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فیروزه اصغری

1

دریافت1399/04/29 :؛ پذیرش1399/09/24 :

چکیده

دانشغغااه مانند هی امتعاد دیای ،دارا ،فیهنگ اسغغتا اما فیهنا که در ا اضغغی بی دانشغغااهها،
اییان غاک اسغغت بغا انتظغارا از فیهنغگ دانشغغاغاه بغهعنوان یغ امتعغاد عیع هعاوان نغدارد .مقغاله
اضغی بیاسغا دیدگاه و تجیبه دانشغااهیان تشش کیده اسغت تا با رویدید ،تیاغیی ،به پیسغل اصغی
درباره چیای و چاونا اختش در فیهنگ دانشغااه اییان با اسغتیاده از نظییه داده بنیاد پاسغه دهد.
انتااب مشغارکتکنندگان شغامل اعضغا ،هیتتعیع دانشغااهها و مؤسغاغا پهوهشغ واباغته به وزار
عیوم و وزار بهداشغغت بی اسغغا نعونهگیی ،نظی ،و تا زمان دسغغتیاب به اشغغناد نظی ،ادامه داشغغته
اسغت .گیدآور ،دادهها از طییق مصغا نه نیعهسغاختاریافته شغامل  17مصغا نه انییاد ،و  4مصغا نه
گیوه و مقولهبند ،دادهها از طییق کدگذار ،سغغهمی یها ،باز محور ،و انتااب شغغامل 1900کد
458میهوم 101زییمقوله و 32مقوله اصغغی به تیدی انجام و تحییل دادهها بی اسغغا میهوم زمینه
ابزار تحییی پارادای (شیایط کنلغ غبیه کنل و پیامد) و استیاته ،تحییی ماتییس شیط غ غپیامد،
صغور گیفته اسغت .بیاسغا نتایه بهدسغت آمده ععدم التزام به هنجارها ،آ کادمی بهعنوان پدیده
ّ
محور ،انتااب و مد نهای بیاسغا شغیایط عی و عوامل زمینها ،در دو سغح خید و کشن کنل و
ّ
بیه کنل دانشغااهیان (مقاومت سغدو و سغوتاسغتیاده) و پیامدها (پیامدها ،فید ،سازمان و می )
و پغدیغده محور ،باغغط داده شغغغد .نتیجغهگیی ،نهغای غاک از تقو یغت و بغازتولیغد پغدیغده محور ،در
صغور عدم اقدام دانشغااه بیا ،کع به بهنود وضغییت از درون این نهاد عیع وعدم تومه به ماغتولیت
فید ،دانشااهیان است.
کلیدواژهها :آموزش عال دانشااه فیهنگ فیهنگ دانشااه نظییه داده بنیاد
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 .1گیوه محالیا آیندهنای مؤساه محالیا فیهنا و امتعاع تهیان اییان



 .1مقدمه

موامهشدن با دانشااه خیدورز قیقتمو پیسشای نوآور و ماتولیتپذیی غ که صداقت
ّ
و راسغت و هعننین پیهیز از فیی ،تقی ،و ناراسغت ومه اشغتیا کنلها ،دانشغااه آن را
تشدیل م دهد غغ هعان ومه از هویت آکادمی دانشااه است که تحتتأثیی فیهنگ اک
بی دانشغااه ایجاد م شغود و تصغویی ،متیاو و منحصغیبهفید از دانشغااه بهعنوان ی نهاد
عیع ایجاد م کند .باغیار ،از صغا ،نظیان وزه دانشغااه هنجارها ،نهاد عی و تیهد
به درون سغاز ،آنها را باشغ از مییفت عیع دانشغااه تیق م نعایند و از دانشغااه انتظار
دارند ضغغغعن فیاه کیدن فضغغغای بیا ،تیبیغت افیاد ،عال و اندیشغغغعنغد در مهغت تیبیغت
افیاد ،فیهیاتغه اخش منغد و دارا ،کعغا

تشش نعغاید .گیینوود )3 1383( 1در مقاله

عهزاره آت از آن کیاغت» به نقل از در بو  2رئیس سغابق دانشغااه هاروارد عدانشغااه را
دارا ،نقل اسغاسغ در آینده میتها و مننع اسغاسغ پیشغیفت و بالندگ کشغورها از منظی
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تومه به سغغه نقل ععده آن شغغامل کشغغ ها ،نو دانل تاصغغصغغ و میدم فیهیاته
مییف م کند.
از نظی میمای ( )27 1395دانشغغااه محیوب دانشغغااه اسغغت که بتواند عشوه بی
آموزش توانعند،ها و قابییتها ،عیع دانشغجویان آنان را در ماغیی تولید و درون کیدن
ارزشهغا و هنجغارهغا ،دانشغغاغاه و یفغها ،و مغامیغهپغذیی ،آن هغدایغت کنغد .لویس
( )11 1395به نقل تیبیت دانشغغااه در قنا دانشغغجویان اشغغاره کیده و تأکید م نعاید که
هدف تیال عیع چنان بی نقل تیبیت دانشغغااهها سغغایه انداخته اسغغت که فیاموش شغغده
است که این دو هدف با ه ضدیت ندارند .دانشااهها فیاموش کیدهاند که باید دانشجویان
تیبیت کنند که هناام تی آن به اناانها ،بهتی ،تندیل شده باشند.
امغا انتظغارا از دانشغغاغاه هعواره بغا واقییغت هعاوان نغدارد .از دیغدگغاه تعنغا و صغغعغد،
( ) 108 1395نغاکغارآمغد ،آموزش عغال اییان بیاسغغغا نتغایه محغالیغا مورد بیرسغغ بغا
مشدی به نام فیهنگ دانشااه میتنط است.
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

تینیی عکاغغوف فیهنگ دانشغغااه

فیاسغغتاواه ( )1395بهعنوان گویاتیین رسغغاتیین و

مینادارتیین میهوم بیا ،بیان سغاده ماغتیه فیهنگ دانشغااه در اییان اسغت .از دیدگاه فیاسغتاواه
( )1396دانشغغااه بیا ،خود منحق داردا فیهنگ و رسغغالت داردا هویت داردا قواعد ،نهادینه
داردا هنجارهای داردا اگی چنین نناشغغد گاهو ب گاه م شغغود .این هعان ماغغتیها ،اسغغت که
در غا غاضغغی دانشغغاغاههغا ،اییان بغا آن موامغه هاغغتنغد .اشغغتیا و امعغاد در ارزشهغا ،و
هنجارها ،آکادمی بهگونها ،که در کنل دانشغغااهیان آشغغدار باشغغد و فیهنگ قابلانتظار از
دانشغااه را نشغان دهد ک رنگ شغده اسغت .از نظی پاغندیده ا عد ،و دهقانزاده ()32 1395
فیهنگ دانشغغااه در اییان با شغغی ،تند ،در ا ترییی اسغغت :ترییی ،که نویدبال تیال
عیع نیاغغت بیده عشوه بی اینده در بیخ مؤلیهها منزلت عی و اناغغان دانشغغااه را
خدشغهدار نعوده مانع از توسغیه عیع کشغور نیز شغده اسغت .بیوز این ماغتیه نهتنها تحقق
مغأموریغت و اهغداف نهغادهغا ،عیع مغاننغد دانشغغاغاه را بغا چغالل مغد ،موامغه کیده اسغغت بیدغه
نقل هویغتباشغغ فیهنغگ و هعننین انتظغار از دانشغغاغاه بغهمنظور تغأثییگغذار ،در مغامیغه را نیز
دچار اختش کیده اسغغت .این هعان دلیی اسغغت که در این مقاله به ماغغتیهمندشغغدن فیهنگ
دانشغغااه و ضغغیور محالیه درباره آن منجی شغغده اسغغت .مقاله اضغغی بیاسغغا ماغغتیه و
ضغغیور ها ،مورد اشغغاره از طییق محغالیغها ،کیی بیاسغغا در تجیبیغا و دیدگاههغا،
کنشغایان دانشغااه در پاسغه به پیسغل اصغی پهوهل درباره چیای و چاونا بیوز اختش
فیهنگ دانشغغااه در دانشغغااهها و مؤسغغاغغا پهوهشغغ اییان با تأکید بی کنل و بیه کنل
دانشااهیان و پیامدها ،ناش از آن انجام شده است.
 .2مبانی نظری 1و پیشینه پژوهش

بی اسغغغا دیغدگغاه کشر  )1983( 2دانشغغاغاه سغغغازمغان عفیهنا
ارزشهغای مغاننغد ب طیف

4

آزاد ،آ کغادمیغ

3

اسغغغت کغه در آن

ا تیام بغه دانشغغجو یغان و تعغام افیاد بشغغی

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 . 1منان نظی ،فیهنگ دانشغااه در گزارش اصغی پهوهل باغیار گاغتیده شکی شغده اسغت .باشغ از این ادبیا در دو مقاله
دیای از ناارنده بهطور میصل و بهدلیل پیهیز از تدیار در این مقاله بهطور خشصه ارائه شده است.
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تندیل به رفتار دانشغغااهیان شغغده اسغغتا بهنحو ،که در عزبان عسغغعنلها و عمیاس غ

زندگ دانشغغااه خود را بیوز م دهد (بهنقل از دیل .)11 2012 1کو و ویت1988( 2

 )6عفیهنگ دانشغااه را بهعنوان الاوها ،معی (هعاان ) در هنجارها ارزشها باورها
مییوضهها و اععال تییی م کنند که هدایتکننده رفتار افیاد و گیوهها در سازمان است.

تییی بارث )7 2002( 3از فیهنگ در محیط آموزشغ شغامل الاو ،پینیده از هنجارها

نایشها باورها رفتارها ارزشها میاسغ سغنتها و افاغانهها اسغت که ععیقا در هاغته
سغازمان ومود دارد و قدر شغایتآور آن در شغدلدادن به فدی و ععل اعضغا ،آن اسغت.

والیعغا )2008( 4دانشغغاغاه را نهغاد فیهنا و فیهنغگسغغغاز داناغغتغه و بیغد فیهنا را از
اصغی تیین اصغو سغازمانده نهادها ،آموزشغ عنوان م کند .به عقیده او دانشغااه ی
نهغاد فیهنا و انتقا دهنده سغغنتها و ارزشها ،امتعاع و فیهنا به ناغغلها ،بید،
اسغغت که بهعنوان امشن سغغنتها ،فدی ،دانشغغااه و می و بهعنوان نهاد ،فیهنا و
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ماتو کارکید امتعاع ساز5،در مامیه را به عهده دارد.

بییغ  )2009( 6در یغ تییی کی از فیهنغگ دانشغغاغاه آن را شغغغامغل نایشهغا
ارزشهغا و نحوه رفتغار افیاد( ،شغغغامغل مغدرسغغغان محققغان و دانشغغجو یغان) م دانغد کغه در
دانشغغاغاه کار و یا تحصغغیغل م کننغد .از دیدگاه بیی فیهنغگ دانشغغاغاه شغغامل کدها،
رفتار ،قواعد و ارزشهای اسغت که به دانشغجویان تازهوارد در سغازگار ،با فیهنگ دانشغااه

کع م نعاید .شغغن و تیان )61 2012( 7فیهنگ دانشغغااه را ی مانییاغغت بییون

8

شغامل ارزشها ،مشغتی رو و هنجارها،ها ،رفتار ،افیاد در ا تحصغیل و پهوهل در
دانشغغاغاه مییف م نعغاینغد کغه بغهصغغور فیهنغگ در قوانین و مقیرا
امدانا ماد ،قابلمشغغاهده اسغغت و هعننین در فیادید دانشغغااه

9

الاوهغا ،رفتغار ،و
رو دانشغغااه

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

ّ
اخش دانشغغاغاه و محیطهغا ،دانشغغاغاه متجی اسغغغت .آننغه در این دیغدگغاههغا غائز
اهعیت بوده و در مقاله اضغغی مورد تومه قیار گیفته اسغغت تأکید بی سغغه ویهگ هارمون

امعاد و امتعاد 1بیاسغغا ارزشها باورها ادرا و هنجارها ،مشغغتی و بهدور از ابهام
اسغت که بی اسغا تییی آلوسغون )2002( 2در میان اعضغا ،سغازمان بهومود م آید و به
زندگ دانشغااه دانشغااهیان شغدل و هویت م دهدا ارزشها و هنجارهای که به تینیی

اسغغعییسغغی  )1985( 3به نوع عپسزمینه بیا ،ععل تندیل م شغغوند و نهتنها در اععا
دانشااه بیده مننا ،ععل در تعام امور قیار م گیید.

بی اسغغغا تیغاری شکی شغغغده ارزشهغا ،آ کغادمیغ بغهرغ بغاور زبغان و نایشغغ
ّ
دانشغغاغاهیغان تغا زمغان کغه در ععغل و کنل معی آنهغا متجی نایدد قغابییغت شغغدغلگیی،
فیهنگ دانشغااه را ناواهد داشت .این هعان ماتیها ،است که مننا ،پهوهل بایار ،از
محققان در سیاسی مهان است.

یانگ )15 2016( 4در محالیه خود به پیشغیفتها ،شغی آسغیا در وزه آموزش عال

اشغغاره م کند و نایان خود را از فیهنگ دانشغغااه ماغغعوم 5شغغایع در دانشغغااهها بیان
م کند .او بیا ،توصغغی فیهنگ دانشغغااه در دانشغغااه به موارد ،مانند ننود صغغداقت و
ب اخشق سغغوترفتارها ،دانشغغااه و فاغغاد اشغغاره کیده اسغغت .از نظی یانگ فیهنگ
دانشغغاغاه فغاسغغغد 6منجی بغه از بینرفتن فیهنغگ دانشغغاغاه منتن بی ارزشهغا،

شغایاغتهسغا رانه تحقیقا آزاد و رقابت 7م شغود .ناراسغت عیع  8مشغدی اسغت که از نظی
یانگ ( )15 2016در سغیاسغی منحقه رواد دارد .او نهتنها به تایوان و هنگکنگ و کیهمنوب
غغ که بهعنوان عمعهور ،تقی 9،مییوف هاتند غغ م پیدازد بیده دانشااهها ،ژاپن را نیز
بهرغ مییوفبودن به سغشمت اخشق و داشغتن ومهه متنت دچار فاغاد دانشغااه مییف
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
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م نعاید .یانگ به پیوندههای در سغغا  2000اشغغاره م نعاید که از سغغوترفتارها ،عیع
مانند دادهساز ،مدر ساز ،و تقی ،در دانشااهها ،ژاپن دایت دارد.
تایان )158 2017( 1در مقاله با عنوان عسغوترفتار آ کادمی

محالیها ،درباره میاهی

تجارب و نایش دانشغجویان مید درباره تقی ،و سغیقت ادب در دانشغااهها ،خاورمیانه به
این ندته تأکید دارد که سغوت رفتار دانشغااه در باغیار ،از مؤسغاغا آموزشغ خاورمیانه

یغ مشغغدغل شات اسغغت .اغغن و فغاطیعغا)748 2014( 2در مقغالغها ،بغا عنوان عنایش
دانشجویان به تقی ،و سیقت ادب محالیه مورد ،دانشااه به محالیه نایش دانشجویان
زن دانشغغدده انیورماتی دانشغغااه می سغغیود عیباغغتان درباره انود تقی ،و ک کار ،در
تدغالی دانشغغجوی پیداختغهانغد .نتیجغه قغابغلتومغه در این محغالیغه تغأکیغد نویاغغنغدگغان بی این
اسغت که دانشغجویان بهرغ آگاه به ععل غییاخشق تقی ،و سغیقت عیع و اینده مرایی
با ارزشها ،دین اسشم است به این کار اقدام م نعایند.
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ایاغت )16 2006( 3در محالیها ،با عنوان عچالل سغیقت ادب در فیهنگ دانشغااه

به سغیقت ادب بهعنوان پدیدها ،آشغنا در دانشغااهها ،اسغتیالیا اشغاره م کند و میتقد اسغت که
بهدلیل نهادینهشدن فیهنگ دانشااه استیالیا دانشجویان خارم در زمان شیود تحصیل باید
اطشعا

زم را بیا ،پیهیز از سیقت ادب از دیای دانشجویان بوم کا ،کنند.

م کی ،و تیوینو )534 1993( 4در محالیه خود با عنوان عب صغغداقت آ کادمی
عاد،بودن رفتارها ،غییدانشغااه مانند تقی ،دانشغجویان را متأثی از ب تیاوت دانشغااه در
مجغازا افیاد خغاط و هعننین تقییغد دانشغغجو یغان دیای از تی عقغ ،افتغادن از دوسغغتغان
متقی،شغان عنوان م نعایند .آنها به نقل مه اعضغا ،هیتت عیع و مدییان دانشغااه

در بیوز این سغوترفتارها اشغاره م کنند و به نقل از کینیی )1994( 5اسغتادان را قابلانتقادتیین

افیاد به دلیل نقلشان در امدان میوگیی ،از چنین ب صداقت و ناراست عنوان م کنند.
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

پورعز و هعداران ( )2 1391در مقاله عشغناسغای عوامل مؤثی و پیامدها ،رفتارها،
غییدانشغااه در میان اسغتادان دانشغااه سغوتاسغتیاده اسغتادان از دانشغجویان ک کار،
بیوز رفتغارهغا ،نغاعغاد نغه و تنیی آمیز و رفتغار نغامنغاسغغغ ،مغال را از مصغغغادیق رفتغارهغا،
غییدانشغغااه داناغغته و مه تیین د یل آن را ناشغغ از سغغاختار نامتناسغغ ،دانشغغااه
مشغدش مال و عدم امنیت شغری عدم اسغتقش دانشغااه عدم مشغارکت در امور مامیه
عغدم ومود هو یغت مشغغان دانشغغاغاه عغدم آشغغنغای بغا رفتغارهغا ،غییدانشغغاغاه و
دانشااه ضی شاصیت و ماائل اعتقاد ،و فیهنا بیان م کنند.
محین فید و هعدغاران ( )34 1395در نتغایه محغالیغها ،کیی بغا عنوان عواکغاو ،عوامغل مؤثی
بی شغدلگیی ،و توسغیه کهکارد،ها ،آموزش عال در اییان ضغعن تأکید بی اصغو هنجار ،قابل
انتظغار در دانشغغاغاه بغه عوامی مغاننغد فیهنغگ سغغازمغان غییآ کغادمیغ

افو مغایاغاه نهغاد عی در

مامیه ضغغی سغغاختار مدیییت و نظارت در آموزش عال ضغغی تیهد درون و یفها ،در
میان عامشن دانشااه و  ...در شدلگیی ،و توسیه کهکارکید ،آموزش عال اشاره م نعایند.
محغالیغه تعنغا و صغغعغد )108 1395( ،بغا عنوان عرابحغه سغغیمغایغه فیهنا و سغغیمغایغه
امتعاع با میزان آشغنای از فیهنگ دانشغااه

به فیهنگ دانشغااه بهعنوان ی ماغتیه

در نظام آموزش عال اییان اشاره م کنند که از ی سو موانع مد ،در راه یادگیی،غغیادده
ایجاد کیده است و از سو ،دیای نقل مورد انتظار خود در توسیه و ارتقات زندگ دانشجوی
و انتقا ارزشها و هنجارها ،عیع به دانشجویان را اییا ندیده است.
محعغد ،سغغییع و محعغد )737 1397( ،درنتغایه محغالیغها ،بغا عنوان عفیاتیکیغ،
پهوهلها ،انجامشده در زمینه سیاست اخشق مدییان به موارد ،مانند دانل نایش و توان
مغدییان ویهگ هغا و مهغار هغا ،شات مغدییان توان ارتنغاط فید ،سغغازمغان و فیاسغغازمغان
باورها ،اخشق و اناان مدییان و میزان بیخوردار ،از دانل و میمییت عیع اشاره کیدهاند.
عغال پور ( )418 1397در مقغالغه خود بغا عنوان عکهکغارکید کنون دانشغغاغاههغا ،اییان
مانع پیادهساز ،الاو ،اسشم غغغاییان پیشیفت با هدف شناسای و تحییل کارکیدها ،کنون
دانشغااهها ،اییان در پیادهسغاز ،الاو ،اسشم غغغاییان به کارکید ماد،گیای کارکید ضد
عیوم اناان اسشم و کارکید فیهنگپذیی ،دانشااهها اشاره کیده است.
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محاغن

قاضغ طناطنای و میمای ( )97 1388در مقاله عتحییل ماغائل اسغاسغ

امتعاع شغدن عیع در محیطها ،دانشغااه اییان بیخ چاللها ،اسغاسغ آموزش
عال اییان درخصغو

تیبیت اناغان دانشغااه و ضغی

در فیهنگ عیع و رو یه

پهوهش غ را چنین بیم شغغعارند :گیایل پایین به عی گیای در بیندانشغغجویان تیهد
پایین به ارزشها و هنجارها ،دانشغغااه در بینآنان ضغغی
دانشغااه و تنیور و عینیت ضغیی
ضغیی

در پیورش هنجارها،

آن در رفتار و گیتار دانشغااهیان شغناخت منه و

دانشغجویان از ارزشها و هنجارها ،عیع و اقتدا به ضغد هنجارها ،عیع

بیل از هنجارها ،عی .
طایی ( )47 1378در مقاله خود با عنوان عفیهنا عیع پهوهشغغ اییانا بیرسغغ
قابییتها و تناناها ضغعن بیرسغ چاللها از ابیاد گوناگون به نوع هنجارشغدن عیع
در بین دانشغغااهیان و بیوز واکنلها ،غییاخشق در فضغغاها ،عیع ب سغغامان فیهنگ
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عیع و اکعیت فیهنگ سازمان ایاتا و در موارد ،منحط بی دانشااه اشاره م نعاید.
 .3روششناسی پژوهش

