
Journal of Iran Cultural Research, 10(2), 56-88, Summer 2017 

 
 

 

 



 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

http://www.ijcr.ir/


 

 

 

Iran Cultural Research  

Vol. 10 
No. 2 

Summer 2017 

 



 

 

Abstract 

 

 

Iran Cultural Research  



 

 

 

Iran Cultural Research  

Vol. 10 
No. 2 

Summer 2017 

 

Bibliography 

  

    

 

 



 

 
 

 

     

 

   

 

َ

     

 

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=8926
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=8926
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=8926
https://books.google.com/books?id=1GkxBwAAQBAJ&dq=Hanna,+Esm%C3%A9e+Sin%C3%A9ad+(2014)+Student+Power!+The+Radical+Days+of+the+English+Universities,+Cambridge:+Cambridge+Scholars+Publishing.&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com/books?id=1GkxBwAAQBAJ&dq=Hanna,+Esm%C3%A9e+Sin%C3%A9ad+(2014)+Student+Power!+The+Radical+Days+of+the+English+Universities,+Cambridge:+Cambridge+Scholars+Publishing.&source=gbs_navlinks_s
http://www.iscs.ac.ir/
http://www.iscs.ac.ir/
http://www.iscs.ac.ir/
http://www.iscs.ac.ir/
https://books.google.com/books/about/Encounters.html?id=jZxZAAAACAAJ
https://books.google.com/books/about/Encounters.html?id=jZxZAAAACAAJ
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=730052&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=730052&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=730052&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2700320&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2700320&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://philpapers.org/rec/HOLJHC-3
https://ijsp.ut.ac.ir/article_21905.html
https://ijsp.ut.ac.ir/article_21905.html
https://ijsp.ut.ac.ir/article_21905.html
https://ijsp.ut.ac.ir/article_21905.html
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=878386&l=en
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=878386&l=en
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=878386&l=en
https://www.srttu.edu/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C-%D8%AA/
https://www.srttu.edu/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C-%D8%AA/
https://www.srttu.edu/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C-%D8%AA/
https://www.msrt.ir/fa
https://www.msrt.ir/fa
https://www.msrt.ir/fa
http://www.ibna.ir/fa/doc/book/248271/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D8%A7%25
http://www.ibna.ir/fa/doc/book/248271/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D8%A7%25
http://www.ibna.ir/fa/doc/book/248271/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D8%A7%25
http://www.ibna.ir/fa/doc/book/248271/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D8%A7%25
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4497108&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4497108&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4497108&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.amazon.com/Blackwell-Companion-Social-Movements/dp/1405175613
https://www.amazon.com/Blackwell-Companion-Social-Movements/dp/1405175613
https://philpapers.org/rec/THOHAG


  0935 تابستان ،56-88 ،(2)01 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه

.دانشاگا عماومیحاوه دراداریفضاایمورددردانشجویاننگرشیوضعیتمطالعه(.6931)سیدمهدیفرد،اعتمادی
 :jicr.2017.972.1805 doi/16.10.22631-88،(2)61،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه

2118-6881:شاپا  

دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز.اخذشد استگاناهنویسند«تحقیقاتفرهنگیایران»حقانتشاراینمقالهدرفصلنامه/نویسندگان
 )( .هاداستآ 

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

 

  فرد سیدمهدی اعتمادی
 13/21/1931: ؛       پذیرش11/11/1931: دریافت

 
 چکیده

عنواننخستینفضاییکاهبهااطورخاصطورعام،وفضایاداریآن،بهباتوجهبهاهمیتفضایدانشگا به
دانشاجویاندرمقالهحاضر،نگار اادانشجویاناههمانورودتاپایانتحصیالتخودباآنسروکاردارند

کیفیاتنگار دانشاجویانباهفضااهایاداریدرحاوه عماومی.دراینهمینهبررسیشاد اسات
هایاصلیموردبررسیمقالههایمشترکمیاندانشجویان،بحثهایذهنیومقولهدانشگا ،وهمینه

ایاندر.هایفاردیوگروهایاساترو پژوهشحاضر،کیفیوابزاراصلیآن،مصااحهه.هستند
هایتهران،شهیدبهشتی،عالمهطهاطهایی،مصاحههبافعاالنودانشجویاندانشگا 81راستا،بیشاه

هایفضایاداریدراینپژوهشعهارتندشاخص.صنعتیشریف،خوارهمیوالزهراانجامشد است
ناینفضاایی،کاهرضایتاهفضایاداری،اموررفاهیدانشجویان،ووضعیتانتقادیدربرابار :اه

ها،بهمسائلتحقیقبندیوارجاعبهنگر دانشجویاندرمورداینشاخصتال شد استبادسته
مشکالتوموانعموجوددرفضایاداریدانشگا وراهکارهایدانشاجویانبارایرفاع.پاسخگوییم

.هایموردبررسیمقالهبود استهانیزاهجملهموضوعآن
.جهاندانشگا ،فضایاداری،فعالیتدانشجوییوررفاهی،حوه عمومی،هیستام:ها کلیدواژه

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

عماومیحوه دراداریفضایمورددردانشجویاننگرشیوضعیتمطالعه»عنوانباپژوهشیطرحاهبرگرفتهمقاله،این*
.استشد انجامفناوریوتحقیقاتعلوم،وهارتاجتماعیافرهنگیمطالعاتپژوهشکد سفار بهکهاست«دانشگا 

.ایرانتهران،تهران،دانشگا اجتماعی،علومدانشکد شناسی،جامعهاستادیار. 
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 مقدمه
ویژ درسطوحعالی،جایگاهیبارایتحقاقهایآموهشی،بهموقعیتذهنیتکنشگرانحاضردر

هایاتخاذشاد ،ها،ارهیابیموفقیاتسیاساتاهدافکالندانشگاهیاستکهبدونتوجهبهآن
هاایشناسایفضاایدانشاگا ،رو هایمعاصاردرحاوه جامعهدرپژوهش.پذیرنیستامکان

وفباهمشااهد ورصادوضاعیتنگرشایورفتااریایموقاتومعطاگونهمداخالتی،بیشتربه
ایکهدانشاجویاندرفضاایرو،مشکالتویژ هایمختلفاست؛اهایندانشجویاندرموقعیت

هایکماینامههااوپرساشهاااهطریاقپیمایشروهساتندوبررسایآنهااروباهدانشگا بااآن
نگریدرحاوه واقاع.یهساتندبررساهاایکیفایعمیاق،قابلکمکرو پذیرنیست،باهامکان

هایشخصای،باهعماقکندکهتال کنیم،فارغاهرویکردهایاسالیقهگذاریاقتضامیسیاست
هاوعوامالگونااگونیراکاههایااهمیناهنگرشیدانشجویاندرابعادمختلفپیبرد وسااهوکار

بارارهیاابیروشامندجاه،عالو توانندبر نینسطحیتأثیرگذارباشند،شناساییکنیمودرنتیمی
.تریرانیزارائهدهیمهایمناسببینیروندآیند ،راههردهاوسیاستپیامدهاوپیش

کنناد،فضاایادارینخستینفضاییکهدانشجویاندرحوه عمومیدانشگا درآنحضورپیدامی
ا.است انخساتینفضاهایدانشگاهیپیشاهورودبهسایرآنانبرایرسمیتبخشیدنبهحضورخود

دانشاجویانهمننایندرطاوودور حضاوردر.کننادرویاروییخویشرادرفضایاداریتجرباهمی
شان،اقاداماتهایگوناگونتحصیلیدانشگا ،پیوستهبافضایاداریدرتماسهستندتابتواننددردور 

نگرشایکاهباارویااروییابتادایی.دهنادالهمرابرایانجامامورمختلفیارفاعمشکالتشاانانجاام
ایاساتکاهبارگیرد،اهجملهابعادساهند هاشکلمیدانشجویان،درموردفضایدانشگا درذهنآن

اعماهآموهشی،پژوهشی،فرهنگی،سیاسی)هادرسایرفضاهایغیراداریدردانشگا ذهنیتورفتارآن
وپژوهش،رکناصلیدانشگا است،امادراینمیدان،نیروهایاگر هآموه .نیزتأثیرگذاراست...(و

هااومنظورفهموضعیتکاالندانشاگا ،الهماساتوضاعیتآن ندگانهومؤثریحضوردارندکهبه
توانادفضایاداریاهجمله نینفضاهاییاساتکاهمی.نگر دانشجویاندرموردشانبررسیشود

اردانشاجویاندرساایرفضااهایموجاوددرمیاداندانشاگا شاود؛گیرینگر ورفتساهشکلهمینه
رو،بررسیوضعیتنگرشیدانشجویاندربار فضایاداری،اهمیتوضرورتداردوهدفمقالهاهاین

اصلیپژوهشحاضرباهدوبخاشکلایبرایناساس،پرسش.حاضرنیزمعطوفبههمینجنههاست
هایباتأکیدبردانشگا )هایدولتیدانشجویانمشغووبهتحصیلدردانشگا نگر .6:شودتقسیممی

هایمشاترکیمیاانهایذهنیومقولاه ههمینه.2درموردفضایاداری گونهاست؟(واقعدرتهران
 هایمختلفاهمسائلومشکالتمربوطبهفضایاداریدانشگا وجوددارد؟دانشجویاندانشگا 
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فردذهنایمربوطبهفهمتوصیفیوضعیتنگرشیدرابعادکیفیومنحصاربهپرسشنخست،
تعمیمبهها،قابلاگر هایننگر .دانشجویاندرموردمسائلجاریفضایاداریدانشگا است

هاییرایافتکاهنشاانگرمساائلخااصهاهمینهتواندرآنکلفضایدانشجویینیستند،امامی
بحاثتفصایلیدرباار .اهدانشجویانفعااودربدناهدانشاگاهیاساتذهنیونگرشیگروهی

فضاهایمختلفدانشگاهی،همینهرابرایکشفنقاطمشاترکمیااننگار دانشاجویانفاراهم
هااایهااایگرو هایمشااترکمیاااننگر درپرسااشدوم،درپاایاسااتخراهمقولااه.کناادمی

