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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،56-88 ،)2(01 ،تابستان 0935
اعتمادیفرد ،سیدمهدی( .)6931مطالعه وضعیت نگرشیدانشجویاندرموردفضاایاداریدرحاوه عماومیدانشاگا .

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایرانdoi: 10.22631/jicr.2017.972.1805.16-88،)2(61،
شاپا2118-6881:

نویسندگان/حقانتشاراینمقالهدرفصلنامه«تحقیقاتفرهنگیایران»اهنویسندگاناخذشد است.دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز
(
آهاداست) .

مطالعه وضعیت نگرشی دانشجویان در مورد فضای اداری در
*
حوزه عمومی دانشگاه
سیدمهدی اعتمادیفرد

دریافت1931/11/11 :؛

پذیرش1931/21/13 :

چکیده

طورعام،وفضایاداریآن،بهطورخاصاابهعنواننخستینفضاییکاه

باتوجهبهاهمیتفضایدانشگا به
دانشجویاناههمانورودتاپایانتحصیالتخودباآنسروکاردارنداادرمقالهحاضر،نگار دانشاجویان
دراینهمینهبررسیشاد اسات .کیفیاتنگار دانشاجویانباهفضااهایاداریدرحاوه عماومی
هایمشترکمیاندانشجویان،بحثهایاصلیموردبررسیمقاله


هایذهنیومقوله
دانشگا ،وهمینه
هستند.رو پژوهشحاضر،کیفیوابزاراصلیآن،مصااحهههایفاردیوگروهایاسات.درایان
راستا،بیشاه81مصاحههبافعاالنودانشجویاندانشگا هایتهران،شهیدبهشتی،عالمهطهاطهایی،
شاخصهایفضایاداریدراینپژوهشعهارتند

صنعتیشریف،خوارهمیوالزهراانجامشد است.
اه :رضایتاهفضایاداری،اموررفاهیدانشجویان،ووضعیتانتقادیدربرابار ناینفضاایی،کاه
تال شد استبادستهبندیوارجاعبهنگر دانشجویاندرمورداینشاخصها،بهمسائلتحقیق
پاسخگوییم .مشکالتوموانعموجوددرفضایاداریدانشگا وراهکارهایدانشاجویانبارایرفاع
هانیزاهجملهموضوعهایموردبررسیمقالهبود است.


آن
کلیدواژهها:اموررفاهی،حوه عمومی،هیستجهاندانشگا ،فضایاداری،فعالیتدانشجویی.
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*اینمقاله،برگرفتهاهطرحپژوهشیباعنوان«مطالعهوضعیتنگرشیدانشجویاندرموردفضایاداریدرحوه عماومی
فرهنگیااجتماعیوهارتعلوم،تحقیقاتوفناوریانجامشد است.

دانشگا »استکهبهسفار پژوهشکد مطالعات
جامعهشناسی،دانشکد علوماجتماعی،دانشگا تهران،تهران،ایران.
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هایآموهشی،بهویژ درسطوحعالی،جایگاهیبارایتحقاق


موقعیت
ذهنیتکنشگرانحاضردر
ها،ارهیابیموفقیاتسیاساتهایاتخاذشاد ،


اهدافکالندانشگاهیاستکهبدونتوجهبهآن
درپژوهشهایمعاصاردرحاوه جامعهشناسایفضاایدانشاگا ،رو هاای

امکانپذیرنیست.

گونهایموقاتومعطا وفباهمشااهد ورصادوضاعیتنگرشایورفتااری
مداخالتی،بیشتربه 

دانشجویاندرموقعیتهایمختلفاست؛اهاینرو،مشکالتویژ ایکهدانشاجویاندرفضاای

نامههایکمای
هااوپرساش 


هاااهطریاقپیمایش

روهساتندوبررسایآن

هااروباه
دانشگا بااآن
واقاعنگریدرحاوه 
هاایکیفایعمیاق،قابلبررسایهساتند .

پذیرنیست،باهکمکرو 


امکان
گذاریاقتضامیکندکهتال کنیم،فارغاهرویکردهایاسالیقههایشخصای،باهعماق


سیاست
هایااهمیناههاوعوامالگونااگونیراکاه

نگرشیدانشجویاندرابعادمختلفپیبرد وسااهوکار
می توانندبر نینسطحیتأثیرگذارباشند،شناساییکنیمودرنتیجاه،عالو بارارهیاابیروشامند

هایمناسبتریرانیزارائهدهیم.

پیامدهاوپیشبینیروندآیند ،راههردهاوسیاست

نخستینفضاییکهدانشجویاندرحوه عمومیدانشگا درآنحضورپیدامیکنناد،فضاایاداری
است.آنانبرایرسمیتبخشیدنبهحضورخود اپیشاهورودبهسایرفضاهایدانشگاهی انخساتین
رویاروییخویشرادرفضایاداریتجرباهمیکنناد.دانشاجویانهمننایندرطاوودور حضاوردر
هایگوناگونتحصیلیشان،اقادامات

دانشگا ،پیوستهبافضایاداریدرتماسهستندتابتواننددردور
الهمرابرایانجامامورمختلفیارفاعمشکالتشاانانجاامدهناد.نگرشایکاهباارویااروییابتادایی
هاشکلمیگیرد،اهجملهابعادساهند ایاساتکاهبار

دانشجویان،درموردفضایدانشگا درذهنآن
ذهنیتورفتارآنهادرسایرفضاهایغیراداریدردانشگا (اعماهآموهشی،پژوهشی،فرهنگی،سیاسی

و)...نیزتأثیرگذاراست.اگر هآموه وپژوهش،رکناصلیدانشگا است،امادراینمیدان،نیروهای
ندگانهومؤثریحضوردارندکهبهمنظورفهموضعیتکاالندانشاگا ،الهماساتوضاعیتآنهااو

نگر دانشجویاندرموردشانبررسیشود.فضایاداریاهجمله نینفضاهاییاساتکاهمیتواناد
ساهشکلگیرینگر ورفتاردانشاجویاندرساایرفضااهایموجاوددرمیاداندانشاگا شاود؛


همینه
اهاینرو،بررسیوضعیتنگرشیدانشجویاندربار فضایاداری،اهمیتوضرورتداردوهدفمقاله
برایناساس،پرسشاصلیپژوهشحاضرباهدوبخاشکلای

حاضرنیزمعطوفبههمینجنههاست.
تقسیممیشود.6:نگر دانشجویانمشغووبهتحصیلدردانشگا هایدولتی(باتأکیدبردانشگا های

هایذهنیومقولاههایمشاترکیمیاان


ههمینه
واقعدرتهران)درموردفضایاداری گونهاست؟.2
دانشجویاندانشگا هایمختلفاهمسائلومشکالتمربوطبهفضایاداریدانشگا وجوددارد؟

مربوطبهفهمتوصیفیوضعیتنگرشیدرابعادکیفیومنحصاربهفردذهنای

پرسشنخست،
ها،قابلتعمیمبه

دانشجویاندرموردمسائلجاریفضایاداریدانشگا است.اگر هایننگر 
هاهمینههاییرایافتکاهنشاانگرمساائلخااص


تواندرآن

کلفضایدانشجویینیستند،امامی
ذهنیونگرشیگروهیاهدانشجویانفعااودربدناهدانشاگاهیاسات.بحاثتفصایلیدرباار 
فضاهایمختلفدانشگاهی،همینهرابرایکشفنقاطمشاترکمیااننگار دانشاجویانفاراهم
میکنااد.درپرسااشدوم،درپاایاسااتخراهمقولااههایمشااترکمیاااننگر هااایگرو هااای

یمختلفآنها،هستیم.

مصاحههشوند دانشجو،باوجودهمینههایدانشگاه



 .1پیشینه پژوهش

انجامپژوهشهایپانلیکیفیدرحوه دانشگا ،برایاستخراهمقولههاینگرشی،امریرایجدر

رشتههایتربیتیوپرستاریاست .اینکار،مراکزآموهشییادرمانیراقادرمیکندکهمقهولیتیا

فقدانآنراکهدرذهنیتکنشگراندرگیردرفضاهاییادشد ریشهدارد،شناساییکنندوبهتدریج
اینگونه
باانجاماقداماتمداخلهایمعطوفبههمینۀعملکنشگران،بههودوضعیترارقمبزنند .

هایبسیارکمتریدارندوالهتهقابالتعمیم


هایپانلیکمی،هزینه

هادرمقایسهباپیمایش

پژوهش
گونهپیمایشها،دستیابیباه


هابااین

طالعهنیستند،اماتفاوتدیگرآن
بهکلجمعیتآماریموردم
دستیابینیستندوتنهابهکارگیریرو هاای


نامهقابل
اطالعاتیاستکهدرشرایطعادیباپرسش
کیفیدقیقمیتوانندتاحدیپژوهشگررابهابعادنگرشیخاص،نزدیککنند.

اهجملهپیمایشهایطولینگر سنجیورفتارسنجی،طرحملای«سایمایهنادگیدانشاجویی»

استکهساهماناموردانشجویانوهارتعلوم،تحقیقاتوفنااوریدرطاووسااوهای6938و6936
آنراانجامداد است.اهدافاصلیاینطرح،نخست،بررسیسالمتروانیوجسامانیدانشاجویان
وسپس،شناساییابعادمختلافساالمتونیازآسایبهای

مشغووبهتحصیلدردانشگا هایدولتی،
روانی،اجتماعیورفتارهایپرخطردراینفضااست.نمونهآماریاینطرحدرساو6938دربردارناد 
99111نفراهدانشجویانمشغووبهتحصیلدر16دانشگا ،ودرساو6936شاامل81111نفاراه
دانشجویانمشغووبهتحصیلدر236دانشگا کشاورباود اسات.یکایاهاهادافمجریاانطارح،
دستیابیبهمقیاسیملیبرایسنجشسیمایهندگیدانشجویاناستومهمترینمتغیرهاایمادنظرآن
عهارتنداه:سالمتروان،نگر مذههی،هویاتملای،حمایاتاجتمااعی،نگرانای،رضاایتمندی،
وضعیتتحصایلیوآموهشای،ساهکهنادگی،رفتارهاایجنسایپرخطار،اهدواهورابطاهبااجانس
مخالف،گرایشبهخودکشی،خشونت،رانندگیپرخطرومصرفماواد.اهجملاهمزایاایایانطارح،
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سطحفراگیریآناستکهامکانبررسیابعادمختلفدردانشگا هارابهصاورتمساتقلفاراهمکارد 
دساتآمد 


هایبه

و،مقایساهمیااننتیجاه
است.همننینطولیبودنوانجامپژوهشدرطوو ندسا
یکایاهمحادودیتهای

برایبررسیوضعیتنگرشیورفتاریدانشجویانراامکانپذیرکارد اسات.
طرحیادشد ،توجهبیشاهحدآنبهابعادروانشناختیدرحوه سالمتدانشاجوییاساتکاهگااهی
نقشمؤثرمؤلفههایاجتماعیوفرهنگیراکمرنگکرد است.

