البته بايد توجه داشت که کارکرد ذهن به اين صورت نيست که همه مؤلفههاي شناختی در
ذهن ما در هماهنگی کامل با هم باشند ،بلكه به اعتقاد فستينگر ( )8121در ذهن ما روابط
نامرتبط زيادي وجود دارند که با صلح در کنار هم همزيستی میکنند ،در حالی که هيچ نقطه
مشترکی با هم ندارند .اين نكته به ويژه در مورد موضوعاتی صادق است که در دو حوزه تجربی
متفاوت با هم قرار دارند .در اين موارد فرد با مشكل ناهماهنگی شناختی مواجه نمیشود ،بلكه
اين وضعيت زمانی رخ خواهد داد که بين دو شناخت از يک موقعيت ،ناسازگاري ايجاد شود.
در مورد موضوع مطالعه اين پژوهش ،منظور دو شناخت متعارض از مفهوم دانشگاه در دوره قبل
و بعد از فارغالتحصيلی است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Leon Festinger
2 Joel Cooper
3 Gerwin van der Pol
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نكته مهم ديگري که در مورد ناهماهنگی شناختی وجود دارد ،آن است که ذهن انسان به
گونهاي طراحی شده است که به دنبال سازگاري و تجانس ميان شناختهاي مرتبط به هم است.
اين موضوع باعث میشود که ذهن همواره به دنبال ايجاد هماهنگی و رفع ناهماهنگی به عنوان
يک ضرورت روانشناختی باشد .از اين روست که وقوع ناهماهنگی شناختی موجب ناراحتی
روانشناختی میشود که ذهن فرد به دنبال رفع آن است .فستينگر ( )8121معتقد است که
ناهماهنگی شناختی ،موجب اعمال فشار براي رفع يا کاهش تعارض از طريق راههايی میشود
که او نامشان را «راهبردهاي کاهش ناهماهنگی» نهاده است .در واقع زمانی که دو شناخت در
تعارض با هم قرار میگيرند ،فرد ممكن است يک يا چند شناخت مرتبط را تغيير دهد؛ يا براي
تغيير موقعيت ،اطالعات جديدي درباره مفاهيم ناسازگار کسب کند يا میتواند از اهميت
تخصيصيافته به يک يا چند شناخت مرتبط بكاهد .در همه اين موارد ،خود شناختها يا نگرش
فرد درباره آنها تغيير میکند تا موقعيتی هماهنگتر و در نتيجه از لحاظ ذهنی مديريتپذيرتر و
پايدارتري خلق شود.
نظريه ديگري که اين مقاله قصد دارد با کمک آن به درك چگونگی ايجاد ناهماهنگی
شناختی از مفهوم دانشگاه ميان فارغالتحصيالن دانشگاهی قبل و بعد از اتمام تحصيالت بپردازد،
نظريه طرحوارههاي فرهنگی است که يكی از مباحث مطرح در مردمشناسی شناختی است .درك

مردمشناسانه از طرحوارهها ،در «صورتهاي عام» 8يا «طرحوارههاي» مطرح در آراء افالطون و
کانت ريشه دارد ،و از آنجا که آنها در چارچوب تجربههاي فردي ،ساختار و محوريت بنيادينی
براي شناخت و درك جهان اطراف ايجاد میکنند ،امكان کسب دانش و فهم را به وجود
میآورند .در واقع طرحوارهها به افراد کمک میکنند تا به واقعيت چنداليهاي که آنها را احاطه
کرده است ،معنا دهند .آنها به شيوهاي خالقانه واقعيت را سادهسازي يا طرحوارهاي میکنند و
اطالعات انتزاعی و مرتبطی را در خود جاي میدهند (اردبيلی .)12 :8310 ،از اين رو برخی از

انديشمندان در حوزه مردمشناسی روانشناختی از جمله برد شور )8112( 6معتقد به رابطه ميان
فهم فرهنگی و «طرحوارهسازي» 3هستند .به نظر برد شور طرحوارهها کمک بسياري به پردازش

اطالعات فرهنگی میکنند .البته بايد گفت همه طرحوارههايی که غالباً در سطح فرهنگی شناخت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 General Form
2 Brad Shore
3 Schematization
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ظاهر میشوند ،به طور يكسان در ذهن همه اعضاي يک گروه فرهنگی نقش نمیبندند ،بلكه
اعضاي يک گروه فرهنگی داراي مفهومسازيهاي کموبيش مشترکی هستند که به صورت
توزيعی در ميان آنها وجود دارد و ميانذهنيت فرهنگی آنها را شكل میدهد .به منظور ارائه
طبقهبندي طرحوارههايی که در اين پژوهش مورد بررسی و تحليل قرار میگيرند ،در ادامه به
معرفی انواع متداولی از طرحوارهها میپردازيم.

طرحوارههای رویدادی

8

طرحوارههاي رويدادي از تجربه ما در رويدادهاي معين انتزاع میشوند ;(Mandler, 1984

) .Schank & Abelson, 1977در ذهن افراد يک جامعه معموالً طرحوارههاي کموبيش مشابهی
از رويدادهايی مانند «مراسم خاکسپاري و عزاداري» يا «مراسم جشن عروسی» وجود دارد.
همچنين اين طرحوارهها داراي مقولههايی نيز هستند .براي مثال مقولههايی که با طرحواره
مراسم جشن عروسی همراه است ،ممكن است شامل «هديه جشن ازدواج»« ،لباس عروس»،
«تزئينات جشن»« ،غذاي عروسی» و غيره باشند .معموالً درون هر طرحواره رويدادي،
زيرمجموعهاي از طرحوارههاي رويدادي ديگر نيز وجود دارد .براي مثال «جشن عروسی» داراي
زيرمجموعه طرحوارهاي از موسيقیها و رقصها ،نوع سرو غذاي عروسی و غيره است.

