
     

 224-191 صص، 1044ستان تابو  بهارعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد،  ۀمجلّ

 22/40/1044تاریخ تصویب:         26/40/1044تاریخ دریافت:   

 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 

 

 

 فرهنگی –های ایران از بعد اجتماعیارزیابی کیفیت دانشگاه

 
تی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، عالی، مدرس گروه علوم تربی آموزش توسعۀ ریزیبرنامه دکتری) ریگی عاطفه

 (زاهدان، ایران

atefe.rigi@gmail.com    
 

 چکیده 

پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه است  کته  تا هتدز ارییتا ی کیفیت  

 12کنندگان در این مطالعته فرهنگی انجام شد. مشارک -های ایران ای  عد اجتماعیدانشگاه

علمتی دانشتگاه کردستتانا دانشتگاه علامته ائاائتا یا یئت نفر ای دانشجویان و اعضتای ه

صورت هدفمند انتخاب شدند و دانشگاه تهران و دانشگاه سیستان و  لوچستان  ودند که  ه

-ها  ا استفاده ای روش  تای ینی مشتارک مصاحئه شد. همچنین اعتئار و روایی دادهها  ا آن

محتتوای تحلیل  روش ا استتفاده ای نیت  ی حاصل هاکنندگان در پژوهش ارییا ی شد. داده

 رساختی تج یه و تحلیل شد. نتایج نشان داد کته ایتن -استقرایی  راساس پارادایم تفسیری

 -فرهنگتی ندارنتد و مشتتلات اجتمتاعی-مؤسسات کیفیت  مناستئی در حتویه اجتمتاعی

توجهی )کم ند ای: عوامل سایمانیاها  ا دو عامل در ارتئاط اس  که عئارتفرهنگی دانشگاه

تتوجهی  ته تر یت  شتهروند جهتانیا فضتامندنئودن محورنئودن و  تی ه دموکراسیا صلح

های صنفی/ علمی( و عوامل فتردی )آگتاهی محتدود جامعته و نئودن انجمندانشگاها فعال

نئودن فلسفه یندگیا روحیات فردی متضاد  ا محیط آکادمیتکا توجهی  ه علما مشخص ی

منظتور حتل شدن دین اسلاما تهاجم فرهنگی(. همچنین  تهرنگا کمهاتوجهی  ه تفاوت ی

اجتمتاعی -مشتلات مذکور راهئردهایی ای قئیل توسعه کرسی آیاداندیشیا تعامل فرهنگتی
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اندای فرهنگیا شناسایی و سایماندهی نخئگان های جهان اسلاما ترسیم سند چشم ا دانشگاه

 علمی ارا ه شده اس . 

 هاا کیفی .عالیا  عد اجتماعی فرهنگیا دانشگاه: آمویش هاکلیدواژه

 . مقدمه1

ایفای نقش فرهنگی در آمویش عالی ایجمله وظایف درخشانی اس  که تاریخ آن  ا تتاریخ 

 هنشگادا ویمری انیاد در که جاآن (. ای2831علم و تحولات آن عجتین شتده است  )فضتا لیا 

 تتئعا آن یهاسال ر و هنشگادا ه  جهتتتیتودا  تتتیشومتتتی بمحسو صلیی اهادنهاای  یتی

 تمشتال و مسا ل ای نئاشتها نوین معاجو ایری ؛ اشد شتهدا جامعه ایند  راتومتتتی تتتاری ییان

هتا آن جهتی ایتو درختور انمی  یپیشگیر و فعر در ننداتومی هتاهنشگادا ای هستند کتههپیچید

مویشی  وده اس ا امتا  تا کنند. ای ارز دیگرا نگاه گذشته  ه مسئولی  دانشگاها  یشتر آ کمک

هتای  شتری ویژه  عد ای انقلاب صتنعتیا هتر رویه نیایهتا و خواستتهرشد جوامع انسانی و  ه

دنئال آن انتظارات جامعه نی  ای دانشگاه تغییر کترده تر شده اس  و  هتر و مطالئات متنوعاف وده

نتار رستال  قئلتی )انتقتال های جدید  رای دانشگاه در کای مطا ق  ا خواستهاس  و نقش تایه

علم و دانش( در نظر گرفته شده اس ا اما مسلم اس  که در این تغییتر و تحولتاتا ضترورت 

تتر گشتته است . تر و درختور توجتههای اجتماعی و فرهنگی پررنگکارکرد دانشگاه در یمینه

ماعی همپتای رود در رفع و کاهش نیایها و خلأهای فرهنگی و اجتامرویه ای دانشگاه انتظار می

علم و دانش در سطح جامعه  توشد؛ چراکه ایفای نقش صرفاً آمویش و تر ی  نیتروی کتار را 

هتا نیت  گذاشت ا ولتی تنهتا ایتن ایهای تخصصی و فنتی وحرفتهتوان  ر عهده آمویشگاهمی

هتایی حستاس  ته مستا لی نظیتر فقترا نتا را ریا آلتودگی ها هستند که مأمورند انساندانشگاه

س ا دارای مسئولی  اجتماعی و متعهد  ه حفظ اصول و  ا روحیه انسانی تر ی  کننتد ییمحیط

 (.  1002ا 2)کالینگفورد

                                                      
1. Collingford 
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تتوان سنجی  ین فرهنگ و آمویش عالیا متیگذاری فرهنگی و نسئ سیاس در چارچوب 

تتوان آمتویش مثا ۀ امر فرهنگی در نظر گرف : در معنای اول میآمویش عالی را در سه معنا  ه

مثا تۀ منئتع مثا ۀ عرصه ای ای فرهنگ در نظر گرف ؛ در معنای دوما آمویش عالی  تهعالی را  ه

شود. دانش نی   خشی ای قلمترو فرهنتگ است ؛ در معنتای اصلی مولد دانش در نظر گرفته می

مثا ۀ  خشی ای فرایند و نیروهای توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه در سوم نی  آمویش عالی  ه

های دولتی در حیطه آمویش عالی ایجمله سیاس  فرهنگیا کلان آن اس . تمام سیاس معنای 

 (.  2838های دول  و حتوم  در یمینه فرهنگ اس  )رحمانیا قئل ای هرچی   یانگر دغدغه

گتری را در ارتئتاط  تا ای نقش  اییگری و مداخلتهاور ف ایندهها  هرسد دانشگاه ه نظر می

ا 2انتد ) ارنتاناجتماعی گسترده و حتی تغییر جامعته  ته عهتده گرفتته تحقق اهداز فرهنگی و

های علمی و دار تولید دانش و پژوهش در یمینهها عهدهقرن  یستما دانشگاه 00(. ای دهه 1002

ها اف وده شد. در ایران نی  ای سال  ه وظایف آن« کارکردهای فرهنگی»اجتماعی شدند و وظیفه 

گیتری ادارات کتل امتور ها و شتتلفرهنگی و اجتمتاعی در دانشتگاه ا تشتیل معاون   2801

های فرهنگی و  ه تئتع ای روی مشارک  دانشجویان در  رنامهیافتهفرهنگیا کار متمرک  سایمان

منظور تحقق اهتداز فرهنگتیا  رداری صحیح ای نیروی  القوه دانشجویان  هآنا ضعف در  هره

ها اخیتراً موضتوع (. نقش اجتماعی دانشگاه2831مشگرا خو ی محسوس اس  )نیستانی و را ه

عنوان حامل کردن فرضیات خود  هها  رای مشخصهای گسترده اس . ای مدیران دانشگاه حث

 (.1000ا 1های اجتماعی و رفاه انسانی انتقاد شده اس  )کالهوناریش

عتتالیا تتتایی کمیتتتی آمتتویش  نتتا ر همتته آنچتته گفتتته شتتدا در شتترایط کنتتونی کتته یتتته

گذاران و مدیران این حویه را  ه توجه  ه کیفی  آمتویش عتالی متقاعتد کترده است ا سیاس 

توجه صرز  ه کیفی  ا عاد اقتصادی و غفل  ای کیفی  ا عاد فرهنگیا همان معضلی را  ه  تار 

خواهد آورد که در  رهه خاصی ای تاریخ آمویش عالی کشور تنها  ته کمیت  پرداختته شتد. ای 

                                                      
1. Brennan 

2. Calhoun 
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رغتم  یتان آید کته در اتول تتاریخ  تهیات تاریخی آمویش عالی کشورها چنین  ر میمرور اد 

صتورت کارکرد فرهنگی در کنار کارکرد اقتصادیا متأستفانه ایتن کتارکرد در اغلتا متوارد  ه