پژوهشطولیدیگردرحوه نگر  سنجیوارهیابیرفتااردانشاجویی،پیمایشایبااعناوان
«نگر هاورفتاردانشجویان»استکهسیدحسینسراههاد وفاطمهجواهریدرساو6981آن
ها،رفتاروآگاهیهایدانشجویانباود 

رااجراکرد اند.هدفاهانجاماینطرح،شناسایینگر 
ومرحلهابتداییآنبراساسیکنمونه6622نفر اهدانشجویاندختروپسردرنیمساواووسااو
تحصیلی6981-6986در 21دانشگا هیرپوششوهارتعلوم،تحقیقاتوفنااوریاجاراشاد 
است.دانشگا هایموجوددرنمونه،عهارتنداه:تهران،شهیدبهشتی،امیرکهیار،صانعتیشاریف،
الزهرا،علموصنعت،تربیتمعلم،اراک،اردبیل،ارومیه،صنعتیاصفهان،اهواه،تربیاتمعلام
هاایگردآوریشاد درایان

تهریز،رشت،هاهدان،شیراه،کرمان،کرمانشا ،مشهدوهمدان.داد 

دست آمد اهمطالعاتپانلیکمیدرهمینهفضایدانشجویی
پیمایش،نخستینحلقهاطالعاتبه 

یکیاهمحدودیتهایپیمایشیادشد ،تعدادنمونهمحدودآناستکهمانعتعمیمنتاایج

است.
شودوتنهامیتواننتایجکلیدربار سیمایدانشاجویانرااه

بهصورتمستقلدرهردانشگا می
آنبهدستآورد.

سیدحسینسراههاد ،فاطمهجواهریوایرهفیضی،مرحلهدومپیمایشطاولی«نگر هااورفتاار
دانشجویاندانشگا هایدولتیهیرپوششوهارتعلوم،تحقیقااتوفنااوری»رادرسااوهای-6938
جمعیتآماریاینپژوهش،تمامدانشجویاندرمقطعهایمختلفهستندکاهدر

6939اجراکرد اند.
ساوتحصیلییادشد در81دانشگا هیرپوششوهارتعلوم،تحقیقااتوفنااوری،مشاغووتحصایل
بود اند62.مورداهدانشگا هادرشهرتهرانو18مورد،متعلقبهسایرشاهرهاباود اسات.درنهایات،
گیریخوشهایانتخابشد است.اهجملهمزایاای


صورتنمونه
حجمنمونه6611نفر اهدانشگا  
هابه
یانه،انارییهساتهایورابطاهسیاسای

اینپژوهشتوجهبهموضوعهایی(مانندتحوالتسیاسیخاورم

باکشورها)استکهدرطوویکدهۀگذشتهجامعهایرانباآنروبهروباود اسات.همنناینبرخایاه
ً
شاخصها،دقتوبسطبیشترییافتهکهطهعاامکاناتتحلیلیبیشتریبهمنظوررصادابعاادنگرشایو

هجملهکاستیهایاینپژوهش،همنونموهنخساتآن،

رفتاریدانشجویانرادراختیارقرارمیدهد.ا
محدودیتیاستکهدرتعدادنمونهوجوددارد.مهناقراردادنفرمووکوکرانبرایبرآوردجمعیاتنموناۀ

هاییایجادمیکند؛اهجملاهاینکاهایانآماار دربرابارافازایش


مطلوب،درسنجشنهایی،محدودیت
میزانجمعیتآماریاهحساسیتکافیبرخوردارنیست.
محمدجوادغالمرضاکاشینیزدرساو،6981پژوهشدیگاریرابااعناوان«فضاایدانشاگا ،
سیاستورهیوناساههایهویتیدرهنادگیدانشاجویان»بارایپژوهشاکد مطالعااتفرهنگایو

تبخش
اجتماعیوهارتعلوم،تحقیقاتوفناوریانجامداد است.اینپژوهشگر،سهالگویهویا 
درفضایدانشگاهیایران،شاملهویتعلمی،هویتسیاسی،وهویتدینیراپیشفرضگرفتاهو
هایاینپژوهشنشانمیدهادکاه

نسهتمیانآنهادرفضایدانشگاهیرابررسیکرد است .
یافته

دانشگا ،فضاییاستکهدانشجودرمعرضباهتعریفهویتیدرآنقرارمیگیرد.دراینوضاعیت،
دانشجوهویتپیشینخودراتضعیفشد مییابدومستعدپذیر هویتهایتاه میشاود.نتیجاه
پژوهش،حاکیاهآناستکهبیشاهباهتعریفهویتی،سرگشتگیهایهاویتیبارایدانشاجویانی

وجودمیآیاد.باههمایندلیال،بسایاریاه


کهبهکانونگرمتعامالتدانشجویینزدیکهستند،باه
دانشجویان،بهویژدرمیانپسران،درساوهایپایانیدانشگا ،احساسسرخوردگیدارند.یکایاه

ابهامهایاینپژوهش،ابهاامدررو شناسایآناسات.هر نادایانپژوهشاگربهتفصایلدرباار 

شارطهای
هادرفصلهایمختلف،توضیحاتیارائهکرد است،امااهجمله 


هاونسهتمیانآن

مقوله
شناختیوکیفیاتنموناهگیرینظارییااهدفمناد

الهمبرایتأمیناعتهارتحقیق،توضیحابعادرو 
کیفیومنابعتأمیناعتهار درپژوهشکیفیاست.
آسیبشناسایونیاهسانجی
اللاهصدیقسروساتانیبااعناوان« 


پژوهشدیگریتوسطرحمت
اولویتها

ها،نیاهها،


ترینآسیب

،باهدفبررسیمهم
هندگیدانشجوییدرایران»درساو6983
وراهکارهایهندگیدانشجوییدرسهدانشگا تهران،الزهراوماهندرانانجاامشاد اسات.رو 
اینپژوهش ،پیمایشاساتونتاایجآن،حااکیاهنارضاایتیدانشاجویاناهخادماترفااهیو
رضایتباالتردانشجویاناهاموریمانندسطحعلمیاستادانوخدماتاینترنتوکتابخانهاست
کهبهطورمستقیمباتحصیلآناندرارتهاطاست.بادرنظرگرفتننتایجپژوهشدربار رضاایتاه

رسدفضایدانشگاهیماتاجاییکهبهمساائلدرسایو


نظرمی
خدماتوامکاناتخوابگا  
ها،به
تحصیلیمربوطاست،خدماتمناسهیارائهمیدهد،امابهمواردیمانندکیفیتهندگی،تفریحو
سرگرمی،کمترتوجهمیکند .اگرناامیدیومشاکالتروحایدانشاجویانرادرکناارنارضاایتی

آنهااهامکانات تفریحیواردوهاقراردهیم،ضعفنهادهایفرهنگیدانشگا درایجادنشااطو

شادابیدرفضایخوابگا ودانشگا ،مشخصمیشود.براساسنتایجاینپژوهش،تنهاخروجای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ً
نگا تکبعدیبهدانشگا ،صرفابهعنوانمکانیبرایتحصیل،دانشآموختگانیسرخورد اسات.
ضایتیهایابراهشد اهعملکردمساووالنواعتقاادباهناکارامادیتشاکلهای

اگرحجمباالینار
دانشجوییمانندشورایصنفیرانیزدرکناراینمساولهقاراردهایم،احسااسبیقادرتیوعادم
هایدانشآموختگاندانشگا هااضافهکنیم.

تأثیرگذاریرانیزبایدبهویژگی
 .2چارچوب نظری
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فضایاجتماعی،تولیدپینید ایاهرواباطمتراکمشاد میاانمناابعقادرتاساتکاهبهتادریج
سلساالهمراتبخاصاایراایجااادمیکناادوکنشااگراندرآننظاامخاصاایمییابناادکااهگاااهی
ایکاهباهراحتی

هااینظم 
یافتاه


کناد؛نابهنجاری

هاایجاادمی
وضعیتهاینابهنجاریرابرایآن

تواناهآنهارهاشد.تح لیلفضا،تحلیلنظامیادشاد میاانرواباطوکشافالگاویمیاان


نمی
هانیزمساتقلمیشاود.قواعادخودمختاار،منطاق

کنشگرانآنفضااستکهبهتدریجاهاراد آن
اصلیفضاوهمینههایبعادیکنشاگریعاامالنمیادانراتعیاینمیکنناد.فضاایدانشاگاهی،

درعمل،براساسکنشهایمتقابلدانشجویانبایکدیگر،وبااستادانوکارمنداندرایانفضااها
شکلمیگیرد.برایدانشجویان،دانشگا عالو برمحیطعلمی،محیطیبرایتجربههایجدیاد،

هایارتهاطیومدیریتیشاناست(مرشدی.)618،6983،


اهجملهتقویتتوانمندی
نقشوجایگا فعالیتهایدانشجوییدرفضایدانشگا اگر هبهدهاههایپایشاهانقاالب
گردد،امااسانگینیفضاایسیاسایبارفعالیتهاایدانشاجویی،امکااناساتقالو ناین


باهمی
رشادفعالیتهاایدانشاجوییتااسااو6981اداماه


روندروبه
فعالیتهاییرااهآنهاگرفتهبود.

طحفعالیتهااافازایش

داشت.اینرونددراواخردهه6981بهکمترینمیزانرساید.هر نادسا
یافت،امابه تدریجدرایندهه،عواملاجتماعیفراوانی،سهبکاهشمیزانوکیفیاتآنهااشاد

جالییپور.)66-61،6981،گر هحوه فعالیتدانشجویان،ابعاادوسایععلمای،فرهنگای،

(
سیاسیواجتماعیدارد،امامدونبودنآن،دارایتاکتیکهاوراههردهاایآگاهاناۀکوتا مادتو
ااهفعالیتصرفتعدادیدانشاجودر
بلندمدتاستونسهتآنباجامعۀبیروناهدانشگا ،آنر
ِ
محیطدانشگا فراترمیبرد(حنا.)22،2168،اهپیامدهایفعالیاتدر ناینوضاعیتی،شاکل
گرفتنهویتمتمایزیبرایافرادحاضردرآنفضااست.بخشعمد تجربههایگارماجتمااعی
دانشجویاننیزبه دلیلفعالیتدر نینشرایطیاستکهبرهندگیتخصصایورسامیآنهاادر

دورهایپساهدانشجویینیزتأثیرگذاراست(اسنو وهمکاران.)911-913،2118،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اهنظرهابرماس،حوه عمومی،وضعیتیاستکهدرآنامکااننقاد،باهویژ درمیااناقشاار
هاایاامجلاههایفرهنگایوهناریشاکل


اهدولتدرفضاهایعماومیاهجملاهانجمن
مستقل
میگیرد.اهجملهاینفضااها،پاتو هاایروشانفکران،هنرمنادانونخهگااناسات(هابرمااس،

)68-11،6988؛اهاین رو،بخشمهمیاهحاوه عماومینازدهابرمااس،باهوضاعیتفضاای
روشنفکریمربوطمیشاود.بااتکاوین تادریجیحاوه عماومی،مساائلآننیازتغییارکارد و

ظرفیتهایمتفاوتیدرآنشکلگرفت.ویدرتوضیح نینتغییراتایدردهاههایمعاصار،باه

ظرفیتهایاعتراضای

هاوجنهشهایدانشجوییاشار میکند(توماسن .)69،2161،

اعتراض
هایانتقادیرهاییبخش،درنظریهکنشارتهااطیاوجایگااهیحیااتیدارد


وامکانایجادهمینه
(هابرماس.)118-186،6932،هابرماسدرتحلیالجایگاا فعالیتهاایدانشاجوییونقاش
آنهادرنسهتباحوه عمومی،برسهنکتاهتأکیادمیکناد.6:مقاوماتغیرخشانوپیااپیایان

هاکاهمی توانادهمیناۀتغییاراتاصاالحیماداوموتادریجیرافاراهمکناد؛.2ماهیات


فعالیت
یافتۀدانشاجوییباهنقادهاینماادیندرفرهناگعماومینزدیاکمیشاود.


هایساهمان

فعالیت
ً
دلیلسرمایهفرهنگیایاستکهدانشجویاندردانشگا کسبمیکنناد؛و

احتماالایننزدیکیبه
همینۀنسلیبهدلیلتعلقعمد دانشجویانبهگرو سنیجوان،شیو اعتراضآنهاارابااتوجاه

.9
ایکهمتفاوتاهنسلوالدیناست،سامانمیدهد(هوالب .)68،2169،

بهتکنیکهایتاه

اهاینمنظر،حوه عمومیبیشاهآنکهمهتنیبرمکانباشد،برفضایارتهاطیاستواراستکهدر
میاانقادرتهایحاضاردرمیادانعمالاجتمااعی،

آوهاییبرایبرقراریتعامالوتعاادو
آناید  
ً
آوها،شرایطارتهاطینابیاستکهمعموالدرهیچمصاداقی
فرضگرفتهمیشود.منظوراهاید  


پیش
ایاساتکاهمیتواناد


هایحاداقلی

منظوراهاینبحث،ضرورت
صورتخالصیافتنمیشود.

به
همینۀبقایحوه عمومیرافراهمکند.اصووالهمبرایدوامحوه عمومی( هدردانشاگا و اهدر
عرصۀعمومیاجتماع)عهارتنداه.6:اصلعقالنیت:افرادبهشیو عقالنایباهبحاثوتهاادونظار
اصلعدممداخلهگریرسمی:قدرت

درنهایت،توافقیبهدستآید؛.9

بپرداهند؛.2اصلهدفمندی:
رسمی،دخالتیدراینبحثهانداشتهباشد؛.8اصلبرابری:تهعیضیمیاناعضانهاشدوتمامافاراد

گونهایبرابردربحثهاشرکتکنند؛.6اصلآهادی:دربار هرموضوعیمیتوانبحثکرد
بتوانندبه 

ونهایددراینهمینهمحدودیتیایجادشود(بدیهیاست،دردستورکارقاراردادنموضاوعات،بارای
ترفتنایناصلنیست)؛.1اصلعلنیبودن:الهماستنتایج
مشارکتیابحثاعضابهمنزلهاهدس 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هااهدستاوردهاوروندبحثهاآگا باشند؛.1اصل

بحثبهاطالعتماماعضارساند شودتاهمۀآن
خطاپذیربودن:باببحثهموار باهوموضوعاتموردبحث،هموار قابلباهگشتاست،هیراهمیشه
ایناحتماووجودداردکهخطاییرخداد باشد(آهادارمکیوامامی.)16،6989،
ها ،نخستینسطحاهحاوه عماومیدرآناساتکاهدانشاجویاناه
فضایاداریدردانشگا  
همانورودوپیشاهتشکیلکالسهاباآنسروکاردارندوتاآخرینلحظهنیازایانارتهااطاداماه

مییابد.درفضایاداریدرمیداندانشگا ،عامالناصلیعهارتنداه:دانشجویان،اعضایهیوات

اینساهدساته،هریاکشاهکهایاهمناافعرادنهااو

علمی/استادان،مدیرانوکارمندان/کارکنان.
میکنندکهگاهینیزبامنافعگرو هایدیگردرتضاداست.الهتهنفععمومینیزدرمیاناستکه

بهمنظوربهحداکثررساندنمنافعهریکاهاینگرو هااالهماساتکاههمگایدرپایتحقاقآن
باشند؛اهاین رو،کنشگراناصلیدررقابتیهمرا بااشتراکمنفعتیعام،درپیتحققمنافعخاص
خودنیزهستند.همینامر،گاهیتضادهاییرامیاناینسهگرو ایجادمیکنادکاهخاود،عامال
گاهیدانشجویانبهدلیلتضاادمناافعیکاهباا

ایجادوحدتدرمیانهریکاهاینگرو هااست.
گروهایآنهاابیشاترتقویات


یابندواعتمااددرون

استادانیاکارمنداندارند،وحدتبیشتریمی
شود،امابایدتوجهداشتکهاینوحدتفزونییافته،بارایرونادکاالننظاامدانشاگا مفیاد


می
گیارد،اهتکتاکعناصاراصالیو


تادریجدرفضااشاکلمی
نیست.شهکهمنافعوروابطی 
کهبه
کنشگرانسهگانۀیادشد استقالومییابادوساایرافارادیراکاهحتایممکاناساتانگیز هاای
هایپیشاهخوددنهاومیکنند،دربربگیارد.بارایاناسااس،نیروهاای

متفاوتیرانسهتبهدور
دامیکنند.کیفیترویاروییدانشجویاندراینفضااباا
اجتماعیضمنی،عملکردغیرشخصیپی 
شود،همینهساهرفتارهاای

دوگرو اصلیدیگرومشکالتیکهبهلحاظنگرشیبرایآنانایجادمی
دیگرآنهادرسایرفضاهایموجوددرمیداندانشگا است.


 .3روششناسی

باهپرساشهایپاژوهشحاضار،مصااحهه 

منظورپاسخگویی

مهمترینابزارگردآوریاطالعاتبه

است.اینابزار،دربرگیرناد دوشایو عماد اساتکاههریایدارایساهمیاساسایدرگاردآوری
مصاحهههایعمقای» و«گرو هاایکاانونی» .

داد هایپژوهشهستند.ایندوبخشعهارتنداه«:
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تفاوتمیانایندوبخش،درتضاربآراءوکنترودیدگا هاتوساطاطرافیااناسات.بااتوجاهباه
منظوردستیابیبهنمونههایدارای

مشارکتفعاودانشجویانعضوتشکلها،شوراهاوکانون 
ها،به

هاینخساتیناهمیاانآنهاا


بیشترینوبهتریناطالعاتاهوضاعیتفضاایدانشاجویی،نموناه
کهعضوتشکلهاییادشد نهود اناد،

برگزید شد اند.اینامرامکاندستیابیبهسایردانشجویان
توجهیداشتهاندرافراهمکرد است؛بنابراین،منطقنمونهگیریاولیاه


امافعالیتواطالعاتقابل
دلیلعضاویتدرتشاکلهاامکاان

براساسحساسیتنظریدرمورددانشجویانفعالیبودکهبه
اندومیتواننادشااخصمناساهیبارایکشافنگار بدناه

تجربۀفعالیتدانشاجوییراداشاته
نمونههایپژوهشحاضرمحدودبهدانشاگا هایدولتایدرشاهرتهارانباود 
دانشجوییباشند .
است.درنهایت89،نمونهاهمیاندانشجویانمردوهن،دردانشاگا هایتهاران،شاهیدبهشاتی،
باهمنظوربررسایوضاعیت
عالمهطهاطهایی،خوارهمی،صنعتیشریفوالزهراانتخابشد اند .
نگرشیدانشجویاندرموردفضایاداریدرحوه عمومیدانشگا ،سهشاخصاصلی،سانجش
وارهیابیشدندکهعهارتنداه.6:رضایتاهفضایاداری(شاملکیفیترفتاربدنهاداریدانشگا 
ومیزانکارامدینظاماداریدانشگا )؛.2اموررفاهیدانشجویان(شاملوضاعیتغاذاخوریو
خوابگا )؛.9وضعیتانتقادیدرفضایدانشگاهی(شاملمیزانتوجهبهانتقادهاایدانشاجویان
دربخشهایمختلفاداریومیزانتوجهبهمشکالتموجوددربدنهاداری).