پهوهل اضغغی از نظی هدف به دلیل تشش بیا ،تولید دانل بیشغغتی و ارائه نظییه بیاسغغا
نتایه اصغغل از پهوهل بنیاد ،اسغغت .محقق با نااه تیاغغیی ،به بیرسغغ پدیدهها و
تجیبغههغا ،زیاغغتغر افیاد در بغافغت طنیی آنهغا پیداختغه اسغغغت .از این رو پغارادای پهوهل
تیاغغیی ،اسغغت که با رویدید کیی و اسغغتیاده از روش نظییه دادهبنیاد به ماغغتیه م پیدازد.
اسغتیاده از این روش این امدان را بیا ،محقق فیاه کید تا با کع تیاسغیی مومود از تجیبه
زیاته مشارکتکنندگان به ارائه مدل دادهمحور اقدام نعاید.
مشغارکتکنندگان پهوهل اعضغا ،هیتت عیع دانشغااهها و موسغاغا پهوهشغ بودند
که از طییق نعونهگیی ،نظی 1،انتااب شدند .داده ها از طییق  17مصا نه نیعهساختاریافته

متشغدل از 5اسغتاد 8دانشغیار و 4اسغتادیار و 4مصغا نه گیوه ( 2معیا 21نیی) متشغدل از
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 .2انجغام مصغغغا نغه گیوه در پیوپوزا اولیغه پهوهل ننوده و در فیاینغد انجغام پهوهل بغهمنظور تدعیغل و اطعینغانپغذیی ،دادههغا
صور گیفته است.

2اسغتاد 11دانشغیار و 8اسغتادیار از 14دانشغااه و 3مؤسغاغه پهوهشغ واباغته به وزار عیوم و
وزار بهداشت مععآور ،شد.
تحییغل دادههغا بیاسغغغا

سغغغه میهوم اصغغی عزمینغه

شغغیط غغغغپیامد( 3،کوربین و اشغغتیاو

4

1

عپغارادای

2

و عمغاتییس

 )195 2015انجام گیفت و هعانگونهکه در

نظییه دادهبنیاد میعو اسغغت تجزیهوتحییل و مععآور ،دادهها در پهوهل اضغغی بهطور

ه زمان انجام شغغده اسغغت .پس از مععآور ،دادهها ،اولیه کدگذار( ،آزاد 5محور6،و
انتااب  )7انجام شدا س س دادهها تحییل شده و میاهی

اصل از تحییل مننا ،مععآور،

دادههغا ،بیغد ،شغغغدنغد .در این می یغه مععآور ،و تحییغل دادههغا بغدون وقیغه زمغان از نظی
تقدم و تأخی در فیایند ،ید ارچه مععآور ،و تحییل بهطور ماغتعی تا زمان اشغناد نظی ،و
دسغتیاب به مد نهای پهوهل ادامه پیدا کیده اسغت .یافتهها ،اصغل از کدگذار ،شغامل
 1900کغد 458میهوم 101زییمقولغه و  32مقولغه در پغاسغغه بغه پیسغغلهغا ،پهوهل بوده

اسغغت .بیا ،اعتنارس غنج ( 8اعتعاد 9و باورپذیی 10،یافتهها بیاسغغا کوربین و اشغغتیاو

 )2015از کنتی ه زمغان بغا مشغغغارکغتکننغدگغان تنغاد نظی بغا هعدغاران تنودباشغغ بغه
مشغغارکتکنندگان و درگییشغغدن ععیق در میدان بهواسغغحه تجارب یفها ،و تجیبه زیاغغته
محقق استیاده شده است.
 .4یافتهها

در پاسغغه به پیسغغل اصغغی درباره چیای و چاونا اختش در فیهنگ دانشغغااه اییان

یافتهها در گزارش اصی به تیصیل 11و در این مقاله به اختصار به شی زیی ارائه م شود.

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 .11بهدلیل رعایت ج مقاله این بال بایار خشصه ارائه و گیته ها ،مصا نهشوندگان ذف شده است.
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 .4-1شرایط و عوامل مؤثر در اختالل فرهنگ دانشگاهی

از مشغغارکتکنندگان پیسغغیده شغغد که بهرغ دیدگاه متنت دانشغغااهیان درباره ارزشها و
هنجغارهغا ،آ کغادمیغ

چیا این ارزشهغا در کنل دانشغغاغاهیغان آنگونغه کغه انتظغار م رفتغه

بیوز نداشغته اسغت» د یل در این بال باغیار گاغتیده و شغامل طی وسغیی از عوامل اسغت
که از دیدگاه مشغغارکتکنندگان به بیوز ماغغتیه منجی شغغده اسغغت .این د یل در مقولهها و
مؤلیهها ،زیی دستهبند ،شده است:
دالیل ساازمانی .بیاسغا یافتهها ید از عوامل اصغی در ک رنگشغدن عدم التزام به
هنجارها ،آ کادمی شغیایط سغازمان دانشغااه اسغت .عدانشغااه کعیتگیا با زییمقولههای
مانند دانشغااه اننوه دانشغجو ،اننوه اسغتاد اننوه و تولید اننوه به تیارن هنجارها و در نتیجه
عدم التزام به هنجارها ،آ کادمی منجی م شغود .ید از اسغتادان شغیکتکننده در مصغا نه
نظیخود را بدینگونه محی کیده است:
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انتظارتان از دانشغغااه که اسغغتادان مجنور به تولید مقا

امنار ،بیا ،ارتقا هاغغتند

چیاغغت» انتظار دارید واقیا اسغغتاد عشوه بی آموزش به تنهای و بدون پایان نامه پهوهل
انجغام دهغد و از مقغالغهاش بغهعنوان یغ مقغالغه عیع امتیغاز بایید» چنین چیز ،امدغانپغذیی
نیات .مور در نع آید .پس به راهها ،دیای ،رو م آورد» .
عبوروکیاسغغ سغغغازمغان دانشغغغاغاه بغا دو زییمقولغه پغارادکاغغغیدغا قغانونمحور ،و
قانونگییز ،به مینا ،عدم تیهد و سهل اناار ،دانشااه در رعایت اصو و قوانین دانشااه
به منظور میوگیی ،از سغغوترفتارها ،دانشغغااه و از سغغو ،دیای عدم تیهد به هنجارها،
دانشغااه توسغط اسغتادان بهدلیل فشغار ناشغ از قانون کاغ ،میتنه و ارتقا ید دیای از
د یغل درون دانشغغاغاه اسغغغت کغه از نظی مشغغغارکغت کننغدگغان عغدم التزام بغه هنجغارهغا،
آ کادمی را شغد م باشغد .از نظی دانشغااهیان سغیاغیه میات ،در ی امتعاد عیع
مانند دانشغااه که هعه با ه بیابی هاغتند ید دیای از د یل بیوز بیخ ناهنجار،ها در
دانشغغااهها محاغغوب م گیدد .از دیدگاه آنان آننه بی تقویت این ناهنجار ،در دانشغغااه
مدییمحور م افزاید ناکارآمد ،و عدم شغایاغتا و صغش یت مدییان اسغت که میعو
انتصاب و نه انتااب هاتند.

عدانشغااه ابزارمحور میهوم پیاسغتناد از اکعیت فیهنگ ابزار ،در دانشغااه اسغت.
بیخ بی این ادعا هاتند که دانشااه ابزار ،در دست دولتها و قدر ها است .بیخ دیای
بی این باور هاغتند که این فیهنگ ابزار ،در دانشغااه باغیار ماافتاده و شغامل تعام سغحو و
طی وسغیی از دانشغااهیان اسغت .این مقوله شغامل اسغتاد ابزارمحور دانشغجو ،ابزارمحور
و مدیی ابزار محور است .دانشااه از دیدگاه دانشااهیان به ابزار قدر مته م شود .استادان
نیز از ی سغو به ابزار مدییان دانشغااه و ازسغو ،دیای به اسغتیاده ابزار ،از دانشغجویان
بیا ،ارتقات عیع و ماد ،مته هاغغتند .در موارد ،نیز هعان اسغغتادها در میین اسغغتیاده
ابزار ،دانشغغجویان از آنها از طییق بینامه پنهان بیا ،گیفتن نعیه بیشغغتی و قنول پایان تیم و
چش پوش از خحاها و اشتناها غییاخشق و  ...قیار دارند.
عدانشغااه بازار محور باتأکید بی اکعیت ارزشها ،بازار ،بهما ،ارزشها ،آکادمی
بی دانشغااه از دیای مقولههای اسغت که به تقویت و پیرنگتی نعودن شغیایط سغازمان دانشغااه
کع نعوده اسغت .دانشغااه با افزایل مذب دانشغجویان تحصغیش تدعیی و درعین ا با
عغدم نظغار بی پغایغاننغامغه و رسغغالغههغای کغه نغاگزیی بیا ،فغار التحصغغیی و گیفتن مغدر بغایغد
تدوین م شغغده اسغغت بازار بییون از دانشغغااه را تحیی به سغغیمایهگذار ،در بازار دانشغغااه
کیدهاند .درواقع دانشغااه خواسغته یا ناخواسغته با خیق بازار کاشب دانشغااهمحور فضغای بییون
از دانشغااه را بیا ،خدمت کاشب به دانشغااه فیاه نعوده اسغتا فیصغت که توسغط افیاد خارد
از دانشااه بهخوب مورد استقنا و مورد بهیهبیدار ،قیار گیفته است.
دالیل سایاسای .عدانشغااه سغیاسغتزده از مؤلیهها ،پیاسغتناد و باغیار تأثییگذار از دیدگاه
مشغارکتکنندگان اسغت که به نقل و رد پا ،ععیق سغیاسغت در دانشغااه اشغاره دارد .دوروی
عغدم صغغغداقغت عغدم اقنغا بغه قیقغت تی از بیغان نظیا واقی و ارائغه انتقغاد و هعننین
مجیزگوی از مؤلیغههغای اسغغغت کغه ارزشهغا ،دانشغغاغاه را ک رنغگ و بغهتغدریه نغابود
م سغازد .دانشغااه سغیاسغتزده از ی سغو آزاد ،و اسغتقش را نشغانه م رود و از سغو ،دیای
تیویه کننده فیهنگ فیی ،و دوروی در دانشااه است.
دالیل اقتصاادی .دانشغااهیان درباره تنیا ناشغ از عدم امنیت اقتصغاد ،نایان خود را
از امنیت رفاه امنیت خانوادگ امنیت روان و ماغع عنوان م نعایند .عاز آینده و شغت
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داری  .چون نع دانی چه بی سی ما خواهد آمد  .سییع القی ( )1397اگیچه درباره دعیان
کشغور اما به ندته قابلتومه در اهعیت امنیت اشغاره دارد که قابییت تیعی به دانشغااه را دارد.
عاولین شغی

