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  چكيده 
پذيري  جامعه براي مكاني توانند مي پژوهشي و آموزشي كاركردهاي بر عالوه دانشگاهي هاي پرديس
الزامات  مرتون كه آنچه. شوند محسوب دانشجويان فرهنگي بالندگي و علم هنجارهاي انتقال و علمي
در  نقص و علمي اجتماع گيري شكل ضعف دليل به ايران در نشجوييدا زندگي .نامد مي علم نهادي
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كه  است اساسي سوال اين به پاسخگويي تر قدقي عبارت به و دانشجويان، خود زبان از ايران در
مطالعه  اين در دارند؟ آن نهادي الزامات و تمايزات و پرديس محيط به نسبت ديدگاهي چه دانشجويان

روش  از اكتشافي» محتوا تحليل« شده تكميل باز پرسشنامه 60 تعداد منظور بدين .است شده استفاده
توسط  شده ذكر مضامين داد ها نشان يافته .است شده تحليل و كدگذاري و استخراج دانشجويان توسط

 ساير با پرديس جدي تمايز عدم علم، مصرف و توليد عرصه در آنان كنشگري عدم فمعر دانشجويان،
در  آكادميك دستاوردهاي و ها آيين عادات، ها، ارزش ها، هاسطور ها، سنت ضعف جوانان، هاي محيط
و نيز  آن هنجارهاي و علمي اجتماع يريگ شكل ضعف همچنين بيانگر. باشد مي دانشجويي زندگي
  .است ايدئولوژيك غير و منفعل و تماشاگرانه و فردي عمدتاً شجوياندان هاي دغدغه
نهاد  ؛فرهنگ دانشگاهي ؛زندگي دانشجويي؛ اجتماع علمي؛ الزامات نهادي علم :هاي كليديواژه
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  )بيان مساله( مقدمه
اسك و مظاهر عمده اين تفاوت، من. يونيورسيته با آموزشكده تفاوت بنيادين دارد

در . دانشگاه حامل و توسعه دهنده آنهاست ي علمي و فرهنگي خاصي است كههنجارها
 - آموزشكده، دانشجويان در كالسهاي درس صرفاً يكسري معلومات و مهارتها و روشها را فرا مي

الهام گرفته ) عالم ا سپهرجهان ي( UNIVERSEگيرند اما در يونيورسيته كه نامش از واژه 
مركزي براي زندگي علمي در فضايي . ايميك فضاي ارتباطي وسيع و غني مواجهبا ؛ شده است

همراه با . مملو از هنجارها و عادات و آداب و رسوم كه متناسب با يك اجتماع فرهيختگي است
هايي براي تعامل و فهم كوشش براي كشف حقيقت و سيراب شدن عطش دانستن و موقعيت

زيست دانشجويي معموالً با پرسش و پژوهش و سلوك . بيشتر و گفتگو و مباحثه علمي
 .آكادميك همزاد است

هاي استاندارد سخت در فقدان نظام، بي رويه آموزش عالي ايران و يامروزه توسعه كم
هاي حيات دانشجويي را با گيرانه، مخاطرات بسياري را در فضاي دانشگاهي ايجاد كرده و مؤلفه

به طور  .زمينه هاي بروز مساله باشد ن تنها مي تواند يكي ازالبته اي .ضعف مواجه كرده است
رود تنفس در فضاهاي دانشگاهي به غناي سرمايه فرهنگي و سرمايه اجتماعي معمول انتظار مي

معموال چنين  نشان مي دهد ادامه مي آيد هاي پيشين كه در پژوهش اما .دانشجويان بيانجامد
  .ايران نمي افتد اتفاقي در

بلكه فضايي براي پاسخگويي به نيازهاي متنوع ؛ محلي براي سكونت نيست تنها 1پرديس
فرهنگي، رواني و تعاملي دانشجويان و شكل دهنده شخصيت  ،پژوهشي ،آموزشي، علمي

خوابگاه نيز نبايد محل اقامت و استراحت تلقي شود بلكه  .اجتماعي و علمي آنان در آينده است
و مدل كوچكي از يك جامعه مدرن با مجموعه هاي هنجاري  جاي زندگي با همه اقتضائات آن

ـ  تعامالت موثرعلمي بين استاد بالنده و غياب اجتماع علمي پويا و در .متناسب با آن است
 .دست داده است از هنجاري خود را دانشجو پرديس نيز معناي ارزشي وـ  دانشجو دانشجو و

 ،ايراني 2دانشگاه توده اي شده رسد در مي نظر به احتماالٌ. فرهنگ دانشگاهي است روح پرديس،
روشني ه مطالعات پيشين اين عالئم را ب .بحث برانگيز است فرهنگ دانشگاهي غيرنهادينه و

بيگانه  مسائلي غيرآكادميك و اين شرايط، دغدغه هاي اصلي دانشجويان بر در .دهند نشان مي
اين است كه  پرسش اصلي مطالعه حاضر اكنون .دارد هنجارهاي دانشگاهي تمركز ها و با ارزش

تالش داريم  اين بار تمايزات آن دارند؟ دانشجويان چه ديدگاهي نسبت به محيط پرديس و

                                                            
1. Campus 
2. Mass University 
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درك  دانشجويان پرسش كنيم و اكتشافي مختصات زندگي دانشجويي را از خود دريك فرآيند
  .مائيمتحليل ن مقوله بندي و بازشناسي و بالواسطه اين كنشگران ميدان علم را

  
  مروري بر ادبيات موضوع

وع خاصي از نگرش ها و سلسله بحث بر سر علم و دانشگاه در واقع، بحث بر سر ن
هاي اجتماعي، سبك زندگي، الگوهاي خاصي از حل مسأله، نوع متفاوتي از قضاوت كردن،  ارزش

گاه، فرهنگ علم و دانش. ديگران، اداره زندگي اجتماعي، شيوه مديريت و رهبري است تعامل با
 .)1389موحد و عطاران، ( خاص خود را دارند

خود قصد دارد تا اهميت و جايگاه پيكره هنجاري را در ساختار رسمي  آثار كالرك در
ظهور رساند تا شايد توجه به باورهاي بنيادين جاي خود را در كنار توجه  ي دانشگاه به منصه

است كه يكي از راه هاي بنيادين براي فعال  او مدعي. بنيادين پيدا نمايد غير به ساختارهاي
يا همان بعد فرهنگي در سازمان دانشگاه، توجه به  "پيكره هنجاري"نمودن و مديريت اثربخش 

رابرت مرتون  .)22: 1392، براهيميا(است  "حماسه يا افسانه سازماني"مفهومي تحت عنوان 
بيطرفي  اشتراك گرايي، عام گرايي، :مدالزامات نهادي علم مي نا آنها را و ذكر را هنجار چهار

  ). 8: 1973، :مرتون( شك سازمان يافته عاطفي و
كالرك چهار عامل رشته دانشگاهي، دانشگاه، كل سيستم آموزش عالي و حرفه آكادميك 
يا جامعه علمي را از عناصر موثر بر فرهنگ دانشگاهي برشمرده و ابعاد و مولفه هاي هر كدام از 

  .ر گانه را باز مي كندين عوامل چهاا
تيرني عوامل شش گانه محيط، رسالت، جامعه پذيري، راهبرد، اطالعات و رهبري را جزء 

هاي  ديدگاه). 1392:27، ابراهيمي( عناصر عملياتي فرهنگ دانشگاه به شمار آورده است
 سلسله مراتب بيرون توليد طبقات و مكاني براي باز دانشگاه را تضادگرايان كه مدرسه و

 در هنجارهاي علمي نيز روبنا و گيري فرهنگ و چنين فرضي شكل در. دانند قابل اعتناست مي
  .بود خدمت همان بازتوليد خواهد

كه سيستم بازتوليد  مدارس عالي فرانسه نتيجه مي گيرد با مطالعه سه گونه از بورديو
در جامعه، طبقات در واقع بورديو معتقد است كه  .گيرد قدرت در اين مدارس عالي صورت مي

ساختار يعني . كند مختلف اقتصادي و فرهنگي وجود دارند كه مدرسه اين طبقات را بازتوليد مي
. محروم نيز بتوانند به تحصيل بپردازند حتي اگر فرزندان طبقه كند جامعه هيچ تغييري نمي

. ودمحروم همچنان محروم خواهد ب دهد و طبقه حاكم همچنان به حكومت ادامه مي طبقه
جاي دانشگاه از ميدان علم سخن  ه براساس  آموزه هاي بورديو بايد ب . )1392فكوهي ،(
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 ميدان موجوديتي غيريكپارچه است كه درآن مدلهاي كوچك متمايزي از قاعده ها، .بگوئيم
ميدان را مي   .فضاي روابط ميان كنشگران است ميدان، .دارد اشكال قدرت وجود مقررات و

آنچه كه به .راهبردهايي كه درميدان اعمال مي شود درك كرد  بازيها و ه منطق،توان با توجه ب
 تحصيالت نمودي از .)فرهنگي اجتماعي و رمايه اقتصادي،س(دهد سرمايه است  ميدان معنا مي

 جاي دانشگاه ازه براين اساس بايد ب . )30:1386 فاضلي، و پور شارع( سرمايه فرهنگي است
و طبق آموزه هاي بورديو ضعف فرهنگ آكادميك را به رنجوري  ميدان علم سخن بگوئيم

  .سپس تركيب اين سرمايه ها درميدان علم  منتسب كنيم سرمايه اوليه فرد و
جامعه شناسان راديكال آمريكايي، برآنند كه مدارس  2هربرت گين تيس و 1سامويل بولز

هاي  برابريتحقيقاتي كه درباره ناا بر اساس آنه. كنند داري عمل مي در جهت منافع نظام سرمايه
كنند كه آموزش و پرورش، عامل قدرتمند و موثري در جهت  آموزشي انجام گرفته، استدالل مي

به نظر آنها، آموزش و پرورش نوين را بايد به . هاي اجتماعي و اقتصادي نبوده است ايجاد برابري
به تامين  مدارس .كرد عنوان پاسخي به نيازهاي اقتصادي سرمايه داري صنعتي تلقي

رسانند؛ آنها ضامن تربيت  هاي اجتماعي و فني مورد نياز كسب و كار صنعتي مدد مي مهارت
روابط اقتدار و نظارت و كنترل . دنكن نيروي كار ، احترام به اقتدار و پذيرش انضباط را القا مي

وضع، دقيقا با شرايط اين . است استوار و با تاكيد بر اطاعتدارد در مدرسه، سلسله مراتبي 
ها و تنبيهات مرسوم در مدرسه نيز، تكرار همان مواردي است  پاداش. محيط كار مطابقت دارد

در حالي  ؛كنند مدارس، بعضي را به پيشرفت و موفقيت ترغيب مي. كه در قلمرو كار رواج دارند
  .سازند كه بعضي ديگر را دلسرد و مايوس ساخته به مشاغل كم در آمد راهي مي

قدرتي را كه بسياري از افراد در  به زعم بولز و گين تيس، مدارس نوين، احساس بي
هاي پرورش و رشد  آرمان. كند كنند، براي آنان تجديد يا باز آفريني مي جاهاي ديگر تجربه مي

شخصي كه هدف اصلي آموزش و پرورش است، فقط هنگامي قابل حصول است كه مردم 
ان را كنترل كرده ، استعدادهاي خود را پرورش دهند و توانايي بتوانند شرايط زندگي خودش

  .ابراز وجود پيدا كنند
هاي انتقادي و انقالبي خود درباره  با طرح انديشه 3، ايوان ايليچ1970در اوايل دهه 

  . آموزش و پرورش، شهره آفاق شد و در مجامع تربيتي و دانشگاهي جنجال برانگيخت
، متوجه توسعه اقتصادي نوين است كه به زعم او ، طي فراگرد آن، لبه تيز انتقادات ايليچ 

شوند كه به  مجبور مي برخوردار بودند؛از مهارتهاي سنتي  و،  خودكفا ي كه در گذشتهمردمان
                                                            
1. Samuel Bowles 
2. Herbert Gintis 
3. Ivan Illich 
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سالمت خود به پزشكان، براي آموزش و پرورش به مدرسه و معلمان، براي  حفظتدريج براي 
او نيز مثل . ي گذراندن زندگي به كارفرمايان، متكي شوندتفريح و سرگرمي به تلويزيون، و برا

سعه اقتصادي به انضباط اي را با نيازهاي تو بولز و گين تيس، گسترش آموزش و پرورش مدرسه
  .كند مراتب اجتماعي ، مرتبط تلقي ميو سلسله 

د توسعه پيدا كرده است كه عبارتن ،ايليچ معتقد است كه مدرسه براي ايفاي وظايف اصلي
هاي مسلط، و كسب دانش  هاي شغلي، يادگيري ارزش مواظبت اجباري، توزيع مردم به نقش: از

 ؛به نظر او مدرسه يك سازمان اجباري يا بازداشتگاهي است. هاي مورد پسند اجتماعي و مهارت
زيرا حضور در آن اجباري است و كودكان، در سالهاي بين طفوليت و ورود به بازار كار، به دور از 

  .)1387ايليچ،( شوند كوچه و خيابان در آنجا نگهداري مي
هاي فردي را  بطور كلي ايليچ معتقد است كه مدرسه يكي از چند نهادي است كه آزادي

به نظر  .رو، معتقد به آزادسازي آموزش و پرورش از قيد مدرسه است از اين. سازند محدود مي
توار گرديده است اين است كه بخش اعظم كه نظام آموزشي بر پايه آن اس اي توهم عمدهوي 

سه راما اغلب مردم بخش اعظم يادگيري خود را بيرون از مد ؛يادگيري نتيجه تدريس است
  .كسب مي كنند

 قراردادن ديدگاه تضادگرايان موجب كاهش اهميت شكل گيري اجتماع علمي و مبنا
 ارزش ،اين ايده درست باشد اگر .تبعي آن مي شود هنجارهاي دروني آن بدليل نقش غيرذاتي و

عامل تحرك اجتماعي نسل جوان  جذاب و متعالي و ساير جوامع، ايران و هاي دانشگاهي در
سرنوشت فرد  دانشگاه تغييرات عميقي در نيست مدرسه و مطابق اين ديدگاه قرار .نخواهد بود
گراها قابل توضيح اي تضاده ايران  تاحدودي با آموزه رنجوري فرهنگ دانشگاهي در. ايجاد كنند

  .بوده وحداقل مي توان ازاين زاويه هم به آن نگريست
در تبارشناسي خود اجتماعات دانشجويي را در چند گونه بازشناسي ) 2000(جان ويات 

تبارشناسي او محصول بررسي ادبيات و رمان هايي است كه داستان آنها در دانشگاه . كرده است
  :رگانه او بدين قرارندگونه هاي چها .پيونددبه وقوع مي

 دانشگاه به مثابه اجتماع ايده آل .1

فيخته، هومبولت و شلينگ نقشي بسيار متعالي را  :مانند ؛نويسد فيلسوفان آلمانيوي مي
انگلستان با به هم ريختن نظم  اما به تدريج بويژه در. براي دانشگاه در ذهن مردم ايجاد كردند
زند در نمونه اي كه او مثال مي. ر عمل به حاشيه رفتسنتي توسط جوانان، اين نقش و تصور د

شود و توقع دارد است كه جواني وارد آكسفورد مي )1794(چاپ » ماجراهاي هيوترور«رمان 
 - هيو با تجربيات بعدي. اجتماعي منظم را ببيند كه روح جهاني نيك انديش بر آنان حاكم است
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مدتاً ناپخته، شكمباره و بي بند و بار هستند و شود كه دانشجويان اين دانشگاه عاش متوجه مي
نظمي از ديد طبقه متوسط نوظهور، آكسفورد و كمبريج به بي. استادان نيز بهتر از آنان نيستند

و توجه آسان گيرانه مردان جوان شهرت داشت كه سرانجام در نيمه قرن، گزارش هاي 
حال دانشگاه انگليس در تب و تاب  با اين .آن را تأييد كرد 1852كميسيون سلطنتي در سال 

از آن » ايده يك دانشگاه«در كتاب ) 1895(به گونه اي كه حتي نيومن . آرمانگرايي باقي ماند
تصور دانشگاه به عنوان يك مكان متمايز، طرز تفكر  ).  9: 1386ويات، (  مي كندبه زيارتگاه ياد

  .باره دانشگاه و نقش اوست مسلط انگليسي در
 مثابه يك قشر اجتماعي دانشجو به .2

. يا قشراجتماعي در قرن نـوزدهم براي دانشجويان در نظر گرفته شد 1مفهـوم طبقه
است كه با دقت،  1848اثر تاكري در سال  2كند كتاب خودپسنداناي كه ويات ذكر مينمونه

قرار مورد مطالعه ) مخفف آكسفورد و كمبريج(تمايز طبقاتي، رفتاري و پوششي را در آكسبريج 
به نظر وي تعداد كم دانشجويان كه عمدتاً از طبقه اشراف بودند اين رويكرد را موجه . داده است
تحمل اين را ... «: براي مثال هاردي مي نويسد. با اين وجود دانشگاه برج عاج نيست. مي نمود

درجه ندارم كه دانشگاه را نوعي ماشين يادگيري بدانم كه در آن مجبورم سه سال براي كسب 
استاندارد پايين در اينجا طي ده سال ممكن ... خواهم به سختي درس بخوانم معيني كه مي
  » .ز مردم را به انحطاط بكشانداست نيمي ا

 3اجتماع قهرماني .3

انجمن قهرماني و ايده زندگي دانشجويي همچون بيشتر ايده هاي رمانتيك در باب 
اي انگليسي تغيير شكل يافته قابل رديابي هاي آلماني آن كه در نهادهدانشگاه، در ريشه

هاي نيرومندي شد كه با هدف  بدين ترتيب فرهنگ دانشجويي يكي از قهرمان پروري. هستند
  .گي و ميهن پرستي همراه بوداخالقي قدرتمندي يعني مردان

 4رانده شده ها .4

ين گروه ا. دهدهاي از محيط دانشگاه اختصاص مينويسنده تبار چهارم را به رانده شده
شامل افراد خود آموخته و زنان ثروتمند خارج از دانشگاه اند كه به هر طريق دنبال كسب 

آنها نيز باالخره با سختكوشي به مدارجي . آموزش هستند و آرزوي آنها تحصيالت عاليه است
  .يابندراه مي

                                                            
1. Class 
2. Book of snoks 
3. Muscular Commuity 
4. The excluded 
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 1ه پايانينبايد به محيط دانشگاه به عنوان مدرس«ويات در پايان چنين جمع بندي مي كند 
همراه با قهرمان پروري شايد پس رانده شده  19به نظر وي رويكرد رمانتيك قرن . »نگاه كنيم

گاهي براي رشد شخصيت جباشد، اما محبوبيت مداوم اين عقيده درباره دانشگاه به مثابه تفر
  .).27: 1386 ، ويات(از بين نرفته است "نوجواني ديررس  "جوانان يا عرصه اي براي

استفاده از واژه  ، اما وي در مورد دانشگاه. نامدمي 2ن دانشگاه سنتي را جمهوري علمكوگا
اي صميمي و پرشور است كه اول اينكه كلمه: پسنددرا به دو دليل نمي Communityاجتماع 

كند در حالي كه ممكن است چنين ارتباطاتي وجود نداشته معناي ارتباطات حسنه را افاده مي
ها در داخل و خارج چارچوب آموزش را پيچيده  نكه نياز به تحليل تنگاتنگ نقشدوم اي. باشد
به نظر كوگان مناصب اعطا شده و تصميمات اتخاذي نخبگان  ).  32: 1386كوگان، ( كندمي

كند كه از سوي نخبگان برگزيده توزيع دانشگاهي، دسترسي به قدرت و منابعي را ميسر مي
ا با رهبران نهادي با هم در نظر بگيريم خودشان گروه ناهماهنگي پس اگر ما آنان ر. شده است

 .)39: 1386ويات، (توهم آميز است » اجتماع دانشگاهي همگن«بنابراين مفهوم . هستند

دانشگاه محلي براي نزديك شدن به فرهنگ هاي نامتجانس و  برخي محققان، از نظر  
وره كارشناسي به عنوان بخشي از دانشجويان د. مبنايي براي ايجاد يك فرهنگ نو است

موضوع فرهنگ دانشگاه مي توانند خرد، تخيل و خالقيت خود را به خوبي پرورش دهند و 
چراكه آنها از ذهني هوشيار، تفكري پويا، و اشتياقي براي  ؛فرهنگ دانشگاه را پربار كنند

، ين پژوهشگرا. خالقانه براي طراحي فرهنگي ايده آل برخوردار هستند ي جستجوي روحيه
فرهنگ آكادميك كه مربوط به حرفه علمي  بين فرهنگ دانشگاه به عنوان يك سازمان و

فرهنگ دانشگاه داراي سه جنبه است، فرهنگ مادي، فرهنگ  .تمايز قائل مي شود ؛است
  .)62: 2012، 3چن و تيان( سازماني و فرهنگ روحي

اً به شناخت دنياي ناشناخته، فرهنگ آكادميك دانشگاه، فرهنگي سطح باالست كه عمدت  
ديدگاه دنياي علم، فن و دانش جديد مي پردازد تا  ،كاوش حقيقت عيني، عرضه روش شناسي 

 نيز دستاوردهاي فرهنگ آكادميك. انسان ها بتوانند دنياي عيني را درك و اصالح كنند
 پيشرفته و عناصري مانند جهان بيني، روش شناسي، نظريات علمي، هنجار رفتاري،  فناوري 

. دديدگاه آكادميك، روحيات و اخالقيات آكادميك، فضاي آكادميك و جو آكادميك هستن نيز
توسعه فرهنگ آكادميك را مقيد و  ،فرهنگ، فرهنگ دانشگاه به نظر وي درتعارض بين اين دو

محدوديت از سوي افراد، : محدوديت ها اغلب از سه جهت اعمال مي شوند. محدود مي كند
                                                            
1. Finishing school 
2. Republic of Science 
3. Xi Shen & Xianghong Tian 
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چن ( از سوي محيط هاي انساني دانشگاه و محدوديت از سوي شرايط مادي محدوديت
  .)64 :2012وتيان،

فرهنگ اخوت و برادري، فرهنگ : كندپنج فرهنگ دانشجويي را مطرح مي) 1997(سرل 
هاي  در بين اين فرهنگ .اي، فرهنگ علمي و فكري، فرهنگ سياسي و فرهنگ هنريحرفه

  .)129:  1387بوررو كابال، (دارد ارتباط محكمي وجود  دانشجويي و ملزومات دانشگاه،
از طرف ديگر آرتور چيكرنيگ هفت نكته را تحت عنوان بردارهاي رشد و كمال دانشجو    

  :كندذكر مي
 هاي جسمي، معنوي، ذهني و اجتماعي مورد نياز براي فرد در حال قابليت: توسعه توانايي

 ،رشد

 جامع فرهنگي و اجتماعي، اجتناب از رفتارهاي خويشتن داري در م: كنترل احساسات
 ،ناگهاني و ارتكاب اعمال ناصحيح جنسي

 توسعه سيستم خود تنظيمي و سيستم ارزش شخصي: توسعه استقالل، 

 درك خود فيزيكي و جنسي: كسب هويت، 

 احترام و بردباري در مقابل ديگران براي گسترش روابط صميمي و : آزادي روابط دوطرفه
 ،نشجويان و كساني كه با آنها در تماس هستندعميق با دا