.ها،هستیمیمختلفآنهایدانشگاهشوند دانشجو،باوجودهمینهمصاحهه


 پیشینه پژوهش. 1
هاینگرشی،امریرایجدرهایپانلیکیفیدرحوه دانشگا ،برایاستخراهمقولهانجامپژوهش

کندکهمقهولیتیااینکار،مراکزآموهشییادرمانیراقادرمی.هایتربیتیوپرستاریاسترشته
تدریجدرفضاهاییادشد ریشهدارد،شناساییکنندوبهفقدانآنراکهدرذهنیتکنشگراندرگیر

گونهاین.ایمعطوفبههمینۀعملکنشگران،بههودوضعیترارقمبزنندباانجاماقداماتمداخله
تعمیمهایبسیارکمتریدارندوالهتهقابالهایپانلیکمی،هزینههادرمقایسهباپیمایشپژوهش

ها،دستیابیباهگونهپیمایشهابااینطالعهنیستند،اماتفاوتدیگرآنبهکلجمعیتآماریموردم
هاایکارگیریرو دستیابینیستندوتنهابهنامهقابلاطالعاتیاستکهدرشرایطعادیباپرسش

.توانندتاحدیپژوهشگررابهابعادنگرشیخاص،نزدیککنندکیفیدقیقمی
«سایمایهنادگیدانشاجویی»سنجیورفتارسنجی،طرحملایهایطولینگر اهجملهپیمایش

6936و6938هایاستکهساهماناموردانشجویانوهارتعلوم،تحقیقاتوفنااوریدرطاووسااو
اهدافاصلیاینطرح،نخست،بررسیسالمتروانیوجسامانیدانشاجویان.آنراانجامداد است

هایوسپس،شناساییابعادمختلافساالمتونیازآسایبهایدولتی،مشغووبهتحصیلدردانشگا 
دربردارناد 6938نمونهآماریاینطرحدرساو.روانی،اجتماعیورفتارهایپرخطردراینفضااست

نفاراه81111شاامل6936دانشگا ،ودرساو16نفراهدانشجویانمشغووبهتحصیلدر99111
یکایاهاهادافمجریاانطارح،.دانشگا کشاورباود اسات236دانشجویانمشغووبهتحصیلدر

ترینمتغیرهاایمادنظرآندستیابیبهمقیاسیملیبرایسنجشسیمایهندگیدانشجویاناستومهم
مندی،سالمتروان،نگر مذههی،هویاتملای،حمایاتاجتمااعی،نگرانای،رضاایت:عهارتنداه

ایجنسایپرخطار،اهدواهورابطاهبااجانسوضعیتتحصایلیوآموهشای،ساهکهنادگی،رفتارها
اهجملاهمزایاایایانطارح،.مخالف،گرایشبهخودکشی،خشونت،رانندگیپرخطرومصرفماواد
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صاورتمساتقلفاراهمکارد هارابهسطحفراگیریآناستکهامکانبررسیابعادمختلفدردانشگا 
آمد دساتهایبهو،مقایساهمیااننتیجاههمننینطولیبودنوانجامپژوهشدرطوو ندسا.است

هاییکایاهمحادودیت.پذیرکارد اساتبرایبررسیوضعیتنگرشیورفتاریدانشجویانراامکان
شناختیدرحوه سالمتدانشاجوییاساتکاهگااهیطرحیادشد ،توجهبیشاهحدآنبهابعادروان

.د استرنگکرهایاجتماعیوفرهنگیراکمنقشمؤثرمؤلفه
سنجیوارهیابیرفتااردانشاجویی،پیمایشایبااعناوانپژوهشطولیدیگردرحوه نگر 

آن6981هاد وفاطمهجواهریدرساواستکهسیدحسینسراه«هاورفتاردانشجویاننگر »
گاهیهدفاهانجاماینطرح،شناسایینگر .اندرااجراکرد   هایدانشجویانباودها،رفتاروآ

نفر اهدانشجویاندختروپسردرنیمساواووسااو6622ومرحلهابتداییآنبراساسیکنمونه
دانشگا هیرپوششوهارتعلوم،تحقیقاتوفنااوریاجاراشاد 21در6981-6986تحصیلی

تهران،شهیدبهشتی،امیرکهیار،صانعتیشاریف،:هایموجوددرنمونه،عهارتنداهدانشگا .است
هرا،علموصنعت،تربیتمعلم،اراک،اردبیل،ارومیه،صنعتیاصفهان،اهواه،تربیاتمعلامالز

شاد درایانهاایگردآوریداد .هاهدان،شیراه،کرمان،کرمانشا ،مشهدوهمدانتهریز،رشت،
آمد اهمطالعاتپانلیکمیدرهمینهفضایدانشجوییدستپیمایش،نخستینحلقهاطالعاتبه

هایپیمایشیادشد ،تعدادنمونهمحدودآناستکهمانعتعمیمنتاایجیکیاهمحدودیت.تاس
تواننتایجکلیدربار سیمایدانشاجویانرااهشودوتنهامیصورتمستقلدرهردانشگا میبه

.دستآوردآنبه
هااورفتاارگر ن»هاد ،فاطمهجواهریوایرهفیضی،مرحلهدومپیمایشطاولیسیدحسینسراه
-6938هایرادرسااو«هایدولتیهیرپوششوهارتعلوم،تحقیقااتوفنااوریدانشجویاندانشگا 

هایمختلفهستندکاهدرجمعیتآماریاینپژوهش،تمامدانشجویاندرمقطع.انداجراکرد 6939
ری،مشاغووتحصایلدانشگا هیرپوششوهارتعلوم،تحقیقااتوفنااو81ساوتحصیلییادشد در

درنهایات،.مورد،متعلقبهسایرشاهرهاباود اسات18هادرشهرتهرانومورداهدانشگا 62.اندبود 
اهجملهمزایاای.ایانتخابشد استگیریخوشهصورتنمونههابهنفر اهدانشگا 6611حجمنمونه

ایورابطاهسیاساییانه،انارییهساتهمانندتحوالتسیاسیخاورم)هاییاینپژوهشتوجهبهموضوع
همنناینبرخایاه.روباود اساتاستکهدرطوویکدهۀگذشتهجامعهایرانباآنروبه(باکشورها
منظوررصادابعاادنگرشایوها،دقتوبسطبیشترییافتهکهطهعًاامکاناتتحلیلیبیشتریبهشاخص

هایاینپژوهش،همنونموهنخساتآن،هجملهکاستیا.دهدرفتاریدانشجویانرادراختیارقرارمی
مهناقراردادنفرمووکوکرانبرایبرآوردجمعیاتنموناۀ.محدودیتیاستکهدرتعدادنمونهوجوددارد
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کند؛اهجملاهاینکاهایانآماار دربرابارافازایشهاییایجادمیمطلوب،درسنجشنهایی،محدودیت
.کافیبرخوردارنیستمیزانجمعیتآماریاهحساسیت

فضاایدانشاگا ،»،پژوهشدیگاریرابااعناوان6981محمدجوادغالمرضاکاشینیزدرساو
بارایپژوهشاکد مطالعااتفرهنگایو«هایهویتیدرهنادگیدانشاجویانورهیوناساه سیاست

بخشتاینپژوهشگر،سهالگویهویا.اجتماعیوهارتعلوم،تحقیقاتوفناوریانجامداد است
فرضگرفتاهودرفضایدانشگاهیایران،شاملهویتعلمی،هویتسیاسی،وهویتدینیراپیش

دهادکاههایاینپژوهشنشانمییافته.هادرفضایدانشگاهیرابررسیکرد استنسهتمیانآن
ضاعیت،دراینو.گیرددانشگا ،فضاییاستکهدانشجودرمعرضباهتعریفهویتیدرآنقرارمی

نتیجاه.شاودهایتاه مییابدومستعدپذیر هویتشد میدانشجوهویتپیشینخودراتضعیف
هایهاویتیبارایدانشاجویانیپژوهش،حاکیاهآناستکهبیشاهباهتعریفهویتی،سرگشتگی

اهباههمایندلیال،بسایاری.آیادوجودمیکهبهکانونگرمتعامالتدانشجویینزدیکهستند،باه
یکایاه.هایپایانیدانشگا ،احساسسرخوردگیدارنددرمیانپسران،درساوویژ دانشجویان،به

تفصایلدرباار هر نادایانپژوهشاگربه.شناسایآناساتهایاینپژوهش،ابهاامدررو ابهام
هایشارطهایمختلف،توضیحاتیارائهکرد است،امااهجملههادرفصلهاونسهتمیانآنمقوله

گیرینظارییااهدفمنادشناختیوکیفیاتنموناهالهمبرایتأمیناعتهارتحقیق،توضیحابعادرو 
.درپژوهشکیفیاست کیفیومنابعتأمیناعتهار

شناسایونیاهسانجیآسیب»سروساتانیبااعناواناللاهصدیقپژوهشدیگریتوسطرحمت
هااولویتها،نیاهها،ترینآسیب،باهدفبررسیمهم6983درساو«هندگیدانشجوییدرایران

رو .وراهکارهایهندگیدانشجوییدرسهدانشگا تهران،الزهراوماهندرانانجاامشاد اسات
پیمایشاساتونتاایجآن،حااکیاهنارضاایتیدانشاجویاناهخادماترفااهیواینپژوهش،

رضایتباالتردانشجویاناهاموریمانندسطحعلمیاستادانوخدماتاینترنتوکتابخانهاست
بادرنظرگرفتننتایجپژوهشدربار رضاایتاه.طورمستقیمباتحصیلآناندرارتهاطاستکهبه

کهبهمساائلدرسایورسدفضایدانشگاهیماتاجایینظرمیها،بهاتخوابگا خدماتوامکان
دهد،امابهمواردیمانندکیفیتهندگی،تفریحوتحصیلیمربوطاست،خدماتمناسهیارائهمی

اگرناامیدیومشاکالتروحایدانشاجویانرادرکناارنارضاایتی.کندسرگرمی،کمترتوجهمی
تفریحیواردوهاقراردهیم،ضعفنهادهایفرهنگیدانشگا درایجادنشااطوهااهامکاناتآن

