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 1مقصود فراستخواهدكتر 
كمي شدن و پولي شدن بدقواره،  انگارة آرماني  از تحصيل  :چكيده

گوهر علم ورزي و . ه است دانشگاهي در ايران را  مخدوش ساخت
پديده صندلي . درس وبحث  وشوق  اكتشاف ، بحث انگيز شده است

هاي خالي از نخستين آثار دوره اي پرابتالست كه در آن قرار است 
اين در حالي است . آموزش عالي تاوان رشد بي رويه خود را بدهد

هنوز خانواده ها فرزندان خود را به خارج ومنطقه  وگاهي كم 
خواند   مياگر دانشجو خوب درس . فرستند  ميتبارترين دانشگاه ها اع
آيد يا در صدد خالقيت است  همه   ميخواند، اگر براي مدرك   مييا ن

را  بايد در  اين ديد كه چه معنايي از دانشگاه واز بودن در دانشگاه 
پرسش تحقيق حاضر اين است  كه ادراك دانشجويان .در ذهن دارد

ايراني و آمدن به دانشگاه و درس خواندن در آن وفارغ از دانشگاه 
نويسنده . التحصيل شدن از آن چيست؟ تحقيق به روش كيفي است

با تحليل محتواي تجارب آموزشي خويش و با استفاده از ياداشتهاي 
حرفه اي و نيز  از طريق تفسير پديدارشناختي گفتگوهايش با  

براي فهم پديدارشناختي همكاران علمي و دانشجويانش، چارچوبي 
واحد معنايي از  291. كيفيت ادراك شدة دانشجو فراهم آورده است

خاطرات روزانه حرفه اي، گفتگو با (سه نوع يادداشت ثبت شده 
به عنوان چارچوب )  همكاران هيأت علمي، گفتگو با دانشجويان

رمورد  1393تا    1383نمونه هدفمند انتخاب شده از بازة زماني 
كيفيت تحصيالت دانشگاهي . پديدارشناسانه واقع شده است تأمل

تابعي از شبكة تودرتويي از  معاني در تجربه هاي واقعا زيستة 
كيفيت برنامه درسي وآموزشي چگونه است ؟؟ اين . دانشجويي است

منوط به آن است كه دانشجو به تحصيل دانشگاهي چه معنايي 
عي هاي ذهني از آدمها، دهد؟ معنايي كه در شبكه اي از تدا  مي

خدمات،كاركردهاي تأمين نياز، برنامه ها وبيانيه ها، عملكردها، فر 
صتها، امكانات وزير ساختها، زيبايي ها، نمادها ، انتظارات، آوازه ها  

  .گيرد   ميورخداده ها شكل 
تحصيالت دانشگاهي، كيفيت، دانشجو، برنامه هاي  :كلمات كليدي

عاني، تجربة زيست دانشجويي، درسي، شبكه م آموزشي و
  پديدارشناسي 
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Abstract:Overcoming quantity and money on 
higher education in Iran has weakened the 
utopic perception of academic studies. The 
essence of learning and teaching science , 
discussion in the classroom  and the excitement 
of discovery has been problematic. Empty seats 
are the result of irregular growth in our higher 
education. Still ,some parents take their children 
out of the country and region, and sometimes 
they send  them not to so accreditated  
universities .The quality of a student 's 
education depends on the perception of 
university  that  s/he has  in her or his mind. 
Research question in this study is about the 
students ' perceptions of the quality of 
university and higher education. The research 
was conducted using qualitative methods. The 
author has attempted to analyze the content of  
:1. records of his professional  notes, 2. 
conversations with colleagues and 3. 
conversations with students. Phenomenological 
framework for understanding students' 
perceived quality is obtained . The purposive  
sample consisted of 291 semantic units of   
three groups  of Evidence related to 1383 to 
1393 are has been selected. The quality of 
education is dependent on the meaning  
network, that the students experiences have 
formed it about people , services, functions that 
providing  the needs , plans and manifests , 
performances ,opportunities, facilities and 
infrastructures, aesthetics, symbols , 
expectations, reputation and events.  
Keywords: Higher Education, Quality, student, 
programs and courses, semantic network, 
student lived experience, Phenomenology 
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  مقدمه
با سيطرة كميت و انبوهگي بر آموزش عالي ايران، درك يوتوپيك از تحصيل دانشگاهي روز 

هرجا وهر وقت كه كالس هاي دانشگاهي خالي از روح علم ورزي وتنش . رود  ميبه روز به محاق 
آموختن وهمهمة نقد و مباحثه وشوق  اكتشاف شدند بايد دانست كه كيفيت برنامه درسي رخت 

دولت به دانشگاهها و مؤسسات )چهارم وپنجم(در طي دو برنامه توسعه پنجساله . است بربسته
آموزش عالي دولتي اجازه داد كه دانشجوي مازاد بر سهميه آموزش رايگان  بگيرند و  هزينه هاي 

كارآنها اكنون به جايي رسيده است كه طبق يك برآورد . تحصيلي آن را از دانشجويان بستانند
نفر دانشجو در  4,684,926از ). 1389روشن، (گيرند  ميظرفيت واقعي خود دانشجو  برابر 2,6

ايران، حدود يك ونيم  ميليون در آزاد اسالمي، نزديك به نيم  ميليون در غير انتفاعي ها، متجاوز 
از يك ميليون در واحدهاي پيام نور هستند  وبا احتساب  حدود نيم ميليون ديگر در علمي 

نفر براي تحصيل  3,930,083در واقع ...وفني حرفه اي ونيز شبانه ها وپرديس ها و كاربردي ها
اين . گيرد  ميدرصد جمعيت دانشجويي را دربر  84دهند كه   ميخود به انحاي مختلف شهريه 

. فقط بخش قابل مشاهدة كوه يخ پولي شدن بي قوارة آموزش عالي ايران است
  ).1393فراستخواه،(

كنند كه از يك نوع بازار مكاره بناگزير   ميد غالبا نقش مشترياني پيدا دانشجويان دارن
گاهي  از طرز در كالس نشستن بخشي از اين . خواهند مدركي كاال شده فراهم بياورند   مي

دانشجويان  وبه استاد نگريستن  شان وبه درس گوش دادن ورفتارهاي كالسي و فعاليت 
ورقه نوشتن وانواع دلمشغولي ها در حين تحصيالتشان تحصيلي ورفت وآمد شان به پرديس و

 .توان دريافت كه ديگر اينان  آن دانشجويان آرماني سابق نيستند  مي
و طبق  1384و 1383از سوي ديگر  تقاضاي اجتماعي انبوه به آموزش عالي ايران از سالهاي 

ي،وحيدي وغفراني، ؛ طائ1382؛ طائي، 1383قارون،(پيش بيني هاي طرح نيازسنجي در مؤسسه 
مخصوصا كه تغييرات جمعيتي معناداري در . روبه اشباع گذاشته ودر حال كاهش است) 1382

آن جمعيت متقاضي پشت ديوار دانشگاه ها از . رود  ميدهد و متوسط سن باال   ميايران روي 
ن ، در طي سالهاي گذشته سال به سال به سمت يك ميليو83حدود يك ونيم ميليون نفر سال 

  .رسيده است 1392نفر در  1086000تا به  1383نفر در  1404000نفر نزديك شده است واز  
تقاضاي باالي اجتماعي به وسوسة ايجاد مؤسسه آموزش عالي تحت  70طي سالهاي دهه  

، در يك  80نفر اوايل دهه  80-70زد به طوري كه تعداد آنها از   ميعنوان غير انتفاعي دامن 
افزايش يافت، مؤسساتي كه حدود نيم ميليون  90مؤسسه در اوايل دهه  300ازدهه،  به بيش 

هيأت  3000دهند وبا احتساب كمتر از   مينفر دانشجو را گاهي در ساختمانهاي مسكوني جاي 
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اكنون اما اين مؤسسات با . نيز باالتر است 160علمي تمام وقت،  شاخص دانشجو به استادشان 
ي در دوره هاي كارشناسي ارشد، بازارشان  روبه كساد گذاشته و آنها كاهش تقاضاي اجتماعي حت

پروژة مشاركت بخش غير دولتي در آموزش . كه ضعيف ترند ممكن است اعالم انحالل بكنند
عالي ايران به جاي آنكه طبق قاعده به تنوع، استقالل، پويايي، رقابت وكيفيت بينجامد، قدري هم 

توان آن دانست كه سياستها   ميعلت اين امر را . ر كرده استكيفيت نداشتة ما را مخدوش ت
شود بخش غيردولتي نيرومند   ميوساختارهاي موجود و زمينه هاي تاريخي وفرهنگي مانع از آن 

ومستقل و مولّد ايران فرصت  تكوين وتوسعه الزم براي مشاركت نوآورانه و كيفي در آموزش 
  .عالي پيدا بكند

تعداد داوطلبان كنكور و پذيرش . شود  ميي خالي در دانشگاه صحبت امروز از صندلي ها 
حتي خانواده هايي فرزندان خود را به جاي . دانشگاهي سال به سال در حال كاسته شدن است

دانشگاه هاي ايران به خارج ومنطقه  وگاهي كم اعتبارترين دانشگاه ها مثال در مالزي و امارات 
شود بيشتر براي   ميآيند گفته   ميآنها نيز كه به دانشگاه . كنند  مي متحده و هند ومانند آن راهي

  . اخذ مدرك است
براي افت تحصيلي در كالس هاي درس همچون مشكالت جدي كيفيت در آموزش عالي 

نويسنده طي سه دهه تجربة تدريس در دانشگاه ها اين روند را . انبوه ايران شواهد اندكي نيست
مراودات نويسنده با دانشجويان زياد است . كند  ميه ترم تجربه كرده است وبه رأي العين وترم ب

ودر كالس وبيرون از كالس ودر كار راهنمايي يا مشاوره براي پايان نامه هاي دانشجويان ونيز 
روابط دوستانه زيادي با آنها از طريق پاسخگويي به سؤاالت علمي وگاهي فكري، اجتماعي 

اين تجربه  ونيز مذاكرات روز مره طي سال هاي متمادي با . ست وخانوادگي شان داشته ا
همكاران دانشگاهي ومخصوصا دودهه تحقيق دربارة آموزش عالي كشور  مجموعا دست به دست 
هم داده است و پرسش مطالعه حاضر را در ذهن پيشنهاد دهنده به وجود آورده است وآن 

دانشگاه ايراني و آمدن به دانشگاه و درس پرسش اين است  كه راستي ادراك دانشجويان از 
خواندن در آن وفارغ التحصيل شدن از آن چيست؟خيلي از مسائل كيفيت دانشگاه ايراني و 

 .كيفيت تحصيالت دانشگاهي وكيفيت زندگي دانشجويي را بايد از اين طريق پي جويي كرد
وزشي خويش و با نويسنده با تحليل محتواي تجارب آم. تحقيق حاضر به روش كيفي است

استفاده از ياداشتهاي حرفه اي نه چندان اندك  و نيز  از طريق تفسير پديدارشناختي 
گفتگوهايش با  همكاران علمي و دانشجويانش، چارچوبي براي فهم پديدارشناختي كيفيت در 

 تبرساخ ‐تفسيرگرايى پارادايم بر مبتنى اصوال كيفى تحقيق. ادراك دانشجو به دست آورده است
 طرح از كيفى تحقيق مراحل همه برساختى، -تفسيرى مواضع پارادايمى .است اجتماعى گرايى
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در اينجا به مثابة شيوه اي  1خود مردم نگاري . دهد مى جهت را كيفى هاى؛ داده تحليل تا مسئله
براي فراهم آوردن توصيف فربه وسيستماتيك  غني از تجربه هاي حرفه اي وتعامالت روزمره 

؛ فليك، 1391؛ كرسول، ترجمه 1391؛ يوسفي و تابعي،1387بازرگان،(ده تلقي شده است نويسن
؛     1383؛ رابينگتون وواينبرگ،ترجمه1384؛ سالكوفسكي، ترجمه 1383؛ عابديني،1387ترجمه

 Aspers,2009 ؛LeBlanc ,2010    ؛Streubert and Carpenter,2011  ؛
Langdridge,2007  .(   

  
  ت و پس زمينة نظري تحقيقپيشينه تحقيقا
 ما از اعمالفهم و تفسير  به تأثير مهم اني بود كه شناس جامعهاز پيشقدم ترين  ماكس وبر 

هايي است معنا متناسب با) خوب يا بد(دهيم   ميكردارهايي كه انجام  .خويش توجه نظري كرد
، بنديكس( ما هست معنايي جاي گرفته در ذهن  در پس پشت اعمال. كه از آن كردار ها داريم

خواند يا   ميكند، اگر خوب درس   ميكند وچنان   ميبر اين اساس اگر دانشجو چنين ). 1382
آيد يا در صدد خالقيت واكتشاف است  و مابقي قضايا، يك عامل   ميخواند، اگر براي مدرك   مين

از . در ذهن داردمهمش را بايد در  اين ديد كه چه معنايي از دانشگاه واز بودن در دانشگاه 
. صاحبنظران  ايراني نيز مسعود چلبي به معناي كنش هاي ما توجه نظريه پردازانه كرده است

معنا دانسته است واز اين طريق  -4انتظار  -3نياز  -2فرصت  -1وي  چهار سازند يك كنش را 
صت آن را داريم زنيم چون هم فر  ميما دست به كاري . كوشيده است ابر تابع رفتار را تبيين بكند

كنيم  به مدد آن كار فرصت يا فرصتهاي بيشتري  از   ميتوانيم به وجود بياوريم و هم فكر   مييا 
مثل فرصتهاي مادي ومعنوي وارتباطي . شود  ميفرصتهاي مختلف در محيط وجامعه نصيب ما 

رفتار ما  انواع مؤلفة ديگر شكل دهنده به . وپيشرفت و منزلت وتحرك اجتماعي و رفاه و پرستيژ 
. مؤلفة سوم  انتظار است. نيازهاي ماست مانند نيازهاي زيستي،  ايمني، ارتباطي و شناختي

كنيم و پدر ومادر يا  هم آالن  و   ميكنيم نقش خود را ايفا   ميدهيم چون فكر   ميعملي را انجام 
ما معنايي است كه براي  سرانجام دليل رفتار. گروه هاي مرجع و جامعه از ما چنين انتظار دارند

نگرش هاي ما در كنش هاي . دهيم  ميآن رفتار قائل هستيم ويا معنايي است كه به عمل خويش 
محققان قبلي به داليلي كه دانشجويان در ذهن براي رفتارهاي ). 1390چلبي، (ما تأثير دارند 

قيقي با عنوان در ايران تح ) Annamalai & Muniandy,2013. (خود دارند توجه كرده اند
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان توليد و مصرف نوشتار در بين دانشجويان  انجام گرفته 

  ). 1393محمدي،(است

                                                 
1 Autoethnography 
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  يافته ها 
برمبناي حساسيت نظري به دست آمده از مرور متون ومنابع وپس زمينة نظري ، محقق به 

مجموعا .  كرده است بررسي كيفي وفعال  پديدارشناختي موضوع تحقيق خود مبادرت
به 1393تا   1383يادداشت به عنوان چارچوب نمونه هدفمند انتخاب شده از بازة زماني 291

  : شرح زيرمورد تأمل پديدارشناسانه قرار گرفته است 
  

  واحدهاي معنايي/ شواهد چارچوب نمونه تحقيق -1جدول 
يادداشت شخصي انتخاب شده
كه معموال در پايان روز وشبها از 

با (اطرات روزانه توسط نويسندهخ
  )»خ«كد 

مستندات گفتگوها با همكاران
دانشگاهي نويسنده؛استادان دانشگاه 

  )»ه«با كد (واعضاي هيأت علمي
  

مستندات گفتگوها با 
دانشجوياني كه با نويسنده درس يا 

  )»د«با كد (پايان نامه داشتند 
  

واحد معنايي ثبت120تعداد   
  شده

  واحد معنايي ثبت شده101تعداد نايي ثبت شدهواحد مع70تعداد

  
كيفيت ادراك شدة تحصيالت دانشگاهي بر اساس اين بررسي در چند گروه معنايي كه در 

دانشجو چه معنايي از آمدن به دانشگاه وبودن . گيرد، دسته بندي شد  ميذهن دانشجويان شكل 
آيد وشبكه اي به وجود   ميفي فراهم اين معنا از طرق مختل. در آن و از تحصيل دانشگاهي دارد

برمبناي . تواند حاوي يا فاقد كيفيت تحصيالت دانشگاهي براي دانشجو باشد  ميآورد كه   مي
واحد معنادار، مجموعا گروه هاي معنايي  دوازده گانه اي به شرح زير دسته 291شواهدي بالغ بر 

  :شود  يمبندي شده اند، كه در هر دسته نمونه اي از شواهد ذكر 
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 معنادار
زيبايي هاي معنادار.8

  پرديس
4 1 5 10  

  26 6 7 13 نمادهاي معنادار. 9
  29 11 8 10 ظارات واقعا جاريانت. 10
  22 7 3 12 شهرت. 11
  19 8 2 9 رويدادهاي معنادار.12

  291 101 70 120 جمع كل شواهد
  
  

 آدمهاي معنادار.1

معناي بودن در دانشگاه ممكن است  از طريق  ارتباط دانشجو با عامالن ديگر در دانشگاه 
به . گيرد و بر كيفيت تحصيلش اثر بگذارد  ميدر ذهن او شكل ...)مديران، معلمان، كاركنان و(

ما در آينة نحوة درس خواندن دانشجويان مان بايد نحوة درس دادن «قول يكي از همكاران 
تواند   ميحداقل آدم «: دانشجويي به نويسنده چنين گفت). 56»ه«(»خودمان را تماشا بكنيم

آنجاست، محقق داماد آنجاست، خواند كه چلبي آنجاست، سريع القلم   ميبگويد در جايي درس 
روابط انساني دكتر پرداختچي با دانشجو جماعت « ديگري گفت ). 28»د«(»...رشيديان آنجاست

مردم دار و شوخ . واصوال با همه فوق العاده است ، مثل خيلي هاي ديگر فيس وافاده بيخود ندارد
  ). 50»د«(»و بذله گوست

  خدمات معنادار.2
نشجو  از شيوه هاي انجام خدمات مختلف  پشتيباني در دانشگاه همچنين تجربه اي كه دا

بارها ديده ام كه در زمان تشكيل كالسها ، . تواند در كيفيت درس خواندنش تأثير بگذارد  ميدارد 
به جاي اينكه )98» خ«(شود   ميپرسر وصداترين كارهاي تعميراتي در راهروهاي دانشكده انجام 

دانشجويي معتقد است . حد اقل در زمانهاي عصر وشب  انجام بدهند آن را در روزهاي تعطيل يