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Background and Objectives: Despite the different advantages and challenges of 
the provinces, decisions have been made mainly based on short-term goals and in 
some cases based on the organizational utilitarianism or on a larger level based 
on the relationships of higher education sub-systems with political currents and 
governments. This have revealed the need to rethink and adopt a different 
approach. Higher education is facing serious problems and damages in terms of 
structure and function. At the macro level, coordination with other micro systems 
and external efficiency are criticized. Within the system, from a functional point of 
view, higher education is far from the set goals, and only on a quantitative level, 
and not compared to the global standards of scientific communities, it has 
achieved the goals to some extent. The price of this quantitative growth is the 
drop in the quality level in most fields and all levels. However, administrators, 
busy with daily affairs and researchers have mainly studied the micro-issues of 
higher education and not its entirety. This article tries to analyze the internal logic 
of the higher education system (Razi University) and its relationship with its 
environment. According to the evidence, the problems of the higher education 
system have been reproduced in all its components. 

Methods: According to the goals of this research, we have used the qualitative 
method, especially the "oral data analysis" (Flick, 2017) resulting from in-depth 
interviews. The interviews were conducted individually and in total, including 24 
cases of former and current administrators of the university and several experts, 
in both face-to-face and virtual ways. The propositions received at three levels of 
macro, middle and micro and in different fields are presented in the form of 
narrative propositions based on concepts and final categories in the text. 

Findings: lack of academic independence, politicization of the university, lack of 
budget, defective power distribution, lack of management knowledge, non-
participatory management, centralization, problematic selection system 
(management field); The problem of public education, extreme tendency towards 
medical sciences, degreecism, the predominance of traditional tendencies in 
education, ... (field of education); The politicization of research, the quantitative 
approach, the government funding, the lack of external research demand, the 
extreme tendency to write Article (research field); Cultural reductionism, lack of 
social space, weak cultural capital of board members, lack of demandingness 
(cultural field); Low level of public sports, relative poverty of students, lack of 
public space for students, interaction problems of employees, lack of trust of 
students (student area); Lack of positive attitude towards science in society and 
organizations, decline of the university's position in society, lack of feeling of 
society's need for research, lack of advanced industries, incorrect interactive 
relationships, bureaucracy, non-professional public relations (interactions). 

Conclusion: macro-level damages have played a more important role in creating 
the current situation. Obstacles and problems of the middle level are second, and 
micro levels have played the least role. Among the fields, the problems are mainly 
concentrated in the field of management and research and the field of culture and 
interaction with the society. The interviewees' view of the future is not very 
optimistic. 
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نگری  ن ی اخیر، حاصل مرکزگرایی و یکسا گسترش شتابزده نظام آموزش عالی در چند دهه   : پیشینه و اهداف  
برنامه  و  ا سیاستی  متفاوت  چالشهای  و  مزیتها  بهرغم  است.  تصمیم ای  اهداف  گیری ستانها،  مبنای  بر  عمدتًا  ها 

تر مبتنی بر نسبت  طلبی تشکیالتی مراکز آموزش عالی، یا در سطح کالن مدت و در مواردی بر اساس منفعت کوتاه 
با جریان نظام خرده  عالی  آموزش  دولت های  و  سیاسی  به  های  نیاز  این وضعیت،  پیامدهای  است.  انجام شده  ها 

نظامی اجتماعی،  پیش گرفتن رویکردی متفاوت را آشکار ساخته است. آموزش عالی در مقام ُخرده بازاندیشی و در  
آسیب  و  مسائل  با  کارکردی،  و  ساختاری  لحاظ  دیگر  از  با  هماهنگی  کالن،  سطح  در  روبروست.  جدی  های 

آموزش عالی با اهداف    نظامی، از لحاظ کارکردی، د است. در سطح درون یی بیرونی مورد انتقا ها و کارا نظام ُخرده 
مقرر فاصله دارد و صرفًا در سطح کّمی، آن هم نه در مقایسه با استانداردهای جهانِی اجتماعات علمی، تا حدی به  

با این  اهداف دست یافته است. بهای این رشد کّمی، ُافت سطح کیفیت در بیشتر زمینه  ها و همه سطوح است. 
امور و پژوهشگران نیز عمدتًا به موضوعات و مسائل جزئی آموزش عالی و نه  ی  همه، مدیران مشغول روزمّرگی اداره 

کوشد منطق درونی نظام آموزش عالی و نسبت آن با محیطش را تحلیل کند.  اند. این مقاله می کلیت آن پرداخته 
مله دانشگاه  ی اجزای آن بازتولید شده است. در بعضی مراکز، از ج عالی، در همه  طبق شواهد، مسائل نظام آموزش 

 .یابد تر می رازی، که موضوع این مقاله است، این مشکالت وزن و ابعاد خاص 
های  های شفاهی« برآمده از مصاحبه ویژه »تحلیل داده با توجه به اهداف این پژوهش، از روش کیفی، به  : ها روش 

از مدیران سابق و وقت دانشگاه   مورد   24و در مجموع شامل   ها به صورت انفرادی ایم. مصاحبه ه کرده عمیق استفاد 
گانه  های دریافتی در سطوح سه و چند نفر صاحبنظر، و به دو صورت حضوری و مجازی انجام شده است. گزاره 

گزارههای روایی مبتنی بر     صورت های مختلف آموزش، پژوهش، فرهنگی و ...، به  کالن، میانی و خرد و در حوزه 
 .ئه شده است مفاهیم و مقوالت نهایی در متن ارا 

سیاست   : ها یافته  آکادمیک،  استقالل  دانش  فقدان  فقدان  معیوب،  قدرت  تقسیم  بودجه،  کمبود  دانشگاه،  زدگی 
مسئله  گزینش  نظام  تمرکزگرایی،  غیرمشارکتی،  و  مدیریت، مدیریت  آموزش  مدیریت(؛ مشکل  پرورش  دار)حوزه 

مدرک  پزشکی،  به علوم  افراطی  گرایش  گرای عمومی،  غلبه  آموزش(؛  ش گرایی،  ... )حوزه  آموزش،  در  سنتی  های 
پژوهش سیاست  کمی زدگی  نگاه  بودجه ،  بودن  دولتی  به  گرا،  افراطی  گرایش  بیرونی،  پژوهشی  تقاضای  نبودن   ،

ماعی، ضعف سرمایه فرهنگی اعضای هیأت  گرایی فرهنگی، کمبود فضای اجت نویسی )حوزه پژوهش(؛ تقلیل مقاله 
مطالبه  فرهن فقدان  عمومی  گری)حوزه  فضای  کمبود  دانشجویان،  نسبی  فقر  همگانی،  ورزش  پایین  سطح  گی(؛ 

دانشجویی، مشکالت تعاملی کارمندان، عدم اعتماد دانشجویان)حوزه دانشجویی(؛ فقدان نگرش مثبت به علم در  
رفته،  شگاه در جامعه، عدم احساس نیاز جامعه به پژوهش، فقدان صنایع پیش ها، افت جایگاه دان جامعه و سازمان 

 . ای)حوزه تعامالت( مناسبات نادرست تعاملی، کارمندساالری، روابط عمومی غیرحرفه 
اند. موانع و مشکالت  تری در ایجاد وضعیت فعلی به عهده داشته های سطح کالن نقش مهم آسیب   : گیری تیجه ن 

نیز، مشکالت عمدتًا در    ها اند. در بین حوزه ی دوم، و سطوح خرد کمتر از همه نقش داشته سطح میانی در مرتبه 
شوندگان به آینده نیز  ی فرهنگی و تعامل با جامعه متمرکز هستند. نگاه مصاحبه ی مدیریت و پژوهش و حوزه حوزه 

 .چندان خوشبینانه نبوده است 

 : کلیدی انژگ وا
 عالی آموزش شناسیآسیب

 رازی دانشگاه
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 . مقدمه1
 یا ههدر سگگد  ر( در اهگگواز فعلگگیشگگاپو)گندی  شگگاپورآموزش عالی در ایران به دانشگگگاه جندی  یسابقه

آموزش عالی مگگدرن  یاولیه یهسته، حالنیابا گردد. انوشیروان برمی یدر دوره  دیمیال جمپن  چهارم و
شگگکل   .ش1313تأسیس دانشگاه تهران در سگگال  سپس با  و    (ش1230دارالفنون )  یمدرسهدر  در ایران  

از  و  با تأسیس دانشگگگاه تبریگگز آغگگاز شگگد  1326ها در سال  تأسیس دانشگاه در شهرستان  ی. ایدهگرفت
هگگای خصوصگگی تئهیو  خاصاشگگ  سگگطوتتأسگگیس مگگدارس عگگالی  یدولگگت اجگگازه  ،بعگگد بگگه 1340

الی و تعداد مؤسسگگات آمگگوزش عگگ  23به  ها ، تعداد دانشگاه1357تا سال . )غیردولتی( را نیز صادر کرد
آمگگوزش عگگالی،   یدر راسگگتای توسگگعه  ت.ادامه داشته اس  کنوناین روند توسعه تا    .واحد رسید  206به  

اسگگم  1353در سگگال   و  دأسگگیس شگگ م« تلگگوع  یبا عنوان »دانشگگکده  1351ر بهمن سال  ازی در  گاهدانش
 یانشگگکدهتربیگگت دبیگگر سگگنند  و د  یدانشکده  ،دانشگاه به »رازی« تغییر کرد. بعد از انقالب فرهنگی

ه هگگر دو بگگه دانشگگگا  1370که در سگگال  ،شدند دانشگاه تأسیس  یمجموعهیرعنوان زبه  1دامپروری ایالم
دانشگگکده   17شامل    (1399ین پژوهش )م انجا ن ازما در  و ایالم( ارتقا یافتند. دانشگاه رازی    دستانکر)

هگگر » یتا رسیدن به ایده  ها های بعد از انقالب، گسترش دانشگاهتحصیلی است. در دهه  یرشته  60و  
کگگاربردی، گ    لمی، عرونمهای آزاد، پیا گاهترتیب، دانشرد. بدینهمچنان ادامه پیدا ک  «شهر یک دانشگاه

نظام آمگگوزش عگگالی اسگگتان کرمانشگگاه را   اینک این مراکزو همشدند    تأسیس  ای و فرهنگیانفنی و حرفه
مدون،   یکنون برنامه  تا   ین مراکز، نظام آموزش عالیروا  او کیف ظهور و    اند. فارغ از کّم تشکیل داده

 نداده است.  انجامز راکهنگی این مکردن و هما   مندی برای نظامکلی و مشخص
علگگم و فنگگاوری   یتماعی، بر توسگگعهاقتصادی و اجمختلف  های  هر زمینمتوازن و پایدار د  یتوسعه

ریزی گذاری، تعیگگین راهبردهگگا، برنامگگهسیاسگگتبر از ی زمانفراینداستوار است. تحقق این امر نیازمند 
دقیق نقاط قوت و ضگگعف و ناخت  ش  اف،کامل و مؤثر است. برای نیل به این اهد  منظم و اجرای دقیق،

ویژه وضگگعیت علگگم و هن از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و بری روشن تصوی ، داشتروهای پیشچالش
ضروری است. در ایران، گسترش آموزش عگگالی در  ی و استانی، امری امنطقهفناوری، در سطوح ملی و 

تگگوان ست که در نهایگگت نمیا زیی مواایهربزرگ آن بیانگر مسی ده بوده و تصویرابزشت  اخیر  یچند دهه
یک نظام تلقی کرد. این مسیرهای موازی هر کدام در سطوح استانی نیز   یدهندهتشکیلعناصر  ها را  آن

های کشگگور سگگخن گفگگت. و ناهمزبانی مراکز آموزش عگگالی در اسگگتانتوان از انشقاق  تکرار شده و می
نگری ناهمسگگاز، مرکزگرایگگی و یکسگگان یرهایمسگگ ود این نظگگام آمگگوزش عگگالی، بگگا وجگگ   محورِی   گِی ویژ

 یمتفگگاوت یهگگای نسگگبهگگا و چالشتی مختلگگف از مز  یها اسگگتان  کهحالیدر  .ای استرنامهتی و بسیاس
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

 بود.  کرده  آغاز را  خود  فعالیت  دامپروری یآموزشکده عنوان  با  1355 سال در  دانشکده  این .1
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 یه بگگه شگگیو  ،یآموزش عگگال  یها نهیگرفته در زمانجام  یها یگذارهیرما ها و سگیری برخوردارند، تصمیم
بگگر واردی  مدت و حتی در مگگ  بر مبنای اهداف کوتاهعمدتاً ه  بلک  ،متناسب و متوازن صورت نگرفته است

 هگگایتر مبتنگگی بگگر نسگگبت جریانی، یا در سطح کالنطلبی تشکیالتی مراکز آموزش عالتس منفعاسا 
ی، کمگگّ  یعهها انجام شگگده اسگگت. توسگگ های سیاسی و دولت( با جریانآزاد و ...  ،آموزش عالی )دولتی

 یگگاز بگگههایگگت نه در نبلندمدت پیامدهایی را در پی داشته است کگگ ع و  امج  یفقدان برنامه  و  تمرکزگرایی
 کردی متفاوت را آشکار ساخته است.پیش گرفتن رویبازاندیشی در رهیافت پیشین و در  

، از لحگگاظ نظامی اجتمگگاعیرده، آموزش عالی در مقام ُخ اندپیشین نشان دادهکه مطالعات  همچنان
دیگگگر  ا نگی بهماه ،های آشکاری مواجه است. در سطح کالنیبآسو    با مسائل  ،تاری و کارکردیساخ

مسگگائل مگگرتبط بگگا فقگگدان اسگگتقالل نظران اسگگت.  ها و کارایی بیرونگگی مگگورد انتقگگاد صگگاحبنظامردهُخ 
کادمیک، وابست مگگالی از مسگگیرهای های شتابزده برای ایجاد منگگابع  گی مالی به دولت و همزمان تالش آ

ی همگگاهنگمگگین نا ی از هبین دانشگاه و جامعه و صنعت و ... نیگگز ناشگگ   یهاصلسازی دانشگاه، فتجاری
آموزش عالی با اهداف مقرر فاصگگله دارد   ،کارکردینظامی، از لحاظ  در سطح درونست.  ا  ها نظامردهُخ 
قایسگگه بگگا اسگگتانداردهای در م هگگم نگگه ی به پیشرفت مگگورد نظگگر، آنتوان گفت عمدتًا در سطح کّم میو  

یفیت در بیشتر طح کفت ساُ ی،  کّم ، تا حدی دست یافته است. بهای این رشد  علمی  اتماعاجت  جهانِی 
علمی و تئگگ اعضگگای هی یکگگاهش کیفیگگت در آثگگار منتشرشگگده رد نیگگزسگگت. در سگگطح خگگُ ا ها زمینگگه
شگگدن دانگگش و   واره گرایی و شگگیفگگردی و تمایگگل بگگه مهگگاجرت، مگگدرک   یویان، کگگاهش انگیگگزه دانشج
ها نشگگگاهران داف، مگگدیاین اوصگگا  یهای نظام آموزش عالی است. با همهبآسیآموزی، از جمله  دانش

 یاندیشگگند و بگگه پگگژوهش دربگگاره مدیریت خود می  یامور و گذار از دوره   یعمومًا در روزمرگی به اداره 
موضگگوعات یگگا نیز عمدتًا به    دهند. پژوهشگرانوضعیت نظام تحت مدیریت خود اهمیت چندانی نمی

کلیگگت آن تحلیگگل را در  عگگالی    آمگگوزش  دانسته یا نادانسته نظامپردازند و  می  عالی  زشآمومسائل جزئی  
گگگاهی بگگه محگگدودیت کننگگد.نمی هگگای های تحلیلایگگن مقالگگه بگگا اهعگگان بگگه ایگگن مشگگکالت و نیگگز آ

یگگز نسگگبت آن بگگا محگگیط خگگود را کند منطق درونی خود نظام آموزش عالی و نشناسانه، تالش میبسیآ
 یدر همگگه ،لیوزش عگگا ظگگام آمگگ هگگای فگگراروی ند که مسگگائل و چالشندهمی  نشان  هدشواتحلیل کند.  

ه بازتولید شده است. در بعضگگی مراکگگز، از جملگگ   ،ها و مراکز آموزش عالیاجزای آن، یعنی در دانشگاه
ها یابگگد. بررسگگی ایگگن وضگگعیتتر میدانشگاه رازی، به دالیل متعدد، این مشکالت وزن و ابعاد خاص

 له است.ن مقا ایلی  هدف اص
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 پژوهش یپیشینه. 2
کلگگی هسگگتند. بخشگگی از  یدو دسگگته  لموضوع این نوشتار شگگام  یشده درباره انجام  پیشتر  یها پژوهش

. هسگگتند  آموزش عالی و بخشی دیگر مرتبط با دانشگگگاه رازی  شناسیآسیبهای مرتبط با  ها پژوهشآن
توان گفگگت می ،ها پژوهشاین   کلی  در ارزیابی  .داندر جدول زیر معرفی شده  ها پژوهشاین  از  مواردی  

انگگد. منگگد بررسگگی و تحلیگگل کردهیگگک نظگگام یگگا کلیگگت نظام  یمثابهموضوع پژوهش را بهر  کمتها  که آن
م هگگای متمگگایز ایگگن نظگگا هگگا عمومگگًا بگگه بخشآنسگگت،  ا  پیگگدا  هگگا پژوهشن  طور که از عناوین ایگگ همان

و از  ،علمیتئگگ آمگگاری بگگه دانشگگجویان، کارکنگگان، هی  ینمونه  واز منظر جامعه    ،برای مثال  ؛اندپرداخته
و ... تمرکگگز  دیریت، کگگارآرفرینی، میگگزان موفقیگگتهای پژوهش، آمگگوزش، مگگ وعی به بخشیث موضح

ی نظگگام آمگگوزش عگگالاسگگت کگگه  نزدیک شدن و پرداختن به موضگگوع باعگگث شگگده    یاند. این نحوه کرده
 شود.  تحلیل ها تجزیه و نظامردهو در نسبت با سایر ُخ   یعا ندرت در کلیت خود در مقام نظامی اجتمبه

 
 پژوهشی  یپیشینه یخالصه .1 دولج

  روش / آماری یجامعه مسئله  پژوهشگر 
 اصلی های یافته حجم نمونه /

مسائل ساختاری نظام   1382 ،غفرانی
 تحلیل نظری آموزش عالی 

در سطح   ل عملیاتیفقدان استقال
رکزگرا در  مت دانشگاه، رویکرد سنتی و

 ی وزارت سطح وزارت، و مداخالت برون

  ی وهاداجت
همکاران  

(1386 ) 

م  موانع ساختاری نظا 
آموزش عالی در اجرای  

 های توسعه برنامه

  نظام آموزش عالی/
پیمایش )مصاحبه و  

نفر   130پرسشنامه(/ 
 کارشناس، مدیر

ی نظام آموزش  انطباق ساختار نقش عدم
و اهداف   ا ها، محیط اجر با برنامه عالی

 هاآن

بیگی  علی
(1386 ) 

وری  ه بر بهر عوامل مؤثر  
شی اعضای پژوه
 علمی تئهی

علمی  تئاعضای هی
 نفر 161دانشگاه رازی/ 

.  13/6وری پژوهشی میانگین بهره 
علمی، سن و  یعوامل مؤثر: مرتبه

 تعداد فرزندان 

محسنی تبریزی و 
  همکاران

(1389 ) 