 .4نگرش دانشجویان دربارۀ رفتار بدنه اداری و کارآمدی فضای اداری

هنگامیکاهدانشاجویی

نخستینرویاروییدانشجو یاندرفضایدانشگا بامحیطاداریآناسات.
براینامنویسیوارددانشگا میشود،بابخشاداریوکارمندانآنسروکاردارد.اینامار،نخساتین
سااهرویاروییهاایبعادیباافضاایآموهشای،


توانادهمینه

دهادومی
ذهنیتدانشجوراشکلمی
دراینمقالهضمنبررسایمهمتارینمشاکالتاهمنظاردانشاجویان،

فرهنگی،سیاسیو...باشد.
مهمترینراهکارهایآننیزبیانشاد اسات.درایانراساتا،ابتادارفتااربدناۀاداریدانشاگا راباا

دانشجویانبررسیکرد ایمکهنظممشخصایبارآنحااکمنیساتوباههمایندلیال،بسایاریاه
مصاحههشوندگان،خاطراتناخوشایندیاهفضاایاداریوشایو رفتاارکارمناداندارناد.درمیاان

روشدنبیشتردانشجویانبابخشهایآموهشیودانشجویی،عمد 


دلیلروبه

هایمختلفبه

بخش
ً
نارضایتیهامربوطبهایندوبخشاستکهلزومابهدلیلضعفآننیست،بلکهنشاانگراهمیاتآن

برایرفعمشکالتاست.نخستینرویاروییدانشجویانباکارمندانفضایاداری،باراینامنویسای
آمیزمیتواندبهافزایشرضایتمندیعماومی

صورتمیگیرد.تسهیلاموردراینهمینهورفتاراحترام
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دانشجویاندرطووهیستعلمیواجتماعیدرفضاایدانشاگا نیازکماککناد.یکایاهفعااالن
دانشجوییکهدارایمداوطالیالمپیاداست،اهتجربهتلخخودهنگامورودباهدانشاگا ،اینگوناه
یادمیکرد«:حتینگذاشتندوسایلمرابیاورمداخل.همهراگذاشتمهیرآفتاب.گفتندشماتاکارتات

خواهمتوضیحبدهمکهمانهمایناالنمیخاواهم

صادرنشد امکانشنیست.حاالهر یمی
تواندذهنیتدانشجودرمواجهههایبعادی


اینتجربۀتلخمی
ثهتنامکنموبرگردمقهوونکردند.»

هایگروهی،تعدادهیادیاهمصاحههشوندگان،بهاینامرانتقاد


دریکیاهمصاحهه
رانیزتعیینکند.
نظرمن،خیلیوقتهاوظایفشونتعریفنشاد 

یکیاهآنهادراینمورد نینبیانکرد«:به

داشتند.
ً
ً
گهبرویکجایدیگار».غالهاا


رویآنجامی
درست.مثالمیرویتوایناتا میگه،اتا کناری .
می
ذهنیتاولیهدربرخوردنخست،مهمترینبخشرویاروییافارادباایاکفضاایاجتمااعیاسات.

ممکناسترفتارکارمندان،غیرقانونینهاشد،اماالهماستهمرا بااحساساحترامدردانشاجویان
وپذیرفتهشدگانباشد.یکیاهفعاالنشورایصنفیدردانشگا دراینهمینهدربار تجرباههایخاود

ودوستانش نینگفت:
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ً
یک یزدیگرهمایناستکهکارمندانخیلیراحتتوهینمیکنند؛مثالبنههایما
رفتهبودندبرایشورایصنفیصحهتکنند،اوگفتهبودشمادوتادختروپسر هنسهتی
باهمداریدکهاینجاآمدیدباهمدیگر؛برویددرستانرابخوانید؛ همعنیدارددانشاجو

کننادهارکسمایرودآنجاا

بخواهداینکارهارابکند...توهمتوطوههمدارند؛فکا 
رمی
ً
حتمامیخواهداذیتشانکند.

گونه ایمشاترکساهبگالیاهدانشاجویانشاد باود،رفتاار
هابه 
آننهدربسیاریاهمصاحهه 

مفهاومیکاهمیتواناد ناینرویااروییایرا

کارمندانباآنهابود.

اهباالبهپایین»

نامناسبو«
ِ
،نظریاهپرداهمکتابکانش

بهترتوجیهکند،اصطالح«فاصلۀنقش »استکاهاروینگ اگاف
متقابلنمادین،مطرحکرد است.ایناصطالحبهموقعیتیاطال میشودکهکنشگران،اهنقشای
کهبهآنهاواگذارشد است،ناراضیهستندیاآنرادونشأنخاودمیپندارناد.درایانشارایط،

افرادباسرخوردگی،وظایفواگذارشد راانجاممیدهند،هیراخودرادرجایگاهیفراتاراهآنناه
هستند،تلقیمیکنند .دراینشرایط،میانواقعیتعینیوآرمانذهنایکنشاگردرفضاا،فاصاله

هیادیایجادمیشود(گافمن.)36-31،6312،

کارمنداناداریدرفضایدانشگا ،بهدلیلرویاروییدائمیبااستادانودانشجویانیکهاهوجهۀ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ً
اجتماعینسهتابااالتریبرخوردارنادوبدناهنخهگاانوکارشناساانحوههاایمختلافراتشاکیل
دهند،احساسفاصلهبیشتریمیکنندتاکارمنداناداریدرفضاهایغیردانشاگاهی.کارمنادان،


می
ها،نمیتواننادرفتااری

دررویاروییبااستادانواعضایهیوتعلمیبهدلیلفرادستبودنقدرتآن

برتریجویانهو«اهباالبهپایین»بااستادانداشتهباشند،امادانشجویاندرایانهمیناه،امکاانباروه

اینفاصلهرافراهممیکنند.اینوضعیت،درشرایطیکههنجارهایمرسوموشافافیوجاودنادارد،
آفرینبروهمییابد.آننهبیشاهفقدانامکاناتاداری،مدنظرآنهااست،مخادو 


ایمشکل
به 
گونه
شاادناحترامشااانبااهعنواندانشااجویانیااکرشااتهتخصصاایاساات.یکاایاهدانشااجویانمقطااع
فو لیسانساهتجربۀرویاروییخودباکارمنداناداری نینگالیهکرد است:
برخوردهایاخالقیکارمندانخوبنیست.استاد،شاأنخااصدارد،کارمناد،شاأن
خاصدارد،ولیدانشجوسر دادکشید میشود،بهحراساتمعرفایمیشاود،بادون
اهکارمندهایاکجاهااییبیاحترامایمیدیادم،

اینکهیکذر برایشاحترامقائلشوند.
ً
رغماینکهباادببرخوردمیکردم.این یزهارا ندینمرتههدیدم،ولی اونواقعاا


علی
نستمدردسرمیشود،پیگیرینکردم.

میدا


گونهانتقادمیکند:

یکیاهدانشجویاندکتراضمننقدوضعیتدانشگا ،اهشرایطاین
پرسنلادارییککمبهترشدنداهقهل.دربخشحراست،خیلیفضاایبادیباود.هار

کردهرجوریکهدلشمیخواهدبادانشجوصحهتکند.تنهاکسی

کسیاجاه پیدامی
نداشتتویسیستم،دانشجوبود،خواستههایشبود،نیاههایشبود.

کهاهمیت

گونهگالیهمیکرد:

یکیدیگراهدانشجویاندکترانیزاهرفتارکارمنداناداری،این
باهکاارآدم،آنجاورکاه

اهفضایاداریمنراضینیستم.برخوردهاخیلیتنداسات...
ً
باید،رسیدگینمیکنناد.جاوابآدمرانمیدهناد.اصاالهایچاره واحترامایبارای

ً
دانشجو،واقعاکارمندهاقائلنیستند.

همننینیکیاهفعاالندانشگاهیحاضردرمصاحهۀگروهیدراینهمینه نیناظهارنظرکرد:
مهمترینمشکلدرسیستماداری،نحو برخوردشاناست؛طرف هتحصیلکرد باشاد

و هنهاشد،نمیداند طوربااربابرجوعارتهاطبرقرارکند.ارتهاط،بیشترجنههضعیف
وهیردستداردتاارتهاطاربابرجوعوکارمند.


اغلب،نحو انجامخدماتاداریتوسطکارمندانفعاورانشاندهند شخصیتاخالقیآنها
میشاود،
شانمیدانند.همینامردربرخیموارد،سهبنااراحتیهمکارانشاان 


ومنشمتواضعانه
هااهآنهااشاد اند.فقادان

هیراباعثافزایشانتظاراتدانشجویانوبااالرفاتنساطحخواساته
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شودکهاصووحرفهایدرساهماندانشگا ،مخدو شد وامکاان


مندیشفاف،موجبمی

نظام
مدیرمساووویکایاهنشاریههاوعضاوانجمانعلمای،

اعماوسلیقههایشخصی،فراهمشاود.

هایتوهین آمیزیرااهفضایاداریدانشگا بیانکردوگفات«:باابرخاوردبسایارباد،باا

تجربه
ً
برخوردبسیارشکنند آموه مواجهشدم...اصالحاوجوابدادنبهتوراندارند.انگارهورشون
میآیدکهجواببدهند».

یکیاهدانشجویاندکتراکهلهاسروحانیتبرتنداشت،رفتارکارمنداناداریبااخاود را
دلیلداشتنلهاسروحانیت،مناسبارهیابیکردوتأکیدداشت،وضعیتاونمیتوانادمالکای

به
برایهمۀدانشجویانباشد،امااهتجربها درموردکاغاذباهیاداریدردانشاگا  ناینگفات:
« خودمنگواهیمعافیتراآورد بودم،باوجوداینکهمعافیتدائمهمداشتم،جالاباساتمان
دیگرکاریباآنقسمتنداشتم؛کارتمرابردم،بااینوجود،دوبارمانرابردنادوآوردناد».وی
منواسهشمامثاومیهنم.یاک

ضمنانتقاداهفضایتهعیضآمیزبرایافرادمعمولیاظهارکرد«:

جوردیگریبرخوردمیکنند».