دعیان ایجاد امنیت فدی ،شغری مدن و اقتصغاد ،اسغت .بید از این که

سغغح قابلتومه از این امنیت فید ،تحقق پیدا کید یظ هویت و تییقخاطی اهعیت پیدا
م کند .اگی باواهی این اصغغل دعیان (ایجاد امنیت فید )،را به می یه سغغیاسغغتگذار،
بیسغانی باید مجعوعه افدار و ععیدیدها از ثنا بیخوردار باشغند .اگی شغهیوندان ی کشغور
صغن از خواب بیدار شغوند و متومه شغوند 40درصغد ارزش دارای ها ،آنها از بینرفته اسغت
بغهطور طنیی در پ چغارهانغدیشغغ خواهنغد بود .در چنین شغغیایح هویغت تییق بغه خغا و
اعتعاد به آینده رنگ م بازد .این اتیاق اسغت که از دیدگاه دانشغااهیان ید از د یل اصغی
در عدم پاینند ،به هنجارها ،دانشااه است.
دالیال تااری.ی .این مقولغه شغغغامغل وقغایع و رو یغدادهغا ،مهغان و هعننین وقغایع تغاریا
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کشغورها مانند مننلها و انقشبها ،می

اکعیت منا ها و ا زاب ماتی بی کشغور

اسغت که دانشغااه را تحتتأثیی قیار م دهد و بی مأموریت نقل ارزشها و هنجارها ،آن
تأثیی م گذارد .شغیایط تاریا اییان در دوره انقشب شغیایط منگ دوره بیمام و پاغابیمام
از د یی بوده اسغغت که از دیدگاه مشغغارکتکنندگان بهطور ماغغتقی بی تقویت وضغغییت
مومود تأثیی داشغته اسغت .فیاسغتاواه ( )304 1396با اشغاره به  5ناغل اییان که ب تأثیی در
فیهنگ دانشغااه نیاغت ناغنتا به تعام دورهها ،تاریا در اییان اشغاره کیده اسغت .او به
تغأثیی این دورههغا در زنغدگ اسغغتغادان و دانشغغجو یغان اشغغغاره کیده و بغه نوع از آنهغا بغا عنوان
عچیخه یا ناغلها یاد م کند .بهعنوان متا از ی سغو به ناغل گیایل به هنجارها،
میتون دیاغغی یینگیای ماغغتولیغتپغذیی ،نانغهگیای سغغنغت اقغامغت در پیدیس و النتغه
اعتصغابا در ناغل مشغیوطه (متأثی از دانشغااه ناغل ی پاریس) اشغاره م نعاید و از سغو،
دیای به دوره ناغغی خاغغته و کوفته از افتادن و بیخاسغغتن دسغغتوپا زدن ه در سغغح
دانشغجوی و ه اسغتادان در ناغل پس از انقشب و گذر از دانشغااه پهوهشغ هومنولت به
دانشغااه ناغل سغوم کعنییج و کارآفیین در ناغل پاغا انقشب با ویهگ ها ،اسغتادان مجی،
پیوژهها ،بییون بیه خوردن سغغنت اقامت بازنشغغاغغتهکیدن اسغغتادان آییننامه ارتقا و

مقغالغهگیای صغغور ،از طییق پغایغاننغامغههغا اشغغغاره م کنغد و ضغغغد هنجغارهغا ،عیع و
کهکارکید،ها ،آن را از پدیدهها ،میعو و گزنده این نال م داند.
دالیل اجتماعی .ناهنجار ،امتعاع از دیای مؤلیهها ،تأثییگذار در فیهنگ دانشااه
اسغغت که بیاسغغا دیدگاه مشغغارکتکنندگان نقل غییقابلاندار ،در ک رنگشغغدن فیهنگ
دانشغااه دارد .به تینیی مشغارکتکنندگان دانشغااه آینه تعامنعا ،مامیها ،اسغت که در آن
زندگ م کنی  .این میهوم اسغت که دادهها ،زیاد ،بی آن تأکید داشغتهاند .به زبان سغاده
دانشغغااهیان بی این باور هاغغتند که ش غیایط امتعاع کشغغور بی میزان تیهد یا عدم تیهد بی
هنجارها ،دانشغااه تأثییگذار اسغت .ی اسغتاد موان اینگونه به این ندته اشغاره م کند:
عدرواقع مامیه دانشغااه نعونه کوچد از مامیه بزر تی ،اسغت که در آن زندگ م کنی .
بهنظی من باید مواب این مشدل را باید در متن مامیه پیدا کید .
دالیل فرهنگی .زمینهها و شغیایط فیهنا در مقاله اضغی شامل میاهیع است که متأثی

از خیقوخوهای اسغغت که ک وبیل در میان اییانیان شغغایع اسغغت . 1انتااب مقوله آداب و
عغادا یغا هعغان خیق و خو ،اییانیغان از این منظی کغه ارزشهغا و هنجغارهغا ،دانشغغاغاه را
مورد پیسغغل قیار م دهغد و در موارد ،منجی بغه شغغیود ارزشهغا ،نغه چنغدان متنغت در
محیطها ،رسغع مانند دانشغااه و یا میوگیی ،در نهادینه شغدن ارزشها ،متنت دارد مورد
تومه قیار گیفته اسغت .در گزارش اصغی بهطور میصغل به این ویهگ ها پیداخته شغده اسغت.
ید از مشارکتکنندگان در پهوهل دیدگاه خود را اینگونه بیان کیده است:
بیضغ اشغدا

ه از خودمان اسغت .متش ید از آفتها ،اصغی در دانشغااه این اسغت

که ما اییانیان اسغغاسغغا ر گو نیاغغتی  .نع توانی

یفهایعان را ر و رودررو به دیایان اعشم

کنی  .هعین ویهگ منجی به پشغغتسغغی یفزدن و دوروی و پنهانکیدن قیقت م شغغود.
م دانی هعدارمان کارش غییاخشق است اما م تیسی میو ،خودش این را باویی .

مقوله اصغی دیای در این بال سغن زندگ دانشغااهیان 2اسغت که مشغارکتکنندگان در

ارائه دلیل بیا ،تقویت وضغغییت مومود آن را بیان م کنند .از نظی بیخ از مشغغارکتکنندگان
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 .1تأکید بی این ویهگ ها در راسغغتا ،پاسغغه به ماغغتیه اصغغی پهوهل اسغغت و ب شغ بهمینا ،ب تومه به ویهگ ها ،متنت
اییانیان ناواهد بود .کعااینده ویهگ ها ،مشابه در کشورها ،دیای نیز بایار مشاهده م شود.
 .2در اینجا میهوم سن زندگ بهمینا ،شیوه زندگ کیدن مورد تومه قیار گیفته است.
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این چالل بیل از آنده به عدم امنیت اقتصغاد ،اسغتادان میبو باشغد نشغتتگیفته از افزایل
توقیا و ترییی سغن زندگ آنان در مععکیدن سغیمایه و ارتقات ماد ،داشغتههایشغان اسغت.
اگیچه این ترییی سغن فقط شغامل مادیا نیاغت بیده موارد متنود دیای را نیز در بی م گیید.
شغالن ( )1392این ماغتیه را با طی ی پیسغل درباره اسغتیاده از اصغحش عدکتی سیدار به
دانشغغااه میتنط م سغغازد :عما ،تیج ،اسغغت فید ،که در عیصغغه نظام به منزلت سغغیدار
م رسغد این چنین مشغتاقانه و بیضغا از راهها ،غییمیعو در پ کاغ ،منزلت از طییق عنوان
دکتی ،است  .ععومیت این اشتیا در اقشار دیای امتعاد نیز قابلمشاهده است.
دالیال فردی .د یغل فید ،بغه عنوان عغامغل تغأثییگغذار در بیخ از میغاهی ععیق غاصغغغل از
دادهها مشغهود بوده اسغت .تومه به د یل و زمینهها ،فید ،از این رو ائز اهعیت اسغت که
اناغغغان دارا ،ویهگ هغا ،متنود و تغأثییگغذار در محیط زنغدگ و کغار ،اسغغغت .مترییهغا،
معییتشغناخت افیاد مترییها ،شغاصغیت و مترییها ،موقییت از اینگونه موارد اسغت.
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بغهعنوان متغا ویهگ هغا ،شغغاصغغیت افیاد مغاننغد فیوتن

صغغغداقغت و یغا اغغغاد و

خودبزر بین از ی سغو و هعننین طنقه امتعاع پیشغینه خانوادگ پیشغینه کار ،قنی و
ت تییقا قوم و طاییها ،از این موارد است.
دالیل جهانی .د یل مهان شغامل وقایع و تریییا سغیاسغ اقتصغاد ،و  ...از عوامل
تأثییگذار ،اسغت که در فیایند کدگذار ،و مقولهبند ،دادهها بهصغور ماغتقی و شغیاف
مورد تأکید قیار گیفته اسغت .مشغارکتکنندگان بهطور مشغان در سغا ها ،اخیی به تریییا
اقتصغاد ،تریییا آ کادمی

تریییا تدنولوژی

تریییا سغیاسغ و تریییا فیهنا در

سغح مهان تأکید داشغتهاند .بهطور نعونه اشغاره به تریییا سغیاسغ مانند انتااب ریاسغت
معهور ،امییدا در تریییا آموزش عال اییان از اینگونه موارد بوده اسغغت .از نظی پارکی و
می )1995( 1،تریییا در مهان امیوز اع از تریییا نهاد ،سغغیاسغغ و خصغغوصغغا
اقتصغغغاد ،تریییا چشغغعایی ،در آموزش عغال ایجغاد کیده اسغغغت .قغانی راد و هعدغاران
( ) 35 1393ضغعن اشغاره به پویای نهاد دانشغااه به دگیگون فیهنگ دانشغااه در مهان در
ا ترییی پااصنیت پاامدرن شندها ،و پااسیمایهدار ،تأکید م نعایند.
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 .4-2کنش و برهم کنش دانشگاهیان

در این پیسغل راهنید دانشغااهیان به ماغتیه مورد تومه بوده اسغت .راهنید دانشغااهیان بهرغ
اشغتیا زبان در ارزشها ،دانشغااه سغازمان و فیهنا که به آن اشغاره داشغتهاند در
موامهه با وضغغییت فیی فیهنگ دانشغغااه یداغغان ننوده اسغغت .افیاد بی اسغغا تجارب
پیشغغینه و باورها ،خود واکنلها ،متیاوت به ماغغتیه داشغغتهاند .پاسغغه به این پیسغغل در
موارد ،بهطور ماغتقی به ههور میاهیع منجی شده است که مننا ،مقولهها ،اصی بوده و
در موارد ،نیز میغاهی کییغد ،پنهغان در دیغدگغاههغا مننغا ،مقولغههغا قیار گیفتغهانغد .دیغدگغاههغا،
این افیاد مغا را بغا سغغغه گیوه متیغاو از کنلهغا موامغه نعود .اهعیغت تومغه بغه این راهنیدهغا
نقل اساس در تحییل نهای پهوهل اییا م نعاید.
کنش مقاومت و مقابله .بیخ از مشغارکتکنندگان به ارزشها ،دانشغااه پاینند بوده و بی
این باور هاغتند که در موامهه با وضغییت مومود بهما ،انییا باید با آن مقابیه کید .مقابیه و
مقاومت دارا ،درما متیاوت از شغد و ضغی در بیابی تقی ،گاغتیده دانشغجویان انتظارا
نابجا ،آنان در کاغ ،نعیه بدون داشغتن اسغتحقا تا مقابیه با تصغعیعا غییعیع شغورا ،گیوه
و دانشغدده و مدییان عال دانشغااه اسغت .ید از اسغتادان سغاتتیین نود مقاومت را در خود
گیوه اعشم م کنغد .این مورد بیشغغتی زمغان بغهومود م آیغد کغه ید از اسغغتغادان گیوه عینغا
هنجارها ،عیع و سازمان را در تدریس پهوهل گیفتن پایاننامه و موارد مشابه نق

نعاید.