طرحوارههای نقشی

6

اگوستينو 3و واکر )31 :8112( 0در تعريف طرحواره نقشی اينگونه مینويسند« :ساختار دانشی
که افراد از نقش معينی در گروه در ذهن خود دارند» .به اعتقاد نيشيدا )121 :8111( 2اين
طرحوارهها دربردارنده «دانشی از نقش اجتماعی هستند و مجموعهاي از رفتارهايی را نشان
میدهند که افراد در موقعيت اجتماعی خاصی دارند» .اين طرحوارهها دربردارنده دانشی از
تفاوت ويژگیهايی مانند طرز لباس پوشيدن ،سن ،شيوه تكلم و سطح درآمد و غيره هستند که با
نقشها متداعی میشوند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Event Schemas
2 Role Schemas
3 Augoustinos
4 Walker
5 Nishida
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طرحوارههای تصوری

8

طرحوارههاي تصوري ،ساختارهايی را براي مفهومسازيهاي معين فراهم میکنند (Johnson,

) .1987پالمر ( )22 :8112در تعريف اين دسته از طرحوارهها مینويسد« :طرحوارههاي تصوري،
طرحوارههاي حاصل از انتزاعهاي ميانی (يعنی بين تصورات ذهنی و گزارههاي انتزاعی) هستند
که به صورت تصويرهاي شمايلی در ذهن افراد بازنمايانده میشوند ،و به طور مستقيم با
تجربههاي فيزيكی يا اجتماعی در ارتباط هستند» .براي مثال ،در برخی از زبانها براي بيان عشق
دو نفر از طرحواره تصوري «مسير» استفاده میشود تا رابطه عاشقانه بين آنها را مفهومسازي
6
کنند .براي نمونه ،در جمله «عشق آنها پستی و بلندي زيادي داشته است» ،شاهد نگاشت
طرحواره تصوري «مسير» بر قلمروي «عشق» هستيم ) .(Johnson, 1987در تفكر ايرانی،
طرحواره تصوري «مسير» غالباً براي قالببندي مفهومسازيهاي مختلف استفاده میشود .به اين
جملهها توجه کنيد:
 )8او براي رسيدن به اين شغل راه سختی را پشت سر گذاشته است.
 )6راه سعادت اخروي در اطاعت از دستورات دين است.
 )3براي رسيدن به هدف بايد سختی راه را تحمل کرد.
همان طور که مشاهده میکنيم در همه اين جملهها طرحواره «مسير» بر يک قلمرو انتزاعی
مانند «دين» يا «هدف» نگاشت پيدا کرده است.
3
جانسون ( )8111در کتاب «بدن در ذهن» طبقهبندي مفصلی از طرحوارههاي تصوري ارائه
کرده است که در اين پژوهش سه مورد از مهمترين آنها را در بخش تجزيه و تحليل دادهها
بررسی خواهيم کرد .اولی طرحواره حجمی 0است که به نظر جانسون (همان )63 :انسان با قرار
گرفتن در اتاق ،تخت ،خانه ،غار و ديگر جاهايی که حكم ظرف دارد ،بدن خود را مظروفی
تصور میکند که میتواند در ظرفهاي انتزاعی قرار گيرد .عباراتی مانند «توي فكر فرو رفتن»،
«تو حرف کسی پريدن» و «تو مخمصه افتادن» نمونههاي پربسامدي در زبان فارسی روزمره
هستند که در آنها مواردي مانند «فكر ،حرف ،مخمصه» نوعی حجم در نظر گرفته شدهاند که
انسان را به صورت مظروف در خود میگيرند .مواردي از اين قبيل ،نمونههايی از حضور اين
نوع طرحواره تصوري هستند که از تجربه زيسته انسان در زندگی روزمره خود ناشی شدهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Image Schemas
2 Mapping
3 Body in Mind
4 Containment Schema
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نوع ديگري از طرحواره تصوري که جانسون (همان )880 :آن را معرفی کرده است،

طرحواره تصوري حرکتی 8است .به نظر جانسون ،نظام شناختی آدمی با توجه به تجربه حرکت
انسان و ساير پديدههاي متحرك ،براي خود فضايی میآفريند که میتوان در آن حرکت کرد.
نمونههايی مانند «يک روز به حرفام میرسی»« ،براي رسيدن به موفقيت بايد تالش کرد»،
«رسيدن به ته قصه» نشان میدهند که فارسیزبانان براي پديدههايی مانند «حرف ،موفقيت و
قصه» مسيري را در نظر میگيرند که انسان در آن مسير حرکت میکند.
طرحواره تصوري ديگري که در تحليلهاي اين پژوهش از آن استفاده خواهيم کرد،

طرحواره قدرتی 6است .اين طرحواره که ربط وثيقی با طرحواره حرکتی دارد ،در واقع نيرو،
مقاومت يا سدي است که در برابر حرکت قرار میگيرد .به نظر جانسون (همان )01 :انسان در
تجربه زيسته خود در زندگی روزمره در مواجهه با موانع قدرت خود را میآزمايد .به اين
ترتيب ،طرحوارهاي از اين برخورد فيزيكی در ذهن انسان شكل میگيرد که باعث میشود وي
اين کيفيت را به پديدههايی نسبت دهد که در واقع فاقد آن هستند .عباراتی در زبان فارسی مانند
«سدّ کنكور»« ،برداشتن مشكل از سر راه» يا جملهاي مانند «خود را از سر راهم بكش کنار»
همگی نشاندهنده حضور فعال اين نوع طرحواره در زبان فارسی است.
در مجموع میتوان گفت طرحوارههاي فرهنگی که در اين بخش بيان شد« ،بازنمودهايی
توزيعی» هستند که در ذهن افراد يک گروه فرهنگی توزيع شدهاند .نكتهاي که بايد به خاطر
سپرد ،آن است که طرحوارههاي فرهنگی دانشی ايستا نيستند که به طور مساوي در ذهن همه
اعضاي يک گروه فرهنگی وجود داشته باشند .واقعيت اين طرحوارههاي فرهنگی با چنين
ديدگاه تقليلگرايانهاي سازگار نيست .در واقع اعضاي يک گروه فرهنگی معموالً داراي درجه
متنوعی از دانش و آگاهی از مفهومسازيهاي فرهنگی خود هستند.