براساسنتایجاینپژوهش،تنهاخروجای.شودشادابیدرفضایخوابگا ودانشگا ،مشخصمی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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.آموختگانیسرخورد اساتعنوانمکانیبرایتحصیل،دانشبعدیبهدانشگا ،صرفًابهنگا تک
هایهایابراهشد اهعملکردمساووالنواعتقاادباهناکارامادیتشاکلضایتیاگرحجمباالینار

قادرتیوعادمدانشجوییمانندشورایصنفیرانیزدرکناراینمساولهقاراردهایم،احسااسبی
.هااضافهکنیمآموختگاندانشگا هایدانشتأثیرگذاریرانیزبایدبهویژگی

 
 چارچوب نظری. 2

تادریجشاد میاانمناابعقادرتاساتکاهبهایاهرواباطمتراکملیدپینید فضایاجتماعی،تو
یابناادکااهگاااهیکناادوکنشااگراندرآننظاامخاصاایمیمراتبخاصاایراایجااادمیسلسااله
راحتیایکاهباهیافتاههااینظمکناد؛نابهنجاریهاایجاادمیهاینابهنجاریرابرایآنوضعیت

لیلفضا،تحلیلنظامیادشاد میاانرواباطوکشافالگاویمیاانتح.هارهاشدتواناهآننمی
قواعادخودمختاار،منطاق.شاودهانیزمساتقلمیتدریجاهاراد آنکنشگرانآنفضااستکهبه

فضاایدانشاگاهی،.کننادهایبعادیکنشاگریعاامالنمیادانراتعیاینمیاصلیفضاوهمینه
بایکدیگر،وبااستادانوکارمنداندرایانفضااهاهایمتقابلدانشجویاندرعمل،براساسکنش

هایجدیاد،برمحیطعلمی،محیطیبرایتجربهبرایدانشجویان،دانشگا عالو .گیردشکلمی
(.6983،618مرشدی،)شاناستهایارتهاطیومدیریتیاهجملهتقویتتوانمندی

هایپایشاهانقاالبگر هبهدهاههایدانشجوییدرفضایدانشگا انقشوجایگا فعالیت
هاایدانشاجویی،امکااناساتقالو ناینگردد،امااسانگینیفضاایسیاسایبارفعالیتباهمی

اداماه6981هاایدانشاجوییتااسااورشادفعالیتروندروبه.هاگرفتهبودهاییرااهآنفعالیت
هااافازایشطحفعالیتهر نادسا.بهکمترینمیزانرساید6981اینرونددراواخردهه.داشت

هااشادتدریجدرایندهه،عواملاجتماعیفراوانی،سهبکاهشمیزانوکیفیاتآنیافت،امابه
گر هحوه فعالیتدانشجویان،ابعاادوسایععلمای،فرهنگای،(.66-6981،61پور،جالیی)

گهاوراههردسیاسیواجتماعیدارد،امامدونبودنآن،دارایتاکتیک مادتواهاناۀکوتا هاایآ
بلندمدتاستونسهتآنباجامعۀبیروناهدانشگا ،آنرااهفعالیتِصرفتعدادیدانشاجودر

اهپیامدهایفعالیاتدر ناینوضاعیتی،شاکل(.2168،22حنا،)بردمحیطدانشگا فراترمی
گارماجتمااعیهایبخشعمد تجربه.گرفتنهویتمتمایزیبرایافرادحاضردرآنفضااست

هاادردلیلفعالیتدر نینشرایطیاستکهبرهندگیتخصصایورسامیآندانشجویاننیزبه
(.911-2118،913وهمکاران، اسنو)هایپساهدانشجویینیزتأثیرگذاراستدور 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ویژ درمیااناقشااراهنظرهابرماس،حوه عمومی،وضعیتیاستکهدرآنامکااننقاد،باه
هایفرهنگایوهناریشاکلهاایاامجلاهاهدولتدرفضاهایعماومیاهجملاهانجمنمستقل

هابرمااس،)هاایروشانفکران،هنرمنادانونخهگااناساتاهجملهاینفضااها،پاتو .گیردمی
رو،بخشمهمیاهحاوه عماومینازدهابرمااس،باهوضاعیتفضاای؛اهاین(6988،11-68

تادریجیحاوه عماومی،مساائلآننیازتغییارکارد وبااتکاوین.شاودروشنفکریمربوطمی
هایمعاصار،باهویدرتوضیح نینتغییراتایدردهاه.هایمتفاوتیدرآنشکلگرفتظرفیت
هایاعتراضایظرفیت(.2161،69، توماسن)کندهایدانشجوییاشار میهاوجنهشاعتراض

ظریهکنشارتهااطیاوجایگااهیحیااتیداردبخش،درنهایانتقادیرهاییوامکانایجادهمینه
هاایدانشاجوییونقاشهابرماسدرتحلیالجایگاا فعالیت(.118-6932،186هابرماس،)

کیادمیآن مقاوماتغیرخشانوپیااپیایان.6:کنادهادرنسهتباحوه عمومی،برسهنکتاهتأ
ماهیات.2رافاراهمکناد؛توانادهمیناۀتغییاراتاصاالحیماداوموتادریجیهاکاهمیفعالیت
.شاودیافتۀدانشاجوییباهنقادهاینماادیندرفرهناگعماومینزدیاکمیهایساهمانفعالیت

وکنناد؛ایاستکهدانشجویاندردانشگا کسبمیدلیلسرمایهفرهنگیاحتمااًلایننزدیکیبه
هاارابااتوجاهعتراضآندلیلتعلقعمد دانشجویانبهگرو سنیجوان،شیو اهمینۀنسلیبه.9

(.2169،68، هوالب)دهدایکهمتفاوتاهنسلوالدیناست،سامانمیهایتاه بهتکنیک
برمکانباشد،برفضایارتهاطیاستواراستکهدراهاینمنظر،حوه عمومیبیشاهآنکهمهتنی

حاضاردرمیادانعمالاجتمااعی،هایمیاانقادرتهاییبرایبرقراریتعامالوتعاادوآوآناید 
ها،شرایطارتهاطینابیاستکهمعمواًلدرهیچمصاداقیآومنظوراهاید .شودفرضگرفتهمیپیش

توانادایاساتکاهمیهایحاداقلیمنظوراهاینبحث،ضرورت.شودصورتخالصیافتنمیبه
 هدردانشاگا و اهدر)وه عمومیاصووالهمبرایدوامح.همینۀبقایحوه عمومیرافراهمکند

افرادبهشیو عقالنایباهبحاثوتهاادونظار:اصلعقالنیت.6:عهارتنداه(عرصۀعمومیاجتماع
قدرت:گریرسمیاصلعدممداخله.9دستآید؛درنهایت،توافقیبه:اصلهدفمندی.2بپرداهند؛

تهعیضیمیاناعضانهاشدوتمامافاراد:ابریاصلبر.8هانداشتهباشد؛رسمی،دخالتیدراینبحث
توانبحثکرددربار هرموضوعیمی:اصلآهادی.6هاشرکتکنند؛ایبرابردربحثگونهبتوانندبه

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

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

61 
 دهمدوره 

 2شماره 
 6931 تابستان

گا باشند؛هااهدستاوردهاوروندبحثبحثبهاطالعتماماعضارساند شودتاهمۀآن اصل.1هاآ
باهگشتاست،هیراهمیشهباببحثهموار باهوموضوعاتموردبحث،هموار قابل:خطاپذیربودن

 (.6989،16آهادارمکیوامامی،)کهخطاییرخداد باشدایناحتماووجوددارد

نخستینسطحاهحاوه عماومیدرآناساتکاهدانشاجویاناهها،فضایاداریدردانشگا 
هاباآنسروکاردارندوتاآخرینلحظهنیازایانارتهااطاداماههمانورودوپیشاهتشکیلکالس

دانشجویان،اعضایهیوات:شگا ،عامالناصلیعهارتنداهدرفضایاداریدرمیداندان.یابدمی
ایاهمناافعرادنهااواینساهدساته،هریاکشاهکه.کارکنان/استادان،مدیرانوکارمندان/علمی

الهتهنفععمومینیزدرمیاناستکه.هایدیگردرتضاداستکنندکهگاهینیزبامنافعگرو می
هااالهماساتکاههمگایدرپایتحقاقآنمنافعهریکاهاینگرو منظوربهحداکثررساندنبه

رو،کنشگراناصلیدررقابتیهمرا بااشتراکمنفعتیعام،درپیتحققمنافعخاصباشند؛اهاین
کنادکاهخاود،عامالهمینامر،گاهیتضادهاییرامیاناینسهگرو ایجادمی.خودنیزهستند

دلیلتضاادمناافعیکاهبااگاهیدانشجویانبه.هااستهاینگرو ایجادوحدتدرمیانهریکا
هاابیشاترتقویاتگروهایآنیابندواعتمااددروناستادانیاکارمنداندارند،وحدتبیشتریمی

یافته،بارایرونادکاالننظاامدانشاگا مفیادشود،امابایدتوجهداشتکهاینوحدتفزونیمی
تاکعناصاراصالیوگیارد،اهتکتادریجدرفضااشاکلمیکهبهشهکهمنافعوروابطی.نیست

هااییابادوساایرافارادیراکاهحتایممکاناساتانگیز گانۀیادشد استقالومیکنشگرانسه
بارایاناسااس،نیروهاای.کنند،دربربگیاردهایپیشاهخوددنهاومیمتفاوتیرانسهتبهدور 

کیفیترویاروییدانشجویاندراینفضااباا.کننددامیاجتماعیضمنی،عملکردغیرشخصیپی
ساهرفتارهاایشود،همینهلحاظنگرشیبرایآنانایجادمیدوگرو اصلیدیگرومشکالتیکهبه

.هادرسایرفضاهایموجوددرمیداندانشگا استدیگرآن


 شناسی روش. 3
 هایپاژوهشحاضار،مصااحههباهپرساشگوییمنظورپاسخترینابزارگردآوریاطالعاتبهمهم

اینابزار،دربرگیرناد دوشایو عماد اساتکاههریایدارایساهمیاساسایدرگاردآوری.است
. «هاایکاانونیگرو »و «عمقایهایمصاحهه»:ایندوبخشعهارتنداه.هایپژوهشهستندداد 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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بااتوجاهباه.توساطاطرافیااناساتهاتفاوتمیانایندوبخش،درتضاربآراءوکنترودیدگا 
هایدارایمنظوردستیابیبهنمونهها،بهها،شوراهاوکانونمشارکتفعاودانشجویانعضوتشکل