در چنین موارد ،اگیچه اعضغا ،گیوه بهتیین افیاد ،هاغتند که م توانند از طییق عدم سغدو و
مقاومت در مقابل اسغغتاد متای میو ،او را باییند اما باغغیار ،به دلیل تنیا ناشغغ از این
کنل بغه انجغام آن اقغدام نع نعغاینغد .تغأکیغد مشغغارکغتکننغدگغان بی پیداخغت هزینغه بغابغت انتاغاب
راهنید مقاومت و یا مقابیه از تیداد قابلتومه بیخوردار بود.
کنش ساات.ت .کنل سغغدو ناغغنتا از ععومیت بیشغغتی ،در مقایاغغه با دو کنل دیای
بیخوردار اسغت .بیخ از مشغارکتکنندگان با تینیی عفیهنگ سغدو در دانشغااه از آن یاد
کیدهاند .اگیچه افیاد به د یل ماتیی در تومیه انتااب کنل سغدو اشاره کیدهاند اما آننه
تومه به میهوم سغدو را دارا ،اهعیت م سغازد اهعیت کیید ،اعضغا ،هیتت عیع بهدلیل
نقلها ،ماتیی مانند تدریس تحقیق مدیییت عضغغویت در شغغوراها ،تصغغعی گیی،
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انتااب بهعنوان داور و ارزیاب و مشغغاور و در نهایت بهعنوان سغغیاسغغتگذاران و بینامهریزان
دانشغااه و دیای نقلها ،تأثییگذار دیای ،اسغت که آنها در دانشغااه و میاکز پهوهشغ اییا
م نعایند .بیاسغا تجیبه دانشغااهیان دادهها شغامل افیاد ،اسغت که بهمنظور یظ موقییت
و دور ،از تنیغا نغاه خوان بغا وضغغییغت مومود در بیابی عغدم پغایننغد ،بغه هنجغارهغا،
دانشغااه کنل سغدو را انتااب م کنند .بیخ از مشارکتکنندگان اتااش کنل سدو را
متأثی از پیامدها ،تجیبه شغغاص غ خود از کنل مقابیه عنوان م نعایند .این افیاد ایاغغتادگ
تیداد میدود دانشااهیان در بیابی این مییان غال ،را منجی به پیداختن بها ،سناین ع ذف
م داننغد بغه هعین دلیغل تومغه بغه پیغامغدهغا ،ا تعغال عکنل مقغابیغه و بهیهمنغد ،از مزایغا،
عکنل سغغدو

را کتعان نع کنند .ش غیایط و زمینه منجی به اتااش کنل سغغدو در موارد،

مشابه و یداان است .این کنل شامل سدو در مقابل سوترفتار دانشااه در سح مدییان
عال میان و پایینتی سغدو در مقابل سغوترفتار اسغاتید هعدار سغدو در مقابل سغوترفتار
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دانشجویان و ت سدو در مقابل سوترفتار کارکنان امیای و ادار ،است.
کنش سا .اساتااده .کنل سغوتاسغتیاده به دسغته سغوم و درعین ا متیاو از دو کنل دیای
تییق دارد .دلیل اصی در نود متیاو کنل به تیق متیاو کنشایان دانشااه از اختش در
فیهنگ دانشغااه تییق دارد .میهوم و مینا ،وضغییت مومود از دیدگاه این کنشغایان بیل از
آنده ی ماغتیه باشغد موقییت و فیصغت اسغت که م تواند به رشغد و ارتقات مال و شغری آنان
منجی شغود .این افیاد آشغدارا با زیی پا گذاشغتن ارزشها و هنجارها ،دانشغااه به سغوتاسغتیاده
داکتی ،از وضغغع مومود م پیدازند .آنها اسغغتادان دانشغغجویان و مدییان هاغغتند که اگیچه
معدن اسغت بهطور شغیاه به باورها ،اصغیل خود به ارزش دانشغااه پافشغار ،نعایند اما
درواقع آ گغاهغانغه و بی اسغغغا ایغده عرمز بقغا و پییوز ،در رقغابغت و تنغازد بیا ،بقغا ،درون و
بییون عدم پاینند ،به هنجارها ،دانشااه را تومیه و تنها عدیای ،را ماتو بهومود آمدن
وضع مومود م دانند .راهنید اصی این افیاد در موامهه با وضییت مومود راهنید هزینهغغفایده
اسغت .این کنل دارا ،گاغتیه وسغیی از سغوت اسغتیادهها (سغوتاسغتیاده مال سغوتاسغتیاده ادار،
سوتاستیاده موقییت و سوتاستیاده اخشق و  )...توسط دانشااهیان م باشد.

 .4-3نتایج و پیامدها

پیامدها بی اسغا میاهی
بیاسغا میاهی

اصغل از دادهها در سغه سغح فید ،سغازمان و می بیوز کیدهاند.

اصل از دادهها پیامدها قابل تیدی به سه مقوله پیامدها ،فید ،سازمان و

می اسغغت .پیامدها ،فید ،شغغامل ذف و انزوا ،عالعان ههور و ارتقات ناعالعان .پیامدها،
سغغازمان شغغامل ههور شغغنهدانشغغااه شغغنهدانشغغااه و شغغنهتولیدا دانشغغااه و پیامدها،
ّ
کوتغاهمغد می شغغغامغل نغاامیغد ،ععوم مهغامی عغالعغان و تقو یغت نغابیابی ،و پیغامغدهغا،
درازمد می شامل عدم توسیه عیع کشور و عدم توسیه می کشور است.
پیامدهای فردی .در پیامدها ،فید ،میاهی

اصغل از دادهها ما را با دو مقوله متناق

ع ذف و عارتقغا موامه کیده اسغغت .در این بال مقوله ذف بهعنوان پیغامد ماغغتقی
راهنید مقابیه و مقوله ارتقا بهعنوان پیامد ماغتقی راهنید سغوتاسغتیاده مورد کنداش قیار گیفته
اسغت .ذف اصغل کنل مقابیه اسغت .ذف از عضغویت در شغوراها ،تصغعی گیی ،و
دیای شغغوراهغا ،عیع عغدم انتاغاب این افیاد بغهعنوان ارزیغاب نغاهی و داور طی هغا،
پهوهشغ عدم انتصغاب آنان در پاغتها ،امیای ردهبا زدن بیچا،های مانند میتین

هعیشغغا (کاراکا )2013 1سغغاتگیی و بدبین و در موارد ،محدوم به سغغدو امنار،

بهمنظور بقا و یا انزوا .ع ذف عالعان بهطور خودکار به عارتقات ناعالعان منجی م شغغود.
این ارتقا ه شغغامل ارتقا ،ماد ،و ه ارتقا ،عیع اسغغت .بزر تیین چالشغغ که ذف
عالعان و ارتقا ،ناعالعان را بهدننا دارد در وهیه او بحیان تی شغغدن وضغغییت اسغغت که
دانشغااه در آن قیار دارد .زییا فضغا بیا ،ک رنگتیشغدن ارزشها و هنجارها ،دانشغااه از
ی سو و هعننین تقویت کهرفتارها ،دانشااه از سو ،دیای آمادهتی م شود.
پیامدهای سازمانی .در مقوله پیامدها ،سازمان با ههور مقوله شنهدانشااه موامه شدهای .
ید از اصغی تیین پیامدها ،سغازمان بیوز و عههور شغنهدانشغااه یا دانشغااه میی در مقابل
دانشغااه واقی اسغت .مقوله شغنهدانشغااه یا دانشااه میی میهوم آشدار بیا ،پاسه به پیسل

پیامدهاسغت .ه  )2018( 2کاغ ،هویت در داخل سغازمان را منجی به ارائه تصغویی ،میتنط با
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
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سغازمان در خارد از سغازمان م داند .دانشغااه که واقی نناشغد اهدافل نیز واقی ناواهد
بود کغارکنغان و تولیغداتل نیز واقی ناواهنغد بود .دانشغغاغاه بغا شغغنغهاسغغتغاد شغغنغهدانشغغجو و
شغنهمحقق دانشغااه با شغنهتولیدا دانشغااه با مقا

و کتابها ،غیی اصغیل شغنهکتاب

شغنهمقاله شغنهرسغاله و با شغنهنقلهای شغامل شغنهآموزش شغنهپهوهل شغنهخدما در بییون
از دانشااه نیز از هویت ماتحدع بیخوردار ناواهد بود.
پیامدهای ملی .در سغغح می پیامدها باغغیار وسغغیعتی و قابلتأملتی بهنظی م رسغغد.
شغنهدانشغجوی که فار التحصغیل م شغود بی ماغند شغرلها ،ماتی م نشغیند .شغنهاسغتاد
مدیییت بالها ،ماتی کشغور را بی عهده م گیید و شغنه دانشغااه به دننا کاغ ،اهداف
بیندپیوازانه بدون پشغتوانه مانند کاغ ،رتنه او عی در مهان اسغت .عناامید ،ععوم

از

دانشغغاغاه عمهغامی عالعغان عمایازین افیاد ب صغغش یغت عیع و اخشق در اداره
امور کشور و عتقویت نابیابی ،از دیای پیامدها ،کوتاه مد در سح می است.
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ععغدم توسغغیغه عیع

و ععغدم توسغغیغه می کشغغور دو مؤلیغه اصغغی در پیغامغدهغا،

بیندمد در سغح می اسغت که اصغل کنل و بیه کنل ش،نییان در موامهه با ماغتیه
بیاسغغا میاهی