شدن   اجتماعی  هایچالش
 ایران  یاهدانشگاه در

مورد/   15فراتحلیل 
 نفر 20مصاحبه 

گیری  شکل :چالش  دستهر چها
رهنگ  اجتماعات علمی، کارایی ف 

های مؤثر  فرایند گرایی، دانشگاهی، علم
 پذیری دانشگاهی جامعه

  همکاراناردالن و 
(1394 ) 

اجتماعی و تعهد   یسرمایه
 سازمانی 

رازی/  دانشگاه کارکنان 
 مورد 203پیمایش/ 

،  اجتماعی کل یایهرمس  سطح متوسط
  اعی واجتم یمستقیم سرمایه یرابطه

 تعهد سازمانی 

معروفی و  
  همکاران

(1395 ) 

گسترش تحصیالت  
تکمیلی و کیفیت آموزش  

 عالی 
 کاهش کیفیت آموزش  بررسی نظری
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  روش / آماری یجامعه مسئله  پژوهشگر 
 اصلی های یافته حجم نمونه /

محمدنژاد 
(1396 ) 

راهبردی دانشگاه  یبرنامه
 رازی 

آماری و  رازی/  دانشگاه
 پیمایش  /اسنادی

 دی بر اهر یبرنامه

آمایش سرزمین   یبرنامه ( 1396کریمی ) 
 هرمانشاستان کا 

آموزش عالی استان/  
 اسنادی 

کرمانشاه در سه متغیر باالتر و در  استان 
های  تر از استانمتغیر پایین 22

 همجوار 
رضاییان و  
همکاران  

(1397 ) 

های مؤسسات  چالش
دولتی و  آموزش عالی غیر 

 غیرانتفاعی 

مؤسسات  سای ؤر
  پیمایش/  /عیغیرانتفا

 نفر 201

،  قوانیناقدامات وزارت علوم، ضعف 
ی، آموزشی و شرایط  ت مال مشکال

 اجتماعی
زارع بنادکوکی و  

  همکاران
(1396 ) 

نظام  شناسیآسیب
 ها بندی دانشگاهرتبه

سند/    7اسناد فرادستی/ 
 کدگذاری باز 

تاد  ها به اسدرصدی مدل69توجه 
 ستی فراد

  رضایی و
  همکاران

(1398 ) 

ع کارآفرین  نها و مواتیلقاب
 شدن دانشگاه رازی

  یریهزی/ نظ را گاه دانش
 یای/ مصاحبهنهیزم

نفر    12عمیق/ 
 علمی تئهی

انسانی،   یقابلیت )سرمایه 7کشف 
ری،  مانع )ساختا 17استانی و ...( و  

مالی، کیفیت کم، فقدان  
 ..( . ساالری و هشایس

ساختاری و   شناسیآسیب ( 1399) کیخا
 عالی  زشآموکارکردی 

آموزش عالی/ مصاحبه/  
ان  اساتید و دانشجوی

 نفر 53المه/شگاه عدان

هی )اساتید،  دانشگاناکارآمدی درون
یان زیرساخت( و   ،دانشجو

 دانشگاهی )تمرکزگرایی، مدیریتبرون
 های فرهنگی( و چالش

 
رسگگی تری بریشگگ مگگل بتر به نوشتار حاضگگر را بگگا تأ ورد نزدیکبرده، دو ماز هر دو وجه نام  ،حالاینبا 
( و کریمگگی 1396)  محمگگدنژاد  یدو مطالعگگه  ،رازینشگگگاه  بگگا دا  ی مگگرتبطها پژوهشایم. در وجه  کرده

 ایم.( را ارزیابی کرده1396)
 این برنامگگه را شگگورای: (1396  ،)محمدنژاد  1404راهبردی و عملیاتی دانشگاه رازی تا    یبرنامه.  1

نفره از بخگگش شگگشتخصصگگی )ترکیبگگی  یمیتگگهک ه( ویسگگ ئرتئبگگردی دانشگگگاه رازی )اعضگگای هیاهر
 یاسگگتراتژی و برنامگگه  یتگگدوین اسگگتراتژی، نقشگگه  ( در سه بخش اصگگلی )شگگامل...و    ، مالیپژوهشی

ایم و فقگگط هگگا گذشگگتهاز شگگرح ایگگن بخشبا توجه به محدودیت ایگگن نوشگگتار،  اند.  عملیاتی( تهیه کرده
 ایم.جا آوردهبی آن را در اینارزیا 

جایگگگاه   ،زیاه رادانشگگگ  رکگگز بگگرنیگگز تمقدم بگگودن و  دلیل پیشگگ به  ،راهبردی و عملیاتی  ینامهاین بر
ایگگن   یهشگگکال وجگگود دارد. خالصگگ در بررسی محتگگوایی آن، مگگواردی محگگل اِ   ،همهاینای دارد. با ویژه 

داف آرمگگانی، اهگگداف ها، اهگگ ارزش  اندازهای مختلف طرح شامل »چشماهنگی بخشاشکاالت ناهم
بگگه در پگگی رسگگیدن باید گاه دانش هکاست  های عملیاتی« است. در ابتدای طرح گفته شدههامبرن  کالن و

 یبنیانی اسگگت. در ابتگگدا، در سگگطح منطگگق و فلسگگفهمحوری و دانشنسل سوم باشد و شعار آن اخالق
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رای آیگگا اخگگالق )و .ا خیگگرکرد دانشگاه است یگگ محوری وظیفه و کارلوم نیست که آیا اخالقانشگاه، معد
امگگا، بگگا فگگر   ؟باشگگد برای دانشگاه تیملیا ع ایامهتواند محور برنآن( می راستینهای ضرورت  یههم

 ؟ها و اهگگداف کگگالن دانشگگگاه نسگگبتی وجگگود نگگداردپذیرش همین شعار و اهداف آرمانی، چرا بین این
یین تعرا    د و در حقیقت جهتگیری عملی دانشگاهستنی ههار هدف کالن دانشگاه همگی اهدافی کّم چ

ی مورد( نیگگز بگگر مگگدار همگگین اهگگداف کمگگّ  13)لیاتی  های عمعالوه، روح کلی بخش برنامهکنند. بهمی
ق و )ارتقای فرهنگ( بگگه مباحگگث مگگرتبط بگگا اخگگال 9  یمورد برنامه، فقط مورد شماره   13چرخد. از  می

 شود(.  صلت حا این اقدامات بعید اسمحوری با  اخالق  هکفرهنگ پرداخته است )بگذریم از این
برده، ناشگگی از گرهگگی  اتی طگگرح نگگام ی عملیگگ ها امگگه و برن   مشکل تفاوت اهگگداف کگگالن رسد  به نظر می 

مبگگانی نظگگری و    ، پژوهش باشد. طرح باال شامل دو بخش اصگگلی اسگگت: نخسگگت  فرایند شناختی در روش 
بررسگگی  ب   خگگو کگگه نسگگبتاً   ، سگگت ا   سناد باالدستی نظری و ا  های ویکرد ها و ر رزشی که حاصل بررسی ایده ا 

  و متخصصگگان   ارشد   مدیران   نظر اتفاق   و   رخواهی ظ ن ر » ب   ست ا   نی ریزی که مبت خش برنامه دوم، ب  ؛ شده است 
ارزشگگِی نسگگبتًا  هگگای نظگگری و گیری که اولی مبتنی بر جهت  ، . این دو بخش 1دانشگاه« ی  کارکنان باتجربه   و 

ظگگری آشگگنا نیسگگتند یگگا بگگه آن  بگگانی ن م   ا آن افراد است )افرادی که لزومًا بگگ  ی جربه انتزاعی و دومی مبتنی بر ت 
راهبگگردی و    ی میگگان سگگه سگگطح ایگگن برنامگگه   ، ازگار نیستند. به همین دلیگگل خود س  ر کلیت ند(، د اعتقاد ندار 

همخگگوانی    ، های عملیگگاتی سگگاحت برنامگگه ها، ساحت اهداف کالن و  عملیاتی، یعنی ساحت نظر و ارزش 
  انشگگگاه بهتر بود تمرکز بیشتری بر وضعیت موجود د   ردی هب را   ی این، این برنامه بر وه وجود دارد. عال   چندانی 

ایگگن نقگگدها، در بخگگش   ی بگگا همگگه  کگگرد. ری را تعیین می ت داشت تا از این طریق اهداف واقعی عه می و جام 
فقط بگگه نسگگل سگگوم،  نه  ها، دانشگاه رازی را د که حرکت در جهت آن های عملیاتی، اقالمی وجود دار برنامه 

پذیری در قبگگال  ئولیت ه و مسگگ ا جامعگگ که نزدیکی و ارتباط بیشتر ب   ، دانشگاه   م و پنج  م چهار های بلکه به نسل 
ها، کگگاهش وابسگگتگی  فراینگگد سازد. مواردی ماننگگد ارتقگگای کیفگگی آمگگوزش، بهبگگود  تر می نزدیک   آن است، 

رضایت شغلی، مگگواردی  و    ارتقای فرهنگ شد(،  ت هم اشاره می کاهش وابستگی در کلی  درآمدی )کاش به 
   ست. ا   ها ن بیشتر از آن ا ش اهمیت ، اما  ند اهداف کالن دانشگاه نیست   ی چه در زمره اگر   که تند  هس 

انگگد. این پژوهش را گروهی از مدیران دانشگگگاه و متخصصگگان عمومگگًا فنگگی و مگگدیریتی انجگگام داده
)مگگدیریت صگگنعتی، ی مختلگگف مگگدیریت  ا هشگگده در رشگگتهاالتی که در مطالعگگات انجاماشک  ،بنابراین
تگگرین مهم  شود.یز دیده میژوهش ناین پ  رد، درکارآفرینی، بازاریابی و ...( وجود دا  رگانی،ازی، بآموزش

تگگاری های رفعبارت دیگر تأکید بر عادتها بر گفتمان موفقیت و بهابتنای آن  ها پژوهششکال این نوع  اِ 
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

 و نمونگه جزئیگات ودننبگ  اراختیگ  در  یلدل بگه  مگا،  باشد.  بوده  معتبر   و  گویا  اینمونه  شدهانتخاب  آماری  ینمونه  که  فر    این  با  .1
 باشیم. هداشت قضاوتی  توانیمنمی  بارهاین  در  گیری،نمونه  یندآفر 
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نگگگر، در واقگگع، ئیجزگگگاه کنند. ایگگن نی میتغییر این عادات طراحهایی است که با برای فردی و برنامه
 دهد.شناختی تقلیل میو آن را به امری فردی و روان  دگیرمیادیده  کلیت نظام آموزش عالی را ن

 55فصگگل )  ک، یگگ ایگگن برنامگگه  رد  :(1396)کریمگگی  آمایش سرزمین استتناک مرمانشتتاه  یبرنامه.  2
ل دو فی شگگامصیث تو. مبحپرداخته استآموزش عالی در استان توصیف و تحلیل وضعیت   بهصفحه(  

نتگگایا اصگگلی ایگگن طبگگق ها« اسگگت. هدانشگگگا لی در وزش عگگا بخش »جمعیت و آموزش عالی« و » آمگگ 
آمگگوختگی در مقطگگع شاخص دانش  3، استان کرمانشاه فقط در  کشوریدر مقایسه با وضعیت    مطالعه،

ز کگگم( ا اربسگگی باالتر )البته با اختالف علوم انسانی شناسی و سهم دانشجویارشناسی، دانشجوی کارک
تراز کشور است. در سگگایر شجویی نیز همتی دانی جنسیبرابر  تراز کشوری قرار گرفته است. در شاخص

(، در های همجگگوار)اسگگتان  یامنطقگگهدر تحلیگگل  تر از موقعیگگت کشگگوری قگگرار دارد.  ها پگگایینشاخص
رشگگد، ناسگگی ارشی کا دانشگگجوشاخص    3رد. استان کرمانشاه در  اداول قرار    یهمدان در رتبه  ،مجموع

در  ،حگگالاول قگگرار دارد. بااین یدر رتبگگه  برتگگر  میعلتئگگ یت هنسگگبدانشجوی غیربومی دانشگگگاه آزاد و  
اسگگت. ار گرفتگگه تر قگگرمقایسه با میانگین کشور، کرمانشاه در شاخص دانشجوی کارشناسی ارشد پایین

 استان اول است.  با   ینفم  فهای منطقه، دارای اختالدر میان استان  شاخص دیگر کرمانشاه 22در  
ترین مگگورد بگگه  ( نزدیگگک 1399)   کیخگگا  ی ه یک نظام، مقالگگه اب مث به  ی ش عال آموز  شناسی آسیب در وجه 

نظران،  ا صگگاحب بگگ   گرفتگگه های انجام حاضر است. نویسگگنده بگگا تحلیگگل محتگگوای کیفگگی مصگگاحبه  ی مقاله 
سگگاختاری و کگگارکردی  ی ها سگگیب آ   ، انشگاه عالمگگه طباطبگگایی ویان دکتری د علمی و دانشج ت ئ اعضای هی 

اهی تحلیگگل کگگرده اسگگت. در سگگطح  دانشگگگ و برون   دانشگگگاهی ح درون دو سگگط   آموزش عگگالی ایگگران را در 
درسی نامناسب و ضگگعف    ی ناکارآمدی استاد، ناکارآمدی دانشجو، برنامه   ی چهار مقوله   دانشگاهی، درون 

اصگگلی حکمرانگگی   ی سه مقوله  ، ی ه نشگا دا رون را استخرا  کرده است. در سطح ب   ها امکانات و زیرساخت 
ضگگعف   ، گذاری نامناسگگب( گیری، سیاسگگت سازی و تصمیم یم در تصم گرایی )تمرکز ضعیف آموزش عالی 

هنگی )فرهنگگگ دانشگگگاهی  های فر مدیریتی )مدیریت ناکارآمد، ناکارآمدی ارزشیابی و نظارت( و چالش 
نویسگگنده بگگر آن اسگگت کگگه   ، یگگت نها  بنگگدی کگگرده اسگگت. در نامناسگگب( طبقه   ی عگگه نامناسب، فرهنگ جام 

نظام آموزش عالی تأثیر دارند و بهبگگود اوضگگاع را نیازمنگگد  ردهای ر کارک کالن ب خرد و ای از عوامل مجموعه 
طور که در جگگدول بگگاال  همان  کرده است. بازاندیشی در تمام عوامل در چارچوب نوعی اکوسیستم ارزیابی 

نیگگز نگگگاه سگگاختاری بگگه آمگگوزش عگگالی  ( 1386)  هگگادی ( و اجت 1382غفرانگگی )  شود، مطالعگگات می  دیده 
 حاضر همخوانی دارد.   ی ها نیز با نتایا کیخا و نیز نتایا مقاله آن   ا نتای   اند و داشته 
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 شناسیروش. 3
اف ست که در مسیر تحقگگق اهگگدا وانع و مشکالتی، توصیف و تحلیل مپیمایش  شناسیمنظور از آسیب

و   تسگگ ا  ها تمرکز اصلی بر آسیب  ،در این نوع تحلیل  ،نرایبا نازمان وجود دارد. بیک جامعه، محله یا س
دهگگد ایگگن شگگکل مطالعات پیشین نشگگان می  یشود. بررسی ما درباره ازهای موجود پرداخته نمیامتی  به

اجتمگگاعی، بگگرای در دانشگاه انجگگام نگرفتگگه اسگگت. در علگگوم    مطالعات پدیدارشناختی مبتنی بر تجربه
ی یگگا ای کمگگّ هگگ روش  یت موضوع و کیفیت مورد انتظار محققگگان، ازماه  هبه  انجام این نوع پژوهش، بست

ویژه بگگه ،از روش کیفگگی ،با توجگگه بگگه اهگگداف تحلیلگگی مگگورد نظگگر پگگژوهش ،شود. ما کیفی استفاده می
 ایم.ه کردههای عمیق استفادمصاحبه( برآمده از  1387 ،های شفاهی« )فلیک»تحلیل داده

ههنگگی ی  ها هزمیندخالت دادن اطالعات پیشین و پیش  دونم بیدرهای عمیق تالش کما با مصاحبه
گذشگگته دسگگت  یدو دهگگه یمدیران و مسئوالن دانشگاه رازی در یک یزیسته یبی خود، به تجربهتجر  و

. هر مصگگاحبه بگگا اساس معیارهای روش کیفی و مدون بوده استاجرای مصاحبه بر    یپیدا کنیم. شیوه 
و  وری)حضگگ  ردمگگو 24در مجموع  گوها وانجام شده است. گفتگر هباحشونده و یک مصیک مصاحبه

تگگا   ،شدمی  گر یادداشتشونده از سوی مصاحبهزی( بوده است. محورهای اصلی سخنان مصاحبهمجا 
تی ضگگبط شگگده ها در یک فایل صگگوگفته یاهم نکند و همهشدن حواس او را فر  که موجبات پرت  جایی

ها هتگگ تر یافرش بیشگگ ین گزاجا که اشد. از آنمنبع کل متن پیاده می  دو  نیابا استفاده از    ،در نهایتاست.  
ها خگگودداری لیل این دادهشناختی تحجا از شرح مراحل و فرایند روش نظر دارد، ما در اینو نتایا را مد

بگگرای اسگگتخرا  و   ،عمیق  یویژه مصاحبهبه  ،های کیفیاصول روش   ،اما   .کنیماشاره میو فقط    کنیممی
سگگخن از فراوانگگی آمگگاری  در تحلیل، ها،همصاحب دلیل ماهیت کیفیبه اهنمای کار بوده است.ل ریلحت

یک مشکل حتی اگر فقط در یگگک مگگورد بگگه آن اشگگاره شگگده  ،مشکالت چندان مورد توجه نبود. در واقع
 تخصصی یگگا مگگدیریتی خگگودش اسگگت، کگگافی  یحوزه شونده، که مطلع  دلیل جایگاه مصاحبهبه  باشد،

 ،سگگت کگگه در مگگوارد بسگگیاریا اپیگگد ل،حگگا ایننظگگر گرفتگگه شگگود. با عنوان آسگگیبی جگگدی در  بهکه    تسا
کگگه دارای یگگا این  ،هگگای چندگانگگه رسگگیده باشگگدشگگوندگان بگگه تکرارمصاحبه  یهای مگگورد اشگگاره آسیب

یگگت فیکبلکه بر اساس وزن و    ،ه بر اساس فراوانین  ها ، تحلیل آنحالت نیزاما در این    .باشدهمپوشانی  
شده بگگه مفگگاهیم و مقگگوالت های منتهیاره له، گزمی مقا دلیل محدودیت حجبه  ها تحلیل شده است.آن

شگگده از مگگتن هگگای نقلهگگای مختلگگف تحلیگگل، پاره در بخش  ،حگگالاینبا   .اسگگت  نیامگگدهنهایی در متن  
 ست.ا  گوها وگفت

مگگورد   .وجگگود دارد  یمگگ لعدر ساحت اخگگالق    مهم  یدو نکته  ،حثبما این  با توجه به محتوا و نتای
ا دارنگگد، نحوی در جایگاه مدیریت قرار داشته یگگ حاضر به  یوهدر در  انی کهویژه برای مخاطبنخست، به
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پیمگگایش و بگگارت از ع شناسگگیست که هدف آسیبشناسی بوده است. پیدااین است که هدف ما آسیب
ری وجگگود دارد. در ایگگن گزارا کگگ های ساختاری، فرایندی و  ست که در حوزه ا  یتحلیل اشکاالت و موانع