 تعيين سمت و سوي عاليق و نحوه زندگي شخصي: هدف مداري، 

 و ساختن يك سيستم ارزش هماهنگي بين عقيده و عمل : كسب هماهنگي دروني
 ). 130: 1387، بوروكابال(شخصي 

ي ايجاد يكي از نگراني هاي بزرگي كه دانشجويان را تحت تاثير قرار مي دهد چگونگ
پزشكان، دانشجويان در سال هاي آخر  به گزارش كالج سلطنتي روان. تعادل در زندگي است

زندگي . با چالش هاي مهمي مواجه هستند ،نوجواني به دليل افزايش استقالل و مسئوليت ها
اين دشواري شامل . براي دانشجوياني كه براي اولين بار از خانه دور مي شوند دشوار است

ز خانواده و دوستان، سازگاري با محيط جديد، نياز به مواجه با مسئوليت هاي جديد و جدايي ا
  .گزارش هاي مشابهي از سوي محققان ديگر نيز ارائه شده است. آينده اي نامعلوم مي شود

دانشجويان، به ويژه دانشجويان سال اول، بيشتر در )1999(به اعتقاد راس و همكارانش
در خانه فاصله گرفته و زندگي دانشگاهي را شروع  كه از زندگي چرا معرض استرس قرار دارند

  :آنها بايد خود را با اين شرايط جديد وفق دهند. مي كنند
 دوري از خانه براي اولين بار؛ 

  باال نگه داشتن سطح پيشرفت تحصيلي؛ 
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  اين، عالوه بر ). 237: 2011، 1نيهاريكا و سوپريا(جديد سازگاري با يك محيط اجتماعي و
بيش از حد، وظايف  تكاليف. دانشجو براي كسب نمرات خوب نيز تحت فشار قرار دارد

نامشخص، كالس هاي درس عذاب آور، مهلت ارزشيابي ، روابط با اعضاي هيئت علمي، فشار 
زماني، فشار مالي، ارتباط با همساالن، جنس مخالف، خانواده و دوستان، عادت هاي جديد 

زاي شناسايي شده -ي و چشم انداز شغلي يأس آور، ديگر عوامل استرسخواب و خوراك، تنهاي
  .توسط پژوهشگران هستند
برخي از دانشجويان براي تطبيق دادن خود با معتقدند ) 2006(هيوز و همكاران 

شوند و به خاطر روابط بين فردي ضعيف با  هاي اجتماعي دانشگاه با مشكل مواجه مي شبكه
 ،همچنين). 237: 2011نيهاريكا و سوپريا، (شوند  ميچار فشار روحي همساالن و اساتيد خود د

گروه دانشجويان از محيطي با پيشينه فرهنگي همگن وارد يك  )1992( به اعتقاد زيدنر
دانشجويان را ، اين تغيير. هاي فرهنگي و اجتماعي مختلف مي شوند ناهمگن با افرادي با پيشينه

  ).238: 2011، 2اريكا و سوپريانيه(مي كند دچار تشويش و استرس 
سبك هويت  - 1: به سه سبك هويت متمايز اشاره شده است 3در مطالعات برزونسكي

آيد و به طور فعال به  هاي روزانه كنار مي اطالعاتي كه در آن جوان يا نوجوان با موقعيت
ايه تقليد سبك هويت هنجاري كه بر پ - 2. پردازد جستجو و ارزيابي اطالعات مربوط به خود مي

اين سبك نماد برخورد : 4سبك هويت سردرگم -3. و پيروي از افراد مهم بنا شده است
سبك سردرگم با . آميز با مشكالت و نيز نماد به تأخير انداختن و شانه خالي كردن است طفره

افراد . ثبات در ارتباط است سطوح پايين تعهد و همچنين عزت نفس پايين و خودپندارة بي
آنان . كنند هاي خود زياد توجه نمي به طور كلي به آينده يا پيامدهاي درازمدت انتخابسردرگم 

دهند يا فقط زماني درباره چيزي جديت  هاي هويت از خود نشان نمي تعهدي در قبال انتخاب
 ، پيچ سليمانيان، درودي و گل(دهند كه شرايط بيروني به آنها تحميل كرده باشد  نشان مي

1392.(  
هاي دانشجويي و تجربيات  حققان، ارتباط ميان جوامع يادگيرنده در خوابگاهبرخي م

از نظر آنان، جوامع يادگيرنده در . اندبدست آمده از سوي دانشجويان را مورد بررسي قرار داده
هاي چنين برنامههم. شوندهاي دانشجويي موجب موفقيت تحصيلي دانشجويان مي خوابگاه

                                                            
1. Niharika & Supriya 
2. Niharika & Supriya 
3. Berzonsky  
4. Diffuse- avoidant Style  
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گذاري در اين نوع جوامع انـد و سرمايههاي يادگيريتر از ساير برنامهجوامع يادگيري اثربخش
   ).1997، 1پايك و شرودر( دهدآموختگان موفق را افزايش مي ميزان دانش

يك نمونه از  ،بررسي مشكالت دانشجويان در طول زندگي دانشجويي" هاي پژوهش يافته
 علمي محيط با سازگاري قبيل از مسائلي دانشجويان با اين كشور در دهد نيز نشان مي "تركيه

 استقالل دانشگاه، انتظارات برآورده كردن الزامات و محل سكونت، و تغذيه دانشگاه، اجتماعي و
 و مخالف، جنس و با دوستان روابط خود ترديد در اجتماعي كسب شده، هاي آزادي يافتن در

دوراني است كه  دانشجويي زندگي طور كلي،به. اي روبرو هستند حرفه هاي فرصت جستجو براي
متعددي را نيز براي  دانشجويان به ارمغان مي آورد، مشكالت لذتي كه براي و زيبايي بر عالوه
  .)2014زافر كيراز، ( دنبال داردآنها به

  
  مطالعات ايراني
  :دانددر جامعه ايران را به شرح ذيل ميويژگي فرهنگ دانشگاهي ) 1375( سريع القلم

 ها با يكديگرعدم تمايل به فعاليت گروهي و اشتراك انديشه :يتفكر فرد. 

 ي است، كمتر با جامعه دانشگاهي ما بسيار تحت تأثير انديشه: تئوري حجمهاي كم
 .كندها كار دارد و بيشتر به كميت آنها توجه ميكيفيت پديده

 فقدان تواضع الزم در كار علمي و در پذيرش و شناخت علمي  :غرور فردي. 

 ورود افراد ناآشنا و كم ظرفيت به حوزه علم. 

استبداد سياسي، سلطه نگرش خاصي از مذهب، ) 1381(پور هم چنين از ديدگاه رفيع
طلبي، برتري جويي و فردگرايي از جمله رفتار هنجاري، تضاد، رفتار احساسي، خودنمايي، جاه

  .شوندي ميهاي ايران هستند كه مانع توسعه علممسائل موجود در دانشگاه
ضمن  علم گرايي دانشجويان، درزمينه دينداري و )1381( درپيمايش احمدرجب زاده

 % 51گرايي نيز علم  نظر از ،هاي دينداري وضعيت خوبي داشته اند شاخص آنكه دانشجويان در
خيلي كم  علم گرايي رتبه كم و آنان نيز در %18 .خيلي زياد ارزيابي شده اند و زياد آنان درحد

  .بقيه متوسط بوده اند شته ودا
بررسي  پيرامون علت يابي و )1380( مطالعات فرهنگي وزارت علوم تحقيق دفتر در

ضعيف اعالم  اماكن فرهنگي را وضعيت فضاها و پاسخگويان، %52مسائل فرهنگي دانشگاهها 

                                                            
1 . Pike& Schroeder 
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ت هنري عضوي هاي فرهنگي و دانشجويان دركانون % 3هم چنين درآن تاريخ تنها  .كرده اند
  .داشته اند

برنامه  نتيجه گرفته اند كه مديريت و درپژوهش خود )1381( امين اسماعيلي وخليلي
قبيل  هاي قابل حصول از است به طوري كه همان هدفها دچار ضعف  ريزي كالن دانشگاه

بخش كم توجهي به  .تربيت متخصص نيز تابع نيازهاي جامعه نبوده است توزيع دانش و
 نيز بازتوليد سنت را توليد علم و امكان ايفاي كاركردهاي دانشگاه در ،پژوهش و سپس پرورش

گيرند كه شرايط  آنان نتيجه مي .)44:1381 خليلي، اسماعيلي و( دانشگاه سلب نموده است از
 ديگر "بحران ساختار"ها ناشي از  اين آسيب ؛هاي فرهنگي است حاوي آسيبهاي ايران  دانشگاه

  .)52 :1381 ،يلياسماعيلي وخل( نهادهاست
نشجويان نسبت به مسائل بخش نگرش دا در )1382( جواهري پيمايش سراج زاده و در
 1/33خيلي ضعيف، ضعيف و امكانات آموزشي دانشگاه را آنان شاخص ارزيابي از 5/42دانشگاه 
آنان معتقد بودند  هم چنين اكثر .خوب ارزيابي كرده اند خيلي خوب و 5/24 تنها متوسط و

تامين نيازهاي اوليه آنان هستند ازكارآيي الزم  اي رفاهي دانشگاه كه عهده دارواحده
فرهنگي  امور خواهان افزايش نقش دانشجويان در ،پاسخگويان نيز %90. برخوردارنيستند
  .دانشگاه بوده اند

هاي كه در يكي از دانشگاه) 1384(نتايج پژوهش انجام شده توسط مهرام و همكاران 
دهند كه مواردي چون ارزشِ هويت ديني، ملي، علمي، گرفته است،  نشان ميايران صورت 

پذيري در دانشجويان كاهش يافته و مواردي چون داري و مسئوليتاميد به آينده، خويشتن
پروايي در مواجهه با جنس مخالف در آنان هويت اعتيادپذير، به كارگيري قواعد بازي، تقلب، بي

  .رشد داشته است
» گرايانه معناشناختي و تأويل«شناختي و به تبعيت از تعريف  ر تعريفي انسانفاضلي د
توان فرهنگ دانشگاهي را الگوي معاني نهفته در صور  از فرهنگ، معتقد است مي 1كليفور گيرتز

ها و تمامي مقوالت معناداري دانست كه افراد دانشگاهي به  ها، گفته نمادين، از جمله كنش
با يكديگر ها و باورهاي مشترك  كنند و در تجارب، دريافت اط برقرار ميكمك آن با هم ارتب

توجه به تعريف مذكور، فرهنگ دانشگاهي به صورت  با .)92: 1387فاضلي،( شوندسهيم مي
هاي دانشگاهي، عرف و مقررات و به طور كلي نهادهاي خاص، زبان ويژه، فضاي نمادين، آيين

ين كاركرد آن تعيين ايجاد و نوع خاص هويت براي انسان تريابد و مهمتبلور مي عينيت و
، فرهنگ دانشگاهي، قلمروها و مرزهاي )1987(به تعبير استعاري توني بچر . دانشگاهي است

                                                            
1. Geertz, 1983    
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اي د كه هر جامعهنكگالتونگ استدالل مي .سازد مياجتماع علمي را مانند يك قبيله مشخص 
زيرا فرهنگ دانشگاهي از دل ساختارها و كند، خاص خود را ايجاد مي» فرهنگ دانشگاهي«

 ،الگوها  جامعه ،نبنابراي. آيدروابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن جامعه بيرون مي
در فرايند يادگيري و انتقال علم  را ها و استانداردهاي مالزم آموزش و پژوهش مؤثرشيوه

  .كندمشخص مي
در  در واقع شوك فرهنگي. است» 1فرهنگيشوك «كند  نكته ديگري كه فاضلي مطرح مي