پیشینه پژوهش
يكی از پژوهشهاي خوبی که در سالهاي اخير در حوزه زنان و حرفه دانشگاهی انجام شده
است و تا حدودي بخشی از پژوهش ما به آن مرتبط میشود ،مقاله خديجه کشاورز ( )8311با
عنوان «دشواريهاي زنان براي ورود به حرفه دانشگاهی :مطالعهاي کيفی» است .اين پژوهش بر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Path Schema
2 Blockage Schema
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اساس روايت مشارکتکنندگان به اين نكته قابل تأمل دست يافته است که برخوردهاي
تبعيضآميز با زنان در برخی از جلسات جذب متقاضيان ،وجود معيارهاي فراآکادميک در
جلسات جذب ،تغيير مداوم آييننامهها و تصميمات و نيز وجود البیهاي مردانه از دشواريهاي
زنان در ورود به حرفه دانشگاهی است .يافتههاي اين تحقيق از اين نظر به مقاله حاضر مرتبط
است که در آن به خوبی نشان داده میشود که چگونه با توجه به مفهوم بدنمندي شناخت،
تجربههايی که زنان در محيطهاي مردانه دانشگاهی و به ويژه در سطوح باالي تحصيلی و شغلی
با آنها مواجه میشوند ،در ايجاد تغييرات و تعديالت شناخت آنها از مفهوم دانشگاه مؤثر هستند.
همچنين کشاورز ( )8310در تحقيقی ديگر با عنوان «مطالعه زمينههاي شكاف ميان دسترسی
زنان به آموزش عالی و حضور آنان در بازار کار» نشان میدهد که با وجود زنانهتر شدن حوزه
تحصيالت عمومی و عالی پس از انقالب ،آمار اشتغال زنان همچنان نسبت به دوران پيش از
انقالب چندان تغيير نكرده است .او با بررسی روايتهاي به دست آمده از مصاحبه با زنان
تحصيلکرده و خوانش و بازتفسير آنها نتيجه گرفت که وجود تبعيضهاي ساختاري در جامعه و
جنسيتزدگی فضاي تقسيم کار و ضعيف بودن هويت شغلی در نزد زنان از عوامل تفاوت
معنادار بين نرخ اشتغال در ميان زنان و مردان است.
فراستخواه ( )8310نيز در مقالهاي با عنوان «تجربه زيسته و ادراكشده دانشجويان؛ مطالعه
موردي يک دانشگاه ايرانی» با روشی پديدارشناسانه به توصيفی نظاممند از ادراك تجربه زيسته
دانشجوي ايرانی پرداخته است .وي نشان داده است که حدود  14درصد اظهارات ،بازتابدهنده
تجربه منفی مشارکتکنندگان از دانشگاه است و تصوير اجتماعی دانشگاه در دل و ديده
دانشجويان ،مخدوش و مناقشهبرانگيز شده است .به گفته فراستخواه دانشجويانی که با شور و
شوق زندگی و آمال و آرزو به دانشگاه میآيند ،به دليل ضعفهاي مديريتی ،مالی و سياسی در
دانشگاه ،دچار سرخوردگی میشوند .به اعتقاد نويسنده دانشگاه ايرانی در حال عبور از دوره
نخبهگرايی آکادميک و حس استاد شاگردي به معناي سنتی کلمه است .يافتههاي اين مقاله نيز
تأييدکننده نتايج پژوهش حاضر است ،هر چند پژوهشگر درباره دانشجويان کارشناسی تحقيق
کرده و نگاهی جنسيتی به مخدوش شدن تصوير دانشگاهی نداشته است.
به اعتقاد نگارنده به دليل وجود تعارض و ناهماهنگی شناختی از مفهوم دانشگاه در ميان
زنان و مردان فارغالتحصيل ،نوعی اضطراب و افسردگی در آنها ايجاد میشود .زينالی و همتی
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( )8311نيز در مقالهاي با عنوان «اضطراب معنايی در دانشگاه :دانشجو و وضع وجودي او در
سپهر اجتماعی» با بررسی پديدارشناختی نتيجه گرفتند که دانشجويان در بيان معناي وجوديشان
به نوعی با اضطراب معنايی درگيرند که اين اضطراب را میتوان ناشی از درونی شدن
کشاکشهاي ميان معناي توليدي دانشگاه و نظام معانی جامعهاي دانست که دانشجويان قرار
است در آينده با آن مواجه شوند .البته در اين پژوهش نيز تفاوتهاي جنسيتی در زمينه
اضطراب و پيامدهاي آن بررسی نشده است.
در مقاله فاطمه جواهري و همكاران ( )8311با عنوان «مشكالت شغلی زنان عضو هيئت
علمی» هم مشكل ناهماهنگی انتظارات نقشی شغلی و خانوادگی زنان دانشگاهی بررسی شده
است .در اين تحقيق مشكالت زنان هيئت علمی در محيط کار و ارتباط آن با گرايش آنها به
کارشان و ويژگیهاي فرديشان بررسی شده است .بر اساس يافتههاي اين تحقيق پيمايشی،
تعداد بسياري از زنان دانشگاهی با دو مشكل ناهماهنگی انتظارات نقشهاي خانوادگی و شغلی
و تبعيض جنسيتی مواجه هستند و تداخل نقشها و تبعيض جنسيتی با رضايت از کار و
رضايت از سازمان رابطهاي منفی و معنادار دارد.
همچنين خديجه سفيري ( )8312در تحقيق خود با عنوان «زنان و تحصيالت دانشگاهی» با
نگاهی به ساختارهاي اجتماعی مردانه که ساختارهاي دانشگاهی نيز تحت تأثير آنها هستند،
نتيجه گرفت که تحصيالت دانشگاهی زنان با مشارکت اجتماعی آنان رابطه معناداري ندارد ،هر
چند مشارکت آنها را در تصميمگيريهاي خانواده افزايش داده است .به گفته سفيري آثار
تحصيالت دانشگاهی زنان در سطح خانوادگی مشهود است ،اما اين آثار در سطح اجتماعی
کمرنگ هستند که شايد دليل آن ،ساختارهاي اجتماعی مردانهاي باشد که به ويژه از دهه شصت
به بعد در جامعه حكمفرما شده است.

روش پژوهش
در اين پژوهش با استفاده از روش کيفی و مصاحبههاي عميق و نيمهساختيافته با  88نفر از
فارغالتحصيالن زن و  1نفر از فارغالتحصيالن مرد ،روايتهايی درباره تجربه زيسته و
تصويرهاي ذهنی آنها از مفهوم دانشگاه در دوره قبل و بعد از فارغالتحصيلی جمعآوري شده
است .اطالعرسانهاي اين پژوهش که با نمونهگيري هدفمند انتخاب شدهاند ،دکتراي خود را در
يكی از رشتههاي علوم انسانی از جمله زبانشناسی ،علوم اجتماعی ،فلسفه و روانشناسی از
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يكی از دانشگاههاي معتبر داخلی به اتمام رساندهاند .بيش از دو سال از تاريخ دفاع همه آنها
گذشته و همگی دستکم تجربه دو بار شرکت در فراخوانهاي جذب وزارت علوم را داشتهاند.
هدف همه آنها از آغاز تحصيالت تكميلیشان ،جذب در وزارت علوم به عنوان استاد يا
پژوهشگر بوده و در طول تحصيل تالش کردهاند رزومهاي مرتبط با صالحيتهاي الزم و کافی
براي جذب ،از جمله چاپ مقاالت علمی-پژوهشی ،نشر کتاب و شرکت در همايشهاي داخلی
و خارجی را در حد توان تهيه کنند .بديهی است که اين پژوهش قصد تعميم يافتههاي خود را
به همه فارغالتحصيالن زن و مرد در علوم انسانی ندارد و هدف اصلی آن ،تدقيق مفهوم جمعی
دانشگاه و شناخت راهبردهايی است که فارغالتحصيالن معموالً براي کاهش يا رفع ناهماهنگی
شناختی از مفهوم دانشگاه استفاده میکنند .البته تعداد نمونههاي انتخابی در اين پژوهش از اصل
اشباع نظري در تحقيقات کيفی پيروي کرده است.

تحلیل یافتههای پژوهش
براي پاسخ به پرسش اول اين پژوهش ،که به دنبال نحوه بازنمايی مفهوم دانشگاه در تصورات
پيشينی (پيش از ورود به مقطع دکترا) و پسينی (پس از فارغالتحصيلی) زنان و مردان از منظري
شناختی و با توجه به نظريه طرحوارههاي فرهنگی است ،بررسی روايتها نشان داد که در ميان
زنان اطالعرسان ،اختالف تصوير ذهنی قبل و بعد از فارغالتحصيلی از دانشگاه به شكل
معناداري بسيار بيشتر از اختالف اين تصوير پيشينی و پسينی در ميان مردان اطالعرسان است .بر
اساس بررسیهاي پژوهش حاضر ،اين موضوع میتواند داليل متعددي داشته باشد ،از جمله
اينكه زنان در محيط دانشگاه کمتر به امور پيرامونی توجه دارند و توجهشان بيشتر معطوف به
علمآموزي و انجام وظايف محصلی است .اما بر اساس روايتهاي مردان مورد مطالعه ،آنها در
مقايسه با زنان درباره فرصتهاي جذب و انجام فعاليتهاي علمی و پژوهشی و همكاريهاي
درآمدزا با استادان ،تعامالت و گفتگوهاي بيشتري با سالبااليیها و هماالن خود دارند و در
نتيجهِ اين تعامالت ،اطالعات مفيدي درباره شبكههاي پنهان در دانشگاه ،روابط بين استادان،
افراد تأثيرگذار در جذب و روابط دخيل در پروژههاي علمی و پژوهشی کسب میکنند.
بر اساس اذعان برخی از اطالعرسان هاي زنِ پژوهش حاضر ،نكته مهم ديگري که شايد در
ميزان شدت اختالف تصوي ر پيشينی و پسينی از مفهوم دانشگاه در ميان زنان مؤثر باشد ،آن
است که مردان نسبت به زنان رغبت بيشتري به اشتراكگذاري تجربه هاي خود با ديگران در
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مورد فرايندهاي جذب و شبكه هاي پنهان در دانشگاه دارند ،اما متأسفانه اين موضوع در ميان
زنان کمتر است .سه نفر ديگر از اطالعرسان هاي زن نيز بيان کردند که استادان مرد بيشتر
راغب هستند به جاي دانشجويان زن از دانشجويان مرد براي همكاري در پروژههاي خود
استفاده کنند و اطالعات مربوط به شبكه هاي پنهان دانشگاهی را بيشتر در اختيار دانشجويان
مرد قرار میدهند و حتی «اگر قرار بر توص يه براي مشارکت در طرح يا تدريس باشد» بيشتر
مايلند اين کار را براي دانشجويان مرد انجام دهند .در حالی که استادان زن به دليل رويههاي
محافظه کارانه و حضور کمرنگ و بیرمق شان در سطوح باالي مديريتی و تصميمگيري در
دانشكدهها و دانشگاه ها چندان رغبتی به افشاي گروهبنديهاي دانشكدهاي و سقفهاي
شيشه اي ندارند و در نتيجه به دانشجويان خود کمتر درباره اين موضوعات اطالعرسانی
می کنند ،اما استادان مرد که تعدادشان در گروه هاي مختلف آموزشی و مديريتی نسبت به
استادان زن بيشتر است ،اطالعات بسيار مفيدي را درباره دستهاي پنهان تصميمگيرنده،
روابط قدرت ،و به تعبير فوزوليه ( 6481به نقل از کشاورز« )8311 ،کلوپهاي پسران

قديمی» 8در اختيار دانشجويان همجنس خود قرار میدهند.

از سوي ديگر ،زنان بر اساس تصور پيشينی خود معتقد بودند که صرفاً داشتن رزومه قابل
قبولی از کارهاي علمی-پژوهشی براي جذب کافيست ،اما مردان اطالعرسان اين پژوهش معتقد
بودند به جز رزومه ،مواردي مانند ارتباط با شبكههاي پنهانی دانشگاه (که در البیهاي جذب
مؤثرند) و داشتن سرمايه اجتماعی نيز در فرايند جذب مهم است و اهميت آن کمتر از
فعاليتهاي علمی-پژوهشی نيست .هر چند تعدادي از زنان مورد مطالعه نيز از تأثير چنين
عوامل فراعلمی بر فرايندهاي جذب و همكاريهاي علمی و پژوهشی مطلع بودهاند ،اما به طور
کلی آگاهی آنها نسبت به مردان کمتر بوده است که همين امر را میتوان يكی از داليل ميزان
بسيار ناهماهنگی شناختی از مفهوم دانشگاه در ميان زنان نسبت به مردان دانست .اما نكته قابل
تأمل اين است که در ميان اکثر افراد شرکتکننده در مصاحبه (چه مرد و چه زن) تغيير مفهوم
دانشگاه به نوعی رخ داده است ،هر چند با توجه به برخی از روايتها ،به ويژه روايتهاي
مردانه دقيقتر آن است که از «تعديل» مفهوم دانشگاه در ميان آنها سخن بگوييم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Old Guys’ Son

منظور شبكهاي است که عمدتاً به برخی از گروههاي مردانه دسترسی دارد .زنان در صورت پرداخت بهايی باال
امكان دسترسی به اين شبكهها را پيدا میکنند (کشاورز.)02 :8311 ،
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با اين حال براي بيان پاسخی دقيق به پرسش چگونگی تغيير مفهوم دانشگاه در ذهن زنان و
مردان ،در ادامه با توجه به نظريه طرحوارههاي فرهنگی با نگاهی تحليلی ،مؤلفههاي معنايی و
مفهومی را بررسی میکنيم که در واقع تغيير آنها موجب تغيير مفهوم دانشگاه در نزد
اطالعرسانهاي اين پژوهش شده است.