مشخصگگی بگگه مزایگگا و   یاشگگاره   ،جز در مگگوارد ضگگروریت و بگگهالت اسگگ بر مشگگکاساسًا  تمرکز    ،بخش
هگگا گرفتن آن  زایا و نادیدهمعنای فقدان این مهای دانشگاه و آموزش عالی نشده است. این امر بهفعالیت
 ی، همگگهپگگژوهش اصگگلی دیگگگر هگگایشخبکگگه در است. مضافًا این  بحثدلیل ماهیت  هبلکه ب،  نیست

مثبگگت آمگگوزش عگگالی  یو ایجگگابی و در واقگگع کارنامگگههای عملی فعالیتلت بر ات دالها و اطالعداده
حلیل )کالن، میانه، خرد( معطگگوف سطوح تاز  کدام  سخن این گزارش در هیچ  کهدوم این  ید. نکتهندار

ونده از فرد یگگا افگگرادی سگگخن گفتگگه شهبحا مص ها نیست. حتی اگر در خود مصاحبه  حقیقی  به اشخاص
و متوجه شخص خاصگگی نباشگگد.   ها و مقوالت علمی بودهه است گزاره سعی شدگزارش  تمام    باشد، در

های ایگگن کگگدام از اسگگتداللز کشگگور، هیچو نی  ،بنابراین، انتظار داریم مدیران فعلی آموزش عالی استان
اسگگی شنهگگای ایگگن آسیبهمکارانشان نکنند. گزاره گر دی ارزیابی خود یا ها را حمل بر قضاوت یا لیلتح
زمگگان یگگک از مگگدیران اسگگت کگگه هیچ روشگگنست و ا فرایندها و ساختارهای دانشگاهی  یرباره واًل داص

اوم ایگگن و بنیانگگگذار یگگا عامگگل اصگگلی در ایجگگاد و تگگدمسگگئول    ،نیز مدیران پیشین  و  ،انجام این پژوهش
 در دیران،ت کگگه مگگ وان گفگگ تحتی می  ،اند. بنابرایننحوی به ارث بردههب  اها راند، بلکه آنساختارها نبوده

 اند.ها بودهساختارها و فرایند تا حدی خود قربانی همین  ،ها دوره  یهمه
 ترتیب زمان مصاحبه ارائه شده است.  شوندگان به در جدول زیر سیمای آماری مصاحبه

 
 دگان شونهبفردی مصاح ـ  ایهای حرفهسیمای ویژگی. 2ل جدو 

 سمت ردیف 
   سابقه

 )به سال( 
 صص تخ ی لمع یمرتبه

 ریاضی  استاد  5 علوم  یریاست دانشکده 1
 اقتصاد دانشیار  2 علوم اجتماعی و تربیتی  یریاست دانشکده 2

3 
علوم اجتماعی و تربیتی   یریاست دانشکده

 )سابق( 
 سی علوم سیا  دانشیار  3

 ورزشی مدیریت  ر ا ی استاد 3 تربیت بدنی  یریاست دانشکده 4
 الکترونیک  استاد  6 دسی فنی و مهن یریاست دانشکده 5
 شناسی خاک  استادیار  3 کشاورزی یریاست دانشکده 6
 بیوشیمی بالینی  استاد  2 شیمی  یریاست دانشکده 7

8 
  ادبیات و علوم انسانی یریاست دانشکده

 )سابق( 
 زبان و ادبیات عرب  استاد  9
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 سمت ردیف 
   سابقه

 )به سال( 
 صص تخ ی لمع یمرتبه

9 
 لمللا بینور ام  ریاست کانون صنفی /
 )سابق( 

 اصالح نباتات  دانشیار  2

 آمار استاد  7 علوم )سابق(  یهانشکداست دیر 10
 کالم  استادیار  5 ادبیات و علوم انسانی  یریاست دانشکده 11
 فیزیولوژی ورزشی  دانشیار  7 تربیت بدنی )سابق(  یریاست دانشکده 12
 ربردی شیمی کا  د اتاس 2 )مجازی(   شیمی )سابق( یریاست دانشکده 13
 اسی وم سیلع دانشیار   معاونت فرهنگی  14
 مکانیک انرژی  دانشیار  2 معاونت پژوهشی  15
 مهندسی مکانیک  دانشیار   1ریاست دانشگاه  16
 کارآفرینی  استادیار   کارآفرینی )مجازی(  ینظر حوزهصاحب 17
 زبان و ادبیات عرب  استاد  7 نشگاه )مجازی( معاونت آموزشی دا  18
 مواد  دسیمهن ار استادی  3 )مجازی(  آبادالمفنی اس یانشکدهریاست د 19

20 
  کشاورزی سنقر  یریاست دانشکده

 )مجازی( 
 مکانیک کشاورزی  استادیار  4

21 
  علم اطالعات ینظر حوزهصاحب

 )مجازی( 
 شناسی دانش دانشیار  -

22 
  ت جوانرودیری مد یریاست دانشکده

 )مجازی( 
 ی سیل زبان انگ استادیار  5

 زراعی   وژی گ.فیزیول یار نشدا  2 اونت دانشجویی دانشگاه )مجازی( مع  23
 آمار دانشیار  1 معاونت مالی دانشگاه )مجازی(  24

 
  شناختیتحلیل آسیب. 4

در ایگگن سگگت. های مختلف ارائه شده اهای مختلف دانشگاه رازی، به تفکیک حوزه شناسی حوزه آسیب
بگگر عالوه  ،کگگالن، میانگگه، خگگرد( ارائگگه شگگده اسگگت. ایگگن سگگطوح)  ای از تحلیلگانهمبحث، سطوح سه

ها را برای ما فگگراهم سهیل و تحلیل آنها را تما به آن  یافتناهرها و رفع تشتت مقوالت،  دی آسیببنتهدس
 کند.  می

بیرونگگی بگگودن و تعلگگق بگگه   ا هگگ در مجمگگوع، ویژگگگی بگگارز آن  ،های کگگهآسگگیب  شگگامل  سطح کالن: 
تگگوان تأثیرگگگذاری  ،هودبگگ   تأثرها مناز آ  نظامعنوان یک خردهه است و دانشگاه بهمعساختارهای کالن جا 

 مدت ندارد.  مدت و میانهصورت مستقیم و در کوتا ویژه بهچندانی، به

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
 

   نرسید.   جه نتی   به   رازی   ه دانشگا  سابق   پژوهشی   و   فرهنگی   معاونت   دانشگاه،   سابق   ریاست   با   گو و گفت  برای   تالش   . 1
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نشگگگاه ازمان داویژه درون سنظام آموزش عالی و بهخرده  که درونِی   هاییشامل آسیب  سطح میانی: 
 امگگا درشگگود،    های سگگطح کگگالن متگگأثرتواند از آسگگیبنحوی میهب  چههستند. این سطح مشکالت اگر

لی و در مگگوارد بسگگیاری در درون ها در درون نظام آموزش عگگا گشایی و رفع آنآن، قابلیت مشکلکلیت  
 خود سازمان دانشگاه هم مقدور و ممکن است.

کنشگگگر نظگگام ن عنوابه »فرد« به  ،شناختینظری و روش   لحاظ  که ازهایی  شامل آسیب  سطح خرد: 
نه در سطح فردی، بلکه در سطح نهگگاد و  ی کنشگر بلی کهسطح ق  گردد. برخالف دوبرمیآموزش عالی  

 علمیتئگگ د درون سازمان )مدیران، اعضای هیها به افرار این سطح تحلیل، آسیبد  ،سازمان مطرح بود
 .شود( نسبت داده می.و..

کگگه آیگگا مشگگکالت و از جملگگه این  ؛هگگایی داردلتدر میزان اشاره به این سطوح، در کل، دالوت  تفا 
 ایمیگگانی نشگگانه  اکم مشکالت در سطوح کالن وی هستند یا خرد. ترکالن و میان  از نوعبیشتر  ها  یبآس

ها، ن آننظر از وزست از دشواری انجام اصالحات و ایجاد تغییر. فراوانی بیشتر این مشکالت، صرفا
ح اس سگگطوهم به دنبال داشگگته باشگگد. در ایگگن بخگگش، بگگر اسگگ   راتواند مشکل تغییر در سطوح خرد  می
هگگر جگگا کگگه   ،هگگا در مگگتن تحلیل  ایم.ها مورد مطالعگگه را بررسگگی کگگردهباال، هر کدام از حوزه   یانهگسه

قول مسگگتقیم از که نقلقول مستقیم است. در مواردی  نحوی نقلبه  ،ای در داخل گیومه آمده باشدجمله
امگگر  یگگنا .اشگگدزدیگگک بن باشد، ممکن است لحن جمالت کمی به محاوره نگا شوندهای مصاحبهگفته

 عایت اصالت جمالت فرد مذکور است.خاطر ربه
 مدیریت یسی حوزهشناآسیب. 1-4

 قگگدفا » ،د که دانشگاه و نظام آمگگوزش عگگالی، در کلیگگت خگگودندهنشان می  سطح کالن تحلیل  مقوالت
هگگای نظامی، شگگاید همچگگون سگگایر خردهعگگال  زشاسگگت. در سگگطوح کگگالن مگگدیریت، آمگگو  «استقالل

کگگه همچنانسگگت. ا ی و مگگدیریت و اجگگراگیرو اقتدار الزم برای اخذ تصگگمیمیارات  قد اختعی، فا اجتما 
 «هگگا اهمیگگت کمتگگری در میگگان سگگایر وزارت»طور کلگگی از  اند، وزارت علوم بگگهپاسخگویان اشاره کرده

 «بیشگگترین حساسگگیت»کگگه  سگگت  ا  هگگاییارتز وزا  نوعی یکگگیوردار است. اما در همان حگگال، بگگهرخ ب
گیری و یمشگگدن اسگگتقالل دانشگگگاه، نظگگام تصگگم دارد. این مقوالت در کنار نگگاممکنود  وج  آن  یه دربار
ی مایگگل دارد و مسیر را بر مدیران احتمگگال «پذیری اندکیمتمرکز کرده و انعطاف»شدت  ریزی را بهبرنامه

مایی کلگگی، در کالنی بسگگ انر سطوح میبه نوآوری و ایجاد تغییر د م ح، نظگگا تگگرین سگگط ته اسگگت. در شگگِ
هگگا، و نگگه در از سگگوی آن گیری تصگگمیم»اسگگت و   های اجتماعینظامه به سایر خردهوابست  ش عالیآموز

بیرونگگی و  هگگایاسگگتقالل نگرش  فاقگگدِ  وزارت عتگگِف  ،تردر سگگطح پگگایین. افتگگد، اتقگگاق می«دانشگگگاه
 کگگه  ترپگگایین  کند و در سگگطحی تحت مدیریت خود دیکته میها نما را به ساز  «شدههای دیکتهتصمیم»
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به جانگگب نگگوعی پراگماتیسگگم   ،«گیری تصمیم  ینداشتن قوه »دلیل  دانشگاه به  ،مان سطح میانی استه
 بیند.می  «مداخله و فقدان فاعلیت و در نهایت روزمرگیعدم»رود که سودمندی را در  می

 «مانیتعلق به سگگطح سگگاز»ها د که ویژگی اصلی آنهستنی های سطح میانی بیانگر مشکالتآسیب
 ،طور کلگگید سازمان، بهرغم تأثیرپذیری از سطح کالن و نیز سطح خربه  ،این مشکالت  ه است.دانشگا 
در چنگگد تگگوان  را می  ایگگن سگگطحگردد. مقگگوالت  مدیریت دانشگاه و مسائل مرتبط با آن برمی  یبه نحوه 

طح و سگگ ن کگگال سگگطح ینحوی رابطگگهقرار دارد که به «ت امنا ئهی»اول  یدستهبندی کرد. در  دسته  دسته
دانشگگگاه  یویگگژه  یافزایش سطح مداخلگگه ست و نیز امکانی برای ایجاد فاعلیت برای دانشگاه وا  میانی

رسگگد مشگگکالتی در به نظگگر می  ،گانشوندریزی. با توجه به نظر مصاحبهگیری و برنامهتصمیم  فراینددر  
 رد.  د داوجو  «ا ت امنئفعالیت و اعضای منتخب هی  یهالیت، محدودن فعزامی»  یزمینه

، هگگم دسگگتهنظر اسگگت. در ایگگن  شگگگاه مگگددان  ییسهئرتئهی  یدوم از سطح میانی، دایره  یدستهدر  
دو گگگروه اند. هر اشاره کردههایی فعلی به آسیب ییسهئرتئن و هم مخالفان )مخالفت نسبی( هیموافقا 

نگگگری، وری، جزئیغیرضرتیاط  حا»نند  مدیریت فعلی اشکاالتی ما   یدر شیوه د که  انهودبر این عقیده ب
 وجگگود دارد. «های بیگگرونلیت کم در تعامگگل بگگا سگگازمانناهماهنگی در تیم مدیریت، تمرکزگرایی، فاع

هم بگگه مگگدیریت فعلگگی   «،ندساالری بخشیفرایند گزینش کارمندان، کارم»مانند  ،  بعضی از مشکالت
تی در مشگگکال ،ت. همچنینسشگاه ادر دان «های ادوار مختلفمدیریت»در واقع حاصل  د و  ردگبرنمی

بیگگرون از »ها تقریبگگًا  قرار دارند، اما راهکار و ابزار رفع آن  چه در سطح میانیمدیریت وجود دارد که اگر
ط بگگه مربگگوت  تگگوان بگگه مقگگوالایگگن مگگوارد می  یاز جمله  .است  «ها و اختیارات مدیران دانشگاهتوانایی

 د.ره کر« اشا .ی و ..بندی سیاست امنا، بودجه، جناحئهی»
تگگوان بگگه ایگگن مگگوارد می  یاز جملگگهمدیریت در سطح خرد قرار دارند.    یهای حوزه کمترین آسیب

پسگگت، تضگگاد منگگافع، ه تقبگگل گرایش بگگ دار، عگگدمهای مسئلهرضایتمندی پایین، فقدان انگیزه یا انگیزه »
تمایل به مشگگارکت و  روها،  انی نییر، فقدان احساس مسئولیت اجتماعی و سازمتغی  بهتمایل نیروها  عدم

و نگگه الزامگگًا مگگدیریت   ،اساسًا میگگان نیروهگگای دانشگگگاه  مقوالتی هستند که  د. این مواراشاره کرد  «اندک 
ن ز ایگگ ا انگگد.ارشد دانشگاه مطرح کرده  ارد را مدیرانبیشتر این مو  ،شود. به همین دلیلدیده می  ،دانشگاه

نظگگام آمگگوزش اجتمگگاعی و خردهم  ن نظگگا الت کگگالدی مشگگکبر بار جمنظر، مشکالت مدیریتی، عالوه
شگگاغل و حاضگگر در دانشگگگاه )شگگامل اسگگتاد، کارمنگگد و دانشگگجو( هگگای شخصگگی افگگراد  عالی، ویژگی

 ،نظگگر  یگگنکشاند. از ارگی و فرسایش میآن را به روزم  ستاند ورا می  «توان مدیریت»ست که  ا  ایگونهبه
در نگگگرش و رفتگگار نیروهگگای موجگگود در یگگر تغی»ا تگگوان بگگ مشگگکالت مگگدیریتی را میاز  ای  بخش عمده

 رفع کرد.  «دانشگاه
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د. از نگگ گیرت میئد که در سطح فردی، از مگگدیریت نشگگ نروجود دا  یهایاین رویکرد، آسیب  در کنار
گگگاه تمرکزگگگرا، آمرانگگه و ن»  دننگگ تگگوان بگگه مگگواردی ما می  ،ندگانشگگونظگگر مصاحبه  این موارد، به  یجمله

یگگرون گر در تعامل بگگا بمطالبهو رویکرد تدافعی و انفعالی و غیر  انشگاهداخل دگر در  ندستوری و جزئی
 سگگبی،موافقان و مخالفان ن  یمباحث مورد اشاره   ی. )باید یاددآوری شود که همهاشاره کرد  «از دانشگاه

شگگاره عنوان شخص حقیقگگی اها بهردی، به مدیریتچ موهیو تقریبًا در  رویکرد مدیران معطوف استبه  
 1(.تشده اسن

های بیشگگتر در سیاسگگت هیگا که مشکالت مدیریت دانشگگ گفت  توان  می  ،بندی این بخشدر جمع
تغییگگر ایگگن صگگرفًا بگگا    ،های کگگالن آمگگوزش عگگالی ریشگگه دارنگگد. بنگگابراینکالن اجتماعی و نیز سیاست

رفگگع و نیگگز  بگگه تغییگگر و اصگگالح مگگدیریت در سگگطوح میگگانی  وان  تگگ هگگا میها یا بگگازنگری در آنسیاست
سگگطح  های کگگالن،سیاست  این  یعبارت دیگر، در سایهسطح خرد مدیریت امید داشت. به  هاییبآس

رات ریتی بگگا تغییگگ های مدیجاییهمگر جاب ،به تغییر جدی نخواهد انجامید ها مداخله با انفعال مدیریت
سگگطحی توانگگد یر میکه مد ر این واقعیت، این دیدگاه نیز وجود داردکنا   درهای موجود.  فرایندجزئی در  

دانشگاهی عملی کند. اما خگگود و درون  شگاهیدانرونهای بحوزه   یهمهاز اصالحات و تغییرات را در  
بگگا توجگگه بگگه   ،نتصگگاب نیگگزدر صگگورت ا  ،انتخاب »مدیران بگگا مسگگئله مواجگگه« اسگگت. از سگگوی دیگگگر

رو، همگگینازببرد. ا پیش خود ر هایند ایدهدشوار بتوا ،های کالنسیاست ی ازاشن بعدِی های  محدودیت
 النه( اشاره شد.به پراگماتیسم ناقص )منفع  ،در ابتدای این مبحث

 آموزش یشناسی حوزهآسیب. 2-4
آموزش دانشگاه در مراحل پیشادانشگاهی   یترین مشکالت حوزه ها، در این سطح، مهمبر اساس یافته

گگگرایش بگگه برخگگی و  مومیموزش عضعف آ فت کیفیت آموزش،اُ »عه عواملی مانند  ست. مجموا  نهفته
متغیرهگگا را فگگدای   یگ عمومی دارند که در آن افراد همگگهداللت بر نوعی فرهن  «ها و مدرک گراییرشته

انجامگگد. بگگه نظگگر ت به ضعف در آموزش عگگالی میکنند. این فرهنگ در نهایرسیدن به درآمد بیشتر می
اختیگگارات آمگگوزش و پگگرورش و   یر حگگوزه واًل دکگگه اصگگ   ،«های اشگگتغالمساعدبودن زمینگگهنا »رسد  می

گرا باشد. در مجموع، وجگگود ایگگن گرا و مدرک ن فرهنگ ثروتآموزش عالی نیست، یکی از عوامل همی
فگگت اُ »های جگگدی، از جملگگه  ریعگگالی را بگگا دشگگوانامناسب آمگگوزش    یها فرایندها، ساختارها و  زمینه