نفرمیآیدکهدردانشگا یکآشناییدارد،خبکارمندان 
یک

نظردانشاجویان،مهمتارینمشاکلدر

برفضایسلسلهمراتهیو«اهباالبهپایین» 
کهاه

عالو 
رغهتایوانعطافناپاذیریدرانجااموظاایفاداری،مشاکالت


انگاری،بی

اینهمینهاست،سهل
ایبههمرا دارند.یکایاهدانشاجویانمقطاع
دیگریهستندکهپیامدهایآهاردهند وخستهکنند  
رغهتیدرپاسخگوییبهدانشجویانرابخشیاهعاادتوار کارمناداناداری


کارشناسیارشد،بی
اخالقشانهمینطوریبودوبهسردیجوابترامیدادند؛آنهمیکیدو

نظروی«،

میدانست.به

دانشجویدیگرینیازیکایاهعوامالبهنتیجاهرسایدندرخواساتاداریدانشاجویانرا

مورد».
هایمداومآنهاابارخالفتمایالنیروهاایاداریدانساتوگفات«:کارمنادانانگاار


پیگیری
مشکلترفاعنمیشاود.»یکایاه

نمی خواهندمشکلکسیراحلکنند،تااینکه ندبارنروی

ساخگوهساتندو
بندیکارمنادانباهکساانیکهپا 

دانشجویاندور کارشناسیارشد،ضمندساته
کسانیکهدانشجویانرااذیتمیکنندوقصدهمراهیندارند،درموردتجرباهیکایاهدوساتانش

هامیخواستبرودآلمان .مدارکشراداد بودبهشاون،گماشکارد بودناد.


یکیاهبنه
گفت»:
انگاریمیکنند».بسایاریاهفعااالندانشاجوییاه


باردیگربیا؛یککمسهل

گفتهبودندبرویک
رشتههاوگرایشهایمختلفواهدانشگا هایمتناوعدولتای،اهفضاایاداریناراضایبودنادو

ً
افرادیهمکهبهآنانتقادینداشتند،معموالتجربهرویاروییکمتریداشاتهاند.کمتاردانشاجوی
فعالیدرمیاننمونههامشاهد شدکهضمنمراجعهوبرخورد،بهاناداه کاافیاهشارایط،راضای

هاحاکیاهایناستکهبهصاراحت،اهرویااروییبااسیساتماداری


هااهبرخینمونه
باشد .
یافته

میهراسندودرصورتنیاهبهمراجعه،خودرابرایرفتارهاینامناسب،پرخاشاگرانهوتهدیادآمیز

همانگونهکهاشار شد،شادتایان
بدنۀاداریوپاسدادنآنهابهدیگرکارکنان،آماد میکنند .

هابهویژ اهبخشهایآموهشیودانشجوییبیشتراستورفتارهاینادرساتدرمقابال
مندی 
گله 

کارهایاداریوخواستههایصنفیدانشجویاندرتماممقاطع،حتیبادانشاجویاندکتاراوجاود

هایدانشجویان،بهبرخیدرخواستهایصنفیکهبراسااسخواساتومیال

دارد.براساسگفته
آن هانهاشد،بر سباعتراضوآشوبهد شد وحتیدرمواردیبراساسآن،ماوردپیگاردقارار

گرفتهاست .ایانماوارد،حتایدرصاورتمنطهاقنهاودنبااواقعیات،حااکیاهنگار منفای
دانشجویاندراینهمینهاست.
پساهبررسیرفتاربدنۀاداری،بهبررسیمیزانکارآمادینظااماداریدانشاگا میپارداهیم.
برسلسلهمراتبمشخص،همرا باوظایفیاساتکاههریاکاهاعضاا

هایاداریمهتنی

همۀنظام
ِ
شاوندوهمیناههای

مهم ترینمشکالتیکهماانعکارآمادینظااماداریدانشاگا می
بهعهد دارد .
نارضااایتیدانشااجویاناهفضااایاداریرافااراهممیکننااد،عهارتنااداه:هاادررفتهمااان،
هایمصاحههشاوندگان،


درایانبخاشبااتوجاهباهگفتاه
انعطافناپذیریاداریومفاسدماالی.

ترنیاههاایجادشد 

هامرورمیشود.نظاماداری،برایبرآوردنراحت

ترینتجربههاونگر 

عمد 
استتامراجعانبتواننددرکمترینهمانممکن،بهبیشتریناهادافخاوددسترسایپیاداکنناد.
ایاستکهباهمنظوررسایدنباه


توجهیبهمنطقهمانی
اهجملهآفتهاینظاماداریدانشگا ،بی

یکیاهاعضایانجمنعلمیدراینهمینهمیگوید:

اهدافدرنظرگرفتهمیشود.

همینکهمیروی ندتاآهمایشگا دیگرکارکنی،بایدیکنامهبنویسی،بهریبعدایننامه

رابایداستادراهنمایتباشدتأییدکند.همننینبایدمدیرگروهتباشاد،تأییادکناد.بعاد
بایدبهریپیشمدیرگرو آنآهمایشگا همتأییدکند.بهنظرماینطوریوقتدانشاجوگرفتاه
میشودومنشیمدیرگرو میتواندبهمسوووآهمایشگا هنگبزندوهماهنگکن.»


هدررفتهمان،ناشیاهقواعدمههمیاناآشناییکارمنادانبااقواعادموجاوداسات.یکایاه
دانشجویاندراینهمینه نینگفتهاست«:حراستمیگفتبایدبرویسرپرساتی.روهبعادباه
گفتم،میگفتبایدبرویامورخوابگا هاییکهپاییندانشگا است؛بههرکایهار


سرپرستیمی
تم،میگفتتوبایدبرویپیشفالنی».دراینشرایط،هدررفتهمان،بسیارآهاردهند 

یمیگف

نامخودبهعنواننخستینبرخوردبانظام


یکیاهدانشجویاناستعداددرخشاناهتجربهثهت
است.
اداریدانشگا  نینگفت«:بعداه ندینروهرفتوآمدکهداشتم،اسممنبهسااهمانسانجش
ً
دیراعالمشد،وکارهایمندقیقاایکایدوماا ،عقابافتااد».ایانامار،باهفرساایشذهنایو
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اعتمادیبهنظاماداریمنجرمیشود.یکیاهمسووالنشورایصنفیکهپیگیررا انداهیدوبار 


بی
شورابود است ،نینمیگوید«:کارمرا افتادباهزارهوروبدبختی.انرییهیادیاهمنگرفت.
میتوانستمانرییمرابگذارم،رویکارهایدیگر.خب،یکیهمانکارهایاداری،شورایصانفی

بودویکیهمهمیندورشتهایشدن.اههردوتا همنتیجۀخوبینگرفتم».

اهجملهمهم ترینراهکارهایکاهشموانعاداری،نظامیکپار ۀالکترونیکاستکههدررفت

دسترسپذیریبرایدانشجویان،افزایشمیدهادوهمنناینساهببااالرفاتن

همانراباتوجهبه
شفافیتنظاماداری،باتوجهباهامکاانارهیاابیمسایرطیشاد اداری،میشاود.وجاودبرخای

هایموجودمیتواندباهکااهشهماانومراجعاههایحضاوریدانشاجویان


هادرسامانه

کاستی
بینجامد.یکیاهدانشجویاندراینهمینه نینگفتهاست«:درسیستمگلستان،اسممنهنوهکه
اهنظاروی،گر اهنظاامالکترونیاکاه
هنوهاستودو،سهترممیگذر ،اشتهاهیثهاتشاد » .

ضرورتهایاداریاست،اماتجربۀاواهآنمثهتنهود«:واللهبعضای یزهاا خوباه،دولات
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الکترونیکخیلیکمککرد ،ولیتویدانشگا ،من یزیندیدم،بدتر کرد ».یکیاهفعاالن
صورتالکترونیکیپیگیریمیشاود،


بسیجدانشجویینیزباتوجهبهسیستموامدانشجوییکهبه
نینگفتهاست«:خودمیکوامنیاهداشتمومراجعهکردم.یاگفتند،نداریمیاسختگیریکردند.
کلیکارهایاداریدستوپاگیر» .همننینمیزانآشناییکارمندانباآندرحدمطلاوبینیسات،

گونهایکهسیستم،امکاناتیرابه صورتبالقو دراختیارقارارداد اسات،اماادرمقابال،شایو 
به 
توهیعوظایفکارمندان،مناسبنیسات.گااهیمشااهد میشاود،پشاترایاناههایمجهازباه
سیستمهایالکترونیکی ،ندکارمندحضوردارندکهتناسهیمیانتعدادووظایفنیستوابهاام

درتقسیموظایفموجبشد اساتکاهافاراد،بیشاترباهکارهاایشخصایدرفضاایمجااهی
بپرداهند.یکیاهدانشجویاندراینمورد نینگفت«:داخلهرکادوماهاتا هاا62،61،نفاری
هاهیچکدامشانکارشانباورکن،معلومنیست...کارکناانشهیادنادولای


بعداین
تشریفدارند.
درمصاحههگروهیبادانشاجویاندرایانهمیناهبحثهاایمختلفای

باهدهیا خوبنیست».

یکیاهمصاحههشوندگان ،نینگفتهاست:

مطرحشد.
سهما قهل،منیکپرسشیکردمدرساامانهدانشاگا درماوردیکایاههمایشهااییکاه
همایشهمتمومشد .هنوهکههنوهاست،هیچجوابیدرموردآنهمایشباهایمیالمان
فضایفیزیکیا همکهبخواهیمبرویموپیگیریکنیم،خیلیدوراهمحایط

داد نشد .
خوابگا ودانشگا است.