طرحواره نقشی دانشگاه
اگر با توجه به نظر اگوستينو و واکر ( )31 :8112درباره طرحواره نقشی ،که در باال بيان شد،
بخواهيم طرحواره نقشی دانشگاه را تعريف کنيم ،بايد بگوييم که اين طرحواره در واقع ساختار
دانشی است که افراد از مجموعه رفتارها ،کارکردها و نقشهاي نهادي مانند دانشگاه به صورت
پيشفرض در ذهن خود دارند .در تحليل روايتهاي مربوط به پيش از ورود به مقطع دکترا،
مهمترين مقولههايی که اطالعرسانها از طرحواره نقشی دانشگاه در ذهن خود متصور بودند،
عبارتند از :ارتقاء علمی و مهارتی؛ کمک به کسب سرمايه اجتماعی و فرهنگی؛ دانشگاه به عنوان
مسيري امن براي ورود به بازار کار و کسب سرمايه اقتصادي؛ ايجاد زمينه ورود به مشارکتهاي
علمی-پژوهشی.
به طور مثال ،راضيه دکتراي يكی از رشتههاي روانشناسی درباره تصورش از نقش دانشگاه
در ارتقاي سطح علمی و مهارتی اينطور میگويد:
«وقتی کارشناسی ارشدم را تمام کردم ،تمام فكر و ذهنم اين بود که چه کاري میتوانم با
مدرکم انجام دهم ...با راهنمايی چند نفر از استادانم به اين نتيجه رسيدم که براي کسب
مهارت و فرصت بيشتر براي انجام کارهاي پژوهشی و علمی بهتر است وارد مقطع دکترا
شوم».
او درباره تصورش از نقش دانشگاه براي ايجاد بستري امن براي ورود به محيط کار و
پروژههاي تحقيقاتی نيز میگويد:
«پيش خودم فكر میکردم با ورودم به دکترا در کسوت يک دانشجوي پی.اچ.دي میتوانم
دستيار آموزشی و پژوهشی استادانم باشم ،و در اين ميان سرمايه اجتماعی و فرهنگی هم
براي خودم دست و پا کنم ...اما بعد از سال اول تازه متوجه شدم که استادان ما هيچ رغبتی به
همكاري با ما ندارند و اتفاقاً ما را به نوعی طفيلی میدانند و تنها زمانی برايشان عزيز بودي
که بخواهی با آنها رساله بگيري يا کاري بیمزد انجام بدهی.»...
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نكته جالبی که او در مصاحبهاش بيان کرد ،اين بود که چگونه دانشجويان پيش از ورود به
دانشگاه در مقطع دکترا ،نگاهی آرمانی و کمالگرايانه از رسيدن به «مدينهاي فاضله» دارند ،اما
پس از مدتی درمیيابند که به غير از شايستگی و صالحيت علمی مسائل ديگري نيز دخيل
هستند .باقی اطالعرسانهاي زن و مرد نيز روايتهايی از اين قبيل داشتند و از اين نظر ميان
روايتهاي آنها تفاوت چندانی وجود نداشت و فقط بر اساس نوع رشته تحصيلیشان ،در
مواردي جزئی با هم متفاوت بودند .اما نكته قابل تأمل در اين روايتها آن بود که در
روايتهاي مردانه اين نگاه آرمانی و مدينه فاضلهاي ،پيش از ورود به مقطع دکترا کمرنگتر
است .زمانی که علت را جويا شدم ،آنها گفتند که هم در دوره کارشناسیارشد و هم از خالل
صحبت با دانشجويان و فارغالتحصيالن دورههاي پيش به نكاتی دست يافته بودند که به آنها در
واقعیتر کردن تصويرشان از نقش دانشگاه کمک کرده بود ،اما اين موضوع در ميان زنان کمتر
مشاهده میشد .براي مثال احمد فارغالتحصيل فلسفه اين گونه میگويد:
«من به شخصه میدانستم که وضعيت چندان گل و بلبل نيست و در دوره دکترا هم خبري
نيست ...اما اميدوار بودم که با تالش بيشتر و آشنايیهايی که با برخی از استادان دارم بتوانم
در گروه و دانشكده بهتر ظاهر شوم ...اما وقتی وارد دکترا شدم هر روز بيشتر متوجه میشدم
که وضع از آن چيزي که فكر میکردم خرابتر است».
طرحوارههاي نقشی که در اينجا بيان شد ،در روايتهاي پس از فارغالتحصيلی بیرمقتر
میشوند يا به طور کل از بين میروند .در روايتهاي مردانه غالباً شاهد تعديل طرحوارههاي
نقشی هستيم ،اما در روايتهاي زنانه گاه شاهد طرحوارههايی کامالً مغاير هستيم .براي نمونه،
زيبا دکتراي علوم اجتماعی میگويد:
«االن که سه سال است منتظر جذب در دانشگاه هستم ،هر روز بيشتر به حس و حالی که در
روزهاي اول قبولیام در دانشگاه داشتم ،خندهام میگيرد .با چه اميدي کنكور شرکت کردم...
فكر میکردم با عبور از سد کنكور به مدينه فاضلهاي پا میگذارم که قرار است من را به همه
آرزوهايم برساند ...قرار است آنجا چيزهايی به من بياموزند که تا حاال هيچ کجا نشنيدهام...
قرار است درسم را که تمام کردم بشوم دکتري که براي جامعه به تخصصش نياز است».
آنچه جاي اميدواري دارد ،آن است که در اکثر روايتهاي مردانه و زنانه اين نكته بيان شده
بود که يكی از نقشهايی که دانشگاه در ايفاي آن موفق بوده است ،ايجاد سرمايه اجتماعی و
فرهنگی است .در واقع اکثر افراد مورد مطالعه اذعان داشتند که پس از ورود به دوره دکترا در
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دانشگاه توانستهاند نسبت به قبل ميزان بسياري از اين سرمايهها را در اختيار بگيرند و هر چند
محدود ،در زندگی خود از آنها بهرهمند شوند.

طرحواره رویدادی دانشگاه
همان طور که در بخش مالحظات نظري بيان شد ،طرحوارههاي رويدادي که از تجربه ما در
رويدادهاي معين انتزاع میشوند ،به آن دسته از طرحوارههايی گفته میشود که در ميانذهنيت
يک گروه يا خردهفرهنگ در مورد رويدادهايی شكل میگيرد که قرار است در يک نهاد يا
مراسم رخ دهند .بايد توجه داشت که طرحواره رويدادي ،رابطه نزديكی با طرحواره نقشی دارد،
زيرا نقشهايی که براي يک موقعيت متصور میشويم ،با تصور ما از رويدادهايی متناظر هستند
که قرار است در آنجا رخ دهند .در اکثر روايتهاي بررسی شده از اين منظر ،مهمترين
طرحوارههاي رويدادي در دانشگاه عبارتند از :پژوهش و توليد دانش؛ مشارکت با استادان در
طرحهاي پژوهشی؛ دستياري استادان در تدريس؛ تسهيلگري استادان براي يافتن شغل مناسب؛
ايجاد انگيزه و نشاط براي انجام کارهاي علمی و پژوهشی .براي مثال علی دکتراي زبانشناسی
میگويد:
«من تصور میکردم دستکم بعد از گذراندن امتحان جامع ،استادان در تدريس يا انجام
فعاليتهاي پژوهشی از ما استفاده کنند ...اما دريغ از دو ساعت تدريس ...دانشجوي دکترا
اگر کنار استاد خود ،کار ياد نگيرد ،پس قرار است کجا تجربه کسب کند».
در اينجا نيز مانند مورد قبل ،پس از فارغالتحصيلی تصوري که افراد از اين طرحوارههاي
رويدادي داشتند ،به شدت دچار تغيير شده است و در اين مورد نيز روايتهاي زنانه تغيير
راديكالتري را نسبت به روايتهاي مردانه نشان میدهند.