 کثترت هتم ادعتا ایتن دلیتل است  و شتده کارکردی تجملی در کنار ستایر کارکردهتا مطتر 

 آمده وجود  ه فرهنگی حویه  ا مقایسه در عالی آمویش دیاقتصا حویه در که اس  هایینظریه

 را متا تنهانته امر این ماس . هایدانشگاه  ه مئتلا مسا ل ای فرهنگی کارکردهای ای غفل . اس 

 هتایفعالیت  ای غفلت   لتته ستئا است ا نرسانده  خشیرضای  نقطه  ه آمویشی  یمینه در

 شتدت ه موضتوع ایتن در  تای ینی ضترورت رد اس . موفقیت  شده هم دانشگاه در فرهنگی

 را هادانشتگاه جتو فرهنگتیا هایفعالی  یمینه در موجود خلأ دیگرا سوی ای. شودمی احساس

 تترینمهتم کته جاست  تدان تا فرهنگی مسا ل  ه پرداختن اهمی . اس  کرده سیاسی شدت ه

 امتر ایتن و اس   شده شناخته اهآن «فرهنگی  ایتولید و تولید ناتوانی» هادانشگاه آسیا نشانه

  ته جتدی پترداختن ل وم. انددانسته فرهنگی عوامل  ر سیاسی عامل استیلای ای ناشی عمدتاً را

 هایسیاس  در ارۀ اهمال و پوشیچشم مفهوم  ه عالی آمویش توسعه در فرهنگی هایسیاس 

 را عتالی آمتویش فرهنگتی گذاریسیاس  و ری ی رنامه ضعف که گونههمان. نیس  اقتصادی

 کشاند خواهد تئاهی  ه را عالی آمویش نی  اقتصادی هایسیاس  ضعف کندامی مواجه یوال  ا

 در.  داشت  نخواهنتد اجرایتی پشتتوانه فرهنگتی هایفعالی  اقتصادیا مئانی  ه توجه  دون و

 نگتیفره و اقتصادی هایسیاس  کارگیری ه در مناسا تعادل و تواین  رقراری شرایطی چنین

یاده است  )حستن عالی آمویش حویه گذارانسیاس   رای انتارناپذیر ضرورتی عالیا آمویش

ها محور و مدار توستعه در جوامتع امترویی (. ای آنجا که دانشگاه2831 ارانی کرد و مقاریادها 

رو موضتوع ها ای اهمی   س ایی  رختوردار است ؛ ایایتناجتماعی آن-هستندا مسا ل فرهنگی

های کشتور است ؛ اجتمتاعی دانشتگاه-یق حاضرا  ررسی و شناخ  مسا ل فرهنگیاصلی تحق

 چته درها دانشتگاه یفرهنگت-ی عد اجتمتاع نا راین نیایمند پاسخگویی  ه این سؤال هستیم که 

های اجتمتاعی دانشتگاه-منظور  هئتود شترایط فرهنگتیو  ته دچار ضعف شده اس ؟ اینهیمی

  ه داد؟ توان اراکشور چه راهئردهایی می
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 مبانی نظری تحقیق. 2

 . پیشینۀ تحقیق  1. 2

 ته ارییتا ی نقتش « هتادانشتگاه و دگرگتونی اریش»( در پژوهشی  ا عنوان 2830معئدفر )

آموختگان دانشتگاهی در گیری اریشیا نگرشی و رفتاری دانشجویان و دانشدانشگاه در جه 

و دانشگاهی یتی ای عوامتل متؤ ر  تر ایران پرداخته اس . او نشان داده اس  که فرهنگ علمی 

 هاس . ها و رفتارهای آن اورهاا نگرش

ها و ( کارکردهای اجتماعی و فرهنگتی دانشتگاه2833 اشی )در پژوهش کلدی و فلا  مین

هتا ای دیتدگاه دانشتجویان  ررستی شتد و ارییتا ی دانشتجویان در تارۀ پتذیری آنمی ان تحقق

ختوب  تود. همچنتین نتتایج پتژوهش پتورعلی و فیرحتی  کارکردهای دانشگاه در سطح نسئتاً

گذاری فرهنگی در آمویش عالی نئاید  تا نظتم گفتمتانی دانشتگاهی ( نشان داد سیاس 2832)

 حاکم  ر میدان علم و نهاد دانشگاه ناسایگار  اشد. 

شتدن المللتیمحتور ای  تینشناسی اسپورنا چارچو ی فرهنگ(  ر مئنای گونه1008) 2 ارتل

 اریتق ای را سایمانی عملترد قوی فرهنگ واجد یهادانشگاهداد نشان  کرد. او ها ارا هاهدانشگ

 . خشندشدن ارتقا مییالملل ین مسا ل  ا انطئاق

گانتته محتتیطا رستتال ا  راستتاس یتتک مطالعتته متتوردیا عوامتتل شتتش( 1003)  1تیرنتتی 

شتمار  هنتگ دانشتگاه  تهعناصر عملیتاتی فر وطالعات و رهئری را ج مپذیریا راهئردا جامعه

کترده عنوان چارچو ی  رای تحلیل فرهنگ ستایمانی دانشتگاه مطتر  ها را  هآورده اس  و آن

جای آنا و  ه ندارد کاری گاهدانشنشدنی حلهای . او در این مطالعها  ه تعارضات و تنشاس 

 .  مرک  اس ش تعارضات و دستیا ی  ه اهداز مشترک متکاه منظور ه سایمانی فرهنگ فهم  ر

 ا  ررسی تحقیقات پیشین  ه این نتیجه دس  یافتیم که تحقیقات گذشته پاستخ مناستئی  ته 

 اند.در تحقیق حاضر نداده شدهموضوع و سؤالات  ررسی

                                                      
1. Brtell 

2. Tierney 
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 . چارچوب نظری تحقیق 2. 2

 گذاری فرهنگی و الگوهای آن سیاس 

متصتدیان امتور در  سیاس  فرهنگی درحقیق  همان توافق رسمی و اتفاق نظر مستئولان و

ایی است  کته لتایم است  در حرکت  هتترین اصتول و اولوی تشخیصا تدوین و تعیین مهم

تتوان اصتول راهنمتای کتارگ اران فرهنگتی و فرهنگی رعای  شود. سیاست  فرهنگتی را متی

دهد )صالحی امیری و عظیمی هایی دانس  که مسیر حرک  را نشان میمجموعه علا م و نشانه

 (.  213ا ص. 2831 آ ادیادول 

گذاری در حتویه فرهنتگ ستخن گذاریا معمولاً ای سه الگوی سیاس در مطالعات سیاس 

گرایانها رویتترد تتثرگرایانته و رویتترد کثترت در وحتدت. در شود: رویترد یتسانگفته می

 ها و هنجارهتا وگرایانها فرض  ر آن اس  که همه افراد یک جامعه  اید ای اریشالگوی یتسان

کوشتند گتذاران فرهنگتی متیالگوهای رفتاری واحدی تئعی  کنند و  ر همین اساسا سیاس 

هتاا هنجارهتا و الگوهتای همه منا ع و نیروهای فرهنگی جامعه را در جه  انتقتال ایتن اریش

هتا  ستیج کننتد. درمقا تلا الگتوی تتثرگرایتی ستایی آنرفتاری  ه همه افراد جامعه و نهادینه

گذاری فرهنگی در این الگو هتر چته  یشتتر د فرد استوار اس  و هدز سیاس فرهنگی  ر  نیا

هاست . در ایتن رویتتردا فترد و  خشی آنشتوفاشدن استعدادها و خلاقی  افراد و خودتحقق

شود. الگتوی کثترت های جمعی اولوی  داده میها و هوی های او  ر اریشگ ینش و خواسته

گفتتته استت . در ایتتن الگتتوا خلاقیتت  و ی پتتیشدر وحتتدتا  تته نتتوعی حتتد وستتط دو الگتتو

های مشتترک و ها و هوی های خاص و در چارچوب اریش خشی افراد در محدودهخودتحقق

شتودا تتثتر شود. در این رویتردا ضمن اینته  ر اشتراکات فرهنگی تأکیتد متیعام پذیرفته می

شتود. )صتالحی متی های گوناگون در چارچوب نمادی مشترک نی  مجای شتمردهفرهنگخرده

گذاری فرهنگتی الگوهای سیاس  2(.  در جدول 31ا ص. 2831آ ادیا امیری و عظیمی دول 

 ارا ه شده اس .
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 گذاری فرهنگیالگوهای سیاست -1جدول 

 202ا ص. 2831آ ادیا منئع: صالحی امیری و عظیمی دول 

 هدف استراتژی فرهنگی گذاری فرهنگیالگوهای سیاست

 وحدت فرهنگی
سایی و یک شتلی فرهنگی و سرکوب تأکید  ر یگانه

 هافرهنگخرده
 کنترل فرهنگی

 تتثرگرایی فرهنگی
 کردنها و فراهمفرهنگ ه رسمی  شناختن خرده

 هاامتان رشد و گسترش آن
 وحدت نمادی

 کثرت در وحدت فرهنگی
تأکید  ر اشتراکات فرهنگی در کنار  ه رسمی  

  شناختن تنوع و تتثر فرهنگی

وحدت نمادی و کنترل 

 فرهنگی

 

 ری ی فرهنگی دو سطح متفاوت وجود دارد:در  رنامه

سطح صنایع فرهنگی: در این سطح  ا توجه  ه می ان موجود صتنایع و کالاهتای فرهنگتی و 

 ری ی فرهنگی کرد؛ توان  رنامهعنوان شاخص سنجشا میکیفی  پراکندگی آن در جامعه  ه

شناسی فرهنگی: در این سطح  ه  ررسی را طه دانش و و معرف سطح را طه دانشا فرهنگ 

ری ی فرهنگی  ه خودی خود در جامعه گذاری و  رنامهشود. این نوع سیاس فرهنگ توجه می

گذاری خودآگتاه شود.  رای سیاس وجود دارد و  راساس ساختارهای معرفتی جامعه تنظیم می

 (.810ا ص. 2833ضا  اید ساختار معنایی جامعه  ررسی شود )فیا

 .  روش تحقیق3

های کیفی  ود که در آن  تا استتفاده ای روش پدیدارشناستیا  پژوهش حاضر ای نوع پژوهش

اجتماعی در آمویش عالی  ررسی شد. ای نظر هوسترلا اصتطلا  پدیدارشناستیا - عد فرهنگی

نیست  کته  ته توصیفا اکتشازا تج یه و تحلیل پدیدارهاس . پدیدارشناسی تنها در مقام آن 

ای  تا خواهتد  دانتدا ایتن پدیتدارها چته را طتههای ذهنی دس  یا د؛  لته متیحقیق  پدیده

ارگانیسم حسیا  دنی و عوامل محیطی دارند. درواقعا پدیدارشناسی هم توضیح ذهن است  و 

هم توضیح و تفسیر محتوا و موضوع ذهن؛ خواه آن موضوع وجود واقعی داشته  اشد و موافتق 
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ای خارج  اشد و خواه وجود واقعی نداشته  اشد و موافق  ا دنیای ختارج نئاشتد )میلتر و  ا دنی

 (.  111ا ص. 1008ا 2 رور

دهنتده میت ان و ملاحظات اخلاقی در اجرای پژوهش نی  مدنظر قرار گرف  که درواقع نشان

ر رعای  منظو(.  ه1002ا 1کنندگان اس  )گورارد و تیلرچگونگی احترام پژوهشگر  ه مشارک 

نندگان کمسا ل اخلاقی قئل ای شروع مصاحئها درمورد اهداز مصاحئه آگاهی لتایم  ته شترک 

صتورت حضتوری صتورت داده شد و  ا رضای  کامل در مصاحئه شرک  کردند. مصتاحئه  ه

 دقیقها متغیر  ود.  10تا  81گرف  و مدت یمان آن ای 

علمتی دانشتگاه کردستتانا اعضای هیئ نفر ای دانشجویان و  12کنندگان  ه تعداد مشارک 

دانشگاه علامه ائاائا یا دانشگاه تهران و دانشگاه سیستان و  لوچستتان  ودنتد کته حاضتر  ته 

–ایگیتری ستهمیهصورت داوالئانه  ا استفاده ای روش نمونته ه هاشرک  در تحقیق  ودند. آن

رسیدن  ته اشتئاع نظتری ادامته ساختارمند تا صورت نیمهها  ههدفمند انتخاب شدند و مصاحئه

گیری قتراردادی است . ایتن استتراتژی  ترای ایا نوعی روش نمونهگیری سهمیهداش . نمونه

های اقلیتیا ستالمندانا کنندگان مانند افراد مؤنثا گروهاامینان ای ورود انواع خاصی ای شرک 

گیتریا تتترار نمونتهسوادان و  راساس شغل افراد اس . هتدز ایتن نتوع فقراا  روتمندانا کم

هتای جمعیت  و گیتریا رده(. این نوع نمونه1001ا 8ها در جامعه اس  ) رن نسئتی ای ییرگروه

سپس  ه روش قراردادی تعداد هر  کند.کنندگان هر رده را مشخص میدنئال آن تعداد شرک  ه

ی پتژوهش گیتری در یمتان اراحت(. در این نمونه1021ا 2 وسول و کانونشود )رده تتمیل می

کننتده انتختاب عنوان شرک هایی  هشود که چه تعدادی ای افراد  ا چه ویژگیتصمیم گرفته می

تواند شامل سنا جنسا محل ستون ا محل تحصیل و شغل  اشد. این کار ها میشوند. ویژگی

شود  یشتر  ه تجر ه شتئیه هستتند یتا درمتورد آن ود که تصور میش اعث تمرک   ر افرادی می

                                                      
1. Miller & Brewer 

2. Gorard & Taylor 

3. Burns 

4. Boswell  & Cannon 
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ا 1کنتد )نیتومنهای مر وط را مشخص می(. پژوهشگر دسته1001ا 2دانند )آنوگئ ی و کالینمی

عنوان نمونه استتفاده شتد کته (؛  نا راین در این پژوهش ای اساتید و دانشجویان دکتری  ه1001

در مقایسه  ا سایر کارکنان دانشگاهی  ا فضای آمویشی و پژوهشی دانشتگاه  یشتتر در ارتئتاط 

 هستند. 

هتتای مصتتاحئه  تته هتتاا رونوشتت در را طتته  تتا معیتتار قا تتل قئتتول و تأییتتد درستتتی یافتتته

کنندگان داده شد تا موافق  یا مخالف  آنان  ا مطالا ذکرشده مشخص شود. درنهایت ا شرک 

هتا اقتدام شتد. های نظری در تئیین آنها  ا پیشینه پژوهش مقایسه شد و  ا استناد  ه  حثیافته

-ها ای روش تحلیل محتوای استقرایی  راستاس پتارادایم تفستیریه و تحلیل دادهمنظور تج ی ه

  رساختی استفاده شد. 

 های تحقیق . یافته4

هتا ای روش تحلیتل محتتوا استتفاده تر  یان شدا  رای تج یه و تحلیل دادهاورکه پیشهمان

صتی ای محتتوای هتای شاخشد. این روش رویتردی تحلیلی  ر پایه شناستایی و تعیتین مقولته

هاس . هدز تحلیل محتواا استتنئاط و شتناخ  موجود در متن و  ررسی را طه میان این مقوله

های اساستی توان پیامهاس  و  ا این روش میها  ا کمک شاخصنسئی شرایط پدیدآیی پدیده

 (.2832یاده شوشتریا ولی نهفته در متن را دریاف  )منادیا عا دی و االا

حتویه را  نیتا رانیگذاران و مداس یس ایآمویش عال یتیکم یتایتهیکه  یکنون طیدر شرا

و  یا عتاد اقتصتاد  یتفیاس ا توجه صرز  ته ککرده متقاعد  یآمویش عال  یفیتوجه  ه ک  ه

ای  یرا  ته  تار خواهتد آورد کته در  رهته خاصت یهمان معضل ایا عاد فرهنگ  یفیغفل  ای ک

 یآمتویش عتال یخیتتار اتیتپرداخته شد. ای مرور اد   یکشور تنها  ه کم یلآمویش عا خیتار

در کنتار کتارکرد  یکتارکرد فرهنگت انیترغتم   ته خیکه در اتول تتار دیآی رم نیکشورها چن

 ریدر کنتار ستا یتجملت یصتورت کتارکردکارکرد در اغلتا متوارد  ه نیسفانه اأمت یااقتصاد

                                                      
1. Onwuegbuzie & Collins 

2. Neuman 
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 یاست  کته در حتویه اقتصتاد یاتیتکثرت نظر همادعا  نیا لیو دل اس  کارکردها مطر  شده

ای  یفرهنگ ی ه وجود آمده اس . غفل  ای کارکردها ی ا حویه فرهنگ سهیدر مقا یآمویش عال

 ی خش یرضا  ه نقطه یآمویش هینتنها ما را در یمامر نه نیا. ماس  یهامسا ل مئتلا  ه دانشگاه