یکیاهراهکارهایمؤثربرایافزایشتعاملبادانشجویان،برگزاریجلسههایمعارفهوطارح
مشکالتومسائلوشیو  هایبرقراریارتهاطباواحدهایاداریوآموهشیدردانشگا درابتدای
هرساوتحصیلیاست.یکیاهدانشجویاندکترا ،نینعنوانکرد«:اگرمعارفهروهاووورودباه
تروبهتارمیتوانساتندبااشرایطشاانکنااربیایناد؛

دانشگا برایدانشاجویانباود،شاایدراحات
ً
مخصوصادانشجوهایخوابگاهی».
 .5امور رفاهی دانشجویان

رفا دانشجویان،اهجملهلواهمافزایشنشاطوشادابیدانشجودرفضایدانشگا است.الهتهآننه
شمارمیآید،

مانعاصلیشادیجوانانودانشجویان،بهعنوانقشرتحصیلکرد ونخهۀایننسلبه

گرددوبهوضعیتاجتماعیایننسلدرجامعه،بهطورکلی،مرباوط

تنهابهفضایدانشگا باهنمی
شناسی،باهعنوانمتخصاصدرایانهمیناه،

میشود.یکیاهدانشجویانمقطعدکترایرشتۀروان

شادابیروحیدانشجویانرابسیاراسفهارخواند و نینگفتهاست:
خیلیروحیاههاایگرفتاهوخیلایغمگاینو

دانشجویانخیلیداغونند.خیلیدپرسند.

خیلیفضایغمگینیرویبنههاحاکماست.ماخیلیکمداریمکهبشا وشادباشاند.

ً
گاردد؛باهبیکااریایکاه

الهتهاینبیشتربهجودانشگا برنمیگردد؛کالبهجوجامعهبرمی
دوساودیگر،درسشتماممیشود،ولیبیرونخهاری

داندیکا

حاکماست.دانشجو 
می
میدونید،اینترساهآهمونجامعدرمقطعدکتری قدرروحیهشمارامیگیارد
نیست .
وشماشادنیستید؟

یکیدیگراهدانشجویانمقطعکارشناسیارشدنیزدراینموردگفتهاست«:شایدبگام،11
گویمبهخاطرشارایطخوابگاا ودانشاگا !بیشاتر

درصدبنههاهمشونافسردگیدارند .
نمی

81
بهخاطربالتکلیفیونهودآیند روشن».
دربرخیدانشگا  ها،وضعیتکنونی،نسهتبهگذشتهدرهمینۀاموررفاهیبهترشاد اسات.
نباربعداهمادتی
یکیاهدانشجویانکارشناسیارشددراینهمینه نینگفت«:امساوبرایاولی 
درصورتیکهخیلی

سریجشنهایخیلیخوبتویخوابگا گرفتند.


ساو،یک
طوالنی3،8،1،
ً
ً
درروحیهبنههاتأثیرگذاشتهبود.قهالاصالاینطورینهاود .خیلایخوباهاالن».بااوجودایان

تال هااا،همننااانایاانفضااا،نیاهمناادتوجااهبیشااتریاساات.یکاایاهمهمتاارینکاسااتیهادر
اند،تعطیلیبرخیتشکلهایدانشجوییپیگیردر


هاییکهپیشتروضعیتنامناسهیداشته
دانشگا 
اینهمینهبود است.عمد  ترینتشکلدانشجوییکهپیگیراموررفاهیدانشجویاندرحوههاای
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حالتنیمهتعطیلدرآمد استو

مختلفاست،شورایصنفیاستکهدربرخیاهدانشگا  
ها،به
یافتهایدرحوه رفاا درایاندانشاگا هاانجاام
هایاخیر،پیگیریساهمان 


بههمیندلیل،درساو
نشد است.بخشعمد پیگیریهاایاداری،مرباوطباهاتفا هااییاساتکاهرخداد وساهب
شکایتواعتراضعمومیشد اند.یکیاهاعضایشورایصنفیدرانتقاداهاینوضعیت ،نین
نمیدانماه هجهت ندساوبودماشورایصانفینداشاتیم...االنهامکاه
بیانکرد است «:
داریمایناتا درشأنشورایصنفینیست8.تاتکهپارتیشن».
گرو دیگریاهدانشجویاننیزاهوضاعیتشاورایصانفیونحاو رفتااربااآندرسااوهای
پیگیریهایشااانب ارایباهگشااایییاااباهساااهیآن،بااامشااکالتو

گذشااتهانتقااادکرد اناادودر
هایگوناگونیروبهروشد اند.اینامرباعثشد استکاهاعتراضهاایدانشاجویان،


کارشکنی
بهنحوکورومههمیدرآیدوشکلپرخاشگرانهایبهخودبگیرد.بسیاریاهدانشاجویانعاادیباا
ً
ً
شتهاند،اماواقعانمیدانستند همیخواهندیادقیقابه هبخشی
ناامیدیاهفضایدانشگا گلهدا 
اعتراضدارند،یااینکاهاگاراعتراضایوجاودداشات،راهکاارمناساهیبارایآنارائاهنمیشاد.
هرحاو،حضاورتشاکلهایدانشااجوییفعااوودیرپااموجابمیشااودکاهفضااینگرشاای


باه
اهجملهعواملشکلگیریاعتراضهاای

دانشجویی،نظمونسقبیابدوقابلکنترووپیگیریشود.

کوردانشجویاندرتحوالتعمد سیاسیواجتماعینیز،فقاداننظامتشاکیالتیدرایانهمیناه
تقویتتشکلهاوشوراهایدانشجوییموجابمیشاود،باارسانگینیاهدو مساووالن

است.
ریاهمسائل،حلوفصلشوند.الهتاهتجرباۀ

دانشگا برداشتهشودوبامشارکتدانشجویان،بسیا
ها،نشانگرایناستکهشکلگیریدوبار یاکتشاکل،درابتاداموجابباروه

برخیاهدانشگا 
مشکالتفراوانی،همبراینظاماداریوهمبرایفعااالندانشاجویی،میشاود،اماادرصاورت
تداوموتعامل،فضابهسوییکپار گیوانسجامبیشتر،گرایشخواهدیافت.

باهنظر
هابیشاهوضعیتغذاخوریهااست .

میزانانتقادهایدانشجویانبهوضعیتخوابگا 
شوندگان،وضعیتغاذادرسااوهایگذشاتهبسایاربادباود اسات،امااباا


بسیاریاهمصاحهه
توانستهاند،اینوضعیترابههودبخشند.یکیاهدانشجویانمقطعکارشناسای

هایمداوم


پیگیری
ارشد،دربار نتایجپیگیریهایشورایصنفیدراینهمینه نینگفت«:وضاعیتغاذاامسااو
ً
خوبشد ولیساوقهلنه.شورایصنفیجدیدتشکیلشدونسهتابهترشد».درموردوضاعیت
خوابگا  هانیزتامشکلحادیپیشنیاید،امکانپیگیریورسیدگیکاماسات.یکایاهاعضاای
ً
انجمنعلمیدانشگا تهراندررشتهخاکشناسیدراینموردگفتهاست«:قهالباهمشاکلبار 
خوابگا توجهنمیکردند،تااینکهدرخوابگاا پسارها،یکایرابار گرفاتومارد.بعادآمدناد،

سرویسبر همهخوابگا هارا ککردند،بهینندمشکلبرقش یه؟!».یکیاهاعضایانجمان
اسالمیکهدرخوابگا یادشد ساکنبودنیز نینگفت«:مشکلبر بودکهباعثشد،یکایاه
بنههافوتکند؛خبامکاناتشقدیمیاست.وساایلیکاهداشاتخیلایقادیمیاسات.شاما

همینکهساختمانرابهینی،برمیگرددبه ندینساوقهل».یکیاهدانشاجویانالمپیاادینیازاه

مشکالتیکهدرخوابگا دخترانتجربهکرد است نینگفت:
ونساختمانقدیمیاست،خبشماکهقراراستهرروهیکیرابرداریاد،بیاوریادنشاتی
فالن یزرابگیردیافالنفاضالبرابااهکناد،دوباار هماینآ وهماینکاساهاسات؛خاب
ً
جدید کنید.تعویضشکنید.واقعامااذیتیمکههرشببخواهدبویفاضالبداشتهباشیم.
خوابگا  هایدانشجویی،اهجملهفضااهاییاساتکاهدانشاجویان،هماانهیاادیاههنادگی
روهماار خااودرادرآنسااپریمیکننااد.بخشاایاهمشااکالتخوابگا هااا،بااهشاایو رویااارویی
مهمتارینمشاکالتخوابگا هاای
هاامرباوطمیشاوند .


هایآن

دانشجویانباامساائلوآسایب
اهجملهسیمکشیبر واتصااالت،

دانشجوییاهمنظردانشجویانعهارتنداه:مشکلتأسیسات(
،مشاکلرفتوآماد،و

هایگرمایشیاسرمایشی،شهکهاینترنت)


هایبهداشتی،سرویس

سرویس
هایمختلف،کسانیکهساکن

درمیانمصاحههشوندگاندانشگا 

مشکلرفتارنیروهایانتظامات.
خوابگا  هایواقعدرباالیشهرهستند،بیشتربامشاکلدسترسایباهفضااهایموردنیاهشااندر
شهرروبه روهستند،ولیاهامکاناتبیشتریدرخوابگا برخوردارندوبرعکس،دانشجویانیکاه

درمرکزشهرساکنهستند،دسترسیمناسب،اماامکاناتکمتریدارند.
ساختمانهایقدیمی،مشکالتفراوانیراایجادکرد اندکهبرخای

ها،بهویژ در
تأسیساتخوابگا  
ترینمشکالتاینگونهخوابگا هااکاهضارورتنخساتوفاوری


یکیاهمهم
اهآنهاجهرانناپذیرند.

تجرباۀمصاحههشاوندگان،حااکیاه

برایرسیدگیدارد،وضعیتبر وسیمکشیواتصااالتاسات.
مواردبر گرفتگیدرخوابگا هابود کهمنجربهفوتدانشجویینیازشاد اسات.اهمشاکالتدیگار
هایبهداشاتی،سارویسهای


ها،مشکالتمرباوطباهسارویس
موجوددرهمینۀتأسیساتدرخوابگا 
سرمایشی،وفقدانشهکهسختافزاریبهمنظوردسترسیبهاینترنتدرخوابگا ها،هستند.