اصغغل از دادهها پدیدار شغغدهاند .طایی ( )1398به بهتیین ومه پیامد

عدمتوسغیه عیع در چنین وضغییت را مورد تومه قیار داده اسغت .عچنین باغتی ،به بازتولید
فیهنغگ غییعیع و رشغغغد عی دروغین م انجغامغد کغه رخو

ب اعتعغاد ،ب انایزگ

درو فیی ،و عدم مشغیوعیت در سغاختار آن مود م زند .در چنین باغتی ،امید به رشغد
عیع رؤیای عنث میوه م کند .
 .5بحث

میور ،بی نتایه محالیا محققان تیویحا تأییدکننده شغیایط تأثییگذار ،اسغت که در سغح
کشن بیاسغا نتایه پهوهل اضغی به آنها اشغاره شغده اسغت .بیخ از این عوامل به اختصغار
در محالیا زیی مورد تومه قیار گیفته است:
تریییا سغغیاسغغ اقتصغغاد ،و نهاد ،تأثییگذار بی آموزش عال کشغغورها (پارکی و
می) 1995 ،ا تأثیی تحو

مهان بی آموزش عال کشور (بنی و تیاولی )2001ا تأثیی

نظام سغیمایه دار ،و نتولینیالیاغ

فشغار سغیاسغ و فشغار ناشغ از تجار ،سغاز ،و بازارگیای

بی مؤلیه ها ،فیهنگ دانشغااه مانند آزاد ،عیع و اسغتقش (شغاناهان)2008 1ا تأثیی

سغغیاسغغت بی خدشغغه دار شغغدن آزاد ،و اسغغتقش دانشغغااه ها (بارنت و ناپول 1396 2ا

فغاضغغغی

)1393ا عوامغل و شغغیایط تغاریا اع از تغاریه کشغغغور و تغاریه دانشغغاغاه

(فیاسغغغتاواه 1388ا متینای
تودها ،شغغغدن آموزش عغال

3

)2018ا دانشغغغاغاه اننوه (میدیهغا و پغا نیغا )1396ا

مهغان شغغغدن و گاغغغتیش کغاربید فنغاور،هغا ،اطشعغا و

ارتنغاطغا (قغانی راد مید و محعغد) 1393 ،ا تغأثیی رخغداداهغای مغاننغد بحیان تریییا
و منگ در ترییی ارزش ها (خییاندیل باشغغنده و شغغینان

4

1397ا اگی ،و رالاغغتون

) 2008ا عوامل فید ،عوامل نهاد ،و سغغازمان (م کی)2005 5،ا قوانین و مقیرا

رسغع و قوانین غییرسغع بوروکیاس دانشااه و عدم ااسیت استادان و دانشجویان

(مغ کیغ ،تیوینو و بغاتیفییغد) 2001 6ا عوامغل معییت و موقییت ( اغغغن و فغاطیعغا

)2014ا مترییها ،فید( ،موشغغعن)2013 7ا ناآگاه فید( ،صغغنار میصغغوم فی و

محعغد)1398 ،ا ب هنجغار ،فیهنغگ عی عدم اسغغغتقش و آزاد ،دانشغغاغاه فقغدان
اسغتقش فدی ،ضغی سغنتها و اسغحوره ها و افو هنجارها ،اخشق مامیه (نامور و
هعداران )1397ا سغغاختار نامتناسغغ ،دانشغغااه خصغغوصغغا نظام ارزیاب و ارتقا،
سغازمان (د یل سغازمان ) مشغدش مال و عدم امنیت شغری عدم اسغتقش دانشغااه
و عدم مشغارکت در امور مامیه عدم ومود هویت مشغان دانشغااه عدم آشغنای با
رفتارها ،غییدانشغااه و دانشغااه ضغی شغاصغیت و ماغائل اعتقاد ،و فیهنا
(پورعز و هعداران )1391ا ناکارای فضغغا ،دانشغغااه اییان در ایجاد و پیورش
هنجارها و تنیور آن در رفتارها و گیتارها ،دانشغااهیان ناسغازگار ،و ب ثنات در فیایند
گغیغغتوگغو و مغغذاکغیه و ضغغیغ

در هغعغدغغار،هغغا ،گغیوهغ

نغنغود انغاغیغزه کغغافغ بغیا،

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
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سغاتکوشغ و تحعل میار ها ،عی ناکارآمد بودن بینامهها ،درسغ و آموزشغ
ضغی

رو یه پهوهل و پهوهشغای ،ننود فیهنگ مشغارکت و رو یه عی گیای

ضغی

تیغامغل عیع دانشغغغجو یغان بغا اسغغتغادان ننود فیهنغگ نقغد و نقغدپغذیی ،در امتعغاعغا
دانشغغاغاه

گیایل بغه پییو ،از ضغغغد هنجغارهغا ،عی و فیدگیای (مهغدیغه هعت و

ودادهیی )1395ا بنااه دار ،دانشغااه ورود سغیاسغت و دین به دانشغااه و بوروکیاسغ
اک بی دانشغااه (فیاسغتاواه )1396ا د یل فیهنا مانند پارت باز ،و خویشغاوندگیای
اییانیان (محعد ،و هعداران )1397ا عدم تومه به ارزش ها ،اسغشم و دین (محیاب
و مغوانغعغید )1392ا خغغانغواده و تغغأثغیغی آن بغی ارزش هغغا ،فغید( ،ایغنغاغیغهغغار
مغ کیغ )2005 ،و تیغاو هغا ،فید( ،کییتنی و کینید
( )2010نیز بغه طورخغا

1

1382ا

 .)1393محغالیغه اسغغغعی

2

بغا اشغغغاره بغه عفضغغغاهغا ،فیهنا متقغاطع و متیغدد 3در

دانشااه عوامی مانند فیهنگ می فیهنگ نظ ام آموزش عال فیهنگ سازمان فیهنگ
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

104

دوره  ،13شماره 4
زمستان 1399
پیاپی52

رشغتهها خیده فیهنگ ها ،دانشغجوی و هعننین مناغیت و قومیت را در تحییل دانشغااه
از منظی فیهنگ مورد تاکید قیار م دهد .موارد ،که بیخ از آنها مانند فیهنگ رشغغتها،
در یافته ها ،پهوهل اضی دیده نشده است.
درهی صور این محالیه و محالیا مشابه به اننوه از د یل و شیایح اشاره م کنند
که به نوع فیهنگ دانشغااهها را تحتتأثیی قیار م دهند و تأییدکننده یافتهها ،ارائهشغده در
این مقاله هاغتند .اما آننه تدعیلکننده این یافتههاسغت ارائه تحییل نهای بیاسغا زمینه
پارادای (شیایط کنلغغغبیه کنل و پیامد) و ماتییس شیط غغغپیامد ،است که در بال
بید ،ارائه م شود
 .6تحلیل دادهها

مقولغه اصغغی پهوهل منن بی ععغدم التزام و تیهغد بغه هنجغارهغا ،آ کغادمیغ

بیاسغغغا

کدگذار ،سغغهگانه بهعنوان اصغغی تیین مقوله بیاسغغا مد  2015کوربین و اشغغتیاو

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

انتااب و مد نهای بیاسغا شغیایط عی و عوامل زمینها ،کنل و بیه کنل دانشغااهیان
و پیامدها و پدیده محور ،باغغط داده شغغد .در این بال دادهها که در بال یافتهها در
پاسغه به پیسغل ها ،اصغی پهوهل ارائه شغده اسغت بی اسغا میهوم زمینه ابزار تحییی
پارادای (شغیایط کنلغغ غبیه کنل و پیامد) و اسغتیاته ،تحییی ماتییس شغیط غغ غپیامد،
بهمنظور ارائه مد نهای مورد تحییل قیار گیفته است.
شرایط

پدیده مح.ری :عدم التزام به هنجارها ،آ کادمی
زمینه

ماتریس
شرطی

کنش و برهم کنش :مقابیه سدو و سوتاستیاده

پیامدی
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پیامد و نتایج  :پیامدها ،فید ،سازمان و می
شتل  .1نمایی از مدل نهایی پژوهش

بیاسغغغا یغافتغههغا داده هغا در پغاسغغه بغه چیای و چاونا عغدم تیهغد بغه ارزشهغا و
هنجارها ،آ کادمی

شغیایح را تیسغی نعودهاند که شغامل طی وسغیی از د یل و عوامل

متیاو اسغت .در تیدی د یل مورد اشغاره که در پهوهل اضغی مقولهبند ،شغده اسغت
تومه به این ندته ائز اهعیت اس غت که بیخ از د یل بهطور ماغغتقی منجی به بیوز پدیده
ّ
شغغغدهانغد کغه بغا عنوان شغغیایط (عی ) از آنهغا یغاد م شغغود .امغا بیخ دیای از این د یغل
درعین غا کغه در پسزمینغههغا ،شغغیایط تومیغهکننغده عیغت بیوز پغدیغدهمحور ،هاغغتنغد
درعین ا در کنل و بیه کنل دانشغااهیان و هعننین پیامد و نتایه تأثییگذار هاغتند .در
واقع تحییغل ایجغاد اختش در فیهنغگ دانشغغاغاه نیغازمنغد تومغه بغه ابیغاد متیغاوت از د یغل و
عوامغل گونغاگون در مهغتهغا ،ماتی اسغغغت .اهعیغت دادههغا بغهدلیغل اسغغتیغاده از نظییغه
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دادهبنیاد صغغیفا به ارائه د یل و ش غیایط منجی به بیوز مقوله اص غی محدود نع گیدد بیده
آننه مینابال د یل و شغیایط منجی به ایجاد و تقویت وضغییت مومود محاغوب م گیدد
کنل و بیه کنل دانشغغااهیان اسغغتا شغغامل آننهکه افیاد در واکنل به وضغغییت و وقایع
ماغغتیغهمنغد فدی م کننغد م گوینغد ا اغغغا م گوینغد و انجغام م دهنغد (کوربین و
اشتیاو

.)197 2015

کنلها پاسغه واقی بازیایان اصغی دانشغااه به ماغتیه پهوهل اسغت و پیامدها اصغل و
نتیجه کنلها و بیه کنلهای اسغغت که دانشغغااهیان در مقابل ماغغتیه پهوهل از خود بیوز
دادهاند .بیاسغغا دادهها ،پهوهل کنلها و بیه کنلها با پیامدها تناهی ی بهی ندارند
بیده گاتیه پیامدها فیاتی از آنهاست .کنل فید ،تأثییگذار در پیامد سازمان و هی دو منجی به
پیغامغدهغا در سغغح می م گیدد .هعغانگونغه کغه کوربین و اشغغتیاو ( )201 2015تغأکیغد
کیدهاند عپیامدها نتایه واقی و یا پیلبین شغده کنلها و بیه کنلها هاغتند و م توانند به
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

106

دوره  ،13شماره 4
زمستان 1399
پیاپی52

خود فید و یا به دیایان بیگیدند .م توانند فیزید روان و یا امتعاع باشغند م توانند اقدام
افیاد را تشغغدید و یا منجی به ترییی مهت کنلغغغغبیه کنل شغغوند  .این اتیاق اسغغت که در
دانشغغااه افتاده اسغغت .پیامد کنلها و بیه کنلها دارا ،ابیاد وسغغیع و گاغغتیدها ،شغغامل
پیغامدها ،فید ،سغغازمان و می بوده اسغغت .کنل و بیه کنل دانشغغاغاهیغان در فیاینغد،
نامحاغغو و درعین ا ماغغتعی و متأثی از عوامل متیدد ضغغعن تقویت ماغغتیه پهوهل به
بغازتولیغد آن در پیغامغدهغا و درنتیجغه تدیار چیخغه در مهغت عغدم اصغغش و بهنود ععغل نعوده
اسغت .عشوه بی عوامل تأثییگذار بی کنل اراد ،و آگاهانهبودن دو ویهگ اسغت که کنل افیاد
بیاسغغا آن شغغدل م گیید .از نظی بیکوویتز عمیعو میدم به کنلهای دسغغت م زنند که
میتقدند به اطیات وسغغیی از تعایشتشغغان منجی م شغغود .به عنار دیای در هناام انتااب
غغالنغا رفتغار ،را انجغام م دهنغد کغه فدی م کننغد شغغغانس بیشغغتی ،را بیا ،دسغغتیغاب بغه نتغایه
محیوبتی دارنغد (بغهنقغلاز :نوروز ،و باتیغار .)1392 ،این دیغدگغاه دربغاره انتاغاب نود
واکنل مشارکت کنندگان به ماتیه پهوهل اضی دارا ،مصدا است .دانشااهیان بی اسا
تیییی که از وضغییت اضغی دارند ناغنت به آن واکنل نشغان م دهند .این واکنل به دلیل
تیق متیاو افیاد از پدیده و هعننین به د یل وضغغییت که فید در آن بهسغغی م بید متیاو

اسغت .اگی فید ،وضغییت مومود را ی تهدید بیا ،دانشغااه و نهاد عی تییی نعاید واکنل
متیاوت در مقایاغه با فید ،که آن را ی پدیده میعو و متناسغ ،با شغیایط فیی کشغور تیق
نعاید از خود نشغغان م دهد .در ال که فید ،دیای معدن اسغغت آن را ی فیصغغت و یا ی
شانس در زندگ کنون خود فین نعاید و واکنل خود را متناس ،با آن هعاهنگ نعاید .آننه
در تعام این واکنلها مشغتی اسغت کنل و تیامل بی اسغا تییی از پدیده اصغی و تومه
به پیامدها ،اصغل از آن صغور م پذیید .اما هعانگونهکه پیلتی توضغی داده شغد مد
نهای پهوهل به پارادای سغهگانه شغیایط و کنل و پیامد محدود نع گیدد .شغیایط دلیل وقود
پدیده هاغغتند اما بیاسغغا تأکید کوربین و اشغغتیاو (هعان) بهتنهای بیا ،تحییل کیایت
نع کندا زییا در این صغور ما فقط باشغ از داسغتان را گیتهای که منجی به توصغی صغیف
است و نه نظییه .پارادای سهگانه با عزمینه تدعیل م گیدد.
زمینه اغی ،در ارائه توضیحا یا د یی که افیاد درباره کنل بیا ،پاسه به موقییتها،
مشغغدلسغغاز و وقایی که در زندگ آنها ومود دارد ارائه م شغغود .بهطور نعونه زمان که
دانشااهیان به مشدش اقتصاد ،منجی به ععل غییدانشااه اشاره م کنند درواقع کنل
خود را بیاسغغا پسزمینه ش غیایط و پیامدها ،قابل پیلبین مانند ابهام در آینده انتااب
م کننغد .این امی منجی بغه پیغامغدهغا ،پیلبین شغغغده (مغاننغد فغار التحصغغیی دانشغغجو یغان
ناکارآمد) و یا پیامدها ،پیلبین نشدها(،مانند ب عدالت ) م شود که در سحح وسیعتی
(می ) خود را نشغان م دهد .در بیخ موارد این پیامد به خود افیاد ،بیم گیدد که خود در
کنشغ فیصغتطینانه و سغودمویانه میتد ،آن شغدهاند .مشغارکتکنندگان در تومیه کنل
غییدانشغااه خود در راسغتا ،تقویت ماغتیه به ععل متنت پیشغین خود و یا هعدارانشغان
اشغاره م کنند که بهدلیل پیامد منی فید ،منجی به ترییی رویه شغدهاند .آنها ناخواسغته میان
شغیایط زمینها ،کنل و پیامدها ،آن ارتنا بیقیار م کنند .ندته قابل تومه دیای این اسغت
کغه مترییهغا ،زمینغها ،دارا ،دو ویهگ عتغأثییپغذیی ،و تغأثییگغذار ،هاغغتنغد .آنهغا عشوه بی
ایندغه بی کنل کنشغغایان تغأثیی م گغذارنغد درعین غا م تواننغد بی شغغیایط تغأثییگغذار پغدیغده
اصی و پیامدها اثی باذارند .از سو ،دیای در تحییل کنلها و بیه کنلها به مقولهها،
غاصغغل از میغاهی ماغغتاید از زمینغههغا ،خید و کشن مغاننغد د یغل فید ،و مهغان تومه
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شغده اسغت که مننا ،کنلها را تشغدیل م داده اسغت .از ی سغو به مهان سغاز ،تناد
بینفیهنا و رشغغغد سغغییع تدنولوژ ،و فنغاور،هغا و از سغغو ،دیای بغه ویهگ هغا ،فید،
بهعنوان عوامل تأثییگذار اشغاره شغده اسغت .این شغیایط به تینیی کوربین و اشغتیاو ()2015
دربیگیینده مجعوعها ،از شغیایط کشن (شغیایط خارد ازعهده افیاد مانند شغیایط مهان ) و
شغغیایط خید (میبو بغه افیاد شغغغامغل تجغارب افیاد وضغغییغت مغال تحصغغیش

طنقغه

امتعاع سغن مناغیت و پیشغینه فیهنا و  ) ....اسغت که در نحوه تیاغیی افیاد از وقایع و
اتیاقا

در نحوه کنل آنها و در نتیجه در پیامد تأثیی م گذارد .در واقع بیاسغا یافتهها،

محالیه اضغی مشغارکتکنندگان به شغیایط کشن مهان اقتصغاد ،تاریا سغیاسغ و

امتعاع اشغغاره کیدهاند که از عهده آنان خارد 1اسغغت .آننه در تحییل این وضغغییت ائز
اهعیت اسغت و معدن اسغت در دادهها بهصغور آشغدار ارائه نشغده باشغد زمینههای اسغت
کغه بغه طور نغاخودآگغاه بی دیغدگغاه و تییی فید از پغدیغده و هعننین بی انتاغاب نود کنل بی
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اسغا پیامدها ،اصغل از آن تأثیی گذاشغته اسغت .اما در هی دادها ،بهطور آشغدار ارائه
نشده است .این زمینه م تواند سحو ماتیی از شیایط بینالعیی تا شیایط فید ،را شامل
شغود .بهطور نعونه زمان که با زییمقولههای مانند دانشغااه اننوه اسغتاد اننوه و دانشغجو،
اننوه در مقوله د یل سغازمان موامه م شغوی در واقع با د یل زمینها ،موامه هاغتی که
ریشغغه در مترییهغا ،متیغاو فید ،تغأثییگغذار بی فیهنغگ دانشغغاغاه دارد .مترییهغای کغه دارا،
طی گاغغتیدها ،از شغغیایط تأثییگذار بی پدیدهمحور ،و تأثییگذار بی کنل دانشغغااهیان و
هعننین پیغامدها ،ناشغغ از کنل آگاهانه آنان اسغغت .این امی بی پینیغدگ تحییغل عوامل
تأثییگذار بی فیهنگ دانشغغااه م افزاید .شغغاید به هعین دلیل اسغغت که مشغغارکتکنندگان
تیمی م دادنغد تغا بیشغغتی در سغغح کشن دربغاره د یغل تغأثییگغذار بی فیهنغگ دانشغغاغاه
دیدگاهها ،خود را محی نعایند .از این رو اسغتیاده از اسغتیاته ،ماتییس شغیط غغ غپیامد،
بهعنوان ابزار ،ضغغیور ،در تحییغل دادهها بهدلیغل ارتنغا میغان شغغیایط و پیغامد ضغغیور ،و
امتنابناپذیی است.
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

سطح بینالمللی
سطح ملی

اجتماع
سازمان
فرد
کنش و
برهم کنش

شیایط

کنل و بیه کنل

پیامد

شتل .2ماتریس شرطیاپیامدی

هعانگونه که در شغغدل شغغعاره ( )2قابلمشغغاهده اسغغت پیامدها عواق ،و اصغغل
شغیایح هاغتند که به پدیدهمحور ،منجی شغده اسغت .این هعان دلیی اسغت که به تقویت
پدیده در پیامدها منجی م شغغود .پاسغغه به این پیسغغل که چیا پیامد کنل هنجارشغغدن و
سغوتاسغتیاده از وضغییت مومود در دانشغااه نهتنها به مجازا یا تننیه خت نع شغود بیده به
ععی فیاگیی و به تینیی ،به عاد،سغاز ،هنجارشغدن تندیل شغده اسغت در هعین ویهگ
نهیتغه اسغغغت .پغارادوکس غذف و ارتقغا در پیغامغدهغا ،مغد غاضغغی متغأثی از راهنید دوگغانغه
مقاومت بیخ از دانشغااهیان و سغوتاسغتیاده بیخ دیای در مقابل وضغییت مومود دلیی
دیای بی تغأثیی پیغامغد از شغغیایط اسغغغت .ایندغه چاونغه راهنید مقغاومغت بغهعنوان یغ کنل
خیدمندانه توسغغط بیخ از دانشغغااهیان بهما ،موفقیت فید کنشغغای و اصغغش وضغغییت
مومود به ذف خود آنان و بدتی شغدن وضغییت فیی منجی م گیدد دارا ،پاسغا مشغابه
با مورد قنل اسغغتا زییا شغغیایط سغغازمان که بهعنوان ید از مقولهها ،اصغغی منجی به
وضغییت مومود توسغط مشغارکتکنندگان مورد تومه قیار گیفته اسغت بهدلیل عدم اتااش
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سغیاسغت قانون مناسغ ،و یا به زبان گویاتی به دلیل عدم واکنل دانشغااه در مهت اصش و
بهنود در پیامدها نیز بهعنوان مقولها ،تأثییگذار خود را نشان داده است.
ندتغه قغابغلتغأمغل دیای دربغاره پیغامغدهغا گاغغغتیه و مهغت یکغت آن از درون دانشغغاغاه به
بییون از دانشغااه اسغت .پیامدها ،اصغل از کنل دانشغااهیان و هعننین دانشغااه از
میز سغازمان دانشغااه گذر و به سغح می نیوش کیده اسغت .بهگونها ،که اگی سغعت چ
شغدل شغعاره ( ) 2به صغور دوایی ،متصغل به ه نشغان م شغد بازگشغت آن در بال
میغان داییه (زمینغه هغا ،تغأثییگغذار در کنل و بیه کنل) و هعننین دوایی متصغغغل سغغعغت
راسغغت (شغغیایط تأثییگذار بی پدیده اصغغی ) قابل مشغغاهده بوده اسغغت .این اسغغتد