 رو ساخته است.هروب  ،«مندهقیا عالچندان مستعد  ورود دانشجویان نه و  شموزفیت آکی
 

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
 

 مگدیریت بگرای امتیازی کند،می بررسی علمی  یشیوه  به  را   مجموعه  کلیت  و  مدیریت  مشکالت  که  هاییپژوهش  چنین  انجام  .1
 .کندمی داللت  آنان خودانتقادی و  بازاندیشانه نگاه  بر   نوعی  به  زیرا  آیدمی  حساب  به  (99 )سال وقت
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اسگگت  «نگاه سیاسی که در دانشگاه حاکم»شود به مشکالت سطح اول مربوط میمیانی،  در سطح  
کند. وقتی ایگگن سگگد ایجاد می یی آموزشها برای فعالیترا هایی محدودیت  ،صورت مرئی و نامرئیو به

مبگگانی و مقگگاطع  ه دروس وجهی بگگ تگگ ، بیآمگگوزش  یمشگگکل در شگگیوه »کالتی ماننگگد  گاه مشآن،  رد شود
های آموزشگگی نامناسگگب و ارزیگگابی ال در برنامگگهشگگکضگگعف و اِ »شگگود. دانشگگگاه مطگگرح می ی«اولیگگه

سگگت کگگه یگانگگه ا ها زیرا سگگال ؛نداز جمله مشکالت قدیمی هست  «نامناسب و ضعیف از فرایند آموزش
شود تا نشجویان داده میبه دا  ان ترمدر پایست که  ا  ایاستادان پرسشنامهموزش  ارزیابی آو  نظارت    ابزار

و کمیت   ن فرم ارزشیابی از سوی دانشجویانتکمیل ای  یاشکاالت نحوه بر  ها را ارزیابی کنند. عالوهآن
رسگگد ر مینظگگ شناختی اشکاالتی دارد. به  لحاظ منطق روش هشده، خود پرسشنامه هم بهای تکمیلفرم

پگگژوهش و در سگگایه قگگرار گگگرفتن آمگگوزش و  یحوزه  اطی بهجه افرنوعی حاصل توها بهبیشتر این آسیب
هایی ماننگگد ارتقگگا، فقگگدان سگگازوکارهای تشگگویقی بگگرای فرایندتوجهی را در  ین کمملزومات آن باشد. ا

 دید.  توانسرآمدان آموزش و ... می
گگگردد. بگگه نظگگر میمی و دانشگگجویان برعلتئگگ ی هیضگگا به رفتار و نگرش اع  ی سطح خردها آسیب

نشگگان  «ومگگتمقا »از خگگود    ،آمگگوزش  یعلمی، در مقابل گرایش به تغییگگر شگگیوه تئهی  اعضای  رسدمی
تگگوان گفگگت کگگه بیراه نیست، اما با دقت در محتگگوای سگگخن منتقگگدان، میدهند. اگرچه این نتیجه پرمی

سگگنتی وقتی از آموزش مدرن و  ،برای مثال عطوف است.م  عمدتًا به ابزار آموزش  ها به آموزشنگرش آن
و این   «جای گچ و کاغذ( بهابزار تکنولوژیک )پاورپوینت و ...»ده از  شود، منظور استفا ده میخن رانس

یگگر مقاومگگت کگگه در همگگین حگگد هگگم در مقابگگل تغی  ایعلمیتئگگ هستند اعضگگای هی  ،موارد است. البته
جدید ر فنی  ی ابزاکارگیرآموزش جدید الزامًا و صرفًا با به  یه شیوه ک  اصلی آن است  یکنند. اما نکتهمی

ارهای جدید، نوع نگاه استاد و دانشجو به یادگیری و بر توانایی استفاده از ابزبلکه عالوه  ،گیردشکل نمی
های ای، نقگگش سگگرمایهرشگگتهنوع و نگاه میان مشارکت در آن، نوع نگاه طرفین به نقش خود در تدریس،

 یت و کیفیت برساند.از کّم التری  سطح با را به  تواند آموزش  موزش و ... است که میهنگی در آفر
ها کمتگگر اسگگت. امگگا با آموزش، در مقایسه، سگگطح خگگرد آسگگیبهای مرتبط  در میان پاسخدر کل،  
و گرایی  گرایی، مادیگرایی و پزشکیبه مدرک   های عمومی جامعههای کالن، مانند گرایشهمان آسیب

تر از لحگگاظ تگگوانعالقگگه، کمان بیانشجوی دهد. دان میدانشجویان ورودی دانشگاه خود را نشدر    غیره،
 ،هگگا . در کنگگار اینهسگگتندهگگای فرهنگگگی جامعگگه  ... حاصگگل همگگین نگرش   گرا وهوشی، مدرک   یبهره
 رراشگگاره کگگرد کگگه در عمگگل بگگه ضگگ  «سگگازیطبیینی و قگزبگگومی»هایی از قبیگگل تگگوان بگگه سیاسگگتمی

ها در که ایگگن سیاسگگت)ضمن این  تشده استمام    رافیایی از لحاظ جغو پیرامون  دو  های درجهدانشگاه
 فرهنگی جامعه خواهد شد(.گ   ع ژنتیکیشدن تنودرازمدت باعث ضعیف
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 پژوهش یشناسی حوزهآسیب. 3-4

پگگژوهش، ن  کم از نگگگاه مگگدیران و طرفگگدارادسگگت  ،پژوهش  یما، حوزه   یبر اساس مشاهدات و تجربه
ی عمدتًا بر اساس المللی و بینگاهی ملی دانشها تبهکسب ر  دانشگاه است.  «های موفقحوزه »  یکی از

یگگت و کیفیگگت کنگگد. کّم تر ارزیابی میت و دانشگاه خود را در این زمینه موفقسا  های پژوهششاخص
ی، پژوهشگگ   ، جگگوایزشیپژوه  یی در سایت دانشگاه، برگزاری هفتهوهشپژ  یها اخبار مرتبط با موفقیت

دلیل داشگگتن کگگه صگگرفًا بگگه  ،هشی و مگگدیران میگگانیای پژوهزینهت و هسهم پژوهش در ارتقا و تشکیال
گی داللت بر این وضگگعیت دارنگگد. اند، همشده  «انتصاب»المللی  های بینشی در حوزه پژوه  یرزومه

 اشته است.د  ها بازتابدارد که در مصاحبه  اوتی نیز وجودهای متفنگاه  ،حالاینبا 
ساحت پژوهش، هم در سگگطح وزارت و هگگم   سیب درترین آسطح کالن، شاید بتوان گفت مهمدر  

سگگاز و حتی، یکسانسگگا ی، تکبگگه پگگژوهش باشگگد کگگه اساسگگًا کمگگّ   «رویکرد کلگگی»در سطح دانشگاه،  
و آمارهگگای پژوهشگگی، علگگوم طبیعگگی  یرا از دریچگگهنگر است. این رویکرد تقریبًا دانگگش و علگگم ئیجز

دی خود مسیر علم در دانشگاه را تحگگت خو به یر،اخ  یهبیند. این رویکرد، در دهمی  «هصورت مقالبه»
نگگگارش و »های پگگژوهش ماننگگد  فت سگگایر عرصگگهکرده است. تاوان آن را در اُ   تأثیر قرار داده و یکسویه

 ،دلیل  که به هردید    انتومی  «هاییعدالتی در حق رشتهها و بیالهتوجهی به کیفیت مقتألیف کتاب، بی
ی بگگرای اند یا فضگگا و امکگگان نشگگر کمتگگرالمللی بودهینبقاالت  گارش ممکان نفاقد ا  ،منطقی یا سیاسی

که بگگا اسگگتدالل   «ستا  سیاست کالنی»حال، این رویکرد خود متأثر از  اینا باند.  ثار خود داشتهچاپ آ
ها صل اول گزارش، سیاست)فاست    تهداش  لمع  یگرا به توسعهینگاه کّم غیره،  و    منطقه  شدن در  پیشرو
ارت نیگگز آن و ایگگن وز شدهچنین رویکردی به وزارت عتف تحمیل  .اخیر( یهدو ده توسعه  هایمهو برنا 

 ها دستور داده است.ا به دانشگاهر
های کلگگی دیگگده ویکگگرد سیاسگگتهمین رویکرد، در یکگگی دو سگگال اخیگگر، تغییگگری در ر  یدر سایه

ز آن بگگر تمرکگگ کگگه    سگگتا  «ارمدانشگاه نسگگل سگگوم و چهگگ »سوی  به  حرکت دانشگاه  آنشود که عنوان  می
این بحث مطگگرح اسگگت   ،ست. در یک سطحا  «پذیری اجتماعیسازی، کارآفرینی و مسئولیتتجاری»

های ال نظرات و دیگگدگاهو اعمعلمی  تئتا چه اندازه با مشارکت اعضای هیگونه تغییر رویکردها  که این
کگگه در   ،مشگگارکتمی و عدکزگرایگگ یده است. آیا بگگر اسگگاس همگگان تمرو به تصویب رسه  ها نهایی شدآن

صورت اداری و نهادی گرفته شگگده اسگگت؟ پاسگگخ هبحث مدیریت مطرح شد، این تغییر نیز از مرکز و ب
تگگوان در دو نگگگاه متفگگاوتی دیگگد کگگه یگذاری را ماین سوال تقریبًا مثبت است. پیامد این نگگوع سیاسگگت

فقگگدان »  ،سگگتندولیت هوت مسگگئدر کسگگ   انگگد. کسگگانی کگگه عمگگدتاً اره کردهدگان بگگه آن اشگگ ونشمصاحبه
و   ،داننگگدپگگژوهش می  یرا مشکل جگگدی در حگگوزه   «روا  سازوکار عرضه و تقاضا سازی و عدمتجاری
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 یسازی را آسگگیب جگگدی حگگوزه یارتج»خود    ،های غیراقتصادی بیشتری دارندکسانی دیگر که دغدغه
هگگای شخصگگی یگگا نگرش   عمنگگاف  کگگه بگگهدانند. این تفاوت بیشتر از آنمی  «ت دانشگاهلیپژوهش و نیز ک

ها و فراینگگد نادرسگگت تگگدوین و ابگگالغ و ایگگن سیاسگگت  بودندولبهگویندگان نسبتی داشته باشد، گویای  
جا، اخالل در امر پژوهش اسگگت. سگگوای   ست. پیامد چنین تفاوت دیدگاهی، بیش از هرا  ها اجرای آن

 پردازیم.  آن می انی بهسطح میکه در    ،برانگیز استی آن تأملاجرا  ی، نحوه ردوااین م
اند، بگگا  و در سگگاحت پگگژوهش مطگگرح شگگده   ، شگگگاه دان   میانی، یعنی  هایی که در سطح آسیب  ی مقایسه 

و سطح همپوشگگانی و همبسگگتگی بگگاالیی  دهد که این د برده در سطح کالن )مبحث باال( نشان می موارد نام 
و در واقع دسگگتور داده  ابالغ نشگاه به دا  های کالنی هست که از سوی وزارت سیاست   ، ک طرف ی   دارند. از 

علمی فرسگگتاده )فگگوروارد(  ت ئگگ که برای اعضگگای هی   « تصرفی و دون دخل ب » های  نامه ین ئ شود و در ادامه آ می 
برابگگر   در و فاعلیگگت ضگگعیف دانشگگگاه  « مداخلگگه عدم » این ه ب  ی شوندگان در موارد بسیار شود. مصاحبه می 

انگگد.  مگگدیریت اشگگاره کرده   ی جگگدی در حگگوزه   آسگگیب   عنوان رت( به های وزارت )و نیز بیرون از وزا سیاست 
شدن، گگگرایش بگگه  ی غیرواقعی شدن پژوهش، کّم » به  طور که آمده است،  ها، همان ت این سیاس   ، روی هر به 

اعی و  انسگگانی و اجتمگگ م  های علگگو رشگگته علوم( و تضعیف بیشتر    ام وحدت معنای ع پوزیتیویستی شدن )به 
در دانشگاه رازی، با توجگگه بگگه    رسد این رویکرد ت. به نظر می اس ه شد ر منج  « ی های علوم طبیع برخی رشته 

های  هگگای سرشگگناس آن تخصگگص سسان و در ادامه مدیران و مسگگئوالن آن و نیگگز برخگگی از چهره ؤ که م این 
 است.   ر بوده ت پررنگ ر  بسیا   ، اند علوم طبیعی )شیمی و ...( داشته  ی مربوط به حوزه 

بگگوده   «کتاب  یتوجهی به مقولهکم»توجهی با  بی  ا ههبرنام  ها وتن سیاسامدهای اییکی دیگر از پی
هگگا علمی، آنتئگگ یافته بگگه اعضگگای هیاختصاص  یحساب پژوهانهکه حتی در زمان تسویهنانچ  ؛است
جلگگد، تایگگپ و پرینگگت طگگرح  یهزینگگه ایتوان برمی ،. البتهرای تسویه استفاده کنندتواند از کتاب بنمی

صگگرفًا یگگک ایگگن امگگر  ،اما خود محتوای آن جایگاهی در این زمینه نگگدارد. البتگگه  ،کرد  ارائه  کتاب فاکتور
، گرارویکرد مقاله»به موازات همان  که    توان گفتمی  ،شوندگاناساس نگاه مصاحبه  دردنمون است. بر

، مواردیشاره کرد که در  ین وصف، باید اارد. با اد ندجوو  «روشنی در باب کتاب  یدهنگرش مثبت و ای
نگارش کتاب، صرفًا برای   متعارف  یخالف رویهکتاب، بر  یعلمی دانشگاه نیز در زمینهتئی هیاعضا 

 ،تلگگخ اسگگت  ین واقعیگگتاند. ادهکتاب ز  «سازی و مونتاژامتیازگرفتن برای ارتقا و غیره، دست به کتاب»
خگگالق خگگالف ارف و میرمتعگگا چنگگین ترفنگگدهای غ  ،مقالگگه  یمینهویژه در زبه  ا،هاما مگر در سایر حوزه 

طور کگگه بگگهنگگه این  ،ها را گرفتهای و تخلفکاریگیرد. در ثانی، باید جلوی اهمالصورت نمیعلمی  
هگگم تأثیرگگگذاری   ،ها رشگگته  ر برخگگیویژه دکتگگاب، بگگه  ،در نهایگگت  ،حالهرکلی بازی را تعطیل کرد. بگگه

 است.  هم ماندگارتر  و  بیشتری دارد
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ست کگگه سگگهم ا  مواجه است. این نکته بدین معنا آسیب  مترین  کش با  پژوه  یدر سطح خرد، حوزه 
 ،علمیتئمهم است. در واقع، سهم اعضای هی  بسیار  دهی به پژوهشی در جهتهای پژوهشسیاست

. ایگگن زیابی شگگده اسگگتارنویسی  ها به مقالهفقط در گرایش افراطی آن  ،ها عنوان عامالن این پژوهشبه
موفگگق »عنوان فگگرد،  علمی در کار پژوهش، بگگهتئیعضای هگویی است که  جهت مطلوب ا  نکته از این

به معنای آن نیسگگت  این وضعیت ،حالایناند. با کرده «قدرستی محقهای موجود را بهتهستند و سیاس
عبارت ت. بگگهاشگگاره نشگگده اسگگ ن  ها بگگه آچه در این مصاحبهاگر  ؛گران نیستوهشکار پژ  شکالی درکه اِ 

 و  1تحقیقگگاتی«  یقوالت کیفی پگگژوهش، داشگگتن »برنامگگهرده، مالتر بکمی با یل را  اگر سطح تحل  ،دیگر
ها را بررسی کنیم، اشکاالت رویکرد پژوهشی افراد ظاهر خواهگگد باشگگد. اوم و نمودار زمانی رشد آنتد
ن پروژه هم مجال پگگرداختن نبوده و در این  شوندگا سطح از مشکالت مورد نظر مصاحبه  این  روی،هربه

 ندارد.وجود   به آن
 فرهنگی یشناسی حوزهآسیب. 5-4

محگگدود یگگک معاونگگت یگگا بخشگگی از یگگک سگگازمان  یت کگگه در دایگگرهای نیسجا که فرهنگ مقولهاز آن
اداری معاونت فرهنگی محدود نشگگده اسگگت.   یفقط به حوزه   نجد، منظور از فرهنگ در این ساحتبگ
و  نیگگز کگگه بسگگتر اقگگداماتمگگادین  ای نه، زمینگگ رو تحت پوشش معاونگگت فرهنگگگیبر قلمعالوه  ،اقعو  در

هست، در همین ساحت ارزیابی شده اسگگت. بگگر ایگگن اسگگاس، در رفتارهای نیروهای فعال در دانشگاه  
هر جا که آسیب مورد اشگگاره بگگه زش و پژوهش،  مدیریت، آمو  یاز جمله حوزه   ،های دیگرحوزه   یهمه

مگگورد بحگگث، جگگزو   یبر حگگوزه ه، عالوده استتبط بوها و دانشگاه مرع دانشکدهفرهنگی اجتما   ینهمیز
باید اشگگاره شگگود کگگه ضگگعف یگگا قگگوت  ،حساب آمده است. همچنین  فرهنگی نیز به  یهای حوزه آسیب

سگگاحتی   ،عکسبگگر  ،گر تأثیرگگگذار اسگگت وای دیهصهعر  یوضعیت فرهنگی دانشگاه )جامعه( در همه
 .یل کردصی تحلمحدود تخص ین در یک دایرهتوانمیرا   پژوهش  ندمان

 را دانشگگگاهی خگگود ،چیگگز، پگگیش از هگگر 1404راهبگگردی  یانداز برنامگگهدانشگاه رازی در چشگگم

اصگگلی   اصلی معاونت فرهنگگگی، شگگعار  یدر صفحه  ،محور معرفی کرده است و بر همین منوالاخالق
خگگود  اما دراین رویکرد ضرورت ندارد،    یاختن به فلسفهردپ  ،جا است. در این  محوریدانشگاه اخالق

دانشگاه نسبتی وجگگود نگگدارد. چهگگار انداز و اهداف کالن میان این شعار یا چشم  ،راهبردی  یامهین برنا
 شگگگاه را تعیگگینگیگگری عملگگی دانی هسگگتند و در حقیقگگت جهتهدف کالن دانشگاه همگی اهدافی کّم 

ز خگگد. اچرمی  یف کمگگّ اتی نیز بر مدار همین اهگگداهای عملیش برنامهبخعالوه، روح کلی  کنند. بهمی
به مباحث مرتبط با اخگگالق و فرهنگگگ  ،هنگ«ها، فقط یک مورد، با عنوان »ارتقای فربرنامه یمیان همه

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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ای از راهبگگردی نشگگانه یهپرداخته است. در واقگگع، سگگهم کگگم فرهنگگگ )شگگامل اخگگالق( در ایگگن برنامگگ 
 .ی ساحت فرهنگ مطرح شده استمیان  ن وسطوح کال  درست که ا  هاییآسیب

 یشدن یا غلبگگهگرفته  همواره باعث نادیده ،سطوح جامعه یتردگی فرهنگ، در همهگسو دگی  پیچی
 ،یلحاظ سگگاختارسگگت کگگه بگگها  ت. فرهنگ کلی جامعگگه دارای معگگایبیگرایانه به آن شده اسنگاه تقلیل

قگگط بگگه رت امکان فعالیت فرهنگی، فدر صو  ی،و از سوی   ندرسا امکان فعالیت فرهنگی را به حداقل می
لیگگت فرهنگگگی در دانشگگگاه شود. به همین دلیل است که فعا یافته از فرهنگ بسنده مییلیر تقلیک تصو