گرمایشیا

ها،فعالیتهایورهشی،بیشاتر


شودکهاهمیانآن

ایانجاممی

هایجانهی

ها،فعالیت
درخوابگا 
اهسایرفعالیتها،برایدانشجویان،مطلوبقلمدادشد است.بهظاهر،وضعیتامکاناتورهشای

درخوابگا هایپسران،بهتراهخوابگا هایدختراناست.یکیاهدانشاجویاندرایانماوردگفات:
کلیهمینهایورهشیدارد:فوتهااو،

همه یمرتباست.
«خیلیخوابگا پسرهابهتراست.آنجا 
هاایانجامشاد بارای

والیهاو.ولایمااومااناه».میازاناساتقهاودانشاجویان،متناساببااتال 
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فعالیتهایفرهنگینیست.یکیاهدانشجویاندور کارشناسیارشد،دربار فعالیتهاایفرهنگای

ً
یکخانمیمیآورندبرایمشاور اهدواهکهواقعاباهدرد

درخوابگا هایدختران ،نینبیانکرد«:
ً
هافقطمیخواهندبگویندمااینکارراکردیم.واقعابهنظرمنانجامندهناد

کسنمیخورد .
این


هیچ
بهتراست.تاه وقتبنههاراهممیگیرند».یکیاهدانشجویانفعاوومذههینیزتوجاهبیشاترباه
فعالیتهایتفریحیوورهشیراضروریدانستهوگفتهاست:

یکسریتمهیاداتسااد ،خیلای
خیلیبهتراهاینمیتواندباشد .

فعالیتهایتفریحی



میتواننادایانکااررابکنناد،ولای
خواهد،ولیمیتواندمفرحباشد .


خرههیادیهمنمی
کاریکهمیتوانندبرایبنههاانجامبدهند،یکیهمینوسایلورهشیه.کارهاای

نمیکنند.

ً
تاوانیمهیچوقاتدنهااو یازی

فرهنگی،یکسریمخاطهانخاصدارد،یعنیواقعامانمی

ً
بگردیمکههیچوجهاشتراکیبینامثاومنکهمثالمخاطببرنامهاحکامهساتم،بااکاس
دیگریوجودندارد.
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یکیاهدانشجویاندور دکترا،ضمنانتقاداهنهودنفضاایتفریحایمناسابدرخوابگا هاا،
ً
بهویژ برایدختران ،نینگفت«:واقعا هتفریحیمیتوانممانتاویایانفضااداشاتهباشام؟
ً
خوابگا ،سالنوره ندارد.اصالمااوقاتفراغتبرایمانتعریفنشد ».
اهجملهراهکارهاییکهمیتواندهمینهرابرایبههودشرایط،بهویژ درخوابگا هاایجادکند،حضاور
مشاورانمتخصصدرمیاندانشجویانونهتنهاتخصیصاتا هایاداریبهاینمسولهاست.مشااوران
مذههینیزنهایدتنهابهبرگزاریبرنامههاینمایشیوآیینیبسند کنند،هیارابسایاریاهدانشاجویانکاه
طهانآنهانیستند،تمایلیباهحضاوردر ناینبرناماههاییندارناد؛بناابراین،حضاوردرفضاای

مخا
شناختی،میتواندباهکااهشمشاکالت


هایروان
غیررسمیدانشجوییوارائهمشاور ،بهویژ درهمینه
هآنهاادر
دانشجویانکمککند.اینامر،برایدانشجویانیکهاهشاهرهایدیگارمیآینادوبسایاریا 
خوابگا هندگیمیکنند،ضرورتواهمیتفراوانیدارد.یکیاهدانشجویاندور کارشناسایارشاددر
کسیکهاهخانواد ا همدوراست،هیچحمایتینیست.بههمیندلیال
اینمورد نینگفتهاست «:
ً
اهدرکاهمیآیای،بایاد

همهزینههست،همکسیحمایتنمیکند.

مسلمافشاررویشدوبرابراست.
هاهمهفشارمیشود،روییکدانشجوکهآمد برایعلم».

جواببدهی .
این

 .6توجه به ایرادها و انتقادها در فضای اداری

ترینویژگیهایحوه عماومیدانشاگا ،انتقاادیباودنآناسات؛اهایانرو،انتظاار


یکیاهمهم
می رود،دانشجویاندرفضایدانشگا ،اینروحیهراحفظکننادودرحالمشاکالت،مشاارکت


هاینظاممناد،مساتقلوپایادار،ساهباتمیز شادنفضاای


همننین،فقدانتشکل
داشتهباشند.
گونهایکههریکاهدانشجویان،بدونتوجهدقیاقوجادیباهمشاکالت
شود؛به 


دانشجوییمی
فرافردی،تنهادرپیگذراندنواحدهاودریافاتمادرکخواهادباود.ایانامار،ساهبگساتر 
گرفتنآنهادرفضایدانشگا میشود.عالو بارایان،ناوعی«اهخودبیگاانگی»


هاوشدت

آسیب
کندکهدرنتیجۀآن،دانشجویاننمیتوانندکمترینمسوولیتیدربرابارمساائلاطرافشاان


ایجادمی
بپذیرندوبه سختیآمادگیومهاارتالهمرابارایورودباهعرصاۀتخصصایوحرفاهایکساب

جایپاسخگویی،مراجعهکنناد ومنتقادرادر

میکنند.در نینشرایطی،بسیاریاهمسووالن،به

ایبهانداهایهیاادوفرساایند 
رخۀمعیوبساهمانیدرگیرمیکنند.هزینههمانی نیندرگیری 

ً
اساتکاهدانشااجویان،معماوالاهواردشادنبااه ناینفراینادیپرهیاازخواهنادکارد.یکاایاه
دانشجویاندانشگا دراینمورد نینگفت:
ماهروقتبهیکمافو ،مراجعهکردیم،میگوید،ایندرحیطهکاریفالنیاسات،یعنای
ً
میگوید،اصالدرحیطاه
وقتنظارتنمیشود...درصورتمراجعهبهمقاممسووو 


هیچ
یعنیپاسخیکهمناهتمااماینهااشانیدم،ایان

وظایفیکهبرایمنتعریفشد ،نیست.
بود کهایندرحیطهوظایفمننیست.

درصورتبروهمشکلحادیبرایدانشجونیزبهجاینقدمؤثر،شیو هایتأثیرگذاریاهطریق
جایگزینمیشاود.درمصااحهه

طرحدوستیریختنباکارمندان،خواهشکردن،دعواکردنو...

گروهیباجمعیاهدانشجویان نینمطرحشد:
ً
شودنقدکرد،بنهها؟امکاننقدوجاوددارد؟!.ساریعهناگ

بالحنیمتعجهانهاصالمی

تاوبایاداینقادر

میهنندحراستبیایند،جمعمونکنند.یکجورخصومتاساتانگاار.

صدقهشانبرویکهباالخر کارترا بیفتد.باالخر تویکمحدود همانیبرایکاارت
قربان 

ً
نمیانداهند.
داری.تنهااثریکهداردایناستکهدفعهبعد،اصالکارترارا  

درمصاحهۀگروهیدیگریدربار وضعیتبررسیانتقادها نینبیانشد«:انگاارکاهکااری
کهخودشانمیخواهندرامیکنند.خودشانرضایتدارند،کافیاست».

یکیدیگراهمشکالتدراینهمینه،رفتارهاایخاارهاهقاعاد وشخصایاسات.درمیاان
بخش هایگوناگون،شیو رفتارانتظاماتدانشگا ،بیشتراهسایرماوارد،موردتأکیاددانشاجویان

بود است.
یکیاههزینه هایساهمانیدیگریکهاهتراکممشکالتدرفضایدانشجوییناشیمیشود،

هایپاسخداد نشد درسطحدانشاگا باهساطوحاداریبااالتردروهارت


سرریزشدندرخواست
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علوماست .اینامر،موجبجلوگیریاهسرعتو ابکیاینوهارتخانهدررسیدگیبهامورکالن
امیشود .یکیاهدانشجویاندور کارشناسیارشد،درباار تجرباهخاوددرایانهمیناه
دانشگا ه 
دیدمپیگیرینمیکنند،رفتموهارتعلوم؛وقتیمیبینیدرسیساتماداری،جاواب

نینگفت«:
آنهاخیلیخوبجوابدادند.وهارتخاناه،خاوببرخاورد
نمیگیری،بایدبروییکنهادباالتر .

کردند.خیلیمنطقیرفتاارکردناد».یکایدیگاراهدانشاجویاندور کارشناسایارشاداهشایو 
پیگیریخوداهوهارتعلوم،باوجودمعلولیتجسمی،تجربهدیگریداشت.ویگفت:
هیچقانوندرساتوحساابیناداردوبعادکاهناماهمینویسایواعتاراض

انتقادکردن
ً
میکنی،انگارپشتشاونباهیاکجااییگارماساتواصاالهایچاتفااقینمیافتاد.هماۀ

کاهباهنشساتمیشاود.باه


هایمااذعاندارندکهاینحاوکارمنداساتتااهمانی

ورودی
ً
مراجعباالتر،سعیکردیمنامهبنویسیم؛میگویندکهباهشاماربطاینادارد.دقیقااهماین
است.
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ویبه هاردور تال برایشکایتاهفردیدردانشگا بهوهارتعلوماشار کردکاهتوساط
ورودیهایمختلفیانجامشد وتاهمانفارغالتحصیلی،تاوجهیباهآننشاد اسات؛اهایانرو،

ترینمشکالت،فقادانتشاکلهایدانشاجوییدیرپاساتکاهاهگزنادتغییاراتو

یکیاهعمد 
هامیتوانندعالو برنظارتدائمی،برایکاهشمشکالت
تشکل 

آسیبهایاداریدرامانباشند.

نیزمسوولیتبپذیرنادوبااریاهدو نظااماداریدانشاگا بردارناد.بادونوجاود نایننظاام

دانشجوییمستقلی،انتقادهاتهدیلبهاعتراضمیشوند.یکیاهاعضاایانجمانعلمایدرایان

ً
مورد ،نینبیانکرد«:قهالکهتوجهنمیکردند ،ونشورایصانفیهامنهاود؛بعاداهمارآآن
پسر،شورایصنفیتشکیلدادندوتحصنکردند.اعتراضاتیبود؛شاورایصانفیآماداینهاارا
بندیکردوخواستههاییکهداشتندراتاحدیپیگیریکرد».یکیدیگراهدانشجویاندربار 


دسته
ضرورتوجودتشکلهایدانشجوییصنفی نینگفت«:بهینیاداگارمانباروماعتاراضکانم،

ً
نمیتوانماصالتغییر بدهم.بیشترشورایصنفیبایداینکارراانجامبدهد».