 ؛  نتا راینشتده است  نیت  دانشگاه در یفرهنگ یها یسئا غفل  ای فعال لته نرسانده اس ا 

)ع یت یا ریگتی و  شتودیشتدت احستاس متموضوع  ته نیدر ا ینیدر ضرورت  ای   یموفق

(. در این تحقیق درصدد هستیم  ه دو سؤال پاسخ دهیم که در ذیل مطتر  شتده 2831قاسمیا 

   اس :
 ای دچار ضعف شده اس ؟ها در چه یمینهفرهنگی دانشگاه- عد اجتماعی -2

 یفرهنگت-ی عتد اجتمتاع  یتفیشتده در را طته  تا کانجتام هتایمصتاحئه لیتحل جهیدر نت

آن  حی ته تشتر لیتدس  آمده است  کته در ذه   یو فرد یدو عامل سایمان ارانیا یهادانشگاه

 .پرداخ  میخواه

 عوامل سازمانی -الف

   یشهروند جهان تیبه ترب یتوجهینبودن و ب محورصلح-

صورت واقعی  مهمی درآمده اس . عرصه مواجهه این عصر شدن  هکنون پدیده جهانیاهم

شدن و شهروند جهانیا عرصه علما مدیری  و تدا یر یاددهی و یادگیری اس .  ا پدیده جهانی

ها و مؤسستات کنتد. دانشتگاهای را در آمتویش عتالی التا متیاین امر تغییر مریهای حرفته

  شتهروند جهتانی را آغتای کننتد تتا اند در ه اره سوما آمتویش و تر یتآمویش عالی موظف

نیفتادن ای ستیر جهتانی دانشتجویان  ایتد متناسا و پاسخگوی نیایهای ه اره  اشد.  رای عقا

هایی را  ترای شتهروندی مفیتد و مؤ ر تودن در جامعته جهتانی کستا کننتدا دانش و مهارت

گ ختودیا در یتک شهروندان جامعه متنوع و جهانی  اید  توانند ضمن اتصال و اعتقاد  ه فرهن

فرهنگ جهانی مشترک مشارک  مؤ ری داشته  اشندا آمویش شهروند جهانی را کستا و درک 

تتأ یر شان یندگی ملل دیگر را تح ها در جوامع فرهنگیکنند و  یامویند که چگونه یندگی آن
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قترار تتأ یر ها را تح توانند در یندگی رویمره آندهد و چگونه رویدادهای جهانی میقرار می

 (.  2830دهند )رشیدیا 

(  ه تر ی  شهروند جهانی در آمتویش عتالی توجته 21و   0 هایکنندگان )شمارهمشارک 

 کردند؛ ایجمله:

اورکلی علم یک مسئله جهانی است ؛ ای  رقتراری ارتئتاط و کتار پژوهشتی گرفتته تتا  ه»

تتوان استم عنوان نمیپذیرش دانشجو و استاد خارجی و  رگ اری کارگاه و غیره؛ یعنی  ه هیچ 

المللتی را در نظتر نگرفت . متأستفانه کننده علم گذاش  و ارتئاط  ینمتانی را دانشگاه و تولید

شود و حتی دانشجویان تحصیلات تتمیلتی را هتم های ما لحاظ نمیاین عامل مهم در دانشگاه

کننده شماره مشارک « )ها و اعتقادات جهانی داشته  اشندکنیم که ویژگیای تر ی  نمی ه گونه

21  .) 

 یبه دموکراس توجهیکم-

شمولی کته مسا ل مر وط  ه دموکراسی همیشه مورد  حث  وده اس  و تقریئاً تعریف جهان

تواند این مسئله  اشد که دموکراسی  اشدا  رای آن وجود ندارد. یتی ای دلایل آن می شدهتوافق

وجود دارد که درمورد ارتئاط آن  ا دموکراستی همواره در حال توسعه و تغییر اس ا اما نتاتی 

هتا در مقا تل قتانون. هاا آیادی اندیشها  را ری انسانتوافق وجود دارد؛ مانند حقوق  را ر انسان

( معتقد  ودند که در آمویش عالی ایران  ته 28و  1ا 1های کنندگان )شمارهتعدادی ای مشارک 

 توجهی شده اس ؛ ایجمله: دموکراسی کم

ینید یه مساله هس  که احتمالا خیلی ای ما تجر ه کردیم  ه عنوان یک دانشجو نمی تونیم  ئ»

هر حرفی که  خواهیم  ه استاد  گیم چون احتمال داره در نمره ما تا یر منفی داشتته  اشته پتس 

من در دانشگاه آیادی  یان ندارم یا اینته نمی تونیم  ه عنتوان یتک استتاد  ته متدیر گتروه یتا 

چون احتمال داره  رای  عدها  د  شه  رای ما و مستا لی ای  نقدی داشته  اشیمدانشتده ریاس  

 (.1کننده شماره )مشارک «  این قئیل  ه نظرم ییاده
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ینطتور  اشتد یعنتی ا ه نظرم دانشگاه هم مثل خیلی ای سایمانهای دیگر هس  ولی نئایتد » 

اد فرهنگتی و علمتی اصتلا نئایتد محافظه کاری در روا ط موج می ینه در صورتی که یتک نهت

چتون فتتر کنته  تراش مشتتلی نقدی  ه همتارش داشته  اشه موردی  اشه که یک فرد نتونه 

 (8)مشارک  کننده شماره «ایجاد می کنه حداقل این جنئه اخلاقی  اید در دانشگاهها کمتر  اشه

 نبودن دانشگاهفضامند-

هتایی مخصتوص آن کنش و واکنش درواقع هر سایمانی حد و مریی دارد که در چارچوب

دانتد کته گیرد و معانی نهفتها گفتارهاا مصنوعات و مقولات معنتاداری متیآن سایمان شتل می

ها و  اورهای مشترک هتم هاا دریاف کنند و در تجر هافراد  ه کمک آن  ا هم ارتئاط  رقرار می

فضامندی  رخوردار  اشند.  ا توجته ها نی  مانند هر سایمانی  اید ای این شوند. دانشگاهسهیم می

(  یتان کردنتد کته 23و  22 هایکننتدگان )شتمارهشتدها مشتارک هتای انجتام ه نتایج تحلیتل

 ها ندارند؛ ایجمله: های کنونی چارچوب مشخص و متفاوتی  ا سایر سایماندانشگاه

ضتای های ما مانند گذشته ای خردوریی و سلوک علمی کته مختتص دانشتگاه و فدانشگاه»

های ما یتک ستایمان اداری هستتند. آکادمیک اس ا  رخوردار نیستند و در حال حاضر دانشگاه

عنوان یتک مقولته فرهنگتی مختتص های ما  هعئارتی اریش علم در دانشگاهمحل تولید علم  ه

 (.  23کننده شماره )مشارک « خصوص نهادینه نشده اس عنوان یک سایمان  هدانشگاه  ه

 ی/علمیصنف یهاانجمن نبودنفعال-

و توستعه رفتتار علمتی در  کردنتواننتد نقتش متؤ ری در نهادینتههتای علمتی متیانجمن

( 20و  28ا 2 هایکنندگان )شتمارهدانشجویان داشته  اشند. یتی ای مسا لی که توسط مشارک 

 تود؛  هاعنوان یتک نهتاد فرهنگتی در دانشتگاههای علمی  هنئودن انجمن ر آن تأکید شدا فعال

 ایجمله: 

تتر شتوند. یتک علمی فعالها  اید دانشجویان و اعضای هیئ  رای  هئود وضعی  دانشگاه»

تواننتد در تغییتر نظتر هتای علمتی هستتند کته متیها انجمتننهاد خیلی غیرفعال در دانشتگاه

ا دانشجویان در اره علم ا رگذار  اشندا ولی درعمل هیچ فعالیتی ندارند. انتقتال فرهنتگ علمتی
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توانند در جه  هدای  دانشتجویان  ته تشویق دانشجویان نخئه و خیلی کارهای دیگری که می

-ها فعالی  متیعنوان یک  خش فانت ی در دانشگاهگرایی انجام دهندا ولی معمولاً  هسم  علم

 (.    28کننده شماره )مشارک « کنند

 شده اس . ذکر  1کدهای  ایا محوری و گ ینشی عوامل سایمانی در جدول 

 عوامل فردی  -ب

 به علم  توجهییمحدود جامعه و ب یآگاه-

کنندگان معتقد  ودند که عوامل خارج دانشتگاهی شدها مشارک های انجام ا توجه  ه تحلیل

ایجمله افراد جامعه ایران نی   ه علم توجه کمی دارند و  ه تشویق دانشجویان ختود در جهت  