یگگت و ود. کّم شگگ ینگگی فروکاسگگته میئمگگذهبی و آ مناسگگبتِی  هگگایهای ورزشی و فعالیتعمومًا به فعالیت
 طلبد.ای میجداگانه  یست که مطالعها  گری دیها هم موضوع یت این برنامهکیف

تمگگان گف  ،شگگود. در واقگگعهای فرهنگگگی دیگگده میسطوح کالن و میانی آسگگیب  انادی میت زی اهشب
محدودکننگگده و »شدت تحت تأثیر گفتمان اصلی نظگگام سیاسگگی اسگگت، رویکگگرد فرهنگی غالب، که به

کردارهگگای »بگگه برخگگی  این گفتمگگان، فرهنگگگ یرا در پی داشته است. در سایه  «نه به فرهنگگرایا تقلیل
توان بگگا این نگاه را میتوانند آن را انجام دهند.  عنوان کارمند میشود که افرادی بهمیداده    تقلیل  «اداری

یافگگت. ر دراخیگگ   یدر طول چند دهه  «نیروهای معاونت فرهنگی  یتخصص و سابقه و تجربه»توجه به  
و رهنگی  هارت ففرهنگی، تجربه و م  یرمایهتخصص، س  سبتی میانن  کمترین  ،در واقع، در بیشتر موارد

ر یکی دو سگگال اخیگگر، تغییراتگگی در د ،حالاینر این معاونت وجود داشته است. با د  فرهنگی افرادپست  
امگگا هنگگوز سگگاختار  ؛های آن انجام گرفته است که گشایشی نسبی حاصل شده اسگگتمعاونت و فعالیت

 سیاق پیشین است.  اناصلی معاونت فرهنگی بر هم
های فرهنگی دیگری در کرد فرهنگی دانشگاه، ویژگیرویو    نگینت فره رو اداری معاوبیرون از قلم

 هگگا ترین ایگگن ویژگیها را آسیب قلمداد کرد. مهمتوان آندارد که به نظر پاسخگویان، می  دانشگاه وجود
بب آن، دالیگگل و عوامگگل مسگگ  ازاسگگت. ایگگن انفعگگال، فگگارغ  «تمایل به مشگگارکتمرخوت جمعی و عد»
قلمروهای دانشگاه، از جملگگه مگگدیریت و   یهمه  است که درل شده  نگی بدگی فره تدریا به یک ویژبه

اجتمگگاعی   یاین، سطح تعامالت نیروهای دانشگاه )سگگرمایهبرخود را نشان داده است. عالوه  ،شپژوه
 ایینی قرار دارد.راز پر است و در تأثمشارکت مت یاجتماعی( از همین فقدان روحیه یعد شبکهدر بُ 

سگگاز اسگگت. ساختار و عامل از همدیگر دشگگوار و مشکل  یازی دو مقوله، جداسفرهنگ  تحلیلدر  
هگگا ظامنجگگا، شگگاید بیشگگتر از سگگایر خردهدر این ،دیالکتیک ساختارهای اجتماعی و کنشگران اجتماعی

ای کگگالن فرهنگگگی بیگگرون از تر سگگاختاره و مهم ارمعنای تأثیر معنادچه این بهدهد )اگرخود را نشان می
ایجگگاد شگگده هگگای فرهنگگگی فگگردی اختار فرهنگی، ویژگیجموع، مماس با این س. در منیست(  انشگاهد

عنوا ن )خگگرد( بگگه  هگگایی کگگه در سگگطح فگگردیکند. ویژگینحوی آن ساختارها را بازتولید میاست که به
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لمی است، داللت بگگر نگگوعی عتئاعضای هیف به  طومع  های فرهنگی احصا شده است و اصوالً آسیب
ای اصگگلی شگگاغل در سد نیروهرآمده، به نظر میدستهفرهنگی دارد. بر اساس نتایا ب  یفاصلهخر یا  تأ 

طلبی شخصگگی، نفع»مانند  هایی  الزم هستند. وجه ایجابی ویژگی  «های فرهنگیفاقد ویژگی»  دانشگاه
مگگه از ه  رتگگ گری، و مهمفقگگدان مطالبگگهک،  لق سازمانی انگگدتعفرهنگی کم،    یگرا، سرمایهنگرش مادی

شخصگگیت )کگگاراکتر( یگگک اسگگتاد   توان بیگگرون ازدر امور و احوال را نمی  «تمایل و گرایش به تغییرعدم
فرهنگگگی و اجتمگگاعی   یعلمی و سرمایه  یقول بوردیو، بایستی بین سرمایهدانشگاه دانست. در واقع، به

 .استادان دانشگاه همخوانی وجود داشته باشد
 دانشجویی یشناسی حوزهآسیب. 6-4

از نتگگایا ایگگن   ،دانشگگجویی باشگگد. همچنگگین  یهای دانشگگگاه در حگگوزه رسد کمترین آسگگیبمی  به نظر
از   ان گفگگت برخگگیتگگومی  ،حگگالاینا بدر سطح کالن مشکلی وجود نگگدارد.    آید کهپژوهش چنین برمی

سیاسگگت  ،رای مثگگالگگگردد. بگگ میهای کگگالن وزارت علگگوم بربگگه سیاسگگت مشگگکالت سگگطح میگگانی
ست که باعگگث ا  های کالنیاره شد، یکی از برنامهشناسی آموزش به آن اشکه در آسیب  ،«گزینییبوم»

 یگگن دانشگگجویان منگگاطقجا که خاستگاه اجتماعی اتراکم دانشجویان بومی در این دانشگاه شده و از آن
جویان دانشگگ   «فقر نسبی و گاهی فقر شگگدید»در دانشگاه رازی    ،محروم است، به تبع آن، در سطح کلی

 یانگگد، برخگگی از مشگگکالت حگگوزه شگگوندگان اشگگاره کردهطور کگگه مصاحبهو همگگان  ،شگگده اسگگت  دیده
 یژگی اولیه هستند.  صورتی مشخص تابع و پیامد همین وبه ،در هر دو سطح میانی و خرد  ،دانشجویی

ات و فراوانگگی و تگگراکم امکانگگ »نشجویی، دا  یدانشگاه رازی در حوزه   یهای برجستهیکی از ویژگی
کگگه در دو تگگالی نگگامطلوب داشگگته اسگگت. نخسگگت، چنان  ،امگگا   ،است. این وضعیت  «ی ورزشیفضاها 
زشگگی فروکاسگگته های فرهنگی به فعالیگگت ورای از فعالیتشناسی فرهنگی گفته شد، بخش عمدهآسیب
که بگگه ن را از توجه فضاها و امکاناتی  مدیرا  فراوانی امکانات و فضاهای ورزشی  کهو دوم آن  ،ستشده ا
کگگه اسگگت  فضگگاهایی    یدربردارنده  فضای عمومی  .ی عمومی« معروف هستند، غافل کرده است»فضا 

دف کنند و الزامًا هیدانشجویی، تفریح و تعامالت دانشجویی معنا پیدا م  یحول محور زندگی روزمره
سگگت ا  از عگگواملیوزمره در دانشگاه خود  ر زندگی روجود ندارد. فق  ها ای برای آنشدهتعریف  یو برنامه

کگگه در بخگگش بعگگدی بگگه آن اشگگاره   ،دهگگدسوق می  ها و عادات نامناسبسوی رفتاربهرا  که دانشجویان  
نیازهگگای  ای ازکگگه بخگگش عمگگده  دانشگاه بایگگد بگگه »فضگگایی اجتمگگاعی« بگگدل شگگود  ،شود. در واقعمی

بندی و افراطگگی حگگول آمگگوزش و پگگژوهش صگگورت  تصگگورکگگه بهدانشگگجویان را بگگرآورده کنگگد، نگگه این
بگگر امکانگگات کالبگگدی و ریزی شود. نزدیک شدن دانشگاه به فضگگایی اجتمگگاعی کگگه در آن، عالوهامهبرن

بگگر تگگأثیر بگگر وهظر داشته باشگگد، عالزیربنایی و آموزشی، نیازهای اجتماعی و انسانی دانشجویان را در ن
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د باید اولویگگت رسنظر می که به ،آینده نیز کمک خواهد کردهروندان به تربیت ش ،آموزشی  یرشد جنبه
 دانشگاه باشد.

نیروهگگای »هگگا را رفگگع کنگگد، بگگه شگگمار تواند در کوتگگاه مگگدت آندانشگاه می  مشکالتی که مدیریت
بط اسگگت. در بخگگش تعگگامالت مگگرت «دانشگگجویی یزه بهداشگگتی و مشگگکالت تعگگاملی کارمنگگدان حگگو

های موجگگود از آسگگیبیکی  نحویاملی کارمندان بخش اداری بهتع  یخواهیم دید که شیوه   ،دانشگاهی
شوندگان اشگگاره طور که یکی از مصاحبهچه نه بنیادی( دانشگاه است. بر ما معلوم نیست، اما همان)اگر
ری و کالمی خاصی باشگگد کگگه در فرهنگگگ های رفتا دلیل عادته است، شاید این ویژگی تعاملی بهکرد

 ن وجود دارد.خاص این شهر یا استا 
گگگردد. در صگگدر ایگگن میرسد بیشتر به افگگراد )دانشگگجو( برظر میشجویی به ندان یمشکالت حوزه 

طور که در سطح میانی گفتگگه شگگد، فقگگر نسگگبی دانشگگجویان اسگگت کگگه در دانشگگگاه و همان  ،مشکالت
دام بگگه مصگگرف دخانیگگات و مگگواد مخگگدر، اقگگ »دار ماننگگد  لهئتارهگگای مسگگ مایل به بعضی از رفاه تخوابگ

را موجگگب یگگا  «میلی بگگه ورزش همگگگانیبهدشت فردی و بیرعایت  عدمخودکشی و مشکالت روانی،  
بگگاغ   یهمجواری دانشگگگاه بگگا محلگگه»بر این عامل بنیادی، شاید  کم شدت بخشیده است. عالوهدست

رفتارهگگای تر به برخی مواد غیرقگگانونی،  دلیل ایجاد دسترسی راحتهز عواملی باشد که بیکی ا«  ابریشم
دهگگد ان میمردم و مطالعات قبلی مگگا نشگگ   یعامه  یباشد. )تجربه  تسهیل کردهنامطلوب دانشجویان را  

نوعی تر از سگگایر منگگاطق اسگگت و بگگهمخدر و مشروبات الکی در باغ ابریشم راحگگت  فروش موادخریدو
ای با عنگگوان سال پروژهو غیرقانونی، بدل شده است. دانشگاه رازی از تابستان اموکار، اگرچه سیاه کسب

ها و رفتارهگگای رود یکی از عوامل اصلی گرایشله را شروع کرده است که امید میازی این محتوانمندس
 (.کم مهار کندزای دانشجویان را رفع یا دستمصرفی آسیب

هگگا،  خی دانشگگجویان یکگگی از مشگگکالت مگگرتبط بگگا خوابگاه بر  « ارهای نامتعارف رفت » گفته شد که وجود 
  آبگگاد ت حکم   ی ویژه در محله به ، ین، بر اساس مطالعات پیشین برا عالوه  های داخل شهر است. خوابگاه  یژه و به 

معتقگگد  هگگا  های دانشگاه مماس با ایگگن محلگگه قگگرار دارد، آن که یکی از خوابگاه   ، ( 1399  ، زاده )کریمی و واعظ 
  بگگا بافگگت محلگگه و رفتارهگگای   ، رهنگگگی هگگای ف لحاظ تفاوت ابگاه تناسبی با این محله نگگدارد و بگگه بودند این خو 

آباد یکی از محگگالت محگگروم  حکمت   ی داشته است. محله   شجویان مشکالتی را بر محله در پی دان نامتعارف  
سگگت  ا   ان معنگگا ایی است. این نه بد و نابرخوردار شهر کرمانشاه است و بافت فرهنگی آن سنتی و تاحدی روست 

های اجتمگگاعی  ه آسگگیب ود این محلگگ دار است، زیرا خ متعارف و مسئله که رفتار دانشجویان آن خوابگاه الزامًا نا 
گرفتن خوابگاه دانشگگجویی در کنگگار ایگگن    گرایی دارد، اما قرار و اقتصادی بسیار و بافت جمعیتی بغرنا و سنت 

 رضایت است. طرفین، عامل ناخرسندی و عدم تلقی کرد که برای    ای ناجور توان وصله محله را می 
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از   «میلگگی بگگه ورزشرتبگگاطی و بیهای اهارتم  اعتماد دانشجویان، ضعفعدم»د  هایی ماننآسیب
هگگا را برطگگرف سگگازد. توانگگد آنتر میرسد دانشگاه بهتگگر و سگگادههایی هستند که به نظر میجمله آسیب

دانشگگجویی، فگگراهم آوردن امکگگان   یهای حگگوزه مگگهاقگگدامات و برنا   یهایجاد شگگفافیت بیشگگتر در زمینگگ 
شگگده بگگه نگر و پیوسگگته )و نگگه فروکاستهشگگویقی جگگامعهای تتر دانشجویان، طگگرح برنامگگهمشارکت بیش

های خاص(، ایجاد فضاهای تعاملی بیشتر و مدارا با انتقادات و حتگگی اعتراضگگات ها یا گرایشمناسبت
چگگه رویکگگرد چنان ،طور که گفته شدرفع کند. همانرا ت این مشکال د بخشی ازدانشجویی، شاید بتوان

آموزشی تغییگگر کنگگد، گ    فرهنگیگ    زشی به فضایی اجتماعیصرفًا آمو  نگاه ما به دانشگاه از یک فضای  و
هگگای دانشگگگاه، مرتفگگع یگگا توان گفگگت دیگگگر حوزه و حتی می  ،دانشجویی  یهای حوزه بخشی از آسیب

 خواهد یافت.کم کاهش  دست
 شناسی تعامالت درونی دانشگاهسیبآ. 7-4

سگگت  ا  رسمی و سازمانی، دارای وجوهی  عد بر بُ وه اداری یا فضای اجتماعی، عال دانشگاه در مقام سازمانی 
بگگه وجگگه شخصگگیتی افگگراد حاضگگر در دانشگگگاه معطگگوف اسگگت.   ، توان گفت بیشگگتر از وجگگه اداری که می 

اند که در استان کرمانشاه، نخبگان در ایجگگاد  رسیده ( به این نتیجه 1393 ، العات پیشین )از جمله رنانی مط 
هگگا و نیگگز  بخشگگی از نیگگروی خگگود آن   ، اند و به همین دلیل نمند نبوده گو چندان توا و سازنده و گفت تعامالت 

  ، مگگردم نیگگز  ی استانی نخبگان شگگده اسگگت. در سگگطح عامگگه های درون فصل کشمکش و جامعه صرف حل 
بگگا مگگدارا    های خیابانی شهر کرمانشاه را به این منش نگگاهمخوان نزاع  وری التر از میانگین کش با توان آمار می 

شود. به تعبیگگر  ها به مردانگی و تعصب و غیرت تعبیر می خود فاعالن این تنش ته از سوی که الب  ، نسبت داد 
شگگنا و غریبگگه در  بگگین دو قطگگب آ  ؛ تر، روابط و تعامالت فردی در این جامعه )کرمانشاه( قطبی اسگگت ساده 
غریبگگه  شگگود و اگگگر با او تعامل می  شده باشد در نزدیکی قطب مثبت ان است. اگر طرف تعامل شناخته نوس 
گوی همراه با مدارا و فروتنگگی را  و ست که امکان تعامل و گفت ا   رسد در سوی منفی. این رفتار قطبی ظر ب به ن 

هگگای تجمگگع نخبگگگان،  انون عنوان یکی از ک به   ، توان گفت دانشگاه می   . 1شهر دور کرده است   از بیشتر مردم 
 ر است. تان( گرفتا تر خود )اس بزرگ   ی ان جامعه به همان مشکل نخبگ   ، نحوی از انحا به 

نشگگان از    ، بیش از ده سال حضور در دانشگگگاه   ی و نیز تجربه  ، استادان دانشگاه های ما با گو و نتایا گفت 
اند. در این فهرست، اخگگتالالت  ده که باالتر فهرست ش  مشکالتی در تعامالت میان نیروهای دانشگاه دارد 

کارمندان دیگگده  گ  علمی ت ئ و هی  ، علمی ت ئ هی  گ  علمی ت ئ علمی، هی ت ئ هی گ    ت مدیری   ی تعاملی در سه دسته 
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

 ایگن تگراکم و یینگئآ و انیزبگ و قومی هایشکاف .شمردبر  توانمی را  وضعیت این بر  تأثیرگذار ساختاری عوامل ین،یتب مقام در  .1
 یتوسگعه پگایین هایشگاخص و اسگتان، نگگیفره و عیاجتما نظام در ناخواسته و  آگاهانه  هایدستکاری  فضا،  یک  در  هاشکاف

 تند.هس تعاملی  التاختال این  مهم واملع جمله  از  سیاسی و اقتصادی
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علمی در  ت ئگگ انفعگگال و سسگگتی هی »   تگگرین مشگگکل از دیگگدگاه مگگدیران نخسگگت، مهم   ی شگگود. در دسگگته می 
  هگگا آن   « دن تعگگامالت و غیرمشگگورتی بگگودن دسگگتوری بگگو   علمی ت ئ ی و از نگاه ه  ، مشارکت و تعامالت است 

کارمنگگدان بگگه دالیگگل   ، طور کلگگی رازی به ر دانشگاه  آید که د ها برمی از مصاحبه ست. در بخش کارمندی،  ا 
  « جایگگگاهی واقعگگی یگگا تصگگوری » هگگا اشگگاره شگگد، از شناسی مگگدیریت بگگه آن که پیشتر در آسیب  ، مختلف 

  « گیرها و مگگداخالتی مقاومت کنند یگگا تصگگمیم » ها  تصمیم نند در مقابل برخی توا که می  ، اند برخوردار شده 
کم نگگگاه  نحوی به ایجاد فاصله یگگا دسگگت این وضعیت به   ی ند. نتیجه اختیارات خود انجام ده   ی زه ورای حو 

رسگگد  ویژه در سازمان مرکزی( انجامیده اسگگت. همچنگگین، بگگه نظگگر می اعتماد به کارمندان )به بدبینانه و کم 
و بگگر اسگگاس    « علمی را کامگگل نپذیرفتگگه ت ئگگ جایگگگاه اعضگگای هی » ختلف، پرستیژ و  ارمندان، در سطوح م ک 

یگگد در  انگگد. ایگگن نکتگگه را با عامل مناسب با جایگاه استادی را در پگگیش نگرفته ت  ، استانی  همان منش فرهنگی 
هگگا  کننگگد کگگه آن می   گیرد و تصور به خود می  « ای طلبکارانه » در مواردی شکل  نظر داشت که نگاه کارمندان 

  ن اسگگت، ایگگن و قانونگگًا چنگگین حگگالتی نگگاممک و چون منطقًا   ، د ن علمی برخودار شو ت ئ نیز باید از مزایای هی 
لگگِف  های مخت ، بگگه صگگورت « نارضایتی از وضعیت معیشتی و جایگگگاه اجتمگگاعی خگگود » و البته  ، طلبکاری 

  ها یگگا »شگگبکه اد  تگگوان بگگه ایجگگ نه، می شود. در همین زمی علمی جبران می ت ئ اختالل در تعامل با اعضای هی 
د در  نگگ توان خگگود می  ی ه و سگگابقه دلیل نفو ن اشاره کرد که به در میان بخشی از کارمندا   « رسمی باندهایی غیر 

بگگه نظگگر    ، تلقگگی کنگگد. در واقگگع   « برابر یا فراتر » ها  علمی یا مدیران بایستند و خود را با آن ت ئ برابر اعضای هی 
د، امگگا ایگگن  نگگ کن می جایگاه خود را بزرگنمگگایی   ، سمی خود غیرر  ی ا شبکه  قدرت  ی شتوانه به پ  ، ها رسد آن می 

 درون دانشگاه داشته است. تعامالت  ی ایی خیالی پیامدهای جدی برا بزرگنم 
 ،رفتار سازمانی کارکنگگان دانشگگگاه رازی بررسگگی شگگده اسگگت. بگگرای مثگگال  ،در مطالعات پیشین نیز

پژوهشگگی از کارکنان دانشگگگاه رازی،  نفر 110ربی بر روی ای تج( در مطالعه1388نیا و صادقی )ملکی
»آداب اجتماعی، وجگگدان کگگاری،  هایشاخص .اندسازمانی« انجام دادهگ    با موضوع »رفتار شهروندی

دوستی، همکاری و مشارکت و وفاداری« زیر بررسی شده است. در نتایا این پژوهش آمگگده اسگگت نوع
گین مورد انتظار قرار داشگگته و در سگگطح مطلگگوبی تر از میانن پایینسازمانی کارکنا گ    که رفتار شهروندی

بقه، تحصیالت و جنسیت کارکنان تفاوتی در ی مانند سا که متغییرهایاست  گفته شده    ،نیست. همچنین
نیا و صادقی زمان زیادی گذشته اسگگت و این وضعیت ایجاد نکرده است. از زمان انجام پژوهش ملکی

رسگگاند اما اگر نتایا آن را در کگگل بپگگذیریم، بگگه نظگگر می  ؛یستر ما کاماًل روشن ناعتبار آن تحقیق هم ب
 رفته است.ر کلی در وضعیت صورت نگتغیی

ی طلبنفگگع»علمی دیگگده شگگده اسگگت. تئگگ سوم اختالالت تعگگاملی میگگان خگگود اعضگگای هی  یدسته
ن مشگگکالت علمی از جملگگه ایگگ تئگگ اعضگگای هی  «تفاوت نسلی  و  شخصی، رقابتی بودن فضای تعاملی
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 فراتر از آن است که  ،موارد  های تخصصی وجود دارد، در بیشترهایی که میان اعضای گروهاعهستند. نز
 ییا منفعتی، یا حتی بر اسگگاس سگگابقه های سیاسیگرایش»دلیل هایی چند، بهر باشد. در گروهانکا قابل

ت. در نع تعامگگل سگگازنده اسگگ هایی وجود دارد که در عمگگل مگگا بندیدسته ،«های نسلیخدمت و تفاوت
ای ختالالت فضگگ برند. این امیه صلح به سرها همواره در حالت نه جنگ و نواقع، اعضای برخی گروه

اصلی در راه تمرکز فردی اعضگگای فرساینده و مخرب کرده و مانع را ها و در کل دانشگاه روانی این گروه
ای جمعی دانشگگگاه ر، این اختالالت فضعلمی روی فعالیت علمی خود شده است. از سوی دیگتئهی
 ده است.تعلق سازمانی در دانشگاه ش  ساخته و مانع ایجاد  «کدر و غیردوستانه»را  

نخسگگت،   یشوندگان بوده است. در وهلگگهمصاحبه  یهای مورد اشاره ابط عمومی یکی از آسیبرو
به ن است. این فقدان،  بر همه روش  در دانشگاه  «فقدان نیروهای متخصص ارتباطات و روابط عمومی»

ز نشگگگاه را اامی و ...(، روابگگط عمگگومی داهر دلیلی که باشد )مانند کمبود بودجه، فقدان ردیف استخد
 ینظر ارتباطات، سگگاختار و فراینگگد تهیگگهصاحب  یگفتهای و تخصصی دور کرده است. بهحالت حرفه

از همگگه تگگر  مهمدن و معرفگگی کگگردن و  قرار داخطگگاب  یها، نحگگوه نگارش آن  یها و اخبار، نحوه گزارش
ابگگط عمگگومی رو  یجلگگوه   تگگرینکگگه مهم  ،سایت دانشگاه  های آن دربازنمایی دانشگاه و فعالیت  ینحوه 

هگگای ایگگن بخگگش از دانشگگگاه، در دلیل تخصصی نبودن فعالیتدارد. به  برانگیزیتأملاست، مشکالت  
نگگگر و ناکامگگل و یجزئ»ری شود، تصوی داده می  تصویری که از دانشگاه و مدیران و ... بازتاب  ،مواردی

ها ارائگگه دیگگگر سگگازمان ست که ازا تر از تصویری تر و ضعیفییندی پا و حتی در موار  «ستا  عدیبُ تک
 یشود. این تصویر ناقص و مخدوش در نهایت ممکن است به ارزیابی و قضاوت نادرسگگت دربگگاره می

ای بگگودن، بگگرای نمونگگه، رای این غیرحرفه. در پیامدی دیگر بنجامدگاه و جایگاه و توان واقعی آن بیدانش
شخصگگی   یصگگفحه»نیسگگت، بلکگگه  دانشگاه    یصفحه  رسمی دانشگاه رازی  یشود که صفحهگفته می

انگاری یا تشخیص نادرست مسئوالن روابگگط خاطر سهلاست. این تصور، به احتمال قوی، به  «مدیران
های دیران دانشگاه به چاپ تصویر و گفتگگهست و نه به تمایل معمومی در انتخاب و نشر خبر رخ داده ا

ود یکگگی از عوامگگل اخگگالل در ارتباطگگات و نگر خجزئیین نوع از بازنمایی ناقص و  ها. در مجموع، اآن
 دانشگاهی است.تعامالت درون

مناسگگب وضگگعیت سگگازمانی ماننگگد  «تمایل بگگه مشگگورت مگگدیران»شوندگان، میزان از نظر مصاحبه
یگگرد تگگا نظگگر گری صگگورت میهایی مانند کارتابل ادای هم که به کمک سامانههایگاه نیست. تالش دانش

انجامگگد. در ها و ... اخذ شود، معمواًل به مشگگارکت مناسگگب نمینامهینئآ  یدرباره   علمیتئاعضای هی
در امگگور تمایل چنگگدانی بگگه مشگگارکت  »عنوان فرد،  علمی، بهتئرسد اعضای هیوی دیگر، به نظر میس

رسد بخشگگی دیگگگر از ر میو بیشتر در حالت انفعال هستند. به نظ   «رسمی دانشگاه ندارندرسمی و غیر
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باشد که عماًل پیش از منگگافع جمعگگی بگگه آن پرداختگگه   انتفاعی«های  گرایش»ط ناشی از  ل در رواباختال
راد دیگگگر در تضگگاد منافع برخی اف وشود و در مواردی ممکن است این نفع شخصی با منافع جمعی می

هگگای جناح  های مختلف یا حتی میانگروههایی که در  نزاع  شاید بتوان گفت  ،رار بگیرد. به همین دلیلق
 خواهی فردی است.نفع یاول، معلول همین روحیه یدانشگاه وجود دارد، در وهلهدر  تر قدرت بزرگ 

کگگه  علمی هسگگتندتئگگ ای هیه ابواب جمعگگی آن عمگگدتًا اعضگگ مدیریت در دانشگاه، از این جهت ک
سگگت. در ر دشگگواری ار از مدیران قرار دارند، کا در موقعیت علمی یا اجتماعی باالت  با مدیر و گاه  همپایه

های زیادی علمی سالتئعلمی اشاره کرد. اعضای هیتئواقعیت، باید به حساسیت باالی هیکنار این  
شود و شگگاید دانی حاصل نمیکه از علم ثروت چن انددانستهاند و میاز عمر خود را به تحصیل پرداخته

مگگنش و  ،ر ایگگن مسگگیرانگگد. دردهبگگودن بگگه ایگگن حرفگگه روی آو  ادبیشتر از جهت جایگاه اجتمگگاعی اسگگت
جایگاه خود ها از  دلیل تصوری که آنبه  ،رویهرای به خود گرفته است. بهها صورت ویژه شخصیت آن

دهنگگد، شگگان بگگه خگگود نسگگبت میهایلیتها و فعا توانمنگگدی  ارغ ازدر مگگواردی فگگ   دارند، حتی اگگگر آن را
در ایجگگاد مگگراودات و تعگگامالت بگگا هگگا را  آن  یر افراد دارند. این حساسگگیتسا   از  «ترای حساسروحیه»

هگگا دیگران در دانشگاه و بیرون از دانشگاه شکننده و وسواس ساخته است. در کنار ایگگن حساسگگیت، آن
تر از علمی و وجود نگاه حسگگاستئو انتخاب هی  های جذبهای فرایندرو دردس  ها »محدودیتدلیل  به

طور کلگگی از شگگوند و بگگهراطگگی محتگگاط میشگگکل افبه  ، در مگگواردی«ر دانشگگگاه رازیجهت امنیتگگی، د
ونت فرهنگی بگگرای همکگگاری اعضگگای گسترش تعامالت خود هراس دارند. برای مثال، در پیگیری معا 

یا مشارکت خیلی محدود در حد یک پیام در کانگگال  فرهنگ رازی ینامه اینترنتی یعلمی با مجلهتئهی
ود از پیامدهای هر نوع فعالیت اجتماعی سگگخن ه نگرانی خصراحت بها بهن معاونت، آنتلگرامی همی

 گو وجود ندارد.  وها این بود که فضا و امکان گفتگفتند. سخن دل آنمی
 دانشگاهیشناسی تعامالت برونآسیب. 8-4

لند است. صدای طرفداران دانشگاه »نسل سوم و چهارم« ب  ،سطوح آموزش عالی  یدر همه  ،این روزها 
دانشگگگاه آمگگده اسگگت:  ی، در عنوان یگگک خبگگر در صگگفحه1399 آهر 2در  ،این صداها   در آخرین مورد

طور کگگه در همگگان  ،سگگاز«. از یگگک سگگوهای ثروتعلوم ورزشی دانشگاه رازی نمگگاد ایگگده  یدانشکده»
 شگگود تصگگویری باعگگث می  رسگگانیاه گفتگگه شگگد، ایگگن نگگوع اطالعمگگومی دانشگگگشناسی روابط عآسیب

و   اصلی دانشگاه و کلیت دانشگاه ناهمخوان است  یه طبیعتًا با فلسفهرائه شود کعدی از دانشگاه ابُ تک
ابطگگه بگگا توجگگه بیشگگتر بگگر ر  وی، رویکرد اخیر وزارت و دانشگگگاهرهربه  مورد نظر مدیران هم نیست. اما 

الت دانشگگگاه بگگا ترین سگگطح تعگگامعت است. در این مسیر مشکالتی وجود دارد. در کالنجامعه و صن
همگگه رغم اینبگگه  ،رسگگد جامعگگهوجگگود دارد. بگگه نظگگر می  «سگگازگ یا نگرش مشکلفرهن»نوعی  بیرون،  
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همگگین سگگت و بگگه  ا  بینی و رهیافگگت علمگگیهم فاقد جهانهنوز    ،آموزش و پژوهش  یپیشرفت در حوزه 
نیگگاز ناشگگی از یاز به علم ندارد. هنوز بر ما مشخصًا روشن نیست ایگگن عگگدم احسگگاس  احساس ن  ،دلیل

ست یا اصگگواًل ضگگرورت انجگگام پگگژوهش بگگرای ا  ها های خود آن سازمانفرایندین و  جه یا قوانکمبود بود
شگگوندگان هصاحبهرحال، از نظگگر مشود. بگگهها و جامعه دیده نمیپیشبرد امور یا حل مسائل در سازمان

ای هکه اصگگواًل علگگم را پدیگگد  ،ستا  ها بیشتر ناشی از فرهنگ جامعه و سازمان  این مشکل در تعاملما،  
 انگارند.کردن برای آن و کمک گرفتن از آن را بیهوده می دانند و هزینهی و انتزاعی مینتزفا 

 ، در بگگرانشگاه )شاید کمتر(جامعه را، شامل دانشگاه و بیرون از د  ینحوی همهمشکل کالن باال به
ی اجتمگگاع  یهود دارد که فقگگط در زمینگگ رسد مشکالت ساختاری دیگری وجگرفته است. اما به نظر می

شود. پاسخگویان ما از جمله به »مشکالت ساختاری بیرونی، فقدان صنایع پیشگگرفته، تر دیده میبزرگ 
تناسگگب »ع اسگگتان ران، سطح فعلی صناینظ اند. از نظر این صاحبصنایع کوچک و قدیمی« اشاره کرده

عت اسگگتان چنگگان »مسائل صن استادان،بیان یکی از   با سطح علم موجود در دانشگاه ندارد. به  «چندانی
از نظر مگگدیران ارشگگد   ،البته  ،این مشکل  «.علمی نداردتئاعضای هی  یساده است که نیازی به مداخله

 اند.  ه آن اشاره داشتهشوندگان بر مصاحبهحال بیشتهردانشگاه، مشکل حادی نیست، اما به
ون از دانشگگگاه )جامعگگه و  تی با بیگگر تعامال   ، ذشته )تا امروز( برده، در گ با وجود مشکالت ساختاری نام 

بگگا بیگگرون    ، بر اساس مأموریت اداری یا عالئگگق شخصگگی  ، صنعت( وجود داشته و افرادی از درون دانشگاه 
مشگگکالتی وجگگود   ، که تعامل همه آغاز شده اسگگت در مجموع، در جایی اند. ارتباط گرفته و در تعامل بوده 

اول، بگگه نظگگر   ی عگگامالت اسگگت. در وهلگگه بگگودن ایگگن ت مشکالت بیانگر نامناسب  داشته است. کلیت این  
تمایل چندانی به ایجاد ارتباط ندارند. این عدم اعتماد به نظگگر   « عدم اعتماد » دلیل رسد طرفین ارتباط به می 
گیری  بعگگد، گگگویی در هنگگگام شگگکل   ی ود داشته باشد. امگگا در مرحلگگه نزد طرف بیرونی وج   رسد بیشتر می 

علمی  ت ئگگ نگرفتگگه اسگگت. بگگرای مثگگال، اعضگگای هی شکل    « نیت سن همراه با ُح تعامل مثبت و  » تباطات،  ار 
هگگا  بگگه آن  « کنند، اما بازخوردی ها را دریافت می های پیشنهادی آن پروپوزال   های بیرونی سازمان » معتقدند  

منگگدان همگگان  هگگا از سگگوی کار شود که همان پروپوزال ردی، با گذشت زمان مشخص می رسد. در موا نمی 
شگگأن  » ند که در تعامگگل بگگا بیگگرون، ا استادان بر آن شده است؛ یا برخی    بدل   « قیقاتی ای تح روژه سازمان به پ 

راتیگگک  های بوروک فراینگگد در    رجوع ها نه در مقام اسگگتاد، بلکگگه در مقگگام اربگگاب شود و آن رعایت نمی  « ها آن 
داده  بگگه کسگگانی    فقگگط   صگگورت عگگادت یقگگاتی به های تحق که در بهترین حالت، پروژه یا این  ؛ شوند درگیر می 

ها بیشگگتر بگگر اسگگاس  پروژه   ، های بیرون دارند و در واقع بیشتری با سازمان  شخصی« ارتباطات » شود که می 
ها و  وابگگط میگگان سگگازمان بیگگانگر صگگوری بگگودن ر هایی از این دست  شوند. نمونه روابط تخصیص داده می 

 ( . روا  دارد در کل جامعه   ، ی، البته دانشگاه است. )این صورت از روابط اجتماع 
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هگگا عنوان سگگازمان بگگا آنبیانگر مشکالتی هستند که دانشگاه بگگه  های موجود در سطح میانییبآس
از   ،عبارت دیگگگربا بیرون است. به  اندک و شکننده  یرابطهعبارت از  مسئله    ،درگیر است. در سطح اول

م اسگگت و و نخبگگگان کگگ ها، مگگردم یعنگگی سگگازمان ،«حجم مراودات دانشگاهیان با بیرون»ی،  لحاظ کّم 
اره میگگان برخگگی همو ،همهاینکرد. با  یاددانشگاه معطوف به جامعه یا نسل سوم   ازچنان نیست که بتوان  

 فردبنیان بگگوده و نهادینگگه نشگگده  بطاست، اما این رواعلمی با جامعه رابطه وجود داشته  تئاز اعضای هی
از اسگگتاد   «باالسگگری »عنوان  ن را بگگهآ  یبودجه  پایان هر پروژه سهمی ازدانشگاه در    ،است. در این موارد

صورتی که آن فرد به هر دلیل از دانشگگگاه بگگرود  شود. در کل، درجا ختم میطلب کرده و رابطه به همین
 د، تعامل با بیرون نیز تعطیل خواهد شد.  تحقیقاتی نباش یژهیا مایل به گرفتن پرو

شگگوندگان و تجگگارب  های مصاحبه به گفته   ت. با توجه رتباط صوری با بیرون اس ها ا یکی دیگر از آسیب 
های  دانشگگگاه بگگرای شگگرکت در جلسگگات در سگگازمان » هایی کگگه تیم پژوهشی، در موارد بسیاری، نماینگگده 

کنگگد، در آن جلسگگات فقگگط حضگگوری  ...( تعیین می  ارشاد و ری تا فرمانداری و مختلف استان )از استاندا 
ها دارند و نه در تعمیق روابگگط دانشگگگاه  گیری ر بهبود تصمیم ندانی نه د دارند و تأثیر چ   « یفاتی آماری و تشر 

ها بگگه نهگگاد علگگم و  بیشگگتر بگگه رویکگگرد تشگگریفاتی و غیرعلمگگی خگگود سگگازمان   ، با بیرون. این مشکل، البته 
نگگد  نحگگوه و فرای دانشگاه در  ی زیرا در مواردی که نماینده  ؛ دانشگاه  ی گردد و نه به نماینده نمایندگان آن برمی 

و    « جلسات دعگگوت نکگگرده » او را به آن    ، چون و مداخله کرده است، برای دفعات بعد ها چندو یری گ تصمیم 
  « چنگگدانی  اهمیگگت » در مگگواردی،  ، اند. اما این نکته هم حائز اهمیت است که خگگود دانشگگگاه کنار گذاشته 

گر در ایگگن  لگگه ادی و مداخ انتقگگ   ی از حضور نماینده برای این نوع حضورها در مراکز اداری قائل نیست و نیز  
کنگگد.  نهگگایی از او و مگگداخالت منطقگگی او حمایگگت نمی   ی کنگگد یگگا در مرحلگگه جلسگگات یگگا اسگگتقبال نمی 

فین، در دور باطل تشریفاتی بگگودن  طر  ی انگارانه سهل  دلیل تمایالت ترتیب، تعامالتی از این دست، به بدین 
بیگگرون هگگم در همگگین زمینگگه قابگگل  تعامگگل بگگا    است. مشکل دستوری بگگودن   افتاده و کارکرد چندانی نداشته 