طرحواره تصوری دانشگاه 
همان طور که بيان شد ،اين نوع از طرحوارهها در واقع ساختارهاي نسبتاً انتزاعی هستند که براي
مفهومسازي يک پديده به کار میروند .از آنجا که طرحوارهها نسبت به سايرين انتزاعیتر هستند
و گويشوران به طور نسبتاً ناآگاهانه از آنها بهره میگيرند ،مشاهده و يافتن آنها در روايتها
دشوارتر است .مهمترين طرحوارههاي تصوري در مورد مفهوم دانشگاه عبارتند از :طرحواره
تصوري حرکتی ،طرحواره تصوري مسير و طرحواره تصوري قدرتی.
01

نامۀ انسانشناسی ،سال هفدهم ،شماره  ،13پاییز و زمستان 3111

نمونهاي از طرحواره حرکتی که در روايتهاي اين پژوهش به کرات استفاده شد ،عبارت
است از:
«به نظر من رفتن به دانشگاه در مقطع دکترا رسيدن به خط پايان بود ،مثل دوندهاي که براي
برنده شدن بايد از خط پايان عبور کند .براي همين وارد اين مقطع شدم» .در اين نمونه شاهد
هستيم که چگونه فرد «ورود به دانشگاه در مقطع دکترا» را به مثابه خط پايانی بازنمايی
میکند که عبور از آن به منزله رسيدن به موفقيت و به نتيجه رساندن راهی است که سالها
مانند دوندهاي به دنبال طی کردن آن بوده است.

گزارههاي ديگري که به ميزان بسياري در روايتهاي مربوط به مفهوم دانشگاه ديده میشود،
گزارههايی با اين مضمون هستند« :دانشگاه راهی /مسيري براي رسيدن به خواستهها /اهداف».
در اين نمونهها ديده میشود که اطالعرسانها چگونه با استفاده از طرحواره مسير ،دانشگاه را به
منزله راهی مفهومسازي میکنند که براي رسيدن به اهداف يا خواستهها بايد از آن استفاده کرد.
يكی ديگر از طرحوارههايی که افراد براي مفهومسازي دانشگاه در روايتهاي خود استفاده
میکردند ،طرحواره حجمی است که در نمونههايی مانند «وارد دانشگاه شدن» و «از دانشگاه
خارج شدن» ديده میشود .آنها گويا دانشگاه را ظرفی تصور میکنند که مظروفهايی مانند
اخالق ،علم ،کسب مهارت و غيره درون آن جاي میگيرد .داللت مفهومی ديگري که حضور
اين طرحواره حجمی در برخی از روايتهاي اين پژوهش دارد ،آن است که در ذهن برخی از
افراد مورد مطالعه ،فعاليت علمی و پژوهشی در درون دانشگاه و محيط آکادميک معنا پيدا میکند
و اين فعاليتها در خارج از اين ظرف بیمعناست .به همين دليل افرادِ مشتاق به ادامه حيات
علمی و پژوهشی خود ،غالباً راغب هستند تا در اين محيط باقی بمانند.
بررسی اين قبيل طرحوارهها که چندين بار در روايتهاي اين پژوهش ديده میشود ،ما را به
درك دقيقتري از مفهوم دانشگاه و بازنمايی آن در ذهن اين گروه از افراد نزديک میکند؛ اينكه
چگونه شكلگيري چنين تصويري از دانشگاه در ميانذهنيت دانشجويان موجب شده است که
آنها ورود به دانشگاه و مقطع دکترا را راهی براي رسيدن به موفقيت شغلی و اجتماعی خود
بدانند يا آن را مسيري بدانند که براي کسب مهارتهاي علمی و پژوهشی بايد طی کنند يا به
مثابه ظرفی در نظر بگيرند که قرار است مظروفهاي معينی را در آن بيابند .اما روايتها نشان
میدهند که مفهومسازي آنها پس از کسب تجربههايی مغاير در طول تحصيل و طی فرايندهاي
جذب ،دچار تغييراتی میشود .براي نمونه در روايتهاي بعد از فارغالتحصيلی ،يكی از
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طرحوارههايی که بيشتر از همه در مورد مفهومسازي دانشگاه شاهد هستيم ،طرحواره قدرتی
است که در آن دانشگاهی که زمانی «راه»« ،مسير» ،و «ميدان حرکت و پويايی» بوده است ،به
«سد» و «مانع» تبديل میشود .طرحواره قدرتی را میتوان در چنين گزارههايی مشاهده کرد:
«وقتی از دانشگاه بيرون میآيی ،ديگه وارد شدن بهش سخت میشه .»...يا «...االن دانشگاهی
که ما بهترين روزهاي زندگیمون را در اونجا سپري کرديم و بايد از ما حمايت کنه...
خودش تبديل شده به سدي که نمیتونی واردش بشی.»...
طرحوارههاي تصوري که تعداد معدودي را براي نمونه در اينجا آورديم ،در کنار ساير
نمونهها از طرحوارههاي نقشی و رويدادي نشان میدهند که چگونه مفهوم دانشگاه و بازنمايی
اين مفهوم در «ميانذهنيت» افراد مورد مطالعه دچار تغيير و تعديل شده است .در واقع اين
طرحوارهها به ما کمک میکنند تا نشان دهيم که وقتی از تغيير مفهوم دانشگاه سخن میگوييم،
منظور ما دقيقاً تغيير کدام مؤلفههاي معنايی و ذهنی است .بدين ترتيب اين نمونهها نشان
میدهند که اطالعرسانهاي اين پژوهش زمانی که با واقعيتی مغاير با تصورات پيشينی خود از
دانشگاه روبرو شدهاند ،چگونه مفهومسازيشان از دانشگاه تغيير کرده و دچار ناهماهنگی
شناختی در مورد مفهوم دانشگاه شدهاند.
پرسش دوم اين پژوهش که به طور غيرمستقيم از مشارکتکنندگان در تحقيق پرسيده شد،
اين بود که افراد پس از دستيابی به درك متناقضی از مفهوم دانشگاه ،با تصوري که پيشتر در
ذهن خود از اين مفهوم داشتند ،از چه راهبردهايی براي از بين بردن يا کاهش اين ناهماهنگی
شناختی استفاده کردند؟ در واقع با توجه به تفاوتهاي ذهنی و شناختی زنان و مردان و
تفاوتهاي نقش اجتماعی مردان با زنان در زمينه مسئوليتهاي معيشتی و اقتصادي که بيشتر به
عهده مردان است ،آيا راهبردهاي اين دو گروه در مواجهه با ناهماهنگی شناختی با هم متفاوت
هستند و در اين صورت ،اين تفاوتها به چه شكل است؟ با بررسی روايتهاي مردانه و زنانه
درباره راهبردهاي کاهش ناهماهنگی شناختی در مورد مفهوم دانشگاه ،به چهار راهبرد دست
يافتيم که عبارتند از:
 )8تغيير رفتار يا شناخت فرد :به اين صورت که فرد به طور کل از پژوهش و فعاليت علمی
دست میکشد ،و سعی در فراموشی سالهاي تحصيل خود دارد و کامالً از طی مسيري که قبالً
در ذهن داشته است ،انصراف میدهد و مسير جديدي را براي حيات اقتصادي و شغلی خود
ترسيم میکند.
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نكته جالب توجه درباره راهبرد فوق اين است که اين راهبرد در بين زنان رواج بيشتري
داشت ،به طوري که از  88نفر زن شرکتکننده در اين پژوهش 1 ،نفر از آنها اين راهبرد را به
عنوان اولين راهكار خود براي برونرفت از اين ناهماهنگی شناختی بيان کردند و  0نفر ديگر نيز
اين راهبرد را يكی از موارد محتمل خود در آينده میدانستند .زهرا دکتراي جامعهشناسی که
حدود پنج سال از فارغالتحصيلیاش میگذرد و چندين بار در فراخوان جذب شرکت کرده،
ولی به داليل مختلف پذيرفته نشده است ،درباره اين موضوع میگويد:
«من از اول هدفم هيئت علمی شدن بود يا حداقل بتونم با رشته و تخصصم کار کنم و پول
دربيارم ،براي همين رفتم دانشگاهِ خوب و مقاالت خوب چاپ کردم و خوب درس
خوندم ...ولی االن که در آستانه چهل سالگیام تازه فهميدم همش خيال واهی بوده...االن بعد
از پنج سال دارم به اين نتيجه میرسم که راهم اشتباه بوده و بايد عوضش کنم ...خيلی هم
سخته که اقرار کنی که در بهترين سالهاي زندگیات راه را اشتباه رفتی ...اما اصالً با ديدن
اين بیاخالقیها در پروسه جذب به هيئت علمی شدن هم بدبين شدم ...حتماً که نبايد با
عشق کار کرد ...ديگه مهم نيست دنبال کاري باشم که اصالً به رشتهام مربوط نباشه ...چيزي
که زمانی برام تابو بود.»...
برخی ديگر از زنان در روايتهاي خود حتی درباره فروختن يا بخشيدن بخشی از
کتابهايشان بعد از چندين سال تالش براي جذب يا عدم موفقيت در مشارکت در پروژهها
صحبت کردند .اکثر آنها به دورههايی از افسردگی دستِکم بين سه تا شش ماه در زندگی خود
اقرار کردند و برخی نيز به روانپزشک مراجعه کرده بودند .در حالی که مردان کمتر به اين راهبرد
توجه داشتند و در ميان مردان فقط يک نفر در صحبتهاي خود اين راهبرد را بيان کرد.
 )۲توجيه رفتار يا شناخت از طريق تغيير در شناخت متعارض :من اشتباه میکردم که فكر
میکردم با خوب درس خواندن و دانشجوي خوب بودن میتوانم استخدام شوم .البته همه راهی
که رفتم اشتباه نبود ،بلكه فقط بخشی از آن اشتباه بود که به تصور من از عضو هيئت علمی يا
پژوهشی شدن در دانشگاه مربوط میشد.
برعكس مورد قبل ،مردان بيشتر از زنان در روايتهاي خود درباره اين راهبرد صحبت
کردند .بر خالف اکثر زنان که به اشتباه بودن راه خود براي آمدن به دانشگاه اقرار کردند ،مردان
بيشتر دنبال آن بودند که انتخاب خود براي آمدن به دانشگاه را توجيه کنند .مجيد دکتراي
زبانشناسی میگويد:
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«اينكه االن من چند سال است که منتظر جذبم در دانشگاه هستم ...هر چند به لحاظ اقتصادي
با مشكالت زيادي روبرو شدهام و اين مسئله من را در رسيدن به اهداف ديگرم مانند تشكيل
خانواده و داشتن فرزند عقب انداخته است ...اما اين بدان معنا نيست که من راه را اشتباه
آمدم ...تنها اشتباهم اين بود که نبايد به لحاظ اقتصادي تا اين حد متكی به تحصيالتم
میشدم.»...