(  تر ایتن متورد 22و  1ا 1های کننتدگان )شتمارهیند. مشارک پردادستیا ی  ه علم جدید نمی

 تأکید کردند؛ ایجمله: 

در جامعه ما مانند کشورهای غر ی علم اریشمند تلقتی نشتده است ؛ درنتیجته دانشتجوها »

کنند؛ درنتیجه کیفی  کار هرچقدر هم که در مقااع  الا  اشندا فقط  رای رفع تتلیف مطالعه می

تترین عامتلا فرهنتگ ته عوامل دیگر هتم دخیتل است ا ولتی  ته نظترم مهتمآید؛ الئپایین می

کس درونی نشده اس ؛ حتی  رای اساتید و والتدین گذاری  رای علم اس  که  رای هیچاریش

 (. 1شماره  کننده)مشارک « که  خواهند منتقل کنند  ه دانشجویان
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 کدهای باز، محوری و گزینشی عوامل سازمانی -2جدول 

اری دگذک

 گزینشی
 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 عوامل سازمانی

 توجهی  ه دموکراسیکم

 توجهی  ه عدال  اجتماعی  ی

 ها  رواج تئعیض نژادی در دانشگاه

 توجهی  ه آیادی علمی کم

 توجهی  ه آیادی دین  کم

توجهی  ه تر ی  محور نئودن و  یصلح

 شهروند جهانی 

 ییستی مسالم  آمی  در جامعههمنداشتن روحیه 

 ها توجهی  ه  عد پرورش در دانشگاهکم

 ی محلی«ما»روحیه مشارک  ضعیف و تأکید  ر 

  حران گفتمان  

 فضامندنئودن دانشگاه

 گسس  پیوند  ا گذشته 

رفتن تئدیل دانشگاه  ه سایمان  وروکراتیک و ای ین

 هوی  اجتماعی آن

 ها آکادمیک در دانشگاه فقدان خردوریی و عقلانی 

نداشتن الگو  رای دستیا ی  ه هوی  و اصال  

 دانشگاهی 

 ی توجهی  ه مدرنیته )نو اندیشی( و توجه  ه مدرنی م 

 ) دانستن(

های ملی و نظام آمویش عالی  ا محیطنداشتن تطئیق

 المللی  ین

 های صنفی/علمینئودن انجمنفعال

ی علمی  ا مسئولان هامؤ ر انجمن نداشتنارتئاط

  لندمرتئه دانشگاهی 

 توجهی  ه مطالئات دانشجویان  ی

 ها نتردن فرهنگ منطقه  ه خارجیمعرفی

 ها در صورت  روی مشتلهای انجمننئود حمای 
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   ین فلسفه زندگبودن مشخص-

دن دادنئال پاستخمعنا در یندگی معمولاً  ه احساسی ای یتپارچگی وجودی اشاره دارد که  ه

یافتن  ه اهداز ارینده و درنتیجته رستیدن  ردن  ه هدز یندگی و دس  ه چیستی یندگیا پی

 2(. استتایگر و فرایت ر1020ا 1هوا چیونگ و چیونگ ودن و مفید ودن اس  )یه ه حس تتمیل

کننتد کته داند و حتی ادعا می ودن انسانا مؤ ر می( معنای یندگی را در احساس ساینده1000)

-انسان و وجود او منوط  ه دارا ودن چنین مفهومی اس  ) ه نقل ای احیاءکننده و شتیخماهی  

(  ر ایتن متورد تأکیتد کردنتد؛ 10و  21ا 22ا 3های کنندگان )شماره(. مشارک 2838الاسلامیا 

 ایجمله: 

توانیم  گوییم هم در  خش عملیتاتی های ما اساتید که ستون اصلی هستند و میدر دانشگاه»

عنوان یتک اند و هم در هدای  دانشگاه  ه عل  خاصی نقش مؤ ری دارند.  ه علم  تهکارههمه

کنند. پژوهش و آمویش یک حرفه اس  که  اید  ه  هترین نحو  ته شغل و منئع درآمد نگاه می

داننتد؛ شان جایگتاهی نتدارد و ایتن دو را مجت ا متیشان در یندگیانجام  رسد. درواقعا حرفه

شان  اشد و این مسئله را  ه دانشجویانشان هتم  ایتد که معنای یندگی اساتید  اید حرفهدرحالی

 (. 22کننده شماره )مشارک « منتقل کنند

 متضاد با محیط آکادمیک یفرد اتیروح-

کنندگان قرار گرف ا روحیات فردی دانشجویان و یتی دیگر ای عواملی که مدنظر مشارک 

شود نوآوری و خلاقی  لتایم شود کارهای علمی که انجام میر میاساتید دانشگاه اس  که منج

تأکید کردنتد؛ (  ر این مورد 20و  21ا 1ا 0ا 8ا 2های کنندگان )شمارهرا نداشته  اشد. مشارک 

 ایجمله: 

رسد اساتید و دانشجویان پشتتار لایم را ندارند و دانشجویان  ا نتوعی احستاس  ه نظر می»

کنند و ای ارفی نوعی رقا   منفی  ین دانشگاهیان حتمفرماست  و می ناامیدی و یأس یندگی

                                                      
1. Yahoo, Chiung, and Chiung 

2. Steiger and Fraser 
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هتای منحصتر  ته فتردی سری ویژگتیکار گروهی ضعیف. درواقعا دانشگاهیان لایم اس  یک

 (.0کننده شماره )مشارک « داشته  اشند که  توانند دانشگاه را در جه  هدز هدای  کنند

 هابه تفاوت توجهییب-

هتا است  کته هرکتدام ای آن یمختلف هایهیای عناصر و لا ای هیآم یرانیا  یشکا هو دون

اجتمتاع  ایتعتام « ما»مشخص اس  که هرچقدر  .داشته اس  انیرانیا  ی ر هو یقیعم راتی أت

و  یگروهت ایتر خانوادگکوچک یو ماها شود ترفیاس ا ضع ی ر وفاق اجتماع یعام که مئتن

امتا هرچقتدر  آورنتدایعام را فراهم مت یجمع  یهو شدنسس  وجئاتشوندا م تریقو یقوم

 یوا ستتگ و عتام رفتتار کننتد ی راساس وفاق اجتمتاع یاجتماع یدر یندگ یکنشگران اجتماع

 نتا راین احستاس  ؛خواهنتد کترد  یترا تقو افتهیمیتعم ی«ما»کنندا اجتماع عام و  دایپ یعااف

 شده است  یدرون یائق قواعد اخلاق« ما» یاعضا ۀگونه افراد نسئ   ه هم نیا فیتعهد و تتل

. در سطح کنندیهمنوع را طه  رقرار م کیعنوان  ه ی ا همه افراد انسان یعنی ؛عام اس  ئاًیو تقر

افتراد دارد.   یهو یرگی ر شتل ناپذیریانتار ری أاس  که ت یتیشدن واقعیروند جهان  یکلان ن

و  نتدهیارتئتاط ف ا یتتین د رنتدهی رگدر اس  کتهفضا و یمان  یشدن که حاصل فشردگیجهان

 هتای یتهتا و هوسای فرهنتگنهیها و جوامع مختلف اس ا یمهاا گروهمتقا ل انسان یوا ستگ

و مئادلته و  رنتدگییدر تعامتل قترار مت گریتتدی  تا هتا. هر اندایه که فرهنتگشودیم رتریفراگ

 .ا تدییمت شیافت ا هتا هوی و هافرهنگ انیمشترکات م شودایم شتر ی هاانسان انیم گووف گ

 هتای هویت و هتافرهنتگ  ته شتوندا آگتاه واحتد جهان  ه داشتنتعلق در ارۀ هاهرچه انسان

رونتد  نیتشوند. چنانچته ایم ترکین د یجهان یو حت یفرامل ایفرامحل یهاو فرهنگ رتریفراگ

-ختاصو تر ککوچ یها یهو یکه  ه امحایاور ه شوداهمراه  یاسیو س یاقتصاد طرهی ا س

 یهتایتیگراختاص اشودتر منجر کوچک های یو دفاع ای هو یو اجتماع یفرهنگ یهاگرایی

خواهتد کترد و  دایتپ یشتترینمتود   انتهیگراختاص یها یو دفاع ای هو یو اجتماع یفرهنگ