بخشگگنامه  » علمی با جامعه را بگگا ت ئ ند که دانشگاه تعامل اعضای هی ا شوندگان بر آن تحلیل است. مصاحبه 
سگگت کگگه در بخگگش  ا  غیرمشگگورتی  ی یانگر همگگان روحیگگه ش ببرد. این نکته ب خواهد پی می   « و دستورالعمل 

رسد دانشگگگاه، تگگا  کردیم. از سوی دیگر، به نظر می آن اشاره  و نیز تعامالت درونی به ناشی مدیریت  آسیب 
بگگه روابگگط بگگا بیگگرون   « میل و احساس نیاز چنگگدانی » سوی جامعه، پیش از دستورالعمل حرکت دانشگاه به 

های پیشگگین اسگگت و هگگم بیگگانگر دسگگتوری بگگودن  هم تحلیلگر آسگگیب رده است. این نکته  ک احساس نمی 
جامعگگه و صگگنعت(،   ا نگگام بگگ ارتباط با صنعت ) اینک  ی نامه ین ئ از آ مدتًا بعد زیرا ع  ؛ تعامل با بیرون موضوع 

بگگا   نگگام »دفتگگر ارتبگگاط ه ویژه در چگگارچوب بخشگگی بگگ کردن آن، به  برای گسترش این روابط و نهادینه   تالش 
 ست، شدت گرفته و هدفمند شده است. که در حال رشد ا جامعه و صنعت«  
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سازوکارهای عرضگگه و »اید از منطق بازار، یعنی  دانشگاه ب  معتقدند  سازی دانشگاهیطرفداران تجار
تبعیت کند. بگگه نظگگر ایگگن گگگروه، اگگگر دانشگگگاه بگگا جامعگگه ارتبگگاط ارگانیگگک و   ،«تقاضا و هزینه و فایده

سگگت کگگه جامعگگه کگگاالیی نی  کنگگده کاالیی که دانشگاه عرضه میت کبه این دلیل اس  ،ردسامانمندی ندا
دارانه تا حگگدی کاماًل سرمایه یخود و یا در جامعه  یبسته  ییرهمنطق در داچه این  ان آن باشد. اگرخواه

جگگدی   مهگگم و  یای که تقریبًا هیچ عرصهرسد توسل مطلق به آن در جامعهکند، اما به نظر میعمل می
ها سگگازمان یهمه ، اندکی دشوار است. گذشته از مشکالت بیرون از دانشگاه،«د نداردغیردولتی وجو»

 ،دولتی هستند و سخن گفتن از سازوکار عرضه و تقاضا دشوار اسگگت. همچنگگین رونییع اصلی بیو صنا 
تصادی اسگگت. در های با منطق کاماًل اقگیری خود یکی از موانع اجرای سیاستتمرکزگرایی در تصمیم

تگگوان شود، نمیتعیین می  «تیمتمرکز و دول »صورت  های آن بهها و برنامهسیاست  یگاهی که همهدانش
 که تن دادن به این منطقضمن این  ؛دانشگاه شود  یر داشت منطق بازار حاکم شود و موتور محرکهانتظا 

سگگازگاری   فرهنگگگی حگگاکم چنگگدان  در نهایت پیامدهایی دارد که با نظام اجتماعی و گفتمان سیاسگگی و
ست و ا  رتی تحمیلیم گفته شود که این ضروهاگر    (.خواهیم پرداخت  تزبه این    ،ندارد )در بخش آینده

گاهانگگه و همگگراه  این صورت باید گفت که این انتخابدانشگاه الجرم باید بدان تن بدهد، در   انتخابی آ
اورد عجیبگگی نیسگگت. ه مشگگکالت اسگگت و دسگگتدادن ب  نوعی تنگذاری بلندمدت نیست و بهبا سیاست

ی رسیدن و انطبگگاق ت الزم برادهای آن و انجام اصالحا عالوه، در این صورت، ناگزیر از پذیرش پیامبه
با آن اوضاع جدید هسگگتیم. ایگگن اصگگالحات، هگگم در جامعگگه و هگگم در خگگود دانشگگگاه، حتمگگًا بسگگیار 

 مل آن را داشته باشد.و سیاسی تح  اجتماعیچیزی که بعید است نظام    ؛ساختاری و کلی خواهد بود
 ،ایگگن موضگگوع  لمللگگی اسگگت.اامالت و ارتباطات بینتع  های تعامالت با بیرونیگر از بخشیکی د

مگگدیریت در   یها که دارای تجربگگهشوندگان نبوده و فقط چند تن از آنالبته، چندان مورد توجه مصاحبه
هایی انجگگام های اخیر فعالیتسال، طرح شده است. در  المللی بودندروابط بین  یاین بخش یا دغدغه

در دانشگگگاه رازی بگگه  ،«راقاز کشگگور عگگ  ویژه جوی غیرایرانگگی، بگگهعگگدادی دانشگگ ت»از جمله    ،شده است
های بیرون ها در فصل دوم وجود دارد(، ارتباطاتی با دانشگاهاند )آمار تفصیلی آنتحصیل مشغول شده

جگگدی »  الملل دانشگاهنشگاه به امور بینه کلی داعلمی، نگا تئضای هیاعگرفته شده است، اما از نظر  
الملگگل و در وابگگط بیناز این تمایلی برای گسگگترش ر  انشگاه بیشها معتقدند دنیست. آن  «نگرانهو آینده

صگگورت ابگگزاری و الملگگل بهها، با امور بینالمللی دانشگاه ندارد. به نظر آنکردن وجه بین  واقع برجسته
آمگگار روابگگط  بگگردن پی باال»نگر است و بیشتر در یهای اخیر کّم شود. سیاستمیبرخورد  گرایانه  یلتقل
ق بخشیدن به روابط. )مثاًل انتخاب استادی مشاور در جایی ناشناخته، از لحاظ است تا عم  «المللبین

دانشگگگاه بایگگد  یاسگگتادان، همگگهاز نظر این  (.جدی دیگر است  یتراز یک پدیدههم  ویک عدد    ،آماری
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د. هگگای مطگگرح و معتبگگر فرسگگتا ه جا خگگار  و آن هگگم بگگ به  »باید دانشجوی بیشتری را    ؛المللی باشدنبی
فقط برای تحصیل و کگگار، بلکگگه حتگگی صگگرفًا بگگرای آشگگنایی بگگا جهگگان و می را باید فرستاد، نهعلتئهی

 ،للگگیالمدسگگتاوردهای بینالملگگل و بین یرسگگد دانشگگگاه رازی در حگگوزه بگگه نظگگر می  «.ای دیگرجامعه
 یپاشگگنهمعتقدنگگد: »هگگا  المللگگی نگگدارد. آننبی  یالمللی با اندیشهدر ایجاد استاد بین  «گذاریسرمایه»

گیرد برنگگده الملل است. باید دانشجو فرستاد و گرفت. کشوری که بورس میآشیل دانشگاه در امور بین
یی جایی لوکس و فانتزیگگه. ین حوزه نداریم. گونظر در امغفوله است. صاحب  یالملل حوزه بین  .است

ین اوصاف، باید یگگادآوری ا یبا همه «.جا که ساکت بشهن آنکنه را میفرستیا هر کسی که سروصدا می
الملل هم بازتاب روابط کلی کشور با بیرون است و به تناسب آن تغییگگر کرد که در سطح کلی، امور بین

 ح مختلف بسیار کم بوده است.این تعامالت در سطوامکان   ،های اخیرکند. در سالمی
های ، سگگهم آسگگیبعت و جامعگگهارتبگگاط بگگا صگگن  یر زمینگگهدهد کگگه دفهرست کوتاه باال نشان می

کم علمی در تعامالت اندک با جامعه، دسگگتتئهای علمی و شخصیتی اعضای هییژگیبرخاسته از و
 ،ر مگگدیران ارشگگد دانشگگگاهن شمار اندک، از نظگگ ناچیز است. اما جالب آن است که ای  ،یتاز لحاظ کّم 

 علمی اولگگین عگگاملیتئگگ اعضای هییگر، خودداری و انفعال  دعبارت  بسیار جدی و تأثیرگذار است. به
ایگگن  یمشخصی درباره  یبندند. ما هنوز مطالعهتعامالت نقش می یست که در ههن مدیران در زمینها

گگگاه مگگدیران و وزن ایگگن عامگگل را تگگا ن  در دست نداریمعلمی  تئهی  ههنیت یا شخصیت در نزد اعضای
ایگگن عوامگگل ههنیتگگی   عی شگگدمگگدتگگوان  میشگگوندگان،  سگگایر مصاحبه  هایاما با توجه به گفته  .بسنجیم

 یتجربگگه  ،علمی نقش مهمی در ضعف تعامالت دانشگاه با بیرون ندارد. از سوی دیگگگرتئاعضای هی
صورت شخصی ارتباط دارنگگد، امعه بهها و جی با سازمانعلمی زیادتئدهد که اعضای هیما نشان می

این حالت شاید بگگه   .کننداقدام نمی  یاز پژوهشیاه برای تعلق گرفتن امتاما حتی برای ثبت آن در دانشگ
موفقی برای این تعگگامالت تعریگگف نشگگده اسگگت. در سگگوی دیگگگر،  این دلیل باشد که سازوکار تشویقِی 

هگگر  یعبارتی سرچشگگمهآغگگاز و بگگه یشخصیتی نقطه گفت که این ویژگی ننگاه مدیراتوان موافق با می
ارنگگد، در اصطالح خودجوش به ایجاد تعامگگل ندبه  که تمایلی  ون و بیرون است. افرادینوع ارتباط با در

ویژه با توجه بگگه ها را وادار به عمل کرد. این استدالل، بهتوان آننامه هم نمیینئنهایت با توسل به زور آ
ه، هگگای پیشگگین بگگه آن اشگگاره شگگدکگگه در بخش ،علمی«تئال جمعی اعضای هیگی »رخوت و انفعویژ
 علمیتئگگ هی ،وقتی سخن از دانشگاه است  ،حالهری نگریسته شود. بهجدیت بیشترتواند با تأمل و  می

 شود.آن قلمداد می ینیروی اصلی و موتور محرکه
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 دانشگاه یآیندهنتیجه: . 5
رسد های آموزش عالی داشته است. به نظر میحوزه   یش را در همهترین نقت کالن مهمتا امروز سیاس

ا انجگگام اصگگالحات کلگگی، همگگین وضگگعیت ادامگگه داشگگته باشگگد. تغییر یگگ دمنده نیز، در صورت عگگ در آی
 یمطلگگوبی از آینگگده  ..( تصگگویر.  و  اسگگتقالل، منگگابع مگگالی متمرکگگز،عدماین وضگگعیت )  هایدردنمون

 ایاندازی جگگدی و گسگگتردهمنگگد پوسگگتدانشگاه و نظام آموزش عالی نیاز  شاید  کنند.ائه نمیدانشگاه ار
بگگه شگگرط   ،های جدیگگددلیل اوضاع متغیگگر اجتمگگاعی و نیگگز نسگگلنده، بهزده سال آیست که در ده یا پانا

یکگگی از  صگگورت بگیگگرد. ،ویژه آمگگوزش عگگالیها در رویکرد خود به نظام آموزشی، بهنظر دولتتجدید
اعی و رو شگگود، تغییگگر اوضگگاع اجتمگگ هدانشگاه با تحوالتی روبگگ   یشود آیندهمی  هایی که باعثضرورت

تنهایی های آموزش عگگالی را بگگهخواهد هزینهتواند و نه میدولت دیگر نه میاز یک سو   اقتصادی است.
ری ها در بسگگیا دانشگاههای جامعه، استقبال مردم از  و از سوی دیگر با تغییر نیازها و اولویت  ،تقبل کند

موزش عگگالی اپیدمی نظام آ الی«های دولتی( روند کاهشی دارد و »صندلی خها )حتی در دانشگاهرشته
»دانشگگگاه نسگگل سگگوم و  یست که نظام آموزش عگگالی )و نیگگز دانشگگگاه رازی( بگگه ایگگدها  روایناست. از

سگگازی، د تجاریهایی ماننگگ بگگا ایگگده نوعیبگگه آموزش عالی یاست. در واقع، آینده چهارم« متوسل شده
ز از یکگگی از ده و هگگر روعت و جامعه گگگره خگگورکارآفرینی، منطق بازار )عرضه و تقاضا( و تعامل با صن

 شود.عناوین در سایت دانشگاه و وزارتخانه دیده می
 یهایگگد ،طور کلگگیگردد. بهبه طرفداران آن برمی نخست یدر باب این تغییر رویکرد دانشگاه، نکته

ن ترتیگگب بگگه اعضگگای ه همگگیبگگ نیز    ها ها و دانشگاهمه به دانشگاهنا ینئصورت آه بهخانزارت تغییر نسل را و
 کماه در نهایگگت بگگا مقاومگگت یگگا دسگگتاستادان دانشگگگ. این نوع تعامل با  بالغ کرده استا  علمیتئیه

سگگازی از خگگود نشگگان تجاری یشگگوندگان مگگا در بحگگث از ایگگدهشود کگگه مصاحبهرو میهای روببدبینی
 ینیگگز نحگگوه   ن به ایگگن اسگگتدالل ومحتوای این ایده مطرح نیست، بلکه فرایند رسید  ،جا اند. در اینداده

موافگگق و مخگگالف )بگگا تعگگداد بیشگگتر( اجرای آن مطرح است. به همین دلیل است کگگه مگگا بگگا دو طیگگف 
ری و فراینگگد گیتصگگمیم ییل نحگگوه دلسگگازی صگگرفًا بگگهتجاری  یایگگدهبا  حال، مخالفت  اینبا   یم.امواجه

رسانی اطالعمیت و نیز  اه  یقدند در زمینهها معت. آنوجود داردجدی    یهایاستدالل  ؛اجرای آن نیست
این رویکرد جدید بزرگنمایی شده و سروصدایی غیرضروری ایجاد شده است. بگگرای بررسگگی   یدرباره 

ها ارائه بندی دانشگاهتبههای جدید رآن شاخصبد نیست به جدول زیر توجه کنیم که در    ،این استدالل
ها تعیگگین ا در ایگگن شگگاخصهگگ آن  یتبگگهها بر اساس رنشگاهدا  یبودجه  ،های آیندهشده است و در سال

 خواهد شد.
 



 

 فصلنامه مطالعات دانشگاه

118 
 1  شماره    ، 1    دوره 

 1401پاییز  
 1پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1399) ها و مؤسسات آموزش عالیبندی ملی دانشگاههای رتبهشاخص. 3دول ج

 وزن )از صد(  ها شاخص ردیف 
 30 آموزش  1
 25 هش پژو  2
 20 نوآوریفناوری و  3
 10 سازی المللیبین 4
 10 اثرگذاری اقتصادی 5
 5 تسهیالت  اجتماعی، زیرساخت وخدمات  6

 ( 1399) ( ISCمنبع: پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )

 
نخسگگت، سگگهم اثرگگگذاری   .سگگازددر این جدول نکات مهمی هست که نقد مخالفان را موجگگه می

 این سهم در حالی  درصد است.15و تسهیالت در مجموع    اجتماعی و زیرساخت  اقتصادی و خدمات
بیشترین تالش خگگود و بیشگگترین  ،ک یا دو سال اخیری رازی(، در ا )از جمله دانشگاههست که دانشگاها

متمرکگگز   1سهم بازنمایی خود را بر میاحث مربوط بگگه کگگارآفرینی و مسگگئولیت اجتمگگاعی و زیرسگگاخت
های اصلی، یعنی آمگگوزش و کماکان باید بیشترین تمرکز را در حوزه ظایف اصلی دانشگاه  و  اما .  اندکرده
های پیش تغییگگر کگگرده و در صگگدر موزش است که نسبت به سالآ  جایگاه  دوم  یرد. نکتهابگذ  ،شپژوه

محگگور تواند باعگگث تغییگگر در رویکگگرد عمگگدتًا پژوهشگیری میدرصد(. این جهت30رار گرفته است )ق
 ،دانشگگگاهیصگگورت درونبهگگگگ  تواننگگد  و میگگگگ  ها بهتر اسگگت  دانشگاه  ،شود. بر همین اساس  دانشگاه

سگگت ا د. این نکته در راستای نقد دیگری آموزش تعریف و اجرا کنن ترای رشد بیشعیارهایی تشویقی برم
ی ها صگگورت مطلگگوب بگگه رسگگالتها معتقدند دانشگاه هنوز بهاند. آنشوندگان مطرح کردهکه مصاحبه

. زود اسگگتها هنوز  موزش و پژوهش( وفا نکرده و سخن گفتن از گذار از این رسالتنسل اول و دوم )آ
کگگه ضگگمن این ؛ای جهان گذار یا تغییر بدین شکل ضربتی انجام نشگگده اسگگتجدر هیچ ،گراز سوی دی

 گذاری بدین معنا در کار نیست.
 ،یافتههای توسگگعهرهای کشودر دانشگاهگوییم گذاری در کار نیست، بدان معنا نیست که  وقتی می

ای و نامگگهینئآت صگگورولی بهتی هستند، هرگز تحگگ سوی چنین تحوالکه در عمل الگوی ما برای رفتن به
ای ارگانیگگک و درونگگی جامعگگه بگگوده هگگا تجربگگهدانشگاه بگگرای آن  یتجربه  ؛دستوری شکل نگرفته است

این تجربه را ساختارمند سگگاخته و بگگه  در دو سه قرن اخیر،دانشگاه داشته و    یها تجربهها قرناست. آن
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

 90 دهگه در ،... و بودجگه کگالن کالتمش رغمبه سبز، فضای و کالبدی فضای و زیرساخت یتوسعه  بخش  در  رازی  دانشگاه  .1
 ایگن  مطلگق  قگدر  تحلیگل،  ایگن  در  اسگت.  شگده  ارائه  هاآن  اطالعات  و  آمار  گزارش  فصول  در  که  ،است  کرده  عمل  موفق  نسبتبه

 «.داد  مانجا  کاری شدهمی  که  اندبوده  هاییحوزه تنها  شاید  ها»این  دانشگاه، رانمدی  قولبه تیح  نیست.  نظر  مورد اهتالش
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ک: استیونسگگن و .دانشگگگاه )ن  یدربگگاره «  ی »هومبولتها دا، با طرح ایدهاند. از همان ابتامروز رسانده
آموزش و پژوهش در دانشگاه وجود داشته و نسلی بگگه نگگام آموزشگگی و نسگگلی بگگه نگگام   ،(1396  ،دیگران

آن  یچگگه سگگابقهاگر ،کگگارآفرینی هگگم یر مورد نظریهه از آن گذر شود. دپژوهشی وجود نداشته است ک
 ظهور کگگرده  «علم کارآفرینی»نام    ای بهن دوره رشتهمیردد و در هگم قرن بیستم برمیدو  یصرفًا به نیمه

بلکگگه واقعیگگت   ،های غرب وجود نداشته استاست، اما این بدان معنا نیست که کارآفرینی در دانشگاه
جگگود عبارت دیگگگر، دانشگگگاه یگگا وانگگد. بگگههتئوریزه کرد  یش موجود بوده استچه را از پت که آناین اس

های چهار نسل مطرح امروز را در بطن خود داشته اسگگت. اگگگر چنگگین سالتر  یبوده همهنداشته یا اگر  
نی و یافتگی، رشد فناوری، رشد صنعت، خدمات اجتماعی، نهادهای مگگدبود، این سطح از توسعهنمی