 ميان دانشجويان نوعي واكنش طبيعي به وضعيتي است كه فشار روحي ناشي از عدم آگاهي
بيني استانداردهاي دانشگاه و ناتواني در پيش ،انتظارات استاد، عدم وقوف به هنجارها  نسبت به

به اعتقاد فاضلي يكي  . )105 : 1387فاضلي،(آميز دورة تحصيلي است آينده و انجام موفقيت از
ترين مشكالت دانشگاه ايراني ناتواني آن در شكل بخشيدن هويت آكادميك در از اساسي

  . آكادميك است دانشجويان و تربيت انسان
پيرامون عوامل اجتماعي مؤثر بر هويت دانشگاهي ) 1388(مطالعه بقايي و اسماعيلي 

ميانگين نمره هويت ؛ دهدمي ت گرفته است نشاندانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي صور
يعني سطح هويت دانشگاهي . باشدمي 86/2دانشگاهي اين دانشجويان در طيف ليكرت برابر با 

همچنين ميانگين متغير فرهنگ دانشگاهي . است 86/2نيمي از دانشجويان مساوي يا كمتر از 
  .باشدمي) در حد متوسط( 06/3در حدود 

عواملي كه سازندة هويت دانشجويي  )1389(پور و همكاران قاد قلياز سويي به اعت
به اين دليل در ارزيابي هويت . باشندباشند، درون متن زندگي دانشجويي قابل درك مي مي

آگاهي و تحليل فرد از خودش به عنوان يك دانشجو چيست و چه دركي از ، دانشجويي بايد ديد
در بازانديشي يا خودانديشي مداومي كه در ارتباط با عضويت در يك دانشگاه دارد؟ دانشجو 

نهادهاي (خود  و سابقة ذهني، فرهنگي و اجتماعي) هاي مدرننهاد مدرن با آموزه(دانشگاه 
دارد، چگونه هويت خويش  )سنتي كه فرد در دل آنها رشد يافته و هنوز با آنها در ارتباط است

دانشجويي در محيط  هويت) 2004( و كاركبر اعتقاد شمير بنا كهچرا  را بر مي سازد؟
: 1389پور و همكاران قلي( گيردسازد شكل ميدانشجويي و آنچه زندگي دانشجويي را مي

123(. 

فرهنگ دانشگاهي بر دانش آفريني از  نقش« كه پيرامون )1392( ابراهيمي مطالعه در
تم  10انشگاهي در انجام شد مولفه هاي فرهنگ د» ديدگاه صاحبنظران نظام آموزش عالي

استقالل آكادميك، آزادي علمي، اخالق حرفه اي،  :كه عبارت بودند از ؛دسته بندي شدند
                                                            
1. Culture shock  
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مديريت، ارتباطات، مشاركت و انجام دادن كارگروهي، فرهنگ يادگيري، اعتماد بين اعضا، 
نظران وضعيت اين مولفه ها را  صاحب يافته هاي كيفي نشان داد. سيستم پاداش و ارزيابي

 .ضعيف و نامناسب توصيف كردند

افتد و اي ديگر با باالتر رفتن تحصيالت افزايش سرمايه فرهنگي اتفاق نميبراساس مطالعه    
كردگان و  تحصيل اند سرمايه فرهنگي افراد را ارتقا دهند و بينهاي ايراني نتوانسته دانشگاه

    .)1391 بو1386 الفمنادي،( سايرين تمايز ايجاد كنند
حوزه  يك بحران جدي در مطالعات پيش گفته بيانگر وجود ،عنوان جمع بندي مروريبه     

تنها مطالعه رجب  .ايران است فرهنگ متناسب با آن در هويت دانشگاهي و زندگي آكادميك،
نتايج  سه سال بعد انجام و 1378اين مطالعه درسال  .مي رود به شمار ءاين يك استثنا زاده در
فرآيند توده اي شدن  آن دوره هنوز به نظرمي رسد در .منتشرشده است قالب يك كتاب آن در

هاي مطالعات بعدي براي هردانشگاهي  يافته .بودنكرده  را آشكار خود آموزش عالي كامال آثار
  .نگران كننده است ،دلسوزي

  
  رويكرد نظري مطالعه

افت به دنبال اين رهي. رويكرد نظري اين مطالعه ملهم از مردم شناسي شناختي است    
مردم شناسان شناختي به كه  كند عنوان مي) 1981( گودناف. ادراك مقوالت فرهنگي فرد است

اند و بدين منظور براي زبان و تأكيد داشته» سازمان شناختي فرهنگ«طور سنتي بر فهم 
عه ترين راه براي مطالآنان معتقدند كه آسان .كلمات، اهميت فراواني قائل هستندارتباط بين 

به . آن مردم را مطالعه كرد ،سازمان شناخت فرهنگي مردم اين است كه نظام معاني و مفاهيم
ها به رفتار متناسب و مورد انتظار از مردم توجه دارند نه به رفتار واقعي قابل  عبارت ديگر اين

به شناسايي اجزاي يك  اين ناظر كامل نظام شناختي است و توصيف دقيق و هدف، . مشاهده
به دنبال پاسخگويي به دو سوال  ،لذا مردم شناسي شناختي .رابطه بين اين اجزاست رهنگ وف

اين مردم چگونه  براي مردم متعلق به فرهنگهاي مختلف ،چه پديده هايي معنا دارند؟ و: است
توصيف  هدف روش شناختي مردم شناسان شناختي، كنند؟ ها را سازماندهي مي اين پديده

لذا ديگر انجام آزمون هدف  .مقوالت فرد مشاركت كننده است استفاده ازسازمان فرهنگ با 
  .)158 :1383پور، شارع( نيست

و رفتار متناسب و ، بر فهم شناختي دانشجويان از محيط علمي خود  ،در تحقيق حاضر نيز    
و  هاي يك محيط آكادميك تا كشف نمائيم آنان تا چه حد به ويژگي؛ مورد انتظار تأكيد داريم 
اشراف دارند؟ آنها با چه نظام معاني و چه زباني در ) مانند مدرسه(ها تمايزات آن با ساير محيط
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گويند؟ تحليل ها و تأثيرات محيط دانشگاه بر خود سخن مي مورد وجوه مميزه و ويژگي
از محيط جديد آكادميك پيدا  مضامين بيان شده توسط دانشجويان كه درك مستقيمي

  كند؟اختار شناختي را بازنمايي ميچه س ؛اند كرده
  

  روش مطالعه
روش . است» 1محتواتحليل «و از نظر روش » ايتوسعه«اين تحقيق از نظر هدف     

از . باشدبوده است كه داراي چهار پرسش مي ،گردآوري اطالعات، پرسشنامه باز محقق ساخته
نمونة در «محقق از يك انجام شده است، ) مقدماتي(آنجا كه اين مطالعه در سطح پايلوت 

در  1391-92نفر از دانشجويان كارشناسي شاغل به تحصيل در سال  60مشتمل بر » دسترس
شناسي دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان پاسخگويان بهره برده دانشكده علوم تربيتي و روان

نزديك  تعامل همكاري و صرف وقت زياد و آنجا كه پرسشنامه داراي سواالت بازبوده و از .است
نفر  42از مجموع اين دانشجويان،  .دسترس استفاده شد از نمونه در مي طلبيد دانشجويان را

ريزي مديريت و برنامه) درصد55معادل (نفر  33رشته تحصيلي . باشندنفر پسر مي 18دختر و 
 به دانشجويان اطمينان داده. باشدمشاوره و راهنمايي مي) درصد 45معادل (نفر  27آموزشي، 

برخي پاسخگويان به همه . هاي آنها محرمانه و بدون ذكر نام منعكس خواهد شد شد كه پاسخ
بندي پاسخهاي هر پرسش تعداد پاسخگويان متفاوت از اين رو در جمع. ها پاسخ ندادند پرسش
روش  .ها ست زمينه پاسخ مكتوب پرسش واحد و» موضوع يا مضمون« ،واحد ثبت. است

ميزان . باشد هاي مكتوب مي مضامين مشابه در پاسخ» ي و بسامدمحاسبه فراوان«شمارش 
در  ها با تكميل پرسشنامه توسط دانشجويان سه كالس درس حاصل شد كفايت و اشباع داده

  .هايي تقسيم شد پرسش اول، مضامين ابتدا به سه مقوله تفكيك و سپس هر كدام به زيرمقوله
اين روش به معناي تحليل  وم اجتماعي و انساني،به نظر هولستي در كتاب تحليل محتوا در عل

اين است كه تحليل محتوا مرحله اي ازجمع آوري  پيسلي بر .علمي پيام هاي ارتباطي است
منتظم قواعد  كارگيري عيني وه طريق ب آن محتواي ارتباطات از اطالعات است كه در

 تغييرشكل مي يابند شوند،هم مقايسه  با توانند خالصه و بندي، به اطالعاتي كه مي مقوله
 يعني اظهاري واحدهاي درباره چيزي -"موضوع«هاي بسياري  از جنبه . )13:1380، هولستي(

هاي مربوط به  افزايد كاربرد اين واحد در پژوهش وي مي. مفيدترين واحد تحليل محتواست
ها  مقوله ).182: 1380،هولستي(ها، ايستارها، اعتقادات و نظاير آن ضروري است  تبليغات، ارزش

  .)148:1380،هولستي(بندي شوند  فضاهايي هستند كه واحدهاي محتوا بايد در آن طبقه
                                                            
1. Meta-Analysis 
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اصلي را محقق از قبل در چارچوب مصاحبه نيمه استاندارد مشخص كرده  1چهار مقوله
اي در مورد موضوع تحقيق در دسترس نبود و براساس  بود زيرا طرح استاندارد طبقه بندي شده

انجام شده هيچ تحليل محتوايي در مورد زندگي دانشجويي در ايران انجام نشده  جستجوهاي
مضامين ابتدا توسط محقق انجام وسپس توسط تيم سه نفره داوران  كدگذاري موضوعات و. بود

آزمون  به منظور .اصالح شد حك و ،مركب از اعضاي هيات علمي آشنا با مباحث آموزش عالي
  .استفاده شده است "خي دو"آزمون  ين ازتفاوت معناداري بين مضام

  :عبارتنداز  سوال هاي تحقيق
 يي بين مدرسه و دانشگاه وجود دارد؟ چه تفاوت ها 

  گردد؟ پس از ورود به دانشگاه چه تغييراتي در نگرش ها و رفتارهاي فرد حاصل مي 

 ويژگي هاي جالب و جذاب زندگي دانشجويي چيست؟ 

 دگي دانشجويي چيست؟ويژگي هاي منفي و آسيب هاي زن 

  
  ايافته هاي تحليل محتو 

يافته هاي پرسش نامه هاي باز تكميل شده توسط دانشجويان  بر اساس ااين تحليل محتو
سامان  1391-92در سال تحصيلي ، دختر و پسر دوره كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

از  .تحقيق آورده شده است نتايج در چهار بخش مجزا براي پاسخگويي به سواالت. يافته است
به  .پرسشي كه قادرند پاسخ دهند بودند به هر دانشجويان مختار و ؛پرسش مطرح شده چهار

مضامين  تعداد نيز به همين نسبت .پرسش متفاوت است همين دليل تعداد پاسخگويان هر
  .اشدمي ب ها متغير حجم پاسخ براساس استقبال پاسخگويان و، پرسش استخراج شده براي هر

  تفاوت هاي مدرسه و دانشگاه از ديد دانشجويان. 1
اين مضامين را  .مضمون مي باشد 53پاسخ، شامل  58ا نتايج حاصل از تحليل محتو

    گروه نخست بعد علمي و آموزشي است كه تعداد آن: توان به سه گروه عمده تقسيم نمود مي
 ، با205 جتماعي و فرهنگي به تعدادهمچنين گروه دوم بعد ا .باشد مي) درصد 3/34( ، با125

. است) درصد 3/9 ( با ،34 ، و گروه سوم بعد سازماني و مديريتي به تعداد)درصد 23/56(
  :باشد اين ابعاد به اين شرح مي تعريف عملياتي هر يك از

 آموزش و پژوهش، شامل تمامي مضامين مربوط به تدريس،: بعد علمي و آموزشي: الف
  .باشد مواردي از اين قبيل مي وريزي درسي  برنامه

                                                            
1. Category 
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ي امور دانشگاه، مسائل رفاهي و  شامل كليه موارد مرتبط با اداره: بعد سازماني و مديريتي: ب
  .مسائل مربوط به مديريت است

 اين گروه تمامي موارد مربوط به تعامالت فرهنگي و اجتماعي: بعد اجتماعي و فرهنگي: ج
هاي  خرده فرهنگ ها، ايستارهاي شناختي، اي رفتاري، نگرشه دانشجويان، كليه رفتارها و حوزه

  .گيرد را در بر مي... آكادميك، هنجارهاي اجتماع علمي و دانشجويي، خرده فرهنگ 
چنين با در نظر گرفتن درجه هم.  مي باشد 1ميزان فراواني اين سه بعد به شرح جدول شماره 

دو معادل  خي ميزان آمارة آزمونو سطح معناداري صفر،  درصد اطمينان 99 و 2آزادي
  .حاصل گرديد كه بيانگر وجود تفاوت معناداري ميان سه مقوله مطرح شده است 665/120

  
  هاي مربوط به ابعاد سه گانه يافته: 1جدول 

  درصد  فراواني  ابعاد  رديف
  23/56 215 اجتماعي و فرهنگي 1
  3/34 125 علمي و آموزشي 2
  3/9 34 سازماني و مديريتي 3

  100  364  مجموع
  .در ادامه جدول تفصيلي مضامين و ميزان فراواني هر گروه مشاهده مي شود

  
  مضامين علمي و آموزشي :2جدول 
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(  
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پ ران
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صد  )

در
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ف
 )

وع
جم

م
(  

صد
در

  

ژوهش درتاكيد بيشتر بر تحقيق و پ  1
  77/5  21  36/5  6  95/5  15  دانشگاه

پراكندگي و متنوع بودن منابع درسي در  2
  39/4  16  36/5  6  97/3  10  دانشگاه

يادگيري حجم زياد مطالب درسي در  3
  12/4  15  46/4  5  97/3  10  زمان كمتري نسبت به مدرسه
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  مضامين علمي و آموزشي :2جدول  ي  ادامه

شي
موز

و آ
ي 
علم

  
يف

رد
  

  مينمضا

ني
راوا

ف
 در(  

ي 
خها

اس
پ ران
خت
د

(  

صد
در

  

ني
راوا

ف
 در(  

ي 
خها

اس
پ ران

پس
صد  )

در
  

ني
راوا

ف
 )

وع
جم

م
(  

صد
در

  

4  
پررنگ تر شدن نقش دانشجو در

محوريت دانشجو و نه استاد ( يادگيري
  )در تحصيل

9  57/3  5  46/4  14  85/3  

5  
دستيابي به منابع و امكانات علمي بيشتر

ه، آزمايشگاه و در دانشگاه همانند كتابخان
  نيز متخصصان دانشگاهي

9  57/3  3  68/2  12  29/3  

پررنگ شدن نقش دانشجو در آموزش از  6
  29/2  12  4.46  5  78/2  7  طريق مشاركت در بحث و اظهارنظر

قدرت و توانايي انتخاب واحدهاي درسي  7
  92/1  7  -   -   78/2  7  و استاد در دانشگاه

تباالتر بودن سطح علمي و اطالعا  8
  92/1  7  89/0  1  38/2  6  تخصصي در دانشگاه

  92/1  7  78/1  2  98/1 5 استقالل در نحوه مطالعه دانشجو  9

تر شدن آموزش و دروس درتخصصي  10
  37/1  5  78/1  2  19/1  3  دانشگاه

  37/1  5  78/1  2  19/1 3 استفاده از متون و منابع غير فارسي  11

12  
باالتر بودن سطح تخصص و تحصيالت

اساتيد دانشگاه به نسبت معلم هاي 
  مدارس

2  79/0  1  89/0  3  82/0  

عادالنه تر بودن سيستم ارزيابي تحصيلي  13
  27/0  1  89/0  1  -   -   در مدرسه

  3/34  125  79/34  39  12/34 86 مجموع
  

ي صفر، ميزان درصد اطمينان و سطح معنادار 99 و 12با در نظر گرفتن درجه آزادي
 13 به دست آمده است كه بيانگر وجود تفاوت معناداري ميان 752/42آمارة خي دو معادل 

هاي ارائه  مقايسه درصد فراواني پاسخ. مضمون مطرح شده براي مقوله علمي و آموزشي است
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 ، بادهد كه تاكيد بيشتر بر تحقيق و پژوهش در دانشگاه شده توسط دانشجويان دختر نشان مي
هاي مطرح شده براي مضامين علمي و  باالترين اولويت را در ميان شاخص) درصد 95/5(

آموزشي دارد و در ادامه پراكندگي و متنوع بودن منابع درسي در دانشگاه و يادگيري حجم زياد 
در رتبه دوم؛ پررنگ تر شدن ) درصد 97/3( ، بامطالب درسي در زمان كمتري نسبت به مدرسه

يادگيري و دستيابي به منابع و امكانات علمي بيشتر در دانشگاه همانند نقش دانشجو در 
در رتبه سوم؛ پررنگ شدن نقش ) درصد 57/3( ، با كتابخانه، آزمايشگاه و متخصصان دانشگاهي

دانشجو در آموزش از طريق مشاركت در بحث و اظهارنظر، و قدرت و توانايي انتخاب واحدهاي 
در رتبه چهارم و باالتر بودن سطح علمي و ) درصد 78/2(با ، درسي و استاد در دانشگاه

اطالعات تخصصي در دانشگاه در رتبه پنجم قرار دارند؛ و اين در حاليست كه دانشجويان پسر 
ي تاكيد بيشتر بر تحقيق و پژوهش در دانشگاه، و پراكندگي و متنوع بودن منابع  دو مولفه

ي يادگيري حجم  دانند و در ادامه سه مولفه متر ميرا مه )درصد 36/5( ، بادرسي در دانشگاه
زياد مطالب درسي در زمان كمتري نسبت به مدرسه ، پررنگ تر شدن نقش دانشجو در 

 ، بايادگيري و پررنگ شدن نقش دانشجو در آموزش از طريق مشاركت در بحث و اظهارنظر
بيشتر در دانشگاه همانند در جايگاه دوم؛ دستيابي به منابع و امكانات علمي  )درصد 46/4(

در جايگاه سوم؛ استقالل در  )درصد 68/2( ، با متخصصان دانشگاهي كتابخانه، آزمايشگاه و
تر شدن آموزش و دروس در دانشگاه و استفاده از متون و منابع  نحوه مطالعه دانشجو، تخصصي

  .قرار دارند در رتبه چهارم و بقيه موارد در جايگاه پنجم) درصد 78/1( ، باغير فارسي
  

  مضامين اجتماعي و فرهنگي :3 جدول
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جم

م
(  

صد
در

  

ارتباط و معاشرت با جنس مخالف و  1
  69/7  28  82/9  11  75/6  17  هاي دانشگاهي مختلط بودن كالس

فرهنگي وتركيب هاي قومي،حضور  2
  22/5  19  46/4  5  56/5  14  مليتي در دانشگاه

نظارت نه چندان قوي بر حضور و  3
  67/4  17  68/2  3  56/5  14  غياب دانشجو
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  مضامين اجتماعي و فرهنگي :3 جدول ي ادامه

گي
رهن
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يف
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)
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ف
 )
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جم

م
(  

صد
در

  

عميق تر بودن دوستي ها و صميميت  4
  12/4  15  57/3  4  36/4  11  بيشتر در مدارس

  85/3  14 78/1  2  76/4 12 سخت گيرانه تر بودن قوانين مدرسه  5

فقدان نظارت خانواده و دانشگاه بر  6
  57/3  13  57/3  4  57/3  9  نحوه مطالعه و نمرات دانشجو

تما
اج

گي
رهن

و ف
ي 
ع

  

7  
بازتر بودن محيط دانشگاه و
برخورداري از آزادي عمل بيشتر 

  نسبت به مدرسه
9  57/3  4  57/3  13  57/3  

8  
نظارت كمتر والدين بر زندگي
دانشجو و افزايش استقالل و 

  مسئوليت هاي فرد
9  57/3  3  68/2  12  29/3  

نبود پوشش مخصوص در دانشگاه در  9
  29/3  12  78/1  2  97/3  10  ر مدرسهمقابل يكدست بودن  آن د

پررنگ تر شدن ارتباطات اجتماعي در  10
  47/2  9  68/2  3  38/2  6  دانشگاه

پررنگ تر بودن فعاليت هاي غير  11
  92/1  7  68/2  3  58/1  4  درسي و تفريحي در دانشگاه

امكان تبادل عقايد و اطالعات در  12
  65/1  6  68/2  3  19/1  3  دانشگاه

از(خانواده در دوران دانشگاهدوري از  13
  37/1  5  68/2  3  79/0  2  )بعد مكاني

تكثر و حضور نهادها و انجمن هاي  14
در ..... مختلف علمي، فرهنگي و

  دانشگاه
4  58/1  1  89/0  5  37/1  

توجه بيشتر به مسايل اجتماعي  15
در دوران .... ،فرهنگي ،سياسي و 

  دانشجويي
4  58/1  1  89/0  5  37/1  
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  مضامين اجتماعي و فرهنگي :3 جدول ي ادامه

كي
رهن

و ف
ي 
ماع

جت
ا

  

يف
رد

  

  مضامين

ي 
راوان

ف
)

ي 
خها

پاس
در ران
خت

د
(  

صد
در

  

ي 
راوان

ف
)

ي 
خها

پاس
در ران
پس

صد  )
در

  

اني
راو

ف
 )

وع
جم

م
(  

صد
در

  

تفاوت سني بيشتر در ميان  16
  09/1  4  89/0  1  19/1  3  دانشجويان نسبت به  دانش آموزان

ر و آيندهدغدغه ورود به بازار كا  17
  82/0  3  78/1  2  39/0  1  شغلي در دانشگاه

گي
رهن

و ف
ي 
ماع

جت
ا

  

18  
اختياري بودن رفتن به دانشگاه پس

در مقابل اجباري (از اتمام مدرسه 
  )بودن رفتن به مدرسه

1  39/0  1  89/0  2  55/0  

19  
تفاوت هدف از تحصيل در دانشگاه و

مدرسه براي ورود به دانشگاه (مدرسه 
  )اي يافتن شغل بهترو دانشگاه بر

  
2  79/0   -   -  2  55/0  

منطقي تر شدن در دوران دانشجويي  20
  55/0  2  -   -   79/0  2  و بروز رفتارهاي پخته تر

برخورداري از حس احترام بيشتر در  21
  55/0  2  -   -     2  دانشگاه

22  
تمركز و توجه كمتر به درس و
افزايش مسايل حاشيه اي به علت 

  مختلط بودن كالس ها
1  39/0   -   -  1  27/0  

23  
كاهش اعتماد به نفس و جرات نظر
دادن در دانشگاه به علت مختلط 

  بودن كالس ها
1  39/0   -   -  1  27/0  

آشنا شدن با طرز تفكر و نگرش  24
  27/0  1  89/0  1  -   -   جنس مخالف

عدم استفاده از تنبيه بدني در  25
  27/0  1  89/0  1  -   -   دانشگاه

تحصيل و زندگيباالتر بودن هزينه  26
  27/0  1  89/0  1  -   -   در دوران دانشجويي

كامل شدن هويت فرد در دانشگاه به  27
  27/0  1  -   -   39/0  1  علت شرايط سني نسبت به مدرسه
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  مضامين اجتماعي و فرهنگي :3 جدول ي ادامه
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روابط دوستي در دانشگاه بر خالف  28
  27/0  1  -   -   39/0  1  مدرسه به خود دانشگاه محدود نيست

ناسالم  تر بودن رقابت تحصيلي در  29
  27/0  1  -   -   39/0  1  دانشگاه

  27/0  1 -   -   39/0 1 بيشتر بودن انتظارات از يك دانشجو  30

ر مدرسه بيروني ومكانيزم كنترل د  31
  27/0  1  -   -   39/0  1  در دانشگاه دروني است

  23/56  205    59  146 مجموع
  

درصد اطمينان، سطح معناداري صفر، ميزان  99و  30 درجه آزاديبا در نظر گرفتن 
 31 به دست آمده است كه بيانگر وجود تفاوت معناداري ميان 332/214آزمون خي دو معادل 

هاي  مقايسه درصد فراواني پاسخ. ي مقوله  اجتماعي و فرهنگي استمضمون مطرح شده برا
دهد كه ارتباط و معاشرت با جنس مخالف و  ارائه شده توسط دانشجويان دختر نشان مي

ويت را در ميان مضامين باالترين اول) درصد 75/6( ، باهاي دانشگاهي مختلط بودن كالس
فرهنگي و مليتي در دانشگاه و  يب هاي قومي،فرهنگي دارد و پس از آن حضور ترك اجتماعي و

در اولويت دوم؛ سخت گيرانه  )درصد 56/5( ، بانظارت نه چندان قوي بر حضور و غياب دانشجو
در اولويت سوم؛ عميق تر بودن دوستي ها و صميميت  )درصد 76/4( ، باتر بودن قوانين مدرسه

نبود پوشش مخصوص در دانشگاه در در اولويت چهارم و  )درصد 36/4( ، بابيشتر در مدارس
 اگر ،در مقابل .در جايگاه پنجم قرار دارد) درصد 97/3( ، بامقابل يكدست بودن آن در مدرسه

 82/9( ، بادانشگاهي يها ي ارتباط و معاشرت با جنس مخالف و مختلط بودن كالس چه مولفه
رين رتبه را دارد اما حضور از ديدگاه دانشجويان پسر نيز همچون دانشجويان دختر باالت) درصد
به تنهايي در مقام دوم؛  )درصد 46/4( ، بافرهنگي و مليتي در دانشگاه هاي قومي، تركيب
ها و صميميت بيشتر در مدارس، فقدان نظارت خانواده و دانشگاه بر نحوه  تر بودن دوستي عميق

زادي عمل بيشتر نسبت مطالعه و نمرات دانشجو و بازتر بودن محيط دانشگاه و برخورداري از آ
افزايش استقالل  رتبه سوم؛ نظارت كمتر والدين بر زندگي دانشجو و )درصد57/3( ، بابه مدرسه
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تر شدن ارتباطات  و مسئوليت هاي فرد، نظارت نه چندان قوي بر حضور و غياب دانشجو، پررنگ
نشگاه، امكان اجتماعي در دانشگاه، پررنگ تر بودن فعاليت هاي غير درسي و تفريحي در دا

 )درصد 68/2( ، باتبادل عقايد و اطالعات در دانشگاه و دوري از خانواده در دوران دانشجويي
ر دانشگاه در مقابل رتبه چهارم و سخت گيرانه تر بودن قوانين مدرسه، نبود پوشش مخصوص د

رتبه  ن در مدرسه و دغدغه ورود به بازار كار و آينده شغلي در دانشگاه درآيكدست بودن  
  .پنجم قرار دارند

  مضامين سازماني و مديريتي: 4جدول 
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بزرگ تر بودن فضاي فيزيكي  1
  59/6  24  71/10  12  76/4  12  دانشگاه نسبت به مدرسه

بيشتر دانشجويان نسبت بهتعداد  2
  82/0  3  -   -   19/1  3  دانش آموزان

متغير بودن ساعت هاي حضور در  3
  27/0  1  89/0  1  -   -   كالس در دانشگاه بر خالف مدرسه

4  
هايتر بودن رشتهگسترده

هاي  دانشگاهي نسبت به رشته
  دبيرستان

 -   -  1  89/0  1  27/0  

5  
ساختار سازماني دانشگاه بلند و

ساختار مدرسه ساده مي  مرتفع و
  باشد

1  39/0   -   -  1  27/0  

بيشتر بودن تعداد افراد صف و  6
  27/0  1  -   -   39/0  1  ستاد در دانشگاه

7  

برخورداري از اختيار بيشتر در
هاي  ريزي هتعيين اهداف و برنام

ميان و بلند مدت مديران عالي 
  دانشگاهي

1  39/0   -   -  1  27/0  
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  ازماني و مديريتيمضامين س: 4جدول  ي ادامه
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باالتر بود حجم بودجه در  8
  27/0  1  -   -   39/0  1  دانشگاه

9  

محيط پيراموني مدارس تنها
به والدين و اداره آموزش و 

ولي پرورش محدود است 
 ها با مراكز بهداشتي، دانشگاه

درماني، صنعتي، اجتماعي و 
  .در ارتباطند.... 

1  39/0   -  
   -  1  27/0  

  3/9  34 49/12  14 9/7 20 مجموع
  

درصد اطمينان، سطح معناداري برابر صفر، ميزان  99 و 8با در نظر گرفتن درجه آزادي 
 9وجود تفاوت معناداري ميانبه دست آمده است كه بيانگر  7/122آزمون خي دو معادل 

بررسي نتايج نشان مي دهد كه بزرگ .مضمون مطرح شده براي مقوله سازماني و مديريتي است
مهمترين مولفه از ديدگاه )درصد 76/4(، با تر بودن فضاي فيزيكي دانشگاه نسبت به مدرسه

 ، باآموزانباشد و پس از آن تعداد بيشتر دانشجويان نسبت به دانش  دانشجويان دختر مي
از نظر دانشجويان پسر . ها در اولويت بعدي قرار دارند در مرتبه دوم و ساير مولفه )درصد 19/1(

باالترين اولويت را ) درصد 71/10(، بانيز بزرگ تر بودن فضاي فيزيكي دانشگاه نسبت به مدرسه
مدرسه، و داراست و پس از آن متغير بودن ساعت هاي حضور در كالس در دانشگاه بر خالف 

  .گسترده تر بودن رشته هاي دانشگاهي نسبت به رشته هاي دبيرستان در رتبه دوم قرار دارند
 هاي دانشجويان  تغييرات  حاصل در رفتارها و نگرش. 2

مضمون مهم  24جمله در پاسخ به اين پرسش، شامل  94نتايج حاصل از تحليل محتوي 
  .باشد مي 5هر يك به شرح جدول شماره  مضامين اشاره شده و ميزان فراواني. باشد مي
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  مضامين مربوط به تغييرات حاصل در رفتارها و نگرشهاي دانشجويان: 5جدول 
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1  
ازقرار گرفتن در گستره وسيعتري

اجتماعي تر (اجتماعي تعامالت
  )شدن

31  90/18  12  67/16  43  22/18  

آشنايي با ساير قوم ها ، فرهنگ ها  2
  86/11  28  06/18  13  15/9  15  و ساليق

3  
دقت بيشتر به مسايل سياسي،
اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور 

  و جهان
17  37/10  6  33/8  23  74/9  

احساس استقالل بيشتر و اتكاي  4
  63/7  18  56/5  4  54/8  14  كمتر به خانواده

تصميم گيري و بروز رفتارهاي  5
  35/6  15  33/8  6  49/5  9  منطقي تر و خالقانه تر

پيدا كردن ديد عميق تر به مسايل  6
  69/4  11  78/2  2  49/5  9  زندگي

برقراري راحت تر ارتباط با جنس  7
  24/4  10  39/1  1  49/5  9  مخالف

  81/3  9 56/5  4  05/3 5 ه ظاهر و نوع پوششتوجه بيشتر ب  8

افزايش اعتماد به نفس و قوي تر  9
  81/3  9  33/8  6  83/1  3  شدن اراده

افزايش سطح سازگاري با افراد و  10
  81/3  9  17/4  3  66/3  6  عقايد گوناگون

پايبندي بيشتر به اعتقادات ديني و  11
  39/3  8  39/1  1  27/4  7  مذهبي

  54/2  6 17/4  3  83/1 3 استقالل فكري  12
  54/2  6 -   -   66/3 6 منتقد تر شدن  13

افزايش قدرت بيان در جمع و  14
  54/2  6  39/1  1  05/3  5  هاي گروهي در دانشگاه بحث
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  مضامين مربوط به تغييرات حاصل در رفتارها و نگرشهاي دانشجويان: 5جدول  ي ادامه
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  54/2  6  39/1  1  05/3 5 آينده نگري و برنامه ريزي براي آن  15
  54/2  6  39/1  1  05/3 5 هويت يابي  16

دوگانگي ارزشي و تعارض با  17
  12/2  5  -   -   05/3  5  ها و قوانين ساير افراد سنت

  69/1  4  39/1  1  83/1 3 جويي مالي و اقتصاديصرفه  18

مشاركت و تعاون بيشتر در انجام  19
  27/1  3  78/2  2  61/0  1  كارها با ديگران

به(اعتماد كردن به ديگران  20
  27/1  3  39/1  1  22/1  2  )خصوص در محيط خوابگاه

  27/1  3  39/1  1  22/1 2 مسئوليت پذيري بيشتر  21

دگي وافسراحساس تنهايي،  22
  85/0  2  78/2  2  -   -   آشفتگي ذهني

  85/0  2  39/1  1  61/0 1 احساس بزرگي كردن  23

از)دانشجو(فاصله گرفتن عقايد  24
  42/0  1  -   -   61/0  1  عقايد خانواده

  100  236 100  72  100 164 مجموع
  

اطمينان، سطح معناداري صفر و ميزان آمارة  درصد 99و23با در نظر گرفتن درجه آزادي
 24به دست آمده است كه بيانگر وجود تفاوت معناداري ميان 22/221آزمون خي دو معادل

هاي  مضمون مطرح شده براي مضامين مربوط به تغييرات حاصل در رفتارها و نگرش
 ، بااجتماعي تري از تعامالت براساس نتايج حاصل قرار گرفتن در گستره وسيع .دانشجويان است

اجتماعي و فرهنگي كشور و جهان  ر به مسايل سياسي، اقتصادي،و دقت بيشت) درصد 90/18(
پس  باشند و از ديدگاه دانشجويان دختر به ترتيب دو  مولفه اول و دوم مي) درصد 37/10با (

در رتبه سوم؛ احساس ) درصد 15/9( ، باها و ساليق ها، فرهنگ از آنها آشنايي با ساير قوم
رتبه چهارم، و تصميم گيري و  در )درصد 54/8( ، باوادهاستقالل بيشتر و اتكاي كمتر به خان

تر، پيدا كردن ديد عميق تر به مسايل زندگي و برقراري  تر و خالقانه بروز رفتارهاي منطقي
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از نظر دانشجويان . در رتبه پنجم قرار دارند )درصد 49/5( ، باراحت تر ارتباط با جنس مخالف
در مقام نخست قرار  )درصد 06/18( ، بانگ ها و ساليقپسر نيز آشنايي با ساير قوم ها ، فره

در ) درصد67/16( ، بااجتماعي تري از تعامالت وسيع ي قرار گرفتن در گستره. گرفته است
دقت بيشتر به مسايل سياسي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور و  هاي مولفه اولويت دوم؛