در

مقوله ها ،متیدد ،نعایان و دارا ،مصغدا ها ،بارز ،اسغت که بی بیخ از آنها در مقاله
اضغی اشغاره شغده اسغت .از بیوز بازار سغوداگیایانه تدوین پایاننامه ها ،میی در خارد از
دانشغااه و بازگشغت مجدد آن به دانشغااه و نوشغتن پایان نامه توسغط خود دانشغااهیان تا
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خیود و مهامی دانشغغااهیان و افزایل عالعان منزو ،د زده و ناامید از بهنود وضغغع
مومود و سغ یدن امور کشغور و از معیه دانشغااه به شغنهدانشغااهیان .چیخها ،ماغتعی از
زمینه و شغیایط تأثییگذار کنل و بیه کنل دانشغااهیان و پیامدها ،وسغیع و گاغتیده آن
که به باز تولید پدیده ک رنگ شدن ارزش ها و هنجارها ،آ کادمی در دانشااه و در نتیجه
ترییی شغدل فیهنگ در دانشغااه و ههور شغنه فیهنگ دانشغااه در نهادها ،عیع مانند
دانشغااه و مؤسغاغا پهوهشغ منجی شغده اسغت که به عنوان فیهنگ واقی مایازین و
اییغا ،نقل م نعغایغد .فیهنا کغه اگیچغه از سغغغه ویهگ مشغغغارکغت و امعغاد در ارزشها
بیوز در هنجارها ،رفتار ،و نقل مند در هویت سغاز ،دانشغااهیان بیخوردار اسغت اما
به دلیل نشغتت گیفتن از ارزش ها ،غییدانشغااه به صغور عفیهنا میی و مایازین
ههور نعوده اسغغغت .پیغامد این مشغغدغل ایجغاد مشغغدغل بزرگتی ،به نام بازتولید و تقویت
وضغغغییغت مومود بغه دلیغل کهکغارکید ،عالاو ،مغامیغهپغذیی( 1،کییتنی و کیند )1393
در سازمان آ کادمی دانشااه است.
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 .1اشاره به الاو ،سهمی یها ،مامیهپذیی ،سازمان کییتنی و کیند شامل می یه پیلبین رویاروی و فیاگیی ،و ترییی است.

اسغغتادان موان در می یه عپیلبین مامیهپذیی ،با تصغغورات درسغغت یا نادرسغغت از
دانشغغااه مذب آن م شغغوند و در می یه عرویاروی

با دانشغغااه موامه م شغغوند که

ارزشها و هنجارها ،خاصغ که در موارد ،اسغاسغا شغناهت به ی سغازمان آ کادمی ندارد.
نتیجه این رویاروی در می یه سغوم خود را به شغدل عترییی و فیاگیی ،نشغان م دهد .این
هعان می یه خحینا پیلبین نشغده در فیایند مامیهپذیی ،در دانشغااه اسغت که فیهنگ
آن شغدل گیفته از ارزشها و هنجارها ،غییآ کادمی اسغت .در چنین وضغییت هعاناونهکه
در بال یغافتغه هغا مورد بحغث قیار گیفغت خحی بزرگتی ،کغه هعغه و از معیغه آینغدگغان را مورد
تهغدیغد قیار خواهغد داد سغغ یدن آ گغاهغانغه اداره امور کشغغور (در تعغام عیصغغغههغا) بغه افیاد
تحصغیلکیدها ،اسغت که فاقد هویت دانشغااه بهمینا ،واقی و در نتیجه عدم تأثیی قابل
انتظار بهعنوان کاهل اناان آ کادمی بی مامیه است.
 .7نتیجهگیری
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م نعاید .تینیی ،که اسغ ورن )1996( 2به زبان دیای درباره شغدنندگ دانشغااه و تأثییپذیی،
مد ،آن از تریییا محیح بهکار م بید و دانشغغااهها را سغغازمانهای امتعاع و پینیده با
فیهنگهای متعایز مییف م کند که از ی سغغو دارا ،ارزشها ،محدع مانند اسغغتقش و
آزاد ،هاغتند و از سغو ،دیای متأثی از تریییا محیح نقلها ،اصغی آنها دچار اختش

م شغود .ویتیا  )1396( 3بهدرسغت به عپدیده تایی ،هنجارها در دانشغااه بهعنوان پیامد
ّ
مییان رقابت مهان دانشغااهها اشغاره دارد .این د یل و هعه عوامل دیای شغامل شغیایط عی و
زمینها ،متنوع از شغیایط کشن و خید که یافتهها ،مقاله اضغی در شغیایط اثیگذار بی پدیده
اصغی (عدم التزام به هنجارها ،دانشغااه ) به آنها اشغاره کیده اسغت .هعننین ارتنا میان
زمینه کنل و پیامد ارتنا دوسغویه شغیایط و پیامد و ارتنا میان کنل و پیامد بهدلیل قدر

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

پیامد در ترییی و اصغش و یا تایی ،کنل بازیایان از ی سغو تأکید ،دوباره بی چند یا
پینیغدگ و ابیغاد چنغدگغانغه فیهنغگ در دانشغغاغاه دارد و از سغغو ،دیای بی تقو یغت و بغازتولیغد
پدیدهمحور ،تأکید دارد که در مد نهای ارائه شغغده اسغغت .از این رو از آنجای که انجام هی
محالیه با امید به بهنود وضغییت مومود انجام م شغود با اسغتیاده از نتایه پهوهل و با فین
آندغه دانشغغاغاهیغان قغدر چنغدان در ترییی محیط بییون بغهمنظور بهنود وضغغییغت دانشغغاغاه
نغدارنغد هعغانگونغه کغه در دهغههغا ،اخیی موفق بغه ترییی آن نشغغغدهانغد و بغا فین آندغه بیخ از
د یل و شغیایط زمینها ،و غییقابلترییی و بیخ دیای از کنتی دانشااهیان خارد است تأکید
خود را بیرو ،توانای ها و فیصتها ،دانشااهیان تعیکز م نعایی .
عکع به دانشغااه از درون دانشغااه و توسغط خود دانشغااهیان ایده اصغی در نتایه
پهوهل اضغغی اسغغت .از نظی نویاغغنده مقاله اضغغی اگی باواهی عوامل مؤثی بی فیهنگ
دانشغااه را به عوامل درون و بییون تقاغی نعایی در این صغور اسغتادان دانشغجویان
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مدییان و کارکنان و یا در واقع خود دانشغااه از عوامل درون در مقابل عوامل بییون شغامل
عوامل معییت سغغیاسغغ اقتصغغاد ،و فیهنگ و امتعاع در سغغح می و بینالعیی
غتعی اثیا
محاغغوب م شغغوند .یقه دانشغغااه اگیچه در میین ماغ ت

اصغغل از یقهها،

بییون هاغغتنغد امغا درعین غا دارا ،بیشغغتیین تغأثییپغذیی ،از عوامغل درون خود یین

دانشغغاغاهیغان اسغغغت .در این بغاره تیین  )1988( 1عشوه بی تغأثیی از نییوهغا ،قغدرتعنغد و
خارم مانند شغیایط معییت اقتصغاد ،و سغیاسغ بی تأثیی فیهنگ سغازمان از نییوها،

داخی تغأکیغد م نعغایغد .انتظغار کنل عیع از دانشغغاغاه کغه ومغه دانشغغاغاه بودن آن مورد
پیسغل مد ،قیار دارد در صغور تقویت انجام وهییه سغازمان عیع دانشغااه بهواسغحه
قدر سغغازمان در عسغغامانده رفتارها ،معی

آغاز منحق بیا ،قدم نهادن در ماغغیی،

اسغغت که از دانشغغاغاه انتظغار م رود .در وضغغییغت فیی این دیدگاه بهمنظور سغغامانده
وضغییت ناخوشغایند فیهنگ اک بی دانشغااه و میوگیی ،از بازتولید و تقویت آن ضغیور،
بهنظی م رسغد .از این رو بهنظی ناارنده راه ل نهای در دو چیز اسغت )1 :ماغتولیت فید،
دانشااهیانا و  )2نقل دانشااه بهعنوان سازمان آ کادمی .
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دانشغغااهها ،اییان تا زمان که در مقابل سغغوترفتارها ،آ کادمی سغغدو نعایند و تا
زمان که در بیابی دانشغغااهیان که درسغغت و یا نادرسغغت ععل م نعایند یداغغان ععل
نعغاینغد بغه تقو یغت تاییغ ،هنجغارهغا ،دانشغغاغاه و تشغغویق دانشغغاغاهیغان خصغغوصغغغا
دانشغااهیان موان به عدم التزام به هنجارها ،آ کادمی کع م نعایند .الزاما رسغع و

غییرسغغع قوانین نغانوشغغتغه 1و کغدهغا ،اخشق در دانشغغاغاه م تواننغد هعغان ابزارهغا،
آ کغادمید بغاشغغنغد کغه بغا کعغ آنهغا ارزشهغا ،آ کغادمیغ در دانشغغاغاه تقو یغت و تنغدیغل بغه
دسغغتورالیعغلهغا ،رفتغار ،بیا ،دانشغغاغاهیغان شغغونغد .الزامغات کغه م تواننغد بغه ابزار ،بیا،
میوگیی ،از سغوت رفتارها ،عیع در هی سغحح از اسغتادان دانشغجویان و کارکنان تندیل
شغغود .تعهیدات که نهتنها موم ،ذف دانشغغااهیان پاینند به ارزشها ،آ کادمی نشغغود
بیده مقدما تشغویق و عایت از آنان را فیاه سغازد و درعین ا از فیاه شغدن فضغای
بیا ،بازتولید و تقویت عدم پاینند ،به هنجارها ،دانشااه میوگیی ،نعاید.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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عنا عنا پور بابت راهنعای و توصیهها ،ارزنده ایشان س اسازارم.
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نوروز ،فی الغها و باتیغار ،میی ( .)1392میزان پغایننغد ،دانشغغجو یغان بغه هنجغارهغا ،دانشغغجوی اخش
عیع و عوامل دانشااه موثی بی آن .هجن تحنیل اجصممای .185-155 )1(7
ویتیا بیورن ( .)1396سلیر تکوی دانفلگمه هدرن (متیم  :آریا متین) .تهیان :پهوهشغدده محالیا فیهنا
و امتعاع .
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