هااهاینخساتیناهمیاانآنبیشترینوبهتریناطالعاتاهوضاعیتفضاایدانشاجویی،نموناه
اناد،هاییادشد نهود کهعضوتشکلاینامرامکاندستیابیبهسایردانشجویان.اندبرگزید شد 

گیریاولیاهاندرافراهمکرد است؛بنابراین،منطقنمونهتوجهیداشتهامافعالیتواطالعاتقابل
هاامکااندلیلعضاویتدرتشاکلبراساسحساسیتنظریدرمورددانشجویانفعالیبودکهبه

شااخصمناساهیبارایکشافنگار بدناهتوانناداندومیتجربۀفعالیتدانشاجوییراداشاته
هایدولتایدرشاهرتهارانباود هایپژوهشحاضرمحدودبهدانشاگا نمونه.دانشجوییباشند

هایتهاران،شاهیدبهشاتی،نمونهاهمیاندانشجویانمردوهن،دردانشاگا 89درنهایت،.است
منظوربررسایوضاعیتباه.دانعالمهطهاطهایی،خوارهمی،صنعتیشریفوالزهراانتخابشد 

نگرشیدانشجویاندرموردفضایاداریدرحوه عمومیدانشگا ،سهشاخصاصلی،سانجش
شاملکیفیترفتاربدنهاداریدانشگا )رضایتاهفضایاداری.6:وارهیابیشدندکهعهارتنداه

لوضاعیتغاذاخوریوشام)اموررفاهیدانشجویان.2؛(ومیزانکارامدینظاماداریدانشگا 
شاملمیزانتوجهبهانتقادهاایدانشاجویان)وضعیتانتقادیدرفضایدانشگاهی.9؛(خوابگا 

(.هایمختلفاداریومیزانتوجهبهمشکالتموجوددربدنهاداریدربخش
 

 نگرش دانشجویان دربارۀ رفتار بدنه اداری و کارآمدی فضای اداری. 4
کاهدانشاجوییهنگامی.یاندرفضایدانشگا بامحیطاداریآناساتنخستینرویاروییدانشجو

اینامار،نخساتین.شود،بابخشاداریوکارمندانآنسروکارداردنویسیوارددانشگا میبراینام
هاایبعادیباافضاایآموهشای،سااهرویاروییتوانادهمینهدهادومیذهنیتدانشجوراشکلمی

تارینمشاکالتاهمنظاردانشاجویان،دراینمقالهضمنبررسایمهم.شدبا...فرهنگی،سیاسیو
درایانراساتا،ابتادارفتااربدناۀاداریدانشاگا راباا.ترینراهکارهایآننیزبیانشاد اساتمهم

ایمکهنظممشخصایبارآنحااکمنیساتوباههمایندلیال،بسایاریاهدانشجویانبررسیکرد 
درمیاان.ناخوشایندیاهفضاایاداریوشایو رفتاارکارمناداندارنادشوندگان،خاطراتمصاحهه

هایآموهشیودانشجویی،عمد روشدنبیشتردانشجویانبابخشدلیلروبههایمختلفبهبخش
دلیلضعفآننیست،بلکهنشاانگراهمیاتآنهامربوطبهایندوبخشاستکهلزومًابهنارضایتی

نویساینخستینرویاروییدانشجویانباکارمندانفضایاداری،باراینام.برایرفعمشکالتاست
تواندبهافزایشرضایتمندیعماومیآمیزمیتسهیلاموردراینهمینهورفتاراحترام.گیردصورتمی
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یکایاهفعااالن.دانشجویاندرطووهیستعلمیواجتماعیدرفضاایدانشاگا نیازکماککناد
گوناهمداوطالیالمپیاداست،اهتجربهتلخخودهنگامورودباهدانشاگا ،ایندانشجوییکهدارای

گفتندشماتاکارتات.همهراگذاشتمهیرآفتاب.حتینگذاشتندوسایلمرابیاورمداخل»:کردیادمی
خاواهمخواهمتوضیحبدهمکهمانهمایناالنمیحاالهر یمی.امکانشنیستصادرنشد 

هایبعادیتواندذهنیتدانشجودرمواجههاینتجربۀتلخمی.«قهوونکردندموبرگردمنامکنثهت
شوندگان،بهاینامرانتقادهایگروهی،تعدادهیادیاهمصاحههدریکیاهمصاحهه.رانیزتعیینکند

نتعریفنشاد هاوظایفشونظرمن،خیلیوقتبه»:هادراینمورد نینبیانکردیکیاهآن.داشتند
غالهاًا.«جایدیگارگهبرویکرویآنجامیمی.گه،اتا کناریرویتوایناتا میمثاًلمی.درست

.ترینبخشرویاروییافارادباایاکفضاایاجتمااعیاساتذهنیتاولیهدربرخوردنخست،مهم
احترامدردانشاجویانممکناسترفتارکارمندان،غیرقانونینهاشد،اماالهماستهمرا بااحساس

هایخاودیکیاهفعاالنشورایصنفیدردانشگا دراینهمینهدربار تجرباه.شدگانباشدوپذیرفته
:ودوستانش نینگفت

هایماکنند؛مثاًلبنهخیلیراحتتوهینمیکارمندانیک یزدیگرهمایناستکه
رفتهبودندبرایشورایصنفیصحهتکنند،اوگفتهبودشمادوتادختروپسر هنسهتی
باهمداریدکهاینجاآمدیدباهمدیگر؛برویددرستانرابخوانید؛ همعنیدارددانشاجو

رودآنجااکننادهارکسمایرمیتوهمتوطوههمدارند؛فکا...بخواهداینکارهارابکند
.خواهداذیتشانکندحتمًامی

ایمشاترکساهبگالیاهدانشاجویانشاد باود،رفتاارگونههابهآننهدربسیاریاهمصاحهه
ایراتواناد ناینرویااروییمفهاومیکاهمی.هابودکارمندانباآن«اهباالبهپاییِن»نامناسبو

پرداهمکتابکانش،نظریاه اروینگ  اگاف  استکاه« نقشفاصلۀ»بهترتوجیهکند،اصطالح
شودکهکنشگران،اهنقشایایناصطالحبهموقعیتیاطال می.متقابلنمادین،مطرحکرد است

درایانشارایط،.پندارنادهستندیاآنرادونشأنخاودمیهاواگذارشد است،ناراضیکهبهآن
دهند،هیراخودرادرجایگاهیفراتاراهآنناهد راانجاممیافرادباسرخوردگی،وظایفواگذارش

دراینشرایط،میانواقعیتعینیوآرمانذهنایکنشاگردرفضاا،فاصاله.کنندهستند،تلقیمی
(.36-6312،31گافمن،)شودهیادیایجادمی

جویانیکهاهوجهۀدلیلرویاروییدائمیبااستادانودانشکارمنداناداریدرفضایدانشگا ،به
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هاایمختلافراتشاکیلاجتماعینسهتًابااالتریبرخوردارنادوبدناهنخهگاانوکارشناساانحوه 
کارمنادان،.کنندتاکارمنداناداریدرفضاهایغیردانشاگاهیدهند،احساسفاصلهبیشتریمیمی

تواننادرفتااریها،نمیندلیلفرادستبودنقدرتآدررویاروییبااستادانواعضایهیوتعلمیبه
بااستادانداشتهباشند،امادانشجویاندرایانهمیناه،امکاانباروه«اهباالبهپایین»جویانهوبرتری

اینوضعیت،درشرایطیکههنجارهایمرسوموشافافیوجاودنادارد،.کننداینفاصلهرافراهممی
فقدانامکاناتاداری،مدنظرآنهااست،مخادو آننهبیشاه.یابدآفرینبروهمیایمشکلگونهبه

یکاایاهدانشااجویانمقطااع.عنواندانشااجویانیااکرشااتهتخصصاایاسااتشاادناحترامشااانبااه
:لیسانساهتجربۀرویاروییخودباکارمنداناداری نینگالیهکرد استفو 

شاأناستاد،شاأنخااصدارد،کارمناد،.خوبنیستکارمندانبرخوردهایاخالقی
شاود،بادونشود،بهحراساتمعرفایمیخاصدارد،ولیدانشجوسر دادکشید می

دیادم،احترامایمیاهکارمندهایاکجاهااییبی.اینکهیکذر برایشاحترامقائلشوند
این یزهارا ندینمرتههدیدم،ولی اونواقعاًا.کردمرغماینکهباادببرخوردمیعلی
.شود،پیگیرینکردمنستمدردسرمیدامی

:کندگونهانتقادمییکیاهدانشجویاندکتراضمننقدوضعیتدانشگا ،اهشرایطاین
هار.دربخشحراست،خیلیفضاایبادیباود.کمبهترشدنداهقهلپرسنلادارییک

تنهاکسی.خواهدبادانشجوصحهتکندکردهرجوریکهدلشمیکسیاجاه پیدامی
.هایشبود،نیاههایشبودنداشتتویسیستم،دانشجوبود،خواستهکهاهمیت

:کردگونهگالیهمییکیدیگراهدانشجویاندکترانیزاهرفتارکارمنداناداری،این
جاورکاهباهکاارآدم،آن...برخوردهاخیلیتنداسات.اهفضایاداریمنراضینیستم

اصااًلهایچاره واحترامایبارای.هناددجاوابآدمرانمی.کننادباید،رسیدگینمی
.دانشجو،واقعًاکارمندهاقائلنیستند

:همننینیکیاهفعاالندانشگاهیحاضردرمصاحهۀگروهیدراینهمینه نیناظهارنظرکرد
ترینمشکلدرسیستماداری،نحو برخوردشاناست؛طرف هتحصیلکرد باشادمهم

ارتهاط،بیشترجنههضعیف.اربابرجوعارتهاطبرقرارکندداند طورباو هنهاشد،نمی
.رجوعوکارمندوهیردستداردتاارتهاطارباب

هادهند شخصیتاخالقیآناغلب،نحو انجامخدماتاداریتوسطکارمندانفعاورانشان
شاود،میهمینامردربرخیموارد،سهبنااراحتیهمکارانشاان.دانندشانمیومنشمتواضعانه

فقادان.اندهااشاد هااهآنهیراباعثافزایشانتظاراتدانشجویانوبااالرفاتنساطحخواساته



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

61 
 دهمدوره 

 2شماره 
 6931 تابستان

ایدرساهماندانشگا ،مخدو شد وامکاانشودکهاصووحرفهمندیشفاف،موجبمینظام
هاوعضاوانجمانعلمای،مدیرمساووویکایاهنشاریه.هایشخصی،فراهمشاوداعماوسلیقه

باابرخاوردبسایارباد،باا»:آمیزیرااهفضایاداریدانشگا بیانکردوگفاتهایتوهینبهتجر
انگارهورشون.اصاًلحاوجوابدادنبهتوراندارند...برخوردبسیارشکنند آموه مواجهشدم

.«آیدکهجواببدهندمی
منداناداریبااخاود رایکیاهدانشجویاندکتراکهلهاسروحانیتبرتنداشت،رفتارکار

توانادمالکایدلیلداشتنلهاسروحانیت،مناسبارهیابیکردوتأکیدداشت،وضعیتاونمیبه
:ا درموردکاغاذباهیاداریدردانشاگا  ناینگفاتبرایهمۀدانشجویانباشد،امااهتجربه

مداشتم،جالاباساتمانخودمنگواهیمعافیتراآورد بودم،باوجوداینکهمعافیتدائمه»
وی.«دیگرکاریباآنقسمتنداشتم؛کارتمرابردم،بااینوجود،دوبارمانرابردنادوآوردناد

یاک.هنممنواسهشمامثاومی»:آمیزبرایافرادمعمولیاظهارکردضمنانتقاداهفضایتهعیض
.«کنندجوردیگریبرخوردمییککارمندانآیدکهدردانشگا یکآشناییدارد،خبنفرمی

تارینمشاکلدرنظردانشاجویان،مهمکهاه«اهباالبهپایین»مراتهیوبرفضایسلسلهعالو 
ناپاذیریدرانجااموظاایفاداری،مشاکالترغهتایوانعطافانگاری،بیاینهمینهاست،سهل

یکایاهدانشاجویانمقطاع.دارندهمرا ایبهکنند دیگریهستندکهپیامدهایآهاردهند وخسته
وار کارمناداناداریگوییبهدانشجویانرابخشیاهعاادترغهتیدرپاسخکارشناسیارشد،بی

دادند؛آنهمیکیدوطوریبودوبهسردیجوابترامیاخالقشانهمین»،نظرویبه.دانستمی
رخواساتاداریدانشاجویانرانتیجاهرسایدنددانشجویدیگرینیازیکایاهعوامالبه.«مورد

انگاارکارمنادان»:هاابارخالفتمایالنیروهاایاداریدانساتوگفاتهایمداومآنپیگیری
یکایاه.«شاودمشکلترفاعنمیخواهندمشکلکسیراحلکنند،تااینکه ندبارنروینمی

گوهساتندوساخکهپابندیکارمنادانباهکساانیدانشجویاندور کارشناسیارشد،ضمندساته
کنندوقصدهمراهیندارند،درموردتجرباهیکایاهدوساتانشکهدانشجویانرااذیتمیکسانی
.مدارکشراداد بودبهشاون،گماشکارد بودناد.خواستبرودآلمانهامییکیاهبنه«:گفت

ندانشاجوییاهبسایاریاهفعااال.«کنندانگاریمیباردیگربیا؛یککمسهلگفتهبودندبرویک
بودنادوهایمتناوعدولتای،اهفضاایاداریناراضایهایمختلفواهدانشگا هاوگرایشرشته

کمتاردانشاجوی.اندافرادیهمکهبهآنانتقادینداشتند،معمواًلتجربهرویاروییکمتریداشاته
کاافیاهشارایط،راضایاناداه هامشاهد شدکهضمنمراجعهوبرخورد،بهفعالیدرمیاننمونه

صاراحت،اهرویااروییبااسیساتماداریهاحاکیاهایناستکهبههااهبرخینمونهیافته.باشد
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هراسندودرصورتنیاهبهمراجعه،خودرابرایرفتارهاینامناسب،پرخاشاگرانهوتهدیادآمیزمی
گونهکهاشار شد،شادتایانهمان.کنندهابهدیگرکارکنان،آماد میبدنۀاداریوپاسدادنآن

هایآموهشیودانشجوییبیشتراستورفتارهاینادرساتدرمقابالویژ اهبخشهابهمندیگله
هایصنفیدانشجویاندرتماممقاطع،حتیبادانشاجویاندکتاراوجاودکارهایاداریوخواسته

نفیکهبراسااسخواساتومیالهایصهایدانشجویان،بهبرخیدرخواستبراساسگفته.دارد
هانهاشد،بر سباعتراضوآشوبهد شد وحتیدرمواردیبراساسآن،ماوردپیگاردقارارآن

ایانماوارد،حتایدرصاورتمنطهاقنهاودنبااواقعیات،حااکیاهنگار منفای.گرفتهاست
.دانشجویاندراینهمینهاست

.پارداهیمنکارآمادینظااماداریدانشاگا میپساهبررسیرفتاربدنۀاداری،بهبررسیمیزا
مراتبمشخص،همرا باوظایفیاساتکاههریاکاهاعضاابرسلسلههایادارِیمهتنیهمۀنظام

هایشاوندوهمیناهترینمشکالتیکهماانعکارآمادینظااماداریدانشاگا میمهم.عهد داردبه
هاادررفتهمااان،:ننااد،عهارتنااداهکنارضااایتیدانشااجویاناهفضااایاداریرافااراهممی

شاوندگان،هایمصاحههدرایانبخاشبااتوجاهباهگفتاه.ناپذیریاداریومفاسدماالیانعطاف
شد ترنیاههاایجادنظاماداری،برایبرآوردنراحت.شودهامرورمیهاونگر ترینتجربهعمد 

.ریناهادافخاوددسترسایپیاداکنناداستتامراجعانبتواننددرکمترینهمانممکن،بهبیشت
منظوررسایدنباهایاستکهباهتوجهیبهمنطقهمانیهاینظاماداریدانشگا ،بیاهجملهآفت

:گویدیکیاهاعضایانجمنعلمیدراینهمینهمی.شوداهدافدرنظرگرفتهمی
روی ندتاآهمایشگا دیگرکارکنی،بایدیکنامهبنویسی،بهریبعدایننامههمینکهمی

بعاد.همننینبایدمدیرگروهتباشاد،تأییادکناد.رابایداستادراهنمایتباشدتأییدکند
نظرماینطوریوقتدانشاجوگرفتاهبه.بایدبهریپیشمدیرگرو آنآهمایشگا همتأییدکند

.«وهماهنگکنتواندبهمسوووآهمایشگا هنگبزندودومنشیمدیرگرو میشمی
یکایاه.هدررفتهمان،ناشیاهقواعدمههمیاناآشناییکارمنادانبااقواعادموجاوداسات

روهبعادباه.گفتبایدبرویسرپرساتیحراستمی»:دانشجویاندراینهمینه نینگفتهاست
هاییکهپاییندانشگا است؛بههرکایهارگفتبایدبرویامورخوابگا گفتم،میسرپرستیمی

دراینشرایط،هدررفتهمان،بسیارآهاردهند .«گفتتوبایدبرویپیشفالنیتم،میگف یمی
عنواننخستینبرخوردبانظامنامخودبهیکیاهدانشجویاناستعداددرخشاناهتجربهثهت.است

آمدکهداشتم،اسممنبهسااهمانسانجشوبعداه ندینروهرفت»:اداریدانشگا  نینگفت
ایانامار،باهفرساایشذهنایو.«دوماا ،عقابافتااداعالمشد،وکارهایمندقیقاًایکایدیر
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انداهیدوبار یکیاهمسووالنشورایصنفیکهپیگیررا .شوداعتمادیبهنظاماداریمنجرمیبی
.رفتانرییهیادیاهمنگ.کارمرا افتادباهزارهوروبدبختی»:گویدشورابود است، نینمی

خب،یکیهمانکارهایاداری،شورایصانفی.توانستمانرییمرابگذارم،رویکارهایدیگرمی
 .«اههردوتا همنتیجۀخوبینگرفتم.ایشدنبودویکیهمهمیندورشته

ترینراهکارهایکاهشموانعاداری،نظامیکپار ۀالکترونیکاستکههدررفتاهجملهمهم
دهادوهمنناینساهببااالرفاتنپذیریبرایدانشجویان،افزایشمیدسترسهمانراباتوجهبه

وجاودبرخای.شاودشاد اداری،میشفافیتنظاماداری،باتوجهباهامکاانارهیاابیمسایرطی
هایحضاوریدانشاجویانتواندباهکااهشهماانومراجعاههایموجودمیهادرسامانهکاستی

درسیستمگلستان،اسممنهنوهکه»:اینهمینه نینگفتهاستیکیاهدانشجویاندر.بینجامد
نظاروی،گر اهنظاامالکترونیاکاهاه.«گذر ،اشتهاهیثهاتشاد هنوهاستودو،سهترممی

واللهبعضای یزهاا خوباه،دولات»:هایاداریاست،اماتجربۀاواهآنمثهتنهودضرورت
یکیاهفعاالن.«دانشگا ،من یزیندیدم،بدتر کرد الکترونیکخیلیکمککرد ،ولیتوی

شاود،صورتالکترونیکیپیگیریمیبسیجدانشجویینیزباتوجهبهسیستموامدانشجوییکهبه
.یاگفتند،نداریمیاسختگیریکردند.خودمیکوامنیاهداشتمومراجعهکردم»: نینگفتهاست

همننینمیزانآشناییکارمندانباآندرحدمطلاوبینیسات،.«پاگیروکلیکارهایاداریدست
صورتبالقو دراختیارقارارداد اسات،اماادرمقابال،شایو ایکهسیستم،امکاناتیرابهگونهبه

هایمجهازباهشاود،پشاترایاناهگااهیمشااهد می.توهیعوظایفکارمندان،مناسبنیسات
ضوردارندکهتناسهیمیانتعدادووظایفنیستوابهاامهایالکترونیکی، ندکارمندحسیستم

درتقسیموظایفموجبشد اساتکاهافاراد،بیشاترباهکارهاایشخصایدرفضاایمجااهی
نفاری61،62هاا،داخلهرکادوماهاتا »:یکیاهدانشجویاندراینمورد نینگفت.بپرداهند

کارکناانشهیادنادولای...ورکن،معلومنیستکدامشانکارشانباهاهیچبعداین.تشریفدارند
هاایمختلفایدرمصاحههگروهیبادانشاجویاندرایانهمیناهبحث.«ا خوبنیستباهدهی

:شوندگان، نینگفتهاستیکیاهمصاحهه.مطرحشد
هااییکاهسهما قهل،منیکپرسشیکردمدرساامانهدانشاگا درماوردیکایاههمایش

هنوهکههنوهاست،هیچجوابیدرموردآنهمایشباهایمیالمان.شد همایشهمتموم
،خیلیدوراهمحایطبرویموپیگیریکنیما همکهبخواهیمفضایفیزیکی.داد نشد 

.خوابگا ودانشگا است
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هایمعارفهوطارحیکیاهراهکارهایمؤثربرایافزایشتعاملبادانشجویان،برگزاریجلسه
هایبرقراریارتهاطباواحدهایاداریوآموهشیدردانشگا درابتدایومسائلوشیو مشکالت

اگرمعارفهروهاووورودباه»:یکیاهدانشجویاندکترا، نینعنوانکرد.هرساوتحصیلیاست
توانساتندبااشرایطشاانکنااربیایناد؛تروبهتارمیدانشگا برایدانشاجویانباود،شاایدراحات

.«وصًادانشجوهایخوابگاهیمخص
 

 امور رفاهی دانشجویان. 5
الهتهآننه.رفا دانشجویان،اهجملهلواهمافزایشنشاطوشادابیدانشجودرفضایدانشگا است

آید،شمارمیعنوانقشرتحصیلکرد ونخهۀایننسلبهمانعاصلیشادیجوانانودانشجویان،به
طورکلی،مرباوطگرددوبهوضعیتاجتماعیایننسلدرجامعه،بهتنهابهفضایدانشگا باهنمی

عنوانمتخصاصدرایانهمیناه،شناسی،باهیکیاهدانشجویانمقطعدکترایرشتۀروان.شودمی
:شادابیروحیدانشجویانرابسیاراسفهارخواند و نینگفتهاست

دانشجویانهاایگرفتاهوخیلایغمگاینوخیلیروحیاه.خیلیدپرسند.خیلیداغونند
.ماخیلیکمداریمکهبشا وشادباشاند.هاحاکماستخیلیفضایغمگینیرویبنه

ایکاهگاردد؛باهبیکااریگردد؛کاًلبهجوجامعهبرمیالهتهاینبیشتربهجودانشگا برنمی
شود،ولیبیرونخهاریدوساودیگر،درسشتماممیاداندیکمیدانشجو.حاکماست

گیارد قدرروحیهشمارامیدرمقطعدکتریدونید،اینترساهآهمونجامعمی.نیست
وشماشادنیستید؟

،11شایدبگام»:یکیدیگراهدانشجویانمقطعکارشناسیارشدنیزدراینموردگفتهاست
بیشاتر!خاطرشارایطخوابگاا ودانشاگا گویمبهنمی.شونافسردگیدارندهاهمدرصدبنه81
.«خاطربالتکلیفیونهودآیند روشنبه

.ها،وضعیتکنونی،نسهتبهگذشتهدرهمینۀاموررفاهیبهترشاد اساتدربرخیدانشگا 
باربعداهمادتینامساوبرایاولی»:یکیاهدانشجویانکارشناسیارشددراینهمینه نینگفت

کهخیلیدرصورتی.هایخیلیخوبتویخوابگا گرفتندسریجشنساو،یک1،8،3طوالنی،
بااوجودایان.«خیلایخوباهاالن.طورینهاود قهاًلاصاًلاین.هاتأثیرگذاشتهبوددرروحیهبنه

هادراسااتیتاارینکیکاایاهمهم.هااا،همننااانایاانفضااا،نیاهمناادتوجااهبیشااتریاسااتتال 
هایدانشجوییپیگیردراند،تعطیلیبرخیتشکلهاییکهپیشتروضعیتنامناسهیداشتهدانشگا 

هاایترینتشکلدانشجوییکهپیگیراموررفاهیدانشجویاندرحوه عمد .اینهمینهبود است
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رآمد استوتعطیلدحالتنیمهها،بهمختلفاست،شورایصنفیاستکهدربرخیاهدانشگا 
هاانجاامایدرحوه رفاا درایاندانشاگا یافتههایاخیر،پیگیریساهمانبههمیندلیل،درساو

هااییاساتکاهرخداد وساهبهاایاداری،مرباوطباهاتفا بخشعمد پیگیری.نشد است
ت، نینیکیاهاعضایشورایصنفیدرانتقاداهاینوضعی.اندشکایتواعتراضعمومیشد 

االنهامکاه...دانماه هجهت ندساوبودماشورایصانفینداشاتیمنمی»:بیانکرد است
.«تاتکهپارتیشن8.ایناتا درشأنشورایصنفینیستداریم

هایگرو دیگریاهدانشجویاننیزاهوضاعیتشاورایصانفیونحاو رفتااربااآندرسااو
هایشااانباارایباهگشااایییاااباهساااهیآن،بااامشااکالتوپیگیریاناادودرگذشااتهانتقااادکرد 

هاایدانشاجویان،اینامرباعثشد استکاهاعتراض.اندروشد هایگوناگونیروبهکارشکنی
بسیاریاهدانشاجویانعاادیباا.ایبهخودبگیردنحوکورومههمیدرآیدوشکلپرخاشگرانهبه

خواهندیادقیقًابه هبخشیدانستند همیاند،اماواقعًانمیشتهناامیدیاهفضایدانشگا گلهدا
.شاداعتراضدارند،یااینکاهاگاراعتراضایوجاودداشات،راهکاارمناساهیبارایآنارائاهنمی

شااودکاهفضااینگرشاایهایدانشااجوییفعااوودیرپااموجابمیهرحاو،حضاورتشاکلباه
هاایگیریاعتراضاهجملهعواملشکل.رووپیگیریشودکنتدانشجویی،نظمونسقبیابدوقابل

کوردانشجویاندرتحوالتعمد سیاسیواجتماعینیز،فقاداننظامتشاکیالتیدرایانهمیناه
شاود،باارسانگینیاهدو مساووالنهاوشوراهایدانشجوییموجابمیتقویتتشکل.است

الهتاهتجرباۀ.فصلشوندوریاهمسائل،حلدانشگا برداشتهشودوبامشارکتدانشجویان،بسیا
موجابباروهگیریدوبار یاکتشاکل،درابتاداها،نشانگرایناستکهشکلبرخیاهدانشگا 

شاود،اماادرصاورتمشکالتفراوانی،همبراینظاماداریوهمبرایفعااالندانشاجویی،می
.رایشخواهدیافتسوییکپار گیوانسجامبیشتر،گتداوموتعامل،فضابه

نظرباه.هااستهابیشاهوضعیتغذاخوریمیزانانتقادهایدانشجویانبهوضعیتخوابگا 
هایگذشاتهبسایاربادباود اسات،اماابااشوندگان،وضعیتغاذادرسااوبسیاریاهمصاحهه

کارشناساییکیاهدانشجویانمقطع.اند،اینوضعیترابههودبخشندتوانستههایمداومپیگیری
امسااووضاعیتغاذا»:هایشورایصنفیدراینهمینه نینگفتارشد،دربار نتایجپیگیری
درموردوضاعیت.«شورایصنفیجدیدتشکیلشدونسهتًابهترشد.خوبشد ولیساوقهلنه

یکایاهاعضاای.هانیزتامشکلحادیپیشنیاید،امکانپیگیریورسیدگیکاماساتخوابگا 
قهاًلباهمشاکلبار »:شناسیدراینموردگفتهاستانجمنعلمیدانشگا تهراندررشتهخاک

بعادآمدناد،.کردند،تااینکهدرخوابگاا پسارها،یکایرابار گرفاتوماردخوابگا توجهنمی
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یکیاهاعضایانجمان.«!هارا ککردند،بهینندمشکلبرقش یه؟سرویسبر همهخوابگا 
مشکلبر بودکهباعثشد،یکایاه»:میکهدرخوابگا یادشد ساکنبودنیز نینگفتاسال
شاما.وساایلیکاهداشاتخیلایقادیمیاسات.هافوتکند؛خبامکاناتشقدیمیاستبنه

یکیاهدانشاجویانالمپیاادینیازاه.«گرددبه ندینساوقهلکهساختمانرابهینی،برمیهمین
:خوابگا دخترانتجربهکرد است نینگفتمشکالتیکهدر

 ونساختمانقدیمیاست،خبشماکهقراراستهرروهیکیرابرداریاد،بیاوریادنشاتی
فالن یزرابگیردیافالنفاضالبرابااهکناد،دوباار هماینآ وهماینکاساهاسات؛خاب

.بویفاضالبداشتهباشیمواقعًامااذیتیمکههرشببخواهد.تعویضشکنید.جدید کنید
هایدانشجویی،اهجملهفضااهاییاساتکاهدانشاجویان،هماانهیاادیاههنادگیخوابگا 

هااا،بااهشاایو رویاااروییبخشاایاهمشااکالتخوابگا .کنناادروهماار خااودرادرآنسااپریمی
هاایتارینمشاکالتخوابگا مهم.شاوندهاامرباوطمیهایآندانشجویانباامساائلوآسایب

کشیبر واتصااالت،اهجملهسیم)مشکلتأسیسات:دانشجوییاهمنظردانشجویانعهارتنداه
آماد،وو،مشاکلرفت(سرمایشی،شهکهاینترنتاهایگرمایشیهایبهداشتی،سرویسسرویس

کهساکنهایمختلف،کسانیشوندگاندانشگا درمیانمصاحهه.مشکلرفتارنیروهایانتظامات
هایواقعدرباالیشهرهستند،بیشتربامشاکلدسترسایباهفضااهایموردنیاهشااندرخوابگا 

روهستند،ولیاهامکاناتبیشتریدرخوابگا برخوردارندوبرعکس،دانشجویانیکاهشهرروبه
.درمرکزشهرساکنهستند،دسترسیمناسب،اماامکاناتکمتریدارند

اندکهبرخایهایقدیمی،مشکالتفراوانیراایجادکرد ساختمانویژ درها،بهتأسیساتخوابگا 
هااکاهضارورتنخساتوفاوریگونهخوابگا ترینمشکالتاینیکیاهمهم.ناپذیرندهاجهراناهآن

شاوندگان،حااکیاهتجرباۀمصاحهه.کشیواتصااالتاساتبرایرسیدگیدارد،وضعیتبر وسیم
اهمشاکالتدیگار.هابود کهمنجربهفوتدانشجویینیازشاد اساتگا گرفتگیدرخوابمواردبر 

هایهایبهداشاتی،سارویسها،مشکالتمرباوطباهسارویسموجوددرهمینۀتأسیساتدرخوابگا 
.ها،هستندمنظوردسترسیبهاینترنتدرخوابگا افزاریبهسرمایشی،وفقدانشهکهسختاگرمایشی

هایورهشی،بیشاترها،فعالیتشودکهاهمیانآنایانجاممیهایجانهیها،فعالیتدرخوابگا 
ظاهر،وضعیتامکاناتورهشایبه.ها،برایدانشجویان،مطلوبقلمدادشد استاهسایرفعالیت

:ردگفاتیکیاهدانشاجویاندرایانماو.هایدختراناستهایپسران،بهتراهخوابگا درخوابگا 
فوتهااو،:هایورهشیداردکلیهمین. یمرتباستهمهآنجا.خیلیخوابگا پسرهابهتراست»

شاد بارایهاایانجاممیازاناساتقهاودانشاجویان،متناساببااتال .«ولایمااومااناه.والیهاو
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یفرهنگایهاایکیاهدانشجویاندور کارشناسیارشد،دربار فعالیت.هایفرهنگینیستفعالیت
دردمشاور اهدواهکهواقعًاباهبرایآورندیکخانمیمی»:هایدختران، نینبیانکرددرخوابگا 

نظرمنانجامندهنادواقعًابه.خواهندبگویندمااینکارراکردیمهافقطمیاین.خوردکسنمیهیچ
انفعاوومذههینیزتوجاهبیشاترباهیکیاهدانشجوی.«گیرندهاراهممیتاه وقتبنه.بهتراست

:هایتفریحیوورهشیراضروریدانستهوگفتهاستفعالیت
هایتفریحیفعالیتسریتمهیاداتسااد ،خیلاییک.تواندباشدخیلیبهتراهاینمی

تواننادایانکااررابکنناد،ولایمی.تواندمفرحباشدخواهد،ولیمیخرههیادیهمنمی
کارهاای.هاانجامبدهند،یکیهمینوسایلورهشیهتوانندبرایبنهکاریکهمی.کنندنمی

وقاتدنهااو یازیتاوانیمهیچسریمخاطهانخاصدارد،یعنیواقعًامانمیفرهنگی،یک
بگردیمکههیچوجهاشتراکیبینامثاومنکهمثاًلمخاطببرنامهاحکامهساتم،بااکاس

.دیگریوجودندارد
هاا،انشجویاندور دکترا،ضمنانتقاداهنهودنفضاایتفریحایمناسابدرخوابگا یکیاهد

توانممانتاویایانفضااداشاتهباشام؟واقعًا هتفریحیمی»:ویژ برایدختران، نینگفتبه
.«اصاًلمااوقاتفراغتبرایمانتعریفنشد .خوابگا ،سالنوره ندارد

هاایجادکند،حضاورویژ درخوابگا همینهرابرایبههودشرایط،بهتوانداهجملهراهکارهاییکهمی
مشااوران.هایاداریبهاینمسولهاستتنهاتخصیصاتا مشاورانمتخصصدرمیاندانشجویانونه

هاینمایشیوآیینیبسند کنند،هیارابسایاریاهدانشاجویانکاهمذههینیزنهایدتنهابهبرگزاریبرنامه
هاییندارناد؛بناابراین،حضاوردرفضاایهانیستند،تمایلیباهحضاوردر ناینبرناماهطهانآنمخا

تواندباهکااهشمشاکالتشناختی،میهایروانویژ درهمینهغیررسمیدانشجوییوارائهمشاور ،به
هاادرهآنآینادوبسایاریااینامر،برایدانشجویانیکهاهشاهرهایدیگارمی.دانشجویانکمککند

یکیاهدانشجویاندور کارشناسایارشاددر.کنند،ضرورتواهمیتفراوانیداردخوابگا هندگیمی
بههمیندلیال.ا همدوراست،هیچحمایتینیستکهاهخانواد کسی»:اینمورد نینگفتهاست

آیای،بایاداهدرکاهمی.کندهمهزینههست،همکسیحمایتنمی.مسلمًافشاررویشدوبرابراست
.«شود،روییکدانشجوکهآمد برایعلمهاهمهفشارمیاین.جواببدهی


 توجه به ایرادها و انتقادها در فضای اداری. 6

رو،انتظاارباودنآناسات؛اهایانهایحوه عماومیدانشاگا ،انتقاادیترینویژگییکیاهمهم
رود،دانشجویاندرفضایدانشگا ،اینروحیهراحفظکننادودرحالمشاکالت،مشاارکتمی
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شادنفضاایمناد،مساتقلوپایادار،ساهباتمیز هاینظامهمننین،فقدانتشکل.داشتهباشند
قوجادیباهمشاکالتایکههریکاهدانشجویان،بدونتوجهدقیاگونهشود؛بهدانشجوییمی

ایانامار،ساهبگساتر .فرافردی،تنهادرپیگذراندنواحدهاودریافاتمادرکخواهادباود
«اهخودبیگاانگی»بارایان،ناوعیعالو .شودهادرفضایدانشگا میگرفتنآنهاوشدتآسیب

مساائلاطرافشاانتوانندکمترینمسوولیتیدربرابارکندکهدرنتیجۀآن،دانشجویاننمیایجادمی
ایکسابسختیآمادگیومهاارتالهمرابارایورودباهعرصاۀتخصصایوحرفاهبپذیرندوبه

کنناد ومنتقادرادرگویی،مراجعهجایپاسخدر نینشرایطی،بسیاریاهمسووالن،به.کنندمی
یهیاادوفرساایند اانداه ایبههزینههمانی نیندرگیری.کنند رخۀمعیوبساهمانیدرگیرمی

یکاایاه.اساتکاهدانشااجویان،معماواًلاهواردشادنبااه ناینفراینادیپرهیاازخواهنادکارد
:دانشجویاندانشگا دراینمورد نینگفت

گوید،ایندرحیطهکاریفالنیاسات،یعنایماهروقتبهیکمافو ،مراجعهکردیم،می
گوید،اصاًلدرحیطاهمیبهمقاممسووودرصورتمراجعه...شودوقتنظارتنمیهیچ

هااشانیدم،ایانیعنیپاسخیکهمناهتمااماین.وظایفیکهبرایمنتعریفشد ،نیست
.بود کهایندرحیطهوظایفمننیست

هایتأثیرگذاریاهطریقجاینقدمؤثر،شیو درصورتبروهمشکلحادیبرایدانشجونیزبه
درمصااحهه.شاودجایگزینمی...ارمندان،خواهشکردن،دعواکردنودوستیریختنباکطرح

:گروهیباجمعیاهدانشجویان نینمطرحشد
بالحنیمتعجهانهساریعهناگ!.ها؟امکاننقدوجاوددارد؟شودنقدکرد،بنهاصاًلمی

درقاتاوبایاداین.یکجورخصومتاساتانگاار.هنندحراستبیایند،جمعمونکنندمی
باالخر تویکمحدود همانیبرایکاارت.شانبرویکهباالخر کارترا بیفتدصدقهقربان
.انداهندنمیتنهااثریکهداردایناستکهدفعهبعد،اصاًلکارترارا .داری

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

درمیاان.یکیدیگراهمشکالتدراینهمینه،رفتارهاایخاارهاهقاعاد وشخصایاسات
کیاددانشاجویانبخش هایگوناگون،شیو رفتارانتظاماتدانشگا ،بیشتراهسایرماوارد،موردتأ

.بود است
شود،هایساهمانیدیگریکهاهتراکممشکالتدرفضایدانشجوییناشیمییکیاههزینه

نشد درسطحدانشاگا باهساطوحاداریبااالتردروهارتداد هایپاسخسرریزشدندرخواست
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اینامر،موجبجلوگیریاهسرعتو ابکیاینوهارتخانهدررسیدگیبهامورکالن.علوماست
یکیاهدانشجویاندور کارشناسیارشد،درباار تجرباهخاوددرایانهمیناه.شودامیهدانشگا 

بینیدرسیساتماداری،جاوابکنند،رفتموهارتعلوم؛وقتیمیدیدمپیگیرینمی»: نینگفت
وهارتخاناه،خاوببرخاورد.هاخیلیخوبجوابدادندآن.گیری،بایدبروییکنهادباالترنمی

یکایدیگاراهدانشاجویاندور کارشناسایارشاداهشایو .«یمنطقیرفتاارکردنادخیل.کردند
:ویگفت.پیگیریخوداهوهارتعلوم،باوجودمعلولیتجسمی،تجربهدیگریداشت

انتقادکردننویسایواعتاراضهیچقانوندرساتوحساابیناداردوبعادکاهناماهمی
هماۀ.افتاداساتواصااًلهایچاتفااقینمیکنی،انگارپشتشاونباهیاکجااییگارممی

باه.شاودکاهباهنشساتمیهایمااذعاندارندکهاینحاوکارمنداساتتااهمانیورودی
دقیقاًاهماین.گویندکهباهشاماربطایناداردمراجعباالتر،سعیکردیمنامهبنویسیم؛می

.است
هارتعلوماشار کردکاهتوساطویبه هاردور تال برایشکایتاهفردیدردانشگا بهو

رو،التحصیلی،تاوجهیباهآننشاد اسات؛اهایانهایمختلفیانجامشد وتاهمانفارغورودی
هایدانشاجوییدیرپاساتکاهاهگزنادتغییاراتوترینمشکالت،فقادانتشاکلیکیاهعمد 

می،برایکاهشمشکالتبرنظارتدائتوانندعالو هامیتشکل.هایاداریدرامانباشندآسیب
بادونوجاود نایننظاام.بپذیرنادوبااریاهدو نظااماداریدانشاگا بردارنادنیزمسوولیت

یکیاهاعضاایانجمانعلمایدرایان.شوندمستقلی،انتقادهاتهدیلبهاعتراضمیدانشجویی
؛بعاداهمارآآنکردند، ونشورایصانفیهامنهاودقهاًلکهتوجهنمی»:مورد، نینبیانکرد

هاارااعتراضاتیبود؛شاورایصانفیآماداین.پسر،شورایصنفیتشکیلدادندوتحصنکردند
یکیدیگراهدانشجویاندربار .«هاییکهداشتندراتاحدیپیگیریکردبندیکردوخواستهدسته

اضکانم،بهینیاداگارمانباروماعتار»:هایدانشجوییصنفی نینگفتضرورتوجودتشکل
.«بیشترشورایصنفیبایداینکارراانجامبدهد.توانماصاًلتغییر بدهمنمی


 گیری بحث و نتیجه
.نویسیاستنخستینرویاروییدانشجویانبافضایاداریدردانشگا ،برایتکمیلپروند ونام

رضاایت.ماهداردوبیشدرطووتحصیل،برایهمهدانشاجویانمطارحباود وادااینفرایند،کم
مساوله.کنادهادرفضایدانشگا رافراهممیدانشجویاناهفضایاداری،همینۀتعاملساهند آن

اینپاژوهش،ابعاادگونااگون.اصلیدرمقالهحاضر،همینجنهۀاساسیدرمیداندانشگا است
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ارهایمؤثربارهایمربوطبهفضایاداری،راهکنگرشیدانشجویاندرموردمسائلومحدودیت
لحاظباه.هاباسایرکنشگراندراینفضارابررسیکرد اساتبههودفضاووضعیترویاروییآن

هایهاایکاانونی،امکااندساتیابیباهمقولاههایعمیقباگرو شناختی،اهطریقمصاحههرو 
ایساهشااخصاصالیبار.بخشد،فاراهمشاد اساتمشترکیکهنگر دانشجویانراقواممی

رضاایتاه:هایموجوددربار فضایاداریمدنظرقرارگرفتهاستکاهعهارتناداهبررسینگر 
.فضایاداری،اموررفاهیدانشجویانووضعیتانتقادیدرفضایدانشگاهی

توانادباهافازایشآمیاز،مینتایجپژوهشحاکیاهایناستکهتساهیلاماورورفتااراحترام
.جویاندرطووهیستعلمیواجتماعیدرفضایدانشگا کمککنادرضایتمندیعمومیدانش

نظممشخصیبرشیو رفتاربدنۀاداریدانشگا بادانشاجویانحااکمنیساتوباههمایندلیال،
شوندگان،خاطراتناخوشایندیاهفضایاداریوشیو رویااروییکارمنادانبسیاریاهمصاحهه
هاایدلیلمواجههبیشتردانشجویانباابخشایمختلف،بههدرمیانبخش.آنباخودشاندارند

دلیلها،مربوطبهایاندوبخاشاساتکاهلزوماًاباهآموهشیودانشجویی،بسیاریاهنارضایتی
آنناهدر.هادرتسهیلاماورورفاعمشاکالتاساتهانیست،بلکهنشانگراهمیتآنضعفآن

اهبااال»یهدانشجویانشد بود،رفتارنامناسابوطورمشترک،سهبگالهابهبسیاریاهمصاحهه
.هابودرمندانباآنکا«بهپاییِن

هاحاکیاهایناستکاهمیازانرضاایتمندیدانشاجویاناهفضاایاداری،مشاهداتویافته
احترامیباهآننهبیشاهفقدانامکاناتاداری،مدنظردانشجویاناست،بی.شدتپاییناستبه
رساد،بدناۀاداری،رساالتیباراینظرمیباه.عنواندانشجویانیکرشتۀتخصصیاستهابهآن

هاایآموهشایودانشاجویی،قائالویژ درحوه رسانیبهدانشاجویان،باهمینۀخدمتخوددره
خدماتیکهتوسطکارمنادان.نیستندکهبراساسآن،دانشجویانبتوانندحقو خودرامطالههکنند

شااندانساتههااومانشمتواضعانهشودنیازناشایاهشخصایتاخالقایآنفعاواداریارائهمی
شاود،هیاراافازایشانتظااراتامردربرخیموارد،سهبناراحتیهمکارانشانمیشود؛همینمی

متأساافانهبساایاریاهفعاااالن.هااارادرپاایدارددانشااجویانوباااالرفااتنسااطحمطالهاااتاهآن
هایمتناوعدولتای،اهفضاایاداریهاایمختلافواهدانشاگا هاوگرایشدانشجوییاهرشاته

ندوافرادیهمکهبهآنانتقادینداشتند،معماواًلتجرباهرویااروییکمتاریبودشدتناراضیبه
انداه هامشاهد شدکهضمنمراجعهوبرخورد،بهکمتردانشجویفعالیدرمیاننمونه.اندداشته

ها،حاکیاهآمد اهمصاحههبابرخینمونهدستهایبهیافته.کافیاهشرایطموجود،راضیباشد
هراسندودرصورتنیاهبهمراجعه،خودصراحت،اهرویاروییباسیستماداریمیستکهبهاینا
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هابهدیگرکارکنان،رابرایرفتارهاینامناسب،پرخاشگرانهوتهدیدآمیزبدنۀاداریوپاسدادنآن
وهشایوهاایآمویژ اهبخشها،باهمنادیگونهکهاشار شد،شدتاینگلههمان.کنندآماد می

هایصانفیدانشجویی،بیشتراستورفتارهاینادرستیدرفرایندانجامکارهایاداریوخواسته
هایدانشاجویان،براساسگفتاه.دانشجویاندرتماممقاطع،حتیبادانشجویاندکتراوجوددارد

وهاانهاشاد،بر ساباعتاراضهایصنفیکهمطابقخواستومیلآنبهبسیاریاهدرخواست
باارفضااایعالو .اناادآشااوبهد شااد وحتاایدرمااواردی،باارایآن،مااوردپیگااردقاارارگرفته

تارینمشاکلدرایانهمیناهاسات،کهاهنظردانشجویان،مهم«اهباالبهپایین»مراتهیوسلسله
ناپذیریدرانجاموظایفاداری،سهمشکلدیگاریهساتندکاهرغهتیوانعطافانگاری،بیسهل
.همرا دارندایبهکنند دهایآهاردهند وخستهپیام

شود؛کارمندانناآشانابااترینمشکلدربخشاداری،بهفاصلهمیاندوسطحمربوطمیمهم
ممکاناسات.آواهفضاایاداریدانشاگا وظایفوهنجارهااودانشاجویاندارایانتظاارایاد 

خوبیانجاامانراجلبکنندوکارخاودراباهکارمندان،درابتدایورود،تال کنند،نظرمراجع
شودوایاهروابطدرنظاماداریجاگیرمیتدریجشهکهدهندتادرنظاماداریتثهیتشوند،امابه

دانشاجویاندر.شاودهاابیشاترفاراهممیهایدانشجویان،همینۀنارضاایتیآنآوباتوجهبهاید 
،هودتارمجهاورباهتارک(استادانوکارمنادان)میدانشگا مقایسهبادوعضودیگردرحوه عمو

هااکمتارامکاانباررواباطدیرپاا،درمیاانآنشوند؛بههمیندلیل،شاهکۀمناافعمهتنیفضامی
شاودکاهحتایکارمناداندارایدغدغاه،فقداننظامشفافنیازموجابمی.یابدگیریمیشکل

عدمآشناییکاافیکارمنادانودانشاجویان.بپیوندندتدریجبهخیلافرادعادیوعرفیدرفضابه
.تدریجهنجارهایرسمی،جایخودرابهروابطعرفیبدهدشودکهبهنیزموجبمی

ترینراهکارهایدیگریراکهدانشجویانبرایرفعمشکالتفضایاداریدانشگا مطرحمهم
سااهیمنظورآسانههودفضاایمجااهیباهایجادنظامیکپار هالکترونیکوب:اندعهارتنداهکرد 

آمیازبااناامورفتااراحترامهایحضوری،تسهیلامورثهتدسترسیدانشجویانوکاهشمراجعه
هدفافزایشرضاایتمندیعماومیدانشاجویاندرطاووهیساتعلمایواجتمااعیدرفضاای

مناادانبدنااۀاداریوایکااهجاازناااراحتیکارکنند دانشااگا ،پرهیاازاهقااوانینپینیااد وخسااته
هاایجااایگزیناداریدرصااورتبااروهدانشاجویاننتیجااۀدیگاارینادارد،تاادارکمساایرهاورا 

گوییبهنیاههایدانشجویان،شافافیتاداریبارایدساتیابیباهاهادافومشکالتهنگامپاسخ
تحقاقهابارایهایمجااهیدانشاگا گوییبهنیاههایدانشجویان،افزایشسرعتساامانهپاسخ

رساانیمناسابوآشاناکاردندانشاجویانوکارمناداناداریبااشاد ،اطالعدید اهدافتدارک
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مطالعه وضعیت نگرشی 

 ...دانشجویان 

و(ویژ درابتاادایورودبااهدانشااگا بااه)روناادهایساااهمانیدردانشااگا ،آمااوه دانشااجویان
ویژ درفضاایهایجذابوساد برایتساهیلاساتفاد اهامکانااتاداری،باهکارمندانباشیو 

ویژ باه)هاها،توجهبهامکاناتفرهنگیوتفریحیخوابگا مجاهی،بههودوضعیتتغذیهخوابگا 
ویژ درباه(هایمشااور وتقویاتامکانااتورهشایتقویتوتجهیزکتابخانهخوابگاا ،برناماه

.هاهایدختران،رفعمشکلتأسیساتیخوابگا خوابگا 
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