قانه تر و افزايش اعتماد به نفس و قوي جهان، تصميم گيري و بروز رفتارهاي منطقي تر و خال
در رتبه سوم؛ احساس استقالل بيشتر و اتكاي كمتر به خانواده ) درصد 33/8( ، باتر شدن اراده

و توجه بيشتر به ظاهر و نوع پوشش در رتبه چهارم و افزايش سطح سازگاري با افراد و عقايد 
  . گوناگون، و استقالل فكري در رتبه پنجم قرار دارند

  جذابيت هاي زندگي دانشجويي. 3
مضمون  19پاسخ داده شده به اين پرسش ، شامل  45نتايج حاصل از تحليل محتوي 

  .مي باشد 6مضامين اشاره شده و ميزان فراواني هر يك به شرح جدول شماره . مهم مي باشد
  

  مضامين مربوط به جذابيت هاي زندگي دانشجويي: 6جدول 
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احساس استقالل و آزادي عمل  1
  2/30  42  5/37  15  27/27  27  بيشتر

2  

2  
آشنايي و سازگاري با افراد با
ديدگاه ها وآداب و رسوم،فرهنگ 

  ها و عقايد گوناگون
14  14/14  4  10  18  9/12  

5  

عي شدن و تعامل با افراداجتما  3
  7/10  15  10  4  11/11  11  بيشتر

9  

يادگيري مديريت هزينه هاي  4
  47/6  9  5/7  3  06/6  6  زندگي و صرفه جويي

تجربه زندگي با همساالن و خوش  5
  03/5  7  -   -   07/7  7  گذراني هاي ناشي از آن

مشاركت در آموزش و انجام   6
  03/5  7  5  2  05/5  5  كارهاي پژوهشي
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  مضامين مربوط به جذابيت هاي زندگي دانشجويي: 6 ي دامها

 

يف
رد

ين  
ضام

م
  

ي 
خها

پاس
 در

اني
راو

ف
ران

خت
د

صد  
در

  

ي 
خها

پاس
 در

اني
راو

ف
ران

پس
صد  

در
  

اني
راو

ف
 )

وع
جم

م
(  

صد
در

  

 ها
يت

داب
ج

  

  03/5  7 -   -   07/7 7 مسئوليت پذير شدن  7

افزايش قدرت سازگاري با ديگران  8
  59/3  5  5/7  3  02/2  2  و انعطاف پذيري

امكان شركت در برنامه هاي غير  9
  56/3  5  5/2  1  04/4  4  )فوق برنامه(درسي 

  88/2  4 5/2  1  03/3 3 يافتن دوستان و آشنايان جديد  10

11  
يادگيري سبك زندگي مشاركت
پذير و مبتني بر اعتماد و احترام 

  متقابل
2  02/2  2  5  4  88/2  

آينده نگري و برنامه ريزي براي  12
  16/2  3  5/2  1  02/2  2  هآيند

آشنايي و شناخت بهتر جنس  13
  16/2  3  5/2  1  02/2  2  مخالف به علت اجازه معاشرت

  16/2  3 5/2  1  02/2 2 افزايش اعتماد به نفس  14
  44/1  2 -   -   02/2 2 احساس بزرگي كردن  15
  44/1  2 -   -   02/2 2 هاي گروهيافزايش شركت دربحث  16

گي در شهريادگيري شيوه زند  17
  72/0  1  5/2  1  -   -   جديد

برخورداري از احترام بيشتر در  18
  72/0  1  -   -   01/1  1  اجتماع

درگيري با مسايل عاطفي و  19
  72/0  1  5/2  1  -   -   عاشقانه

  100  139 100  40  100 99 مجموع  20
  

ن ي برابر صفر، ميزااطمينان، سطح معنادار درصد 99و 18با در نظر گرفتن درجه آزادي 
به دست آمده است كه بيانگر وجود تفاوت معناداري  73/224معادل   خي دو آمارة  آزمون

مقايسه درصد  .هاي زندگي دانشجويي است مضمون مطرح شده مربوط به جذابيت 19 ميان
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دهد كه احساس استقالل و  هاي ارائه شده توسط دانشجويان دختر نشان مي فراواني پاسخ
هاي مطرح شده براي  باالترين اولويت را در ميان شاخص) درصد 27/27( ، باآزادي عمل بيشتر

يي و سازگاري با افراد با هاي زندگي دانشجويي دارد و در ادامه  آشنا مضامين مربوط به جذابيت
در رتبه دوم؛  اجتماعي ) درصد14/14( ، باها و عقايد گوناگون فرهنگ آداب و رسوم، ها، ديدگاه

در رتبه سوم؛ تجربه زندگي با همساالن و ) درصد 11/11( ، بابيشتر شدن و تعامل با افراد
در رتبه چهارم و ) درصد 07/7( ، باهاي ناشي از آن و مسئوليت پذير شدن خوش گذراني

. در رتبه پنجم قرار دارند) درصد 06/6(، باهاي زندگي و صرفه جويي يادگيري مديريت هزينه
 ، بانشجويان پسر احساس استقالل و آزادي عمل بيشترست كه از ديد داا اين در حالي البته

 آداب و رسوم، ها، در اولويت نخست؛ آشنايي و سازگاري با افراد با ديدگاه )درصد 5/37(
در رتبه  )درصد 10( با ،ها و عقايد گوناگون و اجتماعي شدن و تعامل با افراد بيشتر فرهنگ

جويي و افزايش قدرت سازگاري با ديگران و دوم؛ يادگيري مديريت هزينه هاي زندگي و صرفه 
در رتبه سوم؛ مشاركت در آموزش و انجام كارهاي پژوهشي، و  )درصد5/7( ، باانعطاف پذيري

در رتبه  )درصد 5( ، بايادگيري سبك زندگي مشاركت پذير و مبتني بر اعتماد و احترام متقابل
وستان و آشنايان جديد، آينده نگري چهارم؛ و امكان شركت در برنامه هاي غير درسي، يافتن د

ريزي براي آينده، آشنايي و شناخت بهتر جنس مخالف به علت اجازه معاشرت، افزايش  و برنامه
اعتماد به نفس، يادگيري شيوه زندگي در شهر جديد و درگيري با مسايل عاطفي و عاشقانه در 

  .ترين مرتبه قرار دارند پايين
  آسيب هاي زندگي دانشجويي .4

مضمون  24پاسخ داده شده به اين پرسش ، شامل  40نتايج حاصل از تحليل محتوي 
  .مي باشد 7مضامين اشاره شده و ميزان فراواني هر يك به شرح جدول شماره. مهم مي باشد

  

  مضامين مربوط به آسيب هاي زندگي دانشجويي: 7جدول 
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مشكالت عاطفي و افسردگي ناشي  1
  62/20  19  17/29  7  65/17  12  از دوري خانواده

كشيده شدن به انحرافات اخالقي و   2
  30/16  15  5/12  3  65/17  12  بروز رفتارهاي نا بهنجار
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  ييمضامين مربوط به آسيب هاي زندگي دانشجو: 7 جدول ي ادامه
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3  
گرايش به مصرف مواد مخدر

به خصوص در (،دخانيات و الكل 
  )خوابگاه ها

4  88/5  5  83/20  9  78/9  

  61/7  7 33/8  2  35/7 5 روابط نامناسب با جنس مخالف  4

زينه هاي مالي و صرفهتامين ه  5
  61/7  7  17/4  1  82/8  6  جويي

  35/4  4 -   -   88/5 4 مشكالت زندگي در خوابگاه ها  6

تعارض هاي فرهنگي و اعتقادي در  7
  26/3  3  -   -   41/4  3  محيط دانشگاه و خوابگاه ها

  26/3  3 -   -   41/4 3 توجه كمتر به درس خواندن  8

عدم سازگاري بين دانشجويان در  9
  26/3  3  -   -   41/4  3  ابگاه هاخو

  26/3  3 -   -   41/4 3 پنهان كاري از والدين  10

درگير شدن با مسايل عاطفي و  11
  17/2  2  -   -   94/2  2  احساسي

  17/2  2 17/4  1  47/1 1 نگراني از وضعيت شغلي و آينده  12

فراموش كردن ارزش ها و  13
  17/2  2  -   -   94/2  2  هنجارهاي خانوادگي

  17/2  2 17/4  1  47/1 1 آمد از دانشگاه به مدرسهرفت و  14

عدم وجود آموزش هاي الزم براي  15
  17/2  2  17/4  1  47/1  1  زندگي با همساالن

16  
به تاخير افتادن تشكيل زندگي و
ازدواج به خصوص براي دانشجويان 

  پسر
1  47/1   -   -  1  09/1  

  09/1  1 17/4  1 - - سست شدن اعتقادات مذهبي افراد  17
  09/1  1 -   -   47/1 1 تغيير در پوشش و ظاهر  18
  09/1  1 17/4  1 - - مشكالت زندگي در شهر جديد  19
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  مضامين مربوط به آسيب هاي زندگي دانشجويي: 7 جدول ي ادامه
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  09/1  1 17/4  1 - - مشكالت زندگي در شهر جديد  19
  09/1  1 17/4  1 - - جدايي از دوستان دوران مدرسه  20

21  
عدم تمايل براي كمك خواستن از

ديگران و تمايل زياد به مستقل 
  بودن

1  47/1   -   -  1  09/1  

  09/1  1  -   -  47/1 1 اتالف وقت در زندگي با همساالن  22
  09/1  1  -   -  47/1 1 مدرك گرايي  23
  09/1  1  -   -  47/1 1 عدم تدريس صحيح در دانشگاه ها  24

  100  92 100  24 100 68 مجموع
  

درصد اطمينان، سطح معناداري برابر صفر و ميزان  99و 23گرفتن درجه آزادي  با در نظر
به دست آمده است كه بيانگر وجود تفاوت معناداري  69/128آمارة آزمون خي دو معادل 

. مضمون مطرح شده براي مضامين مربوط به آسيبهاي هاي زندگي دانشجويي است 24ميان
براساس نتايج حاصل از ديدگاه دانشجويان دختر مشكالت عاطفي و افسردگي ناشي از دوري 

باالترين ) درصد65/17(، باخانواده و كشيده شدن به انحرافات اخالقي و بروز رفتارهاي نا بهنجار
در رتبه ) درصد 82/8(، با س از آن تامين هزينه هاي مالي و صرفه جوييرتبه را دار است و پ
در رتبه سوم؛ گرايش به مصرف مواد ) درصد 35/7(، بابا جنس مخالف دوم؛ روابط نامناسب

 88/5(، باها و مشكالت زندگي در خوابگاه) به خصوص در خوابگاه ها(دخانيات و الكل  مخدر،
هاي فرهنگي و اعتقادي در محيط دانشگاه و خوابگاه  اي تعارضه در رتبه چهارم و مولفه )درصد

ها، توجه كمتر به درس خواندن، عدم سازگاري بين دانشجويان در خوابگاه ها و پنهان كاري از 
در مقابل از نظر دانشجويان پسر مشكالت . در رتبه پنجم قرار دارند) درصد 41/4( ، باوالدين

گرايش به مصرف  جايگاه نخست؛) درصد 17/29(، باانوادهعاطفي و افسردگي ناشي از دوري خ
رتبه دوم؛ كشيده شدن به انحرافات اخالقي و ) درصد 83/20( ، بادخانيات و الكل مواد مخدر،

 33/8(، با وم؛ روابط نامناسب با جنس مخالفرتبه س )درصد 5/12(، بابروز رفتارهاي نا بهنجار
 مالي و صرفه جويي، نگراني از وضعيت شغلي و آينده،رتبه چهارم؛ و تامين هزينه هاي  )درصد
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رفت و آمد از دانشگاه به مدرسه، عدم وجود آموزش هاي الزم براي زندگي با همساالن، سست 
، شدن اعتقادات مذهبي افراد، مشكالت زندگي در شهر جديد و جدايي از دوستان دوران مدرسه