کننتدگان (. مشارک 2831و مروتا  یآمد )عئدالله واهدخ دیپد یتیهو یهاها و  حرانتعارض

 ایجمله: کردند؛ دیکأت مورد  ر این (3ا 2های شماره)
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مردم ما  ا  نتهیو ا هس  جیرا یلیخ ها یو اقل ی انتوجه  ه نژاد و  رانیدر فرهنگ مردم ا»

 ته  شتتری  کننتد ویکمتر  ه وجود خود انستان توجته مت نتهیفرق دارند و ا گرید یمردم جاها

 نیتدرواقع  ته نظترم ا .شهیارد م هاوت  اشمتفا رمقدا هینفر  یکاگر  .کنندیها توجه متفاوت

ما  اشتد. درواقتع نتوع  یهادانشگاه کیفی  علمیگذار  ر ا ر تونهیم میمستقریاور غاحساس  ه

 یهایهمتار جهیدرنتو  میکنیهس  که درس  ارتئاط  رقرار نم یادر کشور ما  ه گونه  یتر 

شته یم لر یا فارس و... خیلی توجته متیو  ه قومی  خودمان اینته کرد هست شهیکمتر م یعلم

اتور غیرمستتقیم هست ؛ یعنتی  ین دانشجوها و حتی اساتید و این منجر  ه کاهش کیفی   ته

 (.28شماره  کننده)مشارک  «همتاری علمی نخواهیم داش  و غیره

 شدن دین اسلامرنگکم-

شتدن دیتن استلام در رنگکم  ه آن توجه کردندا کنندگانکه مشارک  یای عوامل گرید یتی

 دیتکأت تر ایتن متورد  (12و  23ا 3ا 8ا 2های شتماره)کنندگان مشارک   ین دانشگاهیان اس .

 ایجمله: کردند؛

تر نسئ   ئینید گاهی اگر یک انسان  ه شتل واقعی  ه اسلام ایمان داشته  اشدا شاید متعهد»

ای ما آنچه متن  تین دانشتجوها ه ه مسئولیتی  اشد که  ه اون فرد محول شدها ولی در دانشگاه

مستئولیتی در شتدن خیلتی ای عقایتد استلامی  اعتث شتده کته  تیرنگدیدما اینه که شاید کم

 (.  23کننده شماره )مشارک « های ما رواج پیدا کنهدانشگاه

 کند:شونده دیگری  یان میمصاحئه

ان علاقته های عمومی کته  یشتتر هتم دروس استلامی هست ا دانشتجویامرویه در کلاس» 

کته ایتن نفتر غیئت  دارنتد؛ درحتالی 10نفر  21کمتری  ه حضور در کلاس دارند. فرضاً ای هر 

اسلامی  رای دانشجوها -شود و ای ارفی فرهنگ ایرانیمسئله در دروس تخصصی مشاهده نمی

 (. 2کننده شماره )شرک « گیردها شتل میدر همین کلاس
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 تهاجم فرهنگی -

شگاه را ای یک فضای علمی که تضارب آرا در آن  ته شتتوفایی و دشمن درصدد اس  دان

انجامدا  ه یک محیط منایعه  رای نا ودی  اورهتای دینتیا ملتی و رشد استعداد دانشجویان می

های  ومی ما تغییر دهد. در چنین محیطیا  یگانگان  ا افشاندن  ذر شک و شئهه و تثئی  انگاره

-های علمیروشنفتریا ذهن جوانان را در ارۀ داشتهی و شئهعلمهای شئهخود در قالا دیدگاه

)دارا  کنندها و فرهنگ خودشان تشنه و شیدا میو  ه یافتهکنند فرهنگی  ومی و ملی مسموم می

 ته ایتن متورد توجته کردنتد؛ ( 20و  22ا 8ا 1های کننتدگان )شتماره(. مشارک 2831و الفیا 

   ایجمله:

حاضر در  ین دانشجویان و دانشگاهیان منجر شده که افتراد  ته  استفاده ای ماهواره در حال»

کننتده )مشتارک « انحرافات اخلاقی کشیده شوند و ای فرهنگ اشتئاه غترب الگتو رداری کننتد

 (.  1شماره 

 ذکر شده اس .  8کدهای  ایا محوری و گ ینشی مرتئط  ا عوامل فردی در جدول 

تتوان های کشور چه راهئردهتایی متیدانشگاه اجتماعی–منظور  هئود شرایط فرهنگی ه -1

 ارا ه داد؟ 

منظور حتل کنندگان  ته چهتار راهئترد  تهشدها مشارک های انجامدر نتیجۀ تحلیل مصاحئه

 اند که در ذیل  ه تشر  آن خواهیم پرداخ . ها اشاره کردهمشتلات فرهنگی دانشگاه

 توسعه کرسی آزاداندیشی-

تترین دینا آیادی و استتفاده صتحیح ای اختیتار انستانی را ای مهتمترین عنوان کاملاسلام  ه

ای که آیادی فرد اگر ای او گرفته شودا هر نوع داند؛  ه گونها  ارهای رسیدن  ه هدز نهایی می

پیشرف  او فاقد اریش خواهد  تود. آیادی مترتئط  تا اندیشته در سته ستطح است : آیادی در 

آیادی در ترویج اندیشه؛  ته ایتن معنتا کته فترد آیاد است   اندیشیدنا آیادی در  یان اندیشه و

گو کنتد وای فتر کند و  ا دیگران  ه اشتراک  گذارد و در اره آن  حث و گف در اره هر مسئله

 (.  2831و در جامعه گسترش دهد )خلعتئری لیماکی و شاه فضل قمصریا 
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 کدهای باز، محوری و گزینشی مرتبط با عوامل فردی -3جدول 
گذاری کد

 گزینشی
 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 عوامل فردی 

 آگاهی محدود 
 توجهی  ه علم جامعه و  ی

 و ا تتار در جامعه   یخلاق  ه نتردنقتشوی
  یعلم یهاافتهی توجهی جامعه  ه ی

  ی ه علوم انسان یتیاهمکم
 افراد جامعه  یعلم مشغولیدل نداشتن

 کیآکادم طیعه  ه دانشگاه و محافراد جام یاعتمادی 

 نئودن فلسفه یندگی مشخص

  انیدر دانشجو ییندگ رسال  و اندایچشم نداشتن
 نگاه  ایاری اساتید  ه دانش 

  انیدانشجو یهدفمندنئودن یندگ
  انیدانشجو یسردرگم

 انینامشخص دانشگاهمئهم و  یساختار فتر

روحیات فردی متضاد  ا 
 محیط آکادمیک  

 گرایی افراایانآرم

 گریضد اشراقی

  ضتئعی حس
 رفتن شوق  ه آموختن نیای 

  یالمللنی  یها ینداشتن علاقه  ه فعال
  کیآکادم ی ه معنا ییگرانخئه اریشرفتن نیای 

  دانشجویان لآهدیو ا تصور ای خود نی  ادیفاصله ی
  انیو دانشجو دیاساتنداشتن پشتتار

  ینداشتن تفتر خلاق و انتقاد
  انیدر دانشجو سیأو  یدیاحساس ناام

 ی گیانگی 

  فیمنظور رفع تتل ه دیو اسات انیحضور دانشجو
  انیو دانشجو دیاسات ییخودستا

 خود  یلی ه رشته تحص انیدانشجونداشتن علاقه
  یریپذسکیر هیروح نداشتن

 مدرک  اف ی ه در یافراا توجه
  یمنف رقا  

 (  یافراا ییفردگرا) ی ه کار گروه نداشتنلیتما
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گذاری کد

 گزینشی
 کدگذاری باز کدگذاری محوری

 هاتوجهی  ه تفاوت ی

 فقدان مدارا
  ینسل نیم خوردن ارتئااات  ر ه 

 محدود  یو نگاهها یشیاندج م
  یو نژاد یا ی انیقوم یهانگرش

  یهراسگانهی 
  یو چند فرهنگ یتنوع فرهنگمئتنی  ر  یتردهایروتوجهی  ه  ی

  ی سته فرهنگ یهادگاهیوجود د
 یدانشگاه  را طیمح هایها و اختلازفاوتمناسا ای تنااستفاده 

 یعلم ییایپو

 شدن دین اسلام رنگکم
 مراسم اسلامی  نشدنانجام
 توجهی  ه نمای و رویه  ی

 علاقگی  ه قرآن و دروس مذهئی ی

 تهاجم فرهنگی

 اعتیاد )اینترن  و...(

 انحرافات اخلاقی 

  ه اجماع نرسیدن در اره مسئله پوشش

 گرایش  ه ادیان کاذب 

 