بحث و نتیجهگیری

نخستینرویاروییدانشجویانبافضایاداریدردانشگا ،برایتکمیلپروند ونامنویسیاست.
اینفرایند،کموبیشدرطووتحصیل،برایهمهدانشاجویانمطارحباود واداماهدارد.رضاایت
دانشجویاناهفضایاداری،همینۀتعاملساهند آنهادرفضایدانشگا رافراهممیکناد.مساوله
اصلیدرمقالهحاضر،همینجنهۀاساسیدرمیداندانشگا است.اینپاژوهش،ابعاادگونااگون

نگرشیدانشجویاندرموردمسائلومحدودیتهایمربوطبهفضایاداری،راهکارهایمؤثربار

باهلحاظ
بههودفضاووضعیترویاروییآنهاباسایرکنشگراندراینفضارابررسیکرد اسات .

هاایکاانونی،امکااندساتیابیباهمقولاههای

شناختی،اهطریقمصاحهههایعمیقباگرو 

رو 
مشترکیکهنگر دانشجویانراقواممیبخشد،فاراهمشاد اسات.ساهشااخصاصالیبارای
بررسینگر هایموجوددربار فضایاداریمدنظرقرارگرفتهاستکاهعهارتناداه:رضاایتاه
فضایاداری،اموررفاهیدانشجویانووضعیتانتقادیدرفضایدانشگاهی.
آمیاز،میتوانادباهافازایش

نتایجپژوهشحاکیاهایناستکهتساهیلاماورورفتااراحترام
رضایتمندیعمومیدانش جویاندرطووهیستعلمیواجتماعیدرفضایدانشگا کمککناد.
نظممشخصیبرشیو رفتاربدنۀاداریدانشگا بادانشاجویانحااکمنیساتوباههمایندلیال،
بسیاریاهمصاحهه شوندگان،خاطراتناخوشایندیاهفضایاداریوشیو رویااروییکارمنادان

دلیلمواجههبیشتردانشجویانباابخشهاای


ایمختلف،به
درمیانبخشه

آنباخودشاندارند.
ً
آموهشیودانشجویی،بسیاریاهنارضایتیها،مربوطبهایاندوبخاشاساتکاهلزومااباهدلیل

هانیست،بلکهنشانگراهمیتآنهادرتسهیلاماورورفاعمشاکالتاسات.آنناهدر


ضعفآن
هابهطورمشترک،سهبگالیهدانشجویانشد بود،رفتارنامناسابو«اهبااال
بسیاریاهمصاحهه 

رمندانباآنهابود.

بهپایین»کا

ِ
مشاهداتویافتههاحاکیاهایناستکاهمیازانرضاایتمندیدانشاجویاناهفضاایاداری،

آننهبیشاهفقدانامکاناتاداری،مدنظردانشجویاناست،بیاحترامیباه

بهشدتپاییناست.
نظرمیرساد،بدناۀاداری،رساالتیبارای

هابهعنواندانشجویانیکرشتۀتخصصیاست .
باه
آن 

رسانیبهدانشاجویان،باهویژ درحوههاایآموهشایودانشاجویی،قائال


مینۀخدمت
خوددره
نیستندکهبراساسآن،دانشجویانبتوانندحقو خودرامطالههکنند.خدماتیکهتوسطکارمنادان
هااومانشمتواضعانهشااندانساته


شودنیازناشایاهشخصایتاخالقایآن
فعاواداریارائهمی
میشود؛همینامردربرخیموارد،سهبناراحتیهمکارانشانمیشاود،هیاراافازایشانتظاارات

دانشااجویانوباااالرفااتنسااطحمطالهاااتاهآنهااارادرپاایدارد.متأساافانهبساایاریاهفعاااالن
دانشجوییاهرشاتههاوگرایشهاایمختلافواهدانشاگا هایمتناوعدولتای،اهفضاایاداری

ً
بهشدتناراضیبودندوافرادیهمکهبهآنانتقادینداشتند،معماوالتجرباهرویااروییکمتاری
کمتردانشجویفعالیدرمیاننمونههامشاهد شدکهضمنمراجعهوبرخورد،بهانداه 

داشتهاند.

دستآمد اهمصاحههبابرخینمونهها،حاکیاه
هایبه 

کافیاهشرایطموجود،راضیباشد .
یافته
ستکهبهصراحت،اهرویاروییباسیستماداریمیهراسندودرصورتنیاهبهمراجعه،خود

اینا
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رابرایرفتارهاینامناسب،پرخاشگرانهوتهدیدآمیزبدنۀاداریوپاسدادنآنهابهدیگرکارکنان،
ها،باهویژ اهبخشهاایآموهشایو


منادی
همانگونهکهاشار شد،شدتاینگله
آماد میکنند .
دانشجویی،بیشتراستورفتارهاینادرستیدرفرایندانجامکارهایاداریوخواستههایصانفی
دانشجویاندرتماممقاطع،حتیبادانشجویاندکتراوجوددارد.براساسگفتاههایدانشاجویان،
هایصنفیکهمطابقخواستومیلآنهاانهاشاد،بر ساباعتاراضو


بهبسیاریاهدرخواست
آشااوبهد شااد وحتاایدرمااواردی،ب ارایآن،مااوردپیگااردق ارارگرفتهانااد.عالو باارفضااای
کهاهنظردانشجویان،مهمتارینمشاکلدرایانهمیناهاسات،

سلسلهمراتهیو«اهباالبهپایین»

رغهتیوانعطافناپذیریدرانجاموظایفاداری،سهمشکلدیگاریهساتندکاه


انگاری،بی

سهل
ایبههمرا دارند.
پیامدهایآهاردهند وخستهکنند  
ترینمشکلدربخشاداری،بهفاصلهمیاندوسطحمربوطمیشود؛کارمندانناآشاناباا


مهم
وظایفوهنجارهااودانشاجویاندارایانتظاارایاد آواهفضاایاداریدانشاگا .ممکاناسات
کارمندان،درابتدایورود،تال کنند،نظرمراجعانراجلبکنندوکارخاودراباهخوبیانجاام
ایاهروابطدرنظاماداریجاگیرمیشودو


تدریجشهکه

دهندتادرنظاماداریتثهیتشوند،امابه
هایدانشجویان،همینۀنارضاایتیآنهاابیشاترفاراهممیشاود.دانشاجویاندر

باتوجهبهاید  
آو
مقایسهبادوعضودیگردرحوه عمومیدانشگا (استادانوکارمنادان)،هودتارمجهاورباهتارک
باررواباطدیرپاا،درمیاانآنهااکمتارامکاان


شوند؛بههمیندلیل،شاهکۀمناافعمهتنی

فضامی
فقداننظامشفافنیازموجابمیشاودکاهحتایکارمناداندارایدغدغاه،

گیریمییابد.


شکل
بهتدریجبهخیلافرادعادیوعرفیدرفضابپیوندند.عدمآشناییکاافیکارمنادانودانشاجویان
شودکهبهتدریجهنجارهایرسمی،جایخودرابهروابطعرفیبدهد.


نیزموجبمی
مهم ترینراهکارهایدیگریراکهدانشجویانبرایرفعمشکالتفضایاداریدانشگا مطرح

منظورآسانسااهی


ههودفضاایمجااهیباه
کرد اندعهارتنداه:ایجادنظامیکپار هالکترونیکوب
هایحضوری،تسهیلامورثهتناامورفتااراحترامآمیازباا

دسترسیدانشجویانوکاهشمراجعه
هدفافزایشرضاایتمندیعماومیدانشاجویاندرطاووهیساتعلمایواجتمااعیدرفضاای
دانشااگا ،پرهیاازاهقااوانینپینیااد وخسااتهکنند ایکااهجاازناااراحتیکارمناادانبدنااۀاداریو
دانشاجویاننتیجااۀدیگاارینادارد،تاادارکمساایرهاورا هاایجااایگزیناداریدرصااورتبااروه
مشکالتهنگامپاسخگوییبهنیاههایدانشجویان،شافافیتاداریبارایدساتیابیباهاهادافو

پاسخگوییبهنیاههایدانشجویان،افزایشسرعتساامانههایمجااهیدانشاگا هابارایتحقاق

اهدافتدارکدید شاد ،اطالع رساانیمناسابوآشاناکاردندانشاجویانوکارمناداناداریباا


روناادهایساااهمانیدردانشااگا ،آمااوه دانشااجویان(بااهویژ درابتاادایورودبااهدانشااگا )و
کارمندانباشیو هایجذابوساد برایتساهیلاساتفاد اهامکانااتاداری،باهویژ درفضاای
باهویژ 
مجاهی،بههودوضعیتتغذیهخوابگا ها،توجهبهامکاناتفرهنگیوتفریحیخوابگا ها( 
باهویژ در
تقویتوتجهیزکتابخانهخوابگاا ،برناماههایمشااور وتقویاتامکانااتورهشای) 
خوابگا هایدختران،رفعمشکلتأسیساتیخوابگا ها.
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ومطالعاتفرهنگیوهارتعلوم،تحقیقاتوفناوری.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

66

دوره دهم
شماره 2
تابستان 6931

سروستانی،رحمتالله(.)6983آسیبشناسی و نیازسنجی زندای دانشجویی در ایران.تهران:وهارتعلوم،


صدیق
تحقیقاتوفناوری.
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تهران:پژوهشکد مطالعاتفرهنگیواجتماعیوهارتعلوم،تحقیقاتوفناوری.
هیساتجهاندانشاجویان:باهساوی نادگانگیمطالعاهماوردیدانشاگا صانعتی

مرشدی،ابوالفضل(.)6981
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هابرماس،یورگن(.)6988داراونی ساختاری حوزه ع ومی؛ کاوشی در بگا جامعگه بگوریوایی(متارجم:جمااو
محمدی).تهران:نشرافکار.
هیستجهانونظامنقادیمفهومکارکردگرایاناهعقال(جلاددوم؛
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