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 مقدمه

شناسی در جهان است و بخش قابل توجهی های جامعهترین حوزهرغم اینکه یکی از مهمشناسی آموزش علیجامعه

ن یاندکی که به زبان فارسی در از ادبیات این رشته را به خود اختصاص داده، در ایران قوت چندانی ندارند. منابع ا

 تنها از متون اصلی این حوزهیک نهاکثرًا نوعی مرور ادبیات هستند و هیچ ند، متأسفانهاحوزه ترجمه یا تألیف شده

زیریم ناگ کنیم،صحبت می شناسی آموزشمطالعۀ جامعهوقتی از اند. از این رو، نیستند، بلکه حتی به آنان نپرداخته

رفته برای این حلقۀ مطالعاتی در نظر گلیسی برویم. به همین واسطه، تقریبًا تمامی منابعی که که به سراغ متون انگ

زیمتی نقطۀ ع ،تون اصلی در فضای دانشجوییاند به زبان انگلیسی هستند. امیدواریم بازشدن باب مطالعۀ مشده

کادمی در آ  شناسیی جامعههاشناسی آموزش و حتی دیگر حوزهوضعیت کنونی جامعهبر تر باشد برای تأمالتی جدی

منبع اصلی  20بیش از  هاطی آنجلسۀ مطالعاتی است که  21شامل  حی که پیش روی شماستطر ایرانی.

های مطالعاتی واهد شد. اگرچه طول این دوره و حجم منابع آن از حلقهمطالعه و بررسی خ آموزششناسی جامعه

 رسد.شناسی آموزش الزم به نظر میشدن به سطوح جهانی جامعهمرسوم بیشتر است، اما برای نزدیک
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