  .در رتبه آخر قرار دارند) درصد 17/4(با 
  

  گيريو نتيجهبحث 
درك تمايزات محيط دانشگاهي نسبت به مدرسه در بين دانشجويان كارشناسي كه هنوز     

معرف فهم و  ؛اند و امكان داوري و قضاوت وجود داردفاصله زيادي با محيط مدرسه نگرفته
سازمان شناخت آنان از زندگي  ي ندهادراك آنان از موقعيت و جايگاه دانشگاه و بازنماي

در . هاي بين مدرسه و دانشگاه مورد پرسش قرار گرفتاز اين رو نخست تفاوت. يي استدانشجو
مضاميني كه . ها قرار گيرد رفت مضامين علمي و آموزشي در صدر فراوانياين بخش انتظار مي

معرف كنش آكادميك، آزادي علمي، روابط با استادان و دانشمندان و پژوهشگران، روحيه 
اما در مرتبة نخست مضامين . باشد) سرمايه فرهنگي(ش و مهارت پرسشگري و نقد، دان

درصد قرار گرفت و مضامين علمي و آموزشي در مرتبه دوم با  23/56اجتماعي و فرهنگي با 
در ابعاد اجتماعي و . فاصله نسبتاً زيادي مورد توجه دانشجويان پاسخگو قرار گرفته است

به عنوان وجه تمايز دانشگاه با مدرسه » نس مخالفارتباط و معاشرت با ج«فرهنگي نيز موضوع 
  . هاي دختران و پسران يكسان استدر اين جهت اولويت. در صدر مضامين قرار دارد

هاي دانشجويان نيز مضامين فرهنگي و در مورد تغييرات حاصل در رفتارها و نگرش    
اما ... ساير اقوام و فرهنگها و  تر شدن، آشنايي بااند مانند اجتماعياجتماعي در صدر قرار گرفته

: هاي پايين قرار دارند براي نمونهمضامين مرتبط با فضاي آكادميك و هويت آكادميك در رتبه
ريزي براي نگري و برنامه، آينده)رتبه سيزدهم(، منتقدتر شدن )رتبه دوازدهم(استقالل فكري 

  ). رتبه پانزدهم(آن 
ها مشابه بوده و اولويت با مضامين اجتماعي ي يافتههاي زندگي دانشجويدر مورد جذابيت  

ها  و فرهنگي چون احساس استقالل و آزادي عمل بيشتر و آشنايي و سازگاري با افراد و ديدگاه
 اين موارد از اختصاصات محيط. باشدو آداب و رسوم و عقايد گوناگون و تعامل با افراد بيشتر مي

تواند هايي در خارج از محيط آكادمي نيز ميابيتهاي علمي نيست و چنين تغييرات و جذ
هاي مربوط به پرسش چهارم نيز دانشجويان به مواردي چون مشكالت در پاسخ. فراهم شود

 عاطفي و افسردگي ناشي از دوري از خانواده، انحرافات اخالقي و مصرف مواد مخدر اشاره كرده
اين موارد عمدتاً . خرده فرهنگ دانشگاهياند كه بيشتر با خرده فرهنگ جوانان مرتبط است تا 
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ها و هنجارهاي  با فضاهاي غيررسمي درون دانشگاه و خوابگاهها مرتبط است تا فضاها و ارزش
  .رسمي دردرون دانشگاه

در اين مطالعه ركن اصلي پژوهش اين بود كه مشخص شود از ديدگاه دانشجويان آيا     
لذا بايد . افتدهاي دانشجويي در پرديس اتفاق ميدانشگاه مكاني متمايز است؟ به هر حال كنش

يك فضاي كنش عقالني و علمي است؟ ) در دانشگاه مورد مطالعه(بررسي كرد كه آيا پرديس 
صدا با موريس كوگان بايد ببينيم دانشجويان چه تصويري از اجتماع خود  به بيان ديگر هم

  دارند؟
ز محيط دانشگاهي اشاره كنند كه به نوعي هايي ا توقع داشتيم كه دانشجويان به ويژگي    

ها و عادات و دستاوردهاي ها، ارزشها، اسطورهمعرّف ساختار فكري ويژه، سنت كم،هرچند 
اي از پرديس به عنوان مجموعه. نهادي كه دانشجو عضوي از آن است ؛خاص آكادميك باشند

كنند جاي خود را ايي ميزيست فكري و هنجارهاي علم براساس فضايي كه اين مضامين بازنم
عالي در  اي شدن آموزشاين امر محصول توده كه گاه و محل تجمع جوانان داده استبه سكونت

ديگر جستجو براي يك اجتماع علمي متمايز و همگن  ،ايدر دانشگاه توده. سالهاي اخير است
  . به افسانه شبيه است

هاي تصات يك اجتماع همگن با دغدغهتوان با مخاجتماع دانشجويي مورد مطالعه را نمي    
هاي در بخش دانشجويي مفهوم گروه دوستي و يا در بخش استادان رقابت. مشترك وفق داد

از اين . معرف يك اجتماع علمي نيست) تدريس، پژوهش(بين فردي در يك فعاليت معين 
اجتماع همگن در  در مورد توهم آميز بودن) 1386(هاي اين مطالعه با نظريه كوگان حيث يافته

  . دانشگاه منطبق است
عمدتاً به مقوله سازوكار توليد و رشد علم و  ،شناسي علمدانيم جامعه گونه كه مي همان    

هاي پردازد و مطالعات فرهنگي علم به موضوع مصرف علم و كنشسازمان اجتماعي مي
دهد اين  ها نشان مي تناما فضاي كلي م. دهد توجه مي كندمعناداري كه در اين ارتباط رخ مي

شناسي پس بايد با رويكرد جامعه. هاي توليد و مصرف علم نيستنددانشجويان كنشگر عرصه
در مجموع با تمركز بيشتر بر مضامين موجود و ساختار و  .گيرند طالعه قرارجوانان مورد م

دانشگاهي  هايي از زندگي دانشجويي وچنين عطف توجه به مؤلفهمه ؛پراكندگي و بسامد آنها
بايست مورد توجه دانشجويان قرار گيرد، موارد زير براساس ساختار كلي القاعده ميكه علي

  .ها شايسته توجه استيافته
متناسب با ) سرمايه فرهنگي واال(نمادها و جمالت و مضاميني كه معرف مصرف فرهنگي  

و تحول خواهي كه همچنين آرمان خواهي و عدالت طلبي . محيط دانشگاه باشد اندك است
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ها رنگ و  ها و چالشمسأله. زندگي دانشجويي است در اين مضامين برجسته نيست ه يخصيص
مسأله دانشجويان آزادي آكادميك نيست . بوي فكري ندارد بلكه مرتبط با سبك زندگي است

ي از ها سخن دراين متن. تر استمهم) مانندرابطه با جنس مخالف(بلكه از نظر آنها آزادي مدني 
 partnerنفع آكادميك و يذافراد از خبري هاهم چنين در اين متن. هاي دانشگاهي نيستآيين

فضاي دانشگاه و دغدغه دانشجويان بيش از پيش غير ايدئولوژيك شده است و . ها نيست
در اين متون و . هاي سياسي اصوالً مفقودندارزش. شودگرايش به برداشت سياسي مشاهده نمي

  . جمعي نيست ها و احزاب و فعاليت ها و گروهصحبتي از انجمنها  پاسخ
آنچه . پاسخگويان حتي دغدغة صنفي ندارند. گروه مرجعي وجود ندارد و فرديت حاكم است    

هويت سياسي و قومي و فكري در . مهم و برجسته است هويت سبك زندگي و هويت جنسيتي است
مايل براي ايجاد فضاهاي غيررسمي مستقل هم در بين دانشجويان ت. اين متون كم رنگ است

دهد پس اين انفعال نشان مي. اندآنان بيشتر به يك گروه تماشاچي و منفعل شبيه. شودمشاهده نمي
چنان دبيرستاني است و فضاي پرديس، هاي ذهني دانشجويان هماز دوسال اقامت در دانشگاه كليشه

 هاياين ويژگي با يافته. ي آكادميك نبوده استاشهسازي ارزيك محيط يادگيرنده در جهت دروني
. در مورد ضرورت تبديل پرديس به محيط يادگيري سازگار نيست) 1997( پايك و شرودر

. منطبق است» نوجواني دير رس«اي براي به عنوان عرصه) 2000(هرچند با ايدة جان ويات 
راي نزديك شدن به فرهنگهاي كه دانشگاه را محلي ب) 2012(يافته ها با نظريه چن وتيان 

چنين با ايده توهم آميز دانستن داند، همنامتجانس و مبنايي براي ايجاد يك فرهنگ نو مي
  . بيان شد، انطباق دارد) 1386(اجتماع دانشگاهي كه توسط كوگان 

) 1993بوروكابال، (مضامين ذكر شده توسط پاسخگويان بيش از همه با الگوي چيكرنيك     
آنجا كه وي كنترل احساسات، توسعه توانايي، توسعه استقالل، آزادي روابط دو . اردهمخواني د

هرچند . كندرا به عنوان بردارهاي رشد و كمال دانشجو بيان مي.... طرفه، كسب هويت و 
هايي از الگوي وي مانند هدف مداري و كسب هماهنگي دروني توسط دانشجويان بخش

پور هاي بيان شده توسط رفيعها همچنين با مؤلفهيافته. ستپاسخگو كمتر مورد توجه بوده ا
در . ويژه مواردي چون تضاد، رفتار احساسي، خودنمايي و فردگرايي مشابهت دارده ب) 1381(

  . ندارند) 1392(عين حال سنخيني با ده ويژگي مطرح شده توسط ابراهيمي 
  
  يشنهادپ

اي، همراه با فرصتهايي براي كشف، حرفهزندگي دانشجويي، نوعي آماده شدن براي زندگي   
. گيري فرهنگ آكادميك استاين مرحله نقطه آغازي براي شكل. كاوش و بلوغ فكري است
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حضور ندارد اين فرهنگ  ،اينكه چرا در نهاد دانشـگاه ايراني و زندگي دانشجـويي منبعـث از آن
ز سوي استادان به دانشجويان تواند اين باشد، كه اين فرهنگ ادليل آن مي. محـل تأمل است

تواند ايفاي نقش مؤثرتر استادان در ايجاد فضاهاي ها ميحلپس يكي از راه. شودمنتقل نمي
در اين راستا . يادگيري، انتقال هنجارهاي علمي و توسعه تعامل با دانشجويان باشد -ياددهي

امت در پرديس و پذيري علمي و اقكه بر جامعه) كمبريج -آكسفورد(الگوي آكسبريجي 
. تواند راهنماي عمل خوبي باشدفرهيختگي و رشد شخصيت دانشجويان تأكيد زيادي دارند مي

در اين الگو، فعاليتهاي فوق برنامه در تكوين و تكميل شخصيت و سلوك علمي و اخالقي 
رسد دانشجويان كارشناسي هنوز نيازمند در كنار آن به نظر مي. دانشجويان نقش آفرين است

در اين جهت ساختار بروكراتيك دانشگاه كه به . حمايت بيشتر خانوادگي و اجتماعي هستند
تقويت . مند تجديد ساختار استاعتناست بحث برانگيز و نيازمسائل جوانان دانشجو بي

و اصالح فضاهاي خوابگاهي در جهت تبديل شدن به » مشاورة دانشجويي«جانبه مقولة  همه
  . تواند اقدامي مؤثر براي ارتقاي كيفي زندگي دانشجويي تلقي شودميهاي يادگيري نيز  محيط
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