ا 1های کنندگان )شتمارهمقوله توسعه کرسی آیاداندیشی یتی ای مقولاتی اس  که مشارک 

 کند: شوندگان  یان می(  ه آن پرداختند. یتی ای مصاحئه10و  23ا 0

عنوان تجر ته ختودما  ه نظرم  رای  هترشدن جو دانشگاه نئاید فقط  ه علم توجه کترد.  ته»

غیر ای  حث علمی صحئ  دیگری سر کلتاس داشتته  اشتیم و لتو انتدکا ای اترز گاهی اگر 

گیتریم کته دانشتگاه محتل علتم است ؛ در  عضی دانشجویان یا هرکسی مورد خطاب قرار می

تنهایی؛ دانشگاه محتل تئتادل اندیشتها فرهنتگا  حتثا صورتی که دانشگاه محل علم نیس   ه

 (.1کننده شماره )مشارک « وعی تقوی  شودها  اید  ه نمذاکره و... هم اس  و این
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 های جهان اسلاماجتماعی با دانشگاه-تعامل فرهنگی-

های جهتان استلام یتتی دیگتر ای مقولتاتی است  کته اجتماعی  ا دانشتگاه-تعامل فرهنگی

 (  ه آن اشاره کردند؛ ایجمله: 23و  22ا 22 هایشوندگان )شمارهمصاحئه

م فقط در غرب وجود دارد و همه تمایتل دارنتد کته  ترای کنند علدانشجوهای ما فتر می»

 هئود و پیشرف  علمی  رای کارهای مطالعاتی فرضاً  ه غرب سفر کنند. این  ته ختودی ختود 

های اسلامی در کشتورهای استلامی که خیلی ای دانشگاهکند؛ درحالیدار میفرهنگ ما را خدشه

ختوردۀ استلامی در  تین ترمیم فرهنگ یختم اند. ما  رایهم در علوم مختلف موفق عمل کرده

های کشورهای اسلامی که تاحدودی محدودی  کمتری نستئ  توانیم ای دانشگاهدانشجویان می

« های ما دارنتدا استتفاده کنتیم و  ته تقویت  روحیته استلامی دانشتجویان  پترداییم ه دانشگاه

 (.  22کننده شماره )مشارک 

 ها شگاهانداز فرهنگی دانترسیم سند چشم-

ها و اهتداز ای ال امتات آلهاا ایدههاا مأموری ودن اولوی  اندای و مشخصدارا ودن چشم

اجتمتاعی  ترای دانشتگاه مقولته -اندای فرهنگیاولیه  رای هر سایمانی اس . ترسیم سند چشم

 ها  ه آن دس  یافتیم.کنندگان مطر  کردند و در تحلیل مصاحئهقا ل قئولی  ود که مشارک 

 کند:شوندگان  یان میدر این را طه یتی ای مصاحئه

اورکلی اگر  خواهیم صحئ  کنیم در قوانین و آیین نامه های متا همیشته در را طته  تا  ه»

ها و یتسری اهداز وجود داشته کته  ته عینته آلمسا ل آمویشی پژوهشی و غیره یتسری ایده

یم در جنئه فرهنگی مشخص نئودن راه مشخص و واضح  وده شاید عل  اینته ما موفق نئوده ا

و مسیر و در نهای  هدز فرهنگی  وده و  هتره که اینها را مشخص کنیم تا مشتتلات  راترز 

 .(22کننده شماره )مشارک « شوند

 شناسایی و سازماندهی نخبگان علمی -

 :  ایجمله ؛ ه مقولۀ مذکور اشاره کردند (21و  20ا 3ا 1ا 8های شوندگان )شمارهمصاحئه
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عنوان یک کشور جوان و  اهوش تاحدودی مهاجرت نخئگان را  سیار ییاد و در حتد ما  ه»

کنیم و اینته یک فرد وقتی  ه جایی رسیدا  اید ای کشتور  ترودا خوردن داریم. تجر ه میضر ه

یه اریش در  ین دانشجوهای ماس . این یک مسئله خیلی مهم فرهنگی اس  کته  ایتد خیلتی 

 (. 3کننده شماره )مشارک « رداییمییاد  ه آن  پ
 

 کدگذاری باز، محوری و گزینشی راهبردها -4جدول 

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری گزینشی

شناسایی و سازماندهی 
 نخبگان علمی 

 لوگیری ای مهاجرت نخئگانج
کردن شرایط  رای الگوشدن فراهم

 نخئگان

 گرایی  ه معنای آکادمیکاحیای اریش نخئه

 اندای علمی  رای یندگی دانشجویانکردن چشمراهمف

 استفاده ای مجسمه و کاراکترهای دانشمندان در دانشگاه 
 جلا رضای  نخئگان  ه ارق مختلف 

ها  ه نامه آنمعرفی دانشمندان و ارا ه یندگی
 دانشجویان 

 ها تغییر نحوه ورودی دانشگاه

 –تعامل فرهنگی 
اجتماعی با 

 ی جهانهادانشگاه
 اسلام 

های اسلامی  رای کردن اریشرونید
 دانشجویان

 آمویش اهمی   اتحاد اسلامی

 ستفاده ای ظرفی  سایر مراک  علمی و آمویشی ا
ترغیا استادان و دانشجویان  رای مشارک  فعال در 

 مئاحث و مراسم اسلامی 
 های جهان اسلام تئادل دانشجو و استاد  ا دانشگاه

 های متفاوت رهنگایجاد روحیه پذیرش ف
 ایرانی –ی اسلامی «ما»ی محلی و ایجاد «ما» ردن ای ین

انداز ترسیم سند چشم
 افرهنگی دانشگاه

های فرهنگی  رای عیین شاخصت
 دانشگاه 

های فرهنگی کردن رسال مشخص
 دانشگاه

 کردن اهداز فرهنگی مشخص
 ها کردن اولوی  فرهنگی دانشگاهمشخص

 فرهنگی  هایکردن چالشمشخص
 های فرهنگی الکردن ایدهمشخص
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 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری گزینشی

توسعه کرسی آزاد 
 اندیشی

یجاد فضای مناسا  رای ار  ا
 های نو و فرهنگ نوآور اندیشه

شناسی و پایش مستمر فرهنگ آسیا
 دانشگاه 

 کردن آیادی  یان در دانشگاه نهادینه
 گو وکردن رعای  اخلاق و منطق گف نهادینه

 ومرج فرهنگی مهار هرج
ایجاد فضایی  رای پاسخگویی و حل مشتلات 

 فرهنگی 
های فرهنگیا سیاسی و.... در محیط پرورش نخئه

-های ناب اسلامیدانشگاه و تئادل آرا در اۀ اندیشه
 ایرانی 

کردن شرایط  رای پرورش روحیه خلاق و تفتر فراهم
 انتقادی 

 

 ذکر شده اس . 2ه در جدول کدهای  ایا محوری و گ ینشی مرتئط  ا راهئردهای ارا ه شد

 گیری. نتیجه5

تتوان حتل کترد. مسئله علم را  دون توجه  ه مسئله فرهنگتی و من لت  اجتمتاعی آن نمتی

-نیافته محصول رکتود فرهنگتی و اجتمتاعی آنتولیدات علمی در جوامع توسعه نداشتنکفای 

کترد )کتاظمیا  هاس  و  اید  رای درمان این معضل  ته  تاروری فرهنگتی و اجتمتاعی فتتر

فرهنگتی -هتای اجتمتاعی(.  ا توجه  ه نتایج تحقیقا در جامعه دانشتگاهی ایتران چالش2832

تتوجهی  ته علتما محورنئودنا آگاهی محتدود جامعته و  تیمتعددی وجود دارد؛ ای قئیل صلح

نئودن فلسفه یندگیا روحیتات فتردی توجهی  ه دموکراسیا مشخصفضامندنئودن دانشگاها کم

تتوجهی  ته شتدن دیتن استلام و کتمرنگهاا کمتوجهی  ه تفاوتا محیط آکادمیکا  یمتضاد  

-دموکراسیا تهاجم فرهنگی.  ا توجه  ه این مسئله کته تحقیقتات انتدکی در یمینته اجتمتاعی

هتای مستتقیم  ته مقولتهاور فرهنگی در سیستم آمویش عالی انجام شده اس ا تحقیقاتی که  ه

ایتم اره کرده  اشدا محتدود هستتند و در ایتن قستم  تلتاش کتردهآمده در تحقیق اشدس  ه

انتدا هتا اشتاره داشتتههتا و ییرمقولته ه مقولته ایگونهمنظور مستندساییا ای تحقیقاتی که  ه ه

