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به  ازیاطرافمان ن یو اجتماع یکیزیدرک جهان ف یبرا

و عام از  یانتزاع انیب می. مفاهمیدار هاهیو نظر میمفاه

ما هستند؛ مثالً مفهوم  اتیرخدادها و تجرب ها،دهیپد

 یفراگرفته شده اتیانباشت تجرب یبه معنا« آموزش»

از  یامجموعه توانیرا م هینظر که،یهاست؛ درحالانسان

از جهان دانست.  یبخش ای هادهیفهم پد یم مرتبط برایمفاه

جهان خارج در قالب  یمفهوم ییبازنما ه،ینظر گر،ید انیبه ب

است که از رهگذر  یو انتزاع کیزبان سمبول

 یپردازهی( و نظرConceptualization)یسازمفهوم

(Theorization) به عنوان مثال، در دیآیبه دست م .

 معنادار یریادگی(، Ausubel’s theoryآزوبل )ی هینظر

(Meaningful learningوقت )یهاکه داده دهدیرخ م ی 

که  نیشیبا آن مواجه شده است با دانش پ ریکه فراگ دیجد

برقرار کند.  وندیشده پ رهیذخ مدتیطوالنی هدر حافظ

مشخص و  یمعنا یریادگی ه،ینظر نیروشن است که در ا

 د،یجدی هداد مفهومِدارد که در آن ارتباط چند  یزیمتما

بلندمدت با هم نشان داده شده  یهو حافظ نیشیدانش پ

 است. 

با هم تفاوت دارند.  یو اجتماع یعیدر علوم طب هاهینظر

و  یمیش ک،یزیهمچون ف یعیعلوم طب یهاهینظر

جهان  یهادهیپد نییو تب ینیبشیدر کار پ ،یشناسستیز

کامالً کنترل شده و  یمشاهدات تجربی هیبر پا یکیزیف

                                                 
 ،یگروه فلسفه علم و تکنولوژ، (اریدانش) یمنجم رضایدکتر عل نویسنده مسؤول: *

 یو مطالعات فرهنگ یعلم، پژوهشگاه علوم انسان یخیو تار یپژوهشکده مطالعات فلسف

 یآنها هستند. اما در علوم اجتماع میو تعم یاضیر نییتب

 هاهینظر ،یتیم تربوو عل یشناسروان ،یشناسمانند جامعه

تجارب  یدرک معنا ع،یبه وقا یآدم یهافهم واکنش یبرا

و  ینیبشیجامعه و پ -فرهنگ -خیدر بستر تار یانسان

بر  یمبتن هاهینظر نی. اشوندیرفتارها ساخته م نییتب

رو ساخت و  نیهستند و از ا یاجتماع یفرهنگ یهانهیزم

شده ممکن و کنترل یکامالً تجرب طیراآزمودن آنها در ش

جهان  یهاهینظری هارائ یدر علوم اجتماع نی. بنابراستین

ها صادق ها و مکان( که در تمام زمانUniversalشمول )

 یو نشانگر تالش در بسط نادرست الگو ستیباشند، روا ن

 است. یفهم جهان اجتماع یبرا یعیعلوم طب یپردازهینظر

 میبه دو دسته تقس توانیرا م یعلوم اجتماع یهاهینظر

(. Middle Range( و حد واسط )Grounded) ییکرد: مبنا

 ریاز رهگذر تفس اژهیپ یریادگیی هینظر ییمبنا یهاهینظر

رخدادها( ساخته  ای ریتعاب ات،ی( )تجربCasesموارد )

 یبندما را صورت یاجتماع یو جهان فرهنگ شوندیم

 یبار شناختی هیحد واسط، مانند نظر یهاهی. نظرکنندیم

(Cognitive Load Theoryبا مفاه )یکمّ یرهایو متغ می 

 ییمبنا یهاهیسر و کار دارند. نظر یریگاندازهو قابل

ساخته  یریگاندازه قابل یرهایمتغی هیبر پا که نیرغم ابه

 یتجرب یابیرزا ازمندیحدواسط ن یهاهیاند مانند نظرنشده

 . دهستن

 monajemi.alireza@gmail.com. رانیتهران، تهران، ا یانسان علوم

 9/11/۱۴۰۰، تاریخ پذیرش: 2/11/۱400مقاله:  تاریخ دریافت
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 میمفاه دهند،یخوب فهم ما از جهان را شکل م یهاهینظر

 یسازگار هستند و با شواهد تجرب یاز نظر منطق شیو اجزا

 یعلمی هاز جامع یعیرا بخش وس هاهینظر نیتوافق دارند. ا

 یهابخش پرسشو الهام ندهستریپذآزمون اند،رفتهیپذ

 لیطرح پرسش اص ه،یهستند. بدون نظر دیجد یپژوهش

افتاده ها پراکنده، تکنخواهد بود و پژوهش مقدور یپژوهش

 یهستند که جامعه علم هاهینظر نیخواهند شد. ا یو تکرار

 وندیو پژوهشگران آن حوزه را به هم پ بخشندیرا قوام م

 .دهندیم
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