شش نفر از شرکتکنندگان مرد و دو نفر از اطالعرسانهاي زن در اين پژوهش با تعابير
مختلف بيان کردند که درس و دانشگاه نمیتواند منبعی مطمئن براي تأمين معاش باشد ،اما اين
به آن معنا نيست که «دانشگاه بد است و کسی که دانشگاه میرود ،راه اشتباهی را پيش میگيرد».
آنها درباره بينش و قدرت تحليلی حاصل از تحصيل در دانشگاه صحبت کردند و معتقد بودند
که «با هيچ سرمايه اقتصادي نمیتوانستند آن را به دست آورند» و آن را از جنبههاي مثبت
تجربههاي خود در دانشگاه میدانستند.
 )1توجيه رفتار يا شناخت با اضافه كردن شناخت جديد :من میتوانم در خانه کار تحقيق و
نوشتن خود را پيگيري کنم و با کمک تحصيالتی که داشتهام ،کارهاي عميقتر و بهتري انجام دهم.
اين راهبرد که در واقع يافتن شناخت جديدي از دانشگاه است ،محبوبترين راهبرد در ميان
مردان و زنان است .زنان و مردان در روايتهاي خود چندين بار بيان کردند که در صورت
تداوم عدم موفقيتشان در فرايند جذب هيئت علمی يا پژوهشی میتوانند به طور خودخواسته
و خويشفرما کارهاي تحقيقاتی انجام دهند و مزيت اين روش را در اين میدانستند که در
تحقيقات خود ديگر مجبور به رعايت خط قرمزهاي سازمانی و دانشگاهی نيستند .حسين
دکتراي جامعهشناسی که ديگر در فراخوانهاي جذب شرکت نمیکند و معتقد است اين
فراخوانها و فرايند جذب ،نمايشی و فرمايشی بيش نيست ،در اين باره میگويد:
«با اينكه فهميديم که چه کاله بزرگی سرمان رفته ،ولی نبايد عقبنشينی کرد ...بايد به کار
تحقيقاتیمان ادامه دهيم ...شايد اين وضعيت برايمان بهتر باشد .چون اگر جذب هيئت علمی
میشديم ،ديگر آزادي بيانی که االن داريم را نداشتيم ...و بايد همش مراقب خط قرمزهاي
سازمانی بوديم ...ولی االن اگر بتوانم راهی براي تأمين سرمايه اقتصاديام پيدا کنم ،ديگر
اصالً تمايلی به جذب ندارم».
 )0انکار يا ناديده گرفتن هر گونه اطالعاتی درباره شناخت متعارض :راهم درست بوده و
اگر تالش کنم میتوانم به نتيجه برسم.
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اين راهبرد در تعداد اندکی از روايتهاي به دست آمده از اطالعرسانهايی ديده میشود که
به تازگی فارغالتحصيل شدهاند .آنها معتقدند که بايد براي جذب شدن تالش کرد و باالخره
راهی براي ورود به دانشگاه میتوان يافت .آنها معتقد هستند که سختی ورود به دانشگاه در
قالب استاد يا پژوهشگر ،خود بخشی از قواعد بازي است و براي يادگيري و رعايت اين قواعد
بايد تالش کرد ،در غير اين صورت به راحتی از ميدان بازي حذف میشويد.

بحث و نتیجهگیری
همان طور که گفته شد ،شناخت امري بدنمند است؛ يعنی شناختی که از پديدههاي اطراف خود
داريم ،تحت تأثير تجربهها ،رخدادها و طرحوارههايی که از جهان اطرافمان کسب میکنيم،
ممكن است دچار تغيير و تعديل شود .بديهی است که اين تغييرات و تعديالت در شناخت
پيشينی ما از مفاهيم ،منجر به ايجاد نوعی ناهماهنگی شناختی در ذهنمان میشود ،و بسته به
اهميت نوع مفاهيم تغييريافته در زندگیمان ،ذهن تالش میکند تا با استفاده از راهبردهايی ،اين
ناهماهنگی ميان شناخت پيشينی و پسينی را از ميان ببرد يا کاهش دهد .در اين پژوهش تالش
شده است با کمک دو نظريه مطرح در حوزه مردمشناسی و روانشناسی شناختی؛ يعنی
طرحوارههاي فرهنگی و ناهماهنگی شناختی ،روايتهاي مردانه و زنانه فارغالتحصيالن دکتراي
يكی از رشتههاي علوم انسانی درباره مفهوم دانشگاه بررسی شود .بر اساس يافتههاي تحقيق،
طرحوارههاي جمعی قبل و بعد از فارغالتحصيلی درباره مفهوم دانشگاه ،به شكل معناداري در
بين هر دو گروه از افراد مورد مطالعه تغيير يافتهاند .تجربههايی مانند عدم مشارکت دادن
دانشجويان در تدريس و پژوهش در دوره دکترا ،نحوه تدريس در دورههاي دکترا که به اذعان
بسياري از افراد شرکتکننده در اين پژوهش با مقاطع کارشناسیارشد و کارشناسی چندان
متفاوت نبود ،و تجربههايی که افراد از خالل فرايندهايی مانند جذب هيئت علمی يا گرفتن
طرحها و پروژههاي پژوهشی کسب میکنند ،تصوير ذهنی پيشينی آنها از دانشگاه را دچار تغيير
و تعديل کرده است .همچنين در بخش بررسی روايتها با کمک نظريه طرحوارههاي فرهنگی،
يافتهها نشان داد که ميزان شدت تغييرات و تعديالت در مفهوم دانشگاه در پايان دوره ،در ميان
زنان بيشتر از مردان بوده است که اين نكته میتواند داللتهاي معناداري بر تفاوت روند
جامعهپذيري زنان با مردان در محيط دانشگاه داشته باشد .از اين رو زنان بيشتر از مردان از آثار
سوء ناهماهنگی شناختی ،مانند افسردگی و نااميدي رنج میبرند .اين مسئله در راهبردهايی که
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زنان براي رفع يا کاهش ناهماهنگی شناختیِ ناشی از تغيير مفهوم دانشگاه استفاده میکنند ،کامالً
مشهود است .همان طور که بيان شد ،زنان بيشتر از مردان به راهبرد «تغيير رفتار يا شناخت»
تمايل دارند که در نتيجه آن تصميم میگيرند مسير علمی و پژوهشی را رها و شغلی نامرتبط با
تحصيالتشان را جستجو کنند .شايد بتوان گفت که يكی از داليل رواج اين راهبرد در بين
زنان ،وجود محركهايی از قبيل ازدواج ،فرزندآوري ،و رسيدگی به امور خانه باشد .به عبارت
ديگر ،بر اساس مشاهدات نگارنده زنان وقتی بعد از سالها تحصيل به هدف نهايی خود يعنی
به دست آوردن کاري متناسب با تحصيالتشان دست نيافتند ،خانواده و اطرافيان از آنها انتظار
دارند که اگر مجرد هستند ازدواج کنند و به طريق اولی اگر متأهل هستند ،فرزند يا فرزندانی
داشته باشند يا اگر همسرانشان در زمان تحصيل ،بيشتر در کارهاي خانه کمک میکردند ،حاال
که درسشان تمام شده و شغلی نيز ندارند ،وظايف بيشتري را در کارهاي خانه و رسيدگی به
امور فرزندان به عهده بگيرند .در اين صورت فقط انجام يكی از اين وظايف کافيست تا فرد از
فعاليتهاي علمی و پژوهشی خود باز بماند .در حالی که در مورد مردان شدت صدق اين موارد
تا اين حد نيست و آنها میتوانند در صورت تجرد ،به دليل نداشتن درآمدي ثابت و شغلی امن،
ازدواج خود را به تأخير بيندازند و از طرف خانواده نيز به اندازه زنان تحت فشار نيستند .از اين
رو در روايتهاي مردانه میبينيم که آنها براي تعديل ناهماهنگی شناختی خود از مفهوم
دانشگاه ،به راهبردهايی مانند «انكار يا ناديده گرفتن هر گونه اطالعاتی درباره شناخت متعارض»
يا «توجيه رفتار يا شناخت با اضافه کردن شناخت جديد» رغبت بيشتري نشان میدهند که همين
راهبرد ذهنی باعث میشود که مردها حتی پس از تغيير مفهوم و تصوير ذهنیشان از دانشگاه،
بيشتر از زنان حيات علمی و پژوهشی خود را ادامه دهند .نكته ديگر در روايتها اين بود که
مردها نسبت به زنان در کسب سرمايه اجتماعی موفقتر بودهاند و همين امر موجب شده است
که پس از دانشگاه بتوانند مشارکت بيشتري در طرحهاي علمی و پژوهشی داشته باشند .اين
وضعيت باعث شده است آنها در حل دستکم پارهاي از مشكالت اقتصاديشان نسبت به زنان
موفقتر باشد.
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