 استفاده کنیم.  
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نئتودن فلستفه هاا روحیات فردی متضاد  ا محیط آکادمیک و مشتخصتوجهی  ه تفاوت ی

ها  ه آن دست  یتافتیم.  تا توجته  ته نتتایج که در نتایج تحلیل مصاحئه یندگی ای مقولاتی  ود

 یدر فرهنتگ عمتوم یجوگروجست  یفرد هیضعف روح(ا 2830تحقیق رمضانی و ع ی ی )

 هتایمشتیها و ختطاس یای س یتیاس  که  یو پژوهش یفرهنگ علم هایدانشگاه ای ضعف

علتم و جامعتها گستترش فرهنتگ  وندیپ میتحت تواندیعلم و دانشا م دیتول یدول  در راستا

( در نتتایج 2831عئداللهی و متروت ) مر وط  ه علم  اشد. هایاریش جیآمویش و ترو ایعلم

داننتد؛ تحقیق خود نشان دادند که دانشجویان خود را  ته قتومی ختاص متعلتق و منتستا متی

ویت  جهتانی در ای در میتان دانشتجویان دارد و هرو هوی  قومی هنوی جایگاه  رجستتهایاین

های مر وط  ه سریمین مشترکا مفاخر فرهنگی و جایگاه دوم اولوی  قرار دارد. ای ارفی گویه

( ذکتر کترده 1000) 1ملی دارای  یشترین اهمی  ای نظر دانشجویان هستتند. همچنتین استترین

أم عنوان شهروند در جامعه و وا ستگی درونتی تتوتوانند ای اریق عضوی   هاس  که افراد می

 ا همتاری  ا اعضای جامعها هوی  خود را شتل دهند و هوی  و عمل خود در اره یتادگیری 

گیتری مفهتوم شتهروند ( در نتایج تحقیق خود نشان داد شتتل2830را توسعه دهند. رشیدی )

هتا و راهئردهتای جهانی ای اریق آمویش عالی  نا  ه دلایل یادشتده و  تا توجته  ته استتراتژی

( در مطالعه خودا را طه  ین 1003) 2دهد. ولسی و الشعالی ایرانی رخ نمی موجود در آمویش

معنا در یندگی و خودکارآمدی دانشجویان را که یتی ای عوامل مؤ ر در  هداشت  روان است ا 

 (.  2838الاسلامیا کننده و شیخمثئ  گ ارش کردند ) ه نقل ای احیاء

-های فرهنگتیهای چالشیرانی یتی ای مقولهشدن دین اسلام در  اور دانشگاهیان ارنگکم

ی درواقتع  ته نتوعی ای دینت هتایکنندگان  ه آن اشاره کردند. گرایشاجتماعی  ود که مشارک 

نظر ای کمی  و کیفیت  آن  ته  اورهتای مندی و پایئندی  ه دین خاص اشاره دارد. صرزعلاقه

                                                      
1. Astrin 

2. Wolesi & Alsh 
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توانتد  تر نحتوه شودا اشاره دارد که مییافراد و رفتارهایی که در نتیجه  اورها در افراد ایجاد م

 (.  1022ا 1 رخورد و تعامل فرد  ا دیگر مذاها و ادیان تأ یرگذار  اشد )یتلرا هیلئیگ و ها ریج

توجهی  ه دموکراسی و آیادی  یتان یتتی دیگتر ای مستا لی  تود کته در نتیجتۀ تحلیتل کم

دیگر  یان نشده اس ا امتا دیامونتد  ها  ه آن دس  یافتیم. این مقوله در نتایج تحقیقاتمصاحئه

کنتد و  تر ایتن  تاور های سیاسی و مدنی اشاره میدر نظریه دموکراسی خویش  ه مقوله آیادی

های اجتمتاعیا سیاستی ها و تقاضاهاا  رای همه گروهاس  که دموکراسیا حق  یان درخواس 

های متعدد ای ا  ارها و کانالهایشان توانند  رای  یان درخواس و... وجود دارد و شهروندان می

های فتردی و اجتمتاعی نظیتر آیادی های دموکراسیا وجود آیادی هره گیرند. یک ای مشخصه

 (.  2831 یانا آیادی نشر و... اس  ) رندگی و قاسمیا 

شده  ته آن دست  های انجامتهاجم فرهنگی یتی دیگر ای مقولاتی  ود که در نتیجۀ مصاحئه

های اعتیاد  ه اینترن   ود که در نتیجۀ ارتئاط دانشتجویان  تا فرهنتگ رمقولهیافتیم و یتی ای یی

( 2831) پتوررحیمی و جلیلونتد اا رفیعیا استدیغرب شتل گرفته اس . نتایج تحقیق عئدی 

شتناختیا ستلام  نشان داد اعتیاد  ه اینترن   ا ا عاد مختلف سئک یندگی شامل ستلام  روان

مواد مخدر ارتئاط دارد و  ین اعتیتاد  ته اینترنت  و ا عتاد ستئک  معنوی و اجتناب ای داروها و

دانشتجویان در ا عتتاد وریش و هتتاا ینتدگی همئستتگی وجتتود دارد. همچنتین در پتژوهش آن

 تری داشتند. تندرستی شامل کنترل وینا تغذیه و سلام  محیطی خود عملترد ضعیف

یتافتیما فضتامندنئودن محتیط هتا  ته آن دست  مقولۀ دیگری که در نتیجۀ تحلیل مصتاحئه

ها  ود. ریگتی و دانشگاهی و تفاوت قا ل نشدن  ین محیط آکادمیک دانشگاهی  ا سایر سایمان

ها و مراک  آمویش ( در نتایج تحقیق خود  ه این نتیجه دس  یافتند که دانشگاه2833همتاران )

ایی دارنتد. متدیری  هتهتا تفتاوتعالی نی  مثل هر سایمانی  ه ارق مختلف  ا ستایر ستایمان

ها ها دارند و نوع مدیری  آنها در ایران  رداش  اشتئاهی ای سئک مدیریتی در دانشگاهدانشگاه

 ها اس . مشا ه  ا مدیری  در سایر سایمان

                                                      
1. Zettler,  Hilbig & Haubrich 
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های ایتران ای  عتد اجتمتاعیا دانشتگاه-اورکلیا در نتیجۀ ارییا ی کیفی   عتد فرهنگتی ه

منظور هتا و اهتداز  تهندارند و نیایمند  اینگری در سیاس فرهنگی کیفی  لایم را  -اجتماعی

 هئود عمترد مذکور هستند. در این یمینه عواملی ای قئیل ترویج و توسعه کرستی آیاداندیشتیا 

اجتمتاعی -اندای فرهنگیهای جهان اسلاما ترسیم سند چشماجتماعی  ا دانشگاه-تعامل فرهنگی

ه راهئردهایی  ود که در نتتایج تحقیتق حاضتر  ته آن و شناسایی و سایماندهی نخئگانا ایجمل

 دس  یافتیم. 

 

 نامهکتاب

هتای هویت  و معنتای ینتدگی در  هداشت  (. نقش سئک2838ر. ) االاسلامیخیو ش ا م.اکنندهاءیاح .2

 . 281-221(ا 8)82ا شناسی کار ردیفصلنامه روانروانی دانشجویان دختر. 

ارا ه الگویی نوین  رای سنجش دموکراسی  ا توجه  ته انتقتادات (. 2831 رندگیا ب.ا و قاسمیا و. ) .1

 . 13-18(ا 81)3ا فصلنامه مطالعات سیاسیوارد  ر الگوهای موجود. 

گذاری آمتویش عتالی: تأکیتد  تر  عتد (. سیاست 2831یاده  ارانی کردا س.ا و مقاریادها ز. )حسن .8

   ا تهران.کنگره آمویش عالی ایرانفرهنگی یا  عد اقتصادی؟ 

(. مئانی و اصول آیاد اندیشی ای منظر اسلام  ا 2831خلعتئری لیماکیا  .ا و شاه فضل قمصریا ع.. ) .2

-133(ا 2)11ا فصلنامه مطالعات معرفتتی در دانشتگاه استلامیتاکید  ر اندیشه های علامه ائاائایی. 

003 . 

فصتلنامه علمتی  ا جنگ نرم.  ها در مقا له(. نقش مدیران فرهنگی دانشگاه2831داراا ج.ا و الفیا م. ) .1
 .  121-231(ا 1)1ا های انقلاب اسلامیپژوهش پژوهشی –

تهتران:  گذاری فرهنگتی و آمتویش عتالی )چتالش هتا و راهتارهتا(.سیاس (. 2838رحمانیا ج. ) .0
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