 شد.  ل می... چگونه حاص
ودن بگگ   گر وارداتگگیبلکگگه بیگگان  عگگالی،زش  نظام آمگگو  یمعنای نادیده گرفتن سابقهبهنه  استدالل فوق  

توان گفت که این ویژگی ایجاد شده است. می  یواسطهبهکه  ست  ا  هاییتفاوتدانشگاه جدید و    یایده
ال »دانشگاه دئ؟ آیا اگر به ایرینی بسپاریمکارآف  هایبه ایده  را  نظام آموزش عالی  یآیا درست است همه

شده و رسالت آن انجگگام   فعش عالی مرتسیدیم، مشکالت آموزکارآفرین« یا »کارآفرینی دانشگاهی« ر
شده است. پاسخ منتقدان و حتی طرفداران این ایده بگگه احتمگگال بسگگیار منفگگی اسگگت. گذشگگته از ایگگن، 

گاهی در گر نخسگگت، اگگگر  .کندرا با پرسش مواجه میایش به این رویکرد تناقضاتی وجود دارد که خودآ
 ا داریگگم، چگگرا در سگگطح آمگگوزش عگگالیر  هگگا کگگردن آن  پیگگاده  یم و قصداقهای کارآفرینی موافما با ایده

تر، کاربردی داریم. از سوی دیگر و در سطحی گسگگتردهگ  برخوردی قهری و ناهمدالنه با دانشگاه علمی
عمومی بیش از هر چیز حول محور انباشگگت دانگگش در ظام آموزش و پرورش  زمانی که رویکرد اصلی ن

ر کلگگی مراکگگزی کگگه طوی، هنگگری و ... یگگا بگگهافنگگی و حرفگگهرخد و تعداد مراکز چآموزان میههن دانش
اچیز اسگگت، باشند، بسیار نگگ   ا این رویکرد اصلی آموزش )انباشت اطالعات( داشتهبرویکردی متفاوت  
هم نارواست و هگگم   برای به دوش کشیدن این بار سنگینلمی  عتئگاه و اعضای هیفشار آوردن بر دانش

 ناممکن. آن دشوار و تا حدی نیل به اهداف
مگگدت، دالیگگل قریگگب مدت و میانکم در کوتاهدست  ،اری و ناممکنی تحقق دانشگاه کارآفرینشود

هگگت از جامگگات سگگاختاری. الزفقگگدان نگگگر و یپگگژوهش کّم  پگگایین،کیفیت  آموزش با  :دیگری هم دارد
یاسگگی م سگفتمگگان اصگگلی نظگگا اجتماعی کالن دانشگگگاه و نیگگز    یساختاری، مشکالت موجود به زمینه

هگگای تربیگگت و ست که حول دالا  سیاسی و نظام آموزشی ما گفتمانی  نظام  محورِی   ردد. گفتمانگمیبر
ا گفتمگگان کگگارآفرینی رکگگه  حالیمحگگوری، سگگعادت و ... صگگورتبندی شگگده، در، اخالقپرورش انسگگان

 یت کگگه ایگگدهدلیگگل نیسگگ انگگد. بیهبندی کردآفرینی، اشتغال و ... ترکیبهای مهارت،کاربرد، ثروتدال
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کارآفرینی در بطن نظام لیبرالیستی ظهور کرده است. این تناقض گفتمانی، فارغ از خگگوب یگگا بگگد بگگودن 
ایگگن تنگگاقض بیگگانگر های آن اسگگت. ایگگده تحقق  ه، مشکلی جدی در را.های دانشگاه کارآفرین و ..ایده

در نهایگگت،  ،ردیکن تغییر روای یحتمااًل نتیجه. در این صورت، اشتابزده بودن این سیاست جدید است
ضگگا گرفتگگه لیبرالیسگگتی ن  ییال و دم و اشکم« خواهد شد. گفتمان کارآفرینی بر بستر جامعگگه»شیر بی

انتخگگاب مگگدیران  ییوه غیرمتمرکگگز اسگگت، شگگ  یگیری کگگالن جامعگگهنظگگام تصگگمیمدر آن کگگه  ،اسگگت
اسگگاس منطگگق ر  دانشگاه ب  تخاب و جذب نیروهایدمکراتیک، تخصیص منابع بر اساس منطق بازار، ان

کنگگد، بگگرای هگگر نگگوع خالقیگگت و ها تبعیگگت میعلم است، نظارت و ارزیابی از منطق درونگگی سگگازمان
بسگگیاری و اسگگت،  ابتگگدا معطگگوف بگگه آن و آمگگوزش و پگگرورش از  ،نوآوری هیچ محدودیتی وجود ندارد

 های دیگر.ویژگی
فرهنگگگ  ،مثگگال ایبگگر د دارد.نضگگمامی و واقعگگی وجگگوسگگوای نگگاهمخوانی گفتمگگانی، مشگگکالتی ا

مگگا وجگگود نگگدارد و نظگگام آموزشگگی پیشادانشگگگاهی و نظگگام تربیتگگی عمگگومی  یارآفرینی در جامعگگهکگگ 
شگاه و دانشجویان نیز یگگا فاقگگد خود اصحاب دان  ،تیببه همین تر  .ها و ...( به آن اهتمام ندارد)خانواده

لی  زمان شرایط کارآفرین شدن یک سا برای  ند یا گرایشی بدان ندارند.  اآن  وجود دارد که بگگا عنگگوان ِپتسگگِ
(PETSELشناخته می )فرهنگگگی، گ    ند از اوضاع »سیاسی، اقتصادی، فنگگی، اجتمگگاعیاشود و عبارت

شگگرط بگگگذرد تگگا عملگگی و اجرایگگی  ششاید از این ای بکارآفرینانه یمحیطی و قانونی«. هر ایدهزیست
شگگرط   شگگشها از این  درصد ایده  50  ،مانشاهکرن و استان  این رشته، در ایرا  نظرصاحب  یگفتهشود. به

 یاگر بخگگواهیم دربگگاره  ،طور مشخصبه شوند.ها عملیاتی میدرصد آن 15گذرند و در نهایت ده تا می
های کگگارآفرینی در دانشگگگاه زمینگگه  یی که یک سال پیش دربگگاره ان بگوییم، مطالعهدانشگاه رازی سخ

 7فقره مشکل بنیگگادین در مقابگگل    17برای دانشگاه رازی    (،1398وهان،  شر شده )رضایی و پژرازی منت
مگگورد   12برده،  مگگورد موانگگع و مشگگکالت نگگام  17از    ،قابلیت درونی و بیرونی هکر شده است. همچنین

 ستمی نظام دانشگاهی بوده است.سیجزو مشکالت درونها  آن
 ،پنداری علگگومیکسگگان  بگگا   و  گیگگردمیرا نادیده    ی مختلفها ماهیت رشته  مشی جدیدعالوه، خطبه

ماهوی امکان کگگاربردی صورت  ها بهکند. برخی رشتهها را فراهم میزدن به برخی رشته  ربهموجبات ض
دهگگد. هگگا را تغییگگر مییده، عمگگاًل ماهیگگت آنها به سوی این پدنشدن را ندارند و بردن آ  شدن و تجاری

های بگگا ماهیگگت اسگگتادان رشگگتهز  ا  شگگدن، برخگگی  سگگازی و کگگاربردیاریگفتمگگان تج  یدلیل هجمگگهبه
فلسگگفه و ...  ،تا الهیگگ  ،هایی ماننگگد ادبیگگاته رشگگتهشگگوند کگگ کم به این باور نزدیک میغیرکاربردی، کم

. در سگگوی دیگگگر، در علگگوم طبیعگگی، هگگم گفتمگگان ان بایگگد تعطیگگل شگگونددلیل ماهیت غیرپولسازشگگ به
رسگگد کگگه هایی به گگگوش میشکی، زمزمهپزهای غیرتهبال داوطلبان از رشسازی و هم عدم استقتجاری
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های دیگر هگگم ها )مانند ریاضی محض و ...( بهتر است محدود یا تعطیل شوند و در رشتهبرخی رشته
اگگگر نیگگاز و گگگگ    های کگگاربردی و مگگورد نیگگاز بگگازارهشآموزی و پژومهارت  سویآموزش را با سرعت به

سوق دهیم. این سگگرعت عمگگل حتگگی گگ    ح شدطرشکالت آن مکه پیشتر م  ،ه باشدتقاضایی وجود داشت
قول یکگگی از های درازمدت آن کگگم نخواهگگد بگگود. امگگا در همگگین ابتگگدا، بگگهاگر محقق هم بشود، آسیب

 کند.  ن و نه دانشمند« بدل میمحل تولید »تکنیسی  دانشگاه را به  ،استادان
نویسگگی و  هایتًا بگگه مقاله ن   آن   ی نتیجه ژوهش وجود داشت که  تمرکزی شدید بر پ   ، سال گذشته بیست  در 

از آن تمرکز شگگدید بگگر    دن برگردان   ز چرخش به نسل سوم و چهارم و روی امرو  . المللی انجامید رنکینگ بین 
هگگای مقگگدماتی و  را فراینگگد نیازسگگنجی و ارزیابی زیگگ  ؛ مانگگد تجربگگه می  بگگه همگگان  ، پژوهش، در کلیت خود 

  ی پگگیش دربگگاره  ی همان شکلی بوده که سگگه دهگگه ه و چهارم ب   های سوم ذار به نسل گ   ی گیری درباره تصمیم 
  ی تمرکگگز بگگر پگگژوهش رخ داده اسگگت. خگگود نحگگوه   ی پیش دربگگاره   ی ی آموزش عالی و دو دهه گسترش کّم 

ی جدید و به احتمال زیاد پشیمانی در ده یا پانزده سال آینگگده و  ها امع نبودن سیاست گیری بیانگر ج تصمیم 
 . رود پیش می آزمون و خطا    این سیاست هم با منطق .  ی دیگر است سو د الزام رفتن به ایجا 

چیز کس و همگگهکدام از موانع باال وجگگود نداشگگته باشگگد، قگگرار نیسگگت کگگه اواًل همگگهحتی اگر هیچ
رصد کل نیروهای دانشگگگاه اتفگگاق د  10تا    5»اگر موارد فوق برای    .ساز و نوآور شوندتکارآفرین و ثرو

در ایگگن کگگه همین سطح هم بگگرای آن وقگگت و هزینگگه کگگرد. دوم این درباید  ،اینبنابر «.ستا  کافی  دبیفت
ی اعضگگا کنند کگگه  نقش افراد بسیار مهم است. اما طرفداران این فرایند جدید گویی تصور می  ،تغییرات

ت کگگه سگگوای اما واقعیت ایگگن اسگگ   .1های الزم را برای این گذار دارندجویان آمادگیعلمی و دانشتئهی
شگگدت بگگه به جامعه، ایجاد تعامالت درونی و بیرونی، نگگوآوری و غیگگره به ودو تخصص، ورتحصیالت  

هگگای زنگگدگی، شخصیت و منش فردی عامالن اجتماعی )افراد( همبسگگته اسگگت. همچگگون سگگایر حوزه 
یک یگگا های طلبد و صرفًا با آموزش چند مهارت یا برگزاری کالس ای شخصی میکارآفرینی هم روحیه

تگگوان آن را نمی  ،علمیتئگگ های فرهنگی و ضگگمن خگگدمت بگگرای هیهیا کارگا ،  دانشجویان  دو ترمه برای
تادان و اسگگ های سگگطح فگگردی بگگین  یکی از آسگگیب  ،شوندگانکه طبق نظر مصاحبهویژه آنبه  ؛ایجاد کرد

د نگر دانشگگگاه بایگگ انساز و یکس»نگاه یکسان  ،یان فقدان انگیزه برای تغییر است. بنابراینحتی دانشجو
 «.دبگگرپیش نمی  هر کسی با هر شخصیتی و هر تخصصی الزامًا به یک شکل کارآفرینی را  د.تعدیل شو

گگگر رآفرین شگگود. حتگگی دیکگگا یکباره  بگگهدانشگگگاه    شگگودشگگود. نمیمرور ایجاد می»فرهنگ کارآفرینی به
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

 باشگد. کرده عمل مطلوب  صورتبه  رسدنمی  نظر   به  هم  علمیتئهی  جذب  یزمینه  در  دانشگاه  ساختاری،  مشکالت  بر عالوه   .1
 ماننگد کیفگی متغیرهگای سگایر  و کارمنگدی ندورا  در تحصگیل یادامگه تحصگیل، حلم دانشگاه پایین تراز و کیفیت نبودن،  بومی

 کیفیگت و یتکّم  تا شوند بررسی جداگانه پژوهشی در است بهتر  که هستند هاییمتغیر   ،...  و  انگیزش  نگرش،  فرهنگی،  یسرمایه
   ست.ا   هاویژگی همین  از  اشین عمدتاً   پژوهش  این خرد سطح  هایآسیب شود.  تحلیل علمیتئهی  اعضای فردی  یهاویژگی
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اد تعگگدبگگات اسگگت. در گذشگگته  ثچگگون جهگگان بسگگیار متغیگگر و بی  ،استراتژیک نوشت  یتوان برنامهنمی
واکنش احساسی و شتابزده به تغییرات اجتمگگاعی )ماننگگد خگگالی شگگدن   ا محدود و ساده بودند.«ره متغی

 .باشگگد ر چاهاز چاله و افتادن دها و...( و تغییر مسیرهای ناگهانی ممکن است درآمدن  صندلی دانشگاه
و  دن اسگگت«بگگو بعگگد از آن مولگگد »نخسگگتین رسگگالت دانشگگگاه تربیگگت شگگهروند وکگگه ایندر نهایگگت 

 کند.ای با شهروندان بهتر، بیشتر ظهور و رشد میجامعه  هایی مانند کارآفرینی از بطنژگیوی
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 منابع 

اجتمگگاعی و   یتگگأثیر سگگرمایه»  .(1394ی، پرویگگز )راد، رقیگگه و نویگگداردالن، محمدرضا؛ قنبری، سیروس؛ بهشگگتی
 یفصتتلنامه  .رازی کرمانشگگاه«  اهکنان دانشگگگموردی کار  یمطالعهپذیری اجتماعی بر تعهد سازمانی:  مسئولیت

 .109-132 :10، گیری و ارزشیابی آموزشیمطالعات اندازه 

  ی سگگاله های پنا نامگگه ش عالی در اجگگرای بر ساختار نظام آموز   شناسی آسیب »   . ( 1386اجتهادی، مصطفی و داودی، رسول ) 
 . 1-24: 15 ، علوم تربینی ر  و پژوهش د   دانش   «. ردهای مناسب راهب  ی منظور ارائه بخش آموزش عالی به  ی توسعه 

 «.ها و موانع فراروی دانشگاه رازی برای تبدیل به دانشگاه کارآفرینقابلیت» .(1398رضایی، بیژن و پژوهان، ایوب )
 .15-31(: 1)11، ت علم و فناوریسیاس یفصلنامه

ها و دانشگگگاه  ویهگگای فگگرارشتحلیگگل چال»  .(1397)  ابراهیم، عبگگدالرحیمنگگوهو    کگگوثری، توکگگلرضائیان، مجیگگد؛  
 .9-26 :(2)11، عالی ایراک انجمن آموزش  یفصلنامه. «انتفاعی ایرانغیرگ  عالی غیردولتی سسات آموزش ؤم 

جهگگاد کرمانشگگاه:    (.پگگروژه تحقیقگگاتی)  ک مرمانشتتاهنیافنگی در استتناعهتحلیل عوامل توستت   .(1393رنانی، محسن )
 کرمانشاه.دانشگاه و استانداری 

 .(1396) اولیگگا، محمدصگگالح و لطفگگی، محمدمهگگدی ؛زاد، محمگگدعلیضگگا؛ وحگگدتدردکوکی، محمزارع بنگگا
منابتتداری و   .«ها از منظگگر اسگگناد فرادسگگتی آمگگوزش عگگالی کشگگوربندی دانشگگگاههای رتبهنظام  شناسیآسیب»

 .52-87 (:1)20، رسانیاطالع

 یماهنامتته «.عگگالی زش در بخگگش آمگگوآمگگایش » .(1394مک )طاهری، قدرت؛ انصاری، محمدرضا و ضیائیان، ما
 .14-19  :481، برنامه

 «.موردی دانشگگگاه رازی ی: مطالعهعلمیتئهی وری پژوهشی اعضایتحلیل بهره» .(1386بیگی، امیرحسین )علی
 .125-154 :46، زی در آموزش عالیریپژوهش و برنامه یفصلنامه

 یرفگگت از آن در برنامگگههگگای برونراه  و  عگگالی ایگگران  اختاری نظام آمگگوزش مسائل س»  .(1382غفرانی، محمدباقر )
 .73-100: 41، پژوهش مجلس و یفصلنامه «.چهارم

 ان: نی.هادی جلیلی، تهر ی، ترجمهدرآمدی بر تحقیق میفی .(1387فلیک، اووه )

 (.طگگرح پژوهشگگی)  متتاعیاجنت    آمایش سرزمین اسناک مرمانشاه، بخش فرهنگتتی  یبرنامه  .(1396ل )کریمی، جلی
 انشگاه رازی و سازمان مدیریت.د کرمانشاه:

دگی محگگالت محگگروم سگگبک زنگگ   یمطالعه:  زندگی در چارک چهارم»  .(1399زاده، ساجده )کریمی، جلیل و واعظ
 .51-83: 52، یراکتحقیقات فرهنگی ا یفصلنامه، «شهر کرمانشاه

مگگورد ، دانشگگگاهیان اهلی از دیگگدگو کگگارکردی آمگگوزش عگگاهای ساختاری تحلیلی بر آسیب» .(1399کیخا، احمد )
 .42-63 :23، علمی آموزش علوم دریایی یفصلنامه «.مطاله: دانشگاه عالمه طباطبایی

هگگای  تگگأثیر مسگگائل و چالش »  . ( 1389جگگائی، سگگیدهادی ) رضا؛ قاضی طباطبائی، محمگگود و مر محسنی تبریزی، علی 
 . 79-102  : 5، عالی  یزی در آموزش ر ش و برنامه پژوه  ی فصلنامه .  « ی پذیری دانشگاه های علمی بر جامعه محیط 
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 (.طگگرح پژوهشگگی) 1404تتتا  1396راهبتتردی و عملیتتاتی دانشتتگاه رازی  یبرنامتته .(1396محمگگدنژاد، محمگگد )
 دانشگاه رازی.کرمانشاه: 

لی در بهبود گسترس تحصیالت تکمی شناسیآسیب» .(1395مرتضی و آداک، موسی )  ،مرادیشاه  ؛معروفی، یحیی
 آموزش عالی. یکنگره «.آموزش عالیکیفیت 

بررسی وضگگعیت رفتگگار شگگهروندی سگگازمانی کارکنگگان دانشگگگاه رازی »  .(1388نیا، عماد و صادقی، مهدی )ملکی
 مدیریت دانشگاه تهران. یی سازمانی، دانشکدهدیریت رفتار شهرونداولین کنفرانس ملی م  «.کرمانشاه

 مرکگگز . تهگگران:محور و متتارآفرینها در ایتتراکج جامعتتههگادانشتت  یندهآی (.1399) فناوری وزارت علوم، تحقیقات و

 کشور. علمی سیاست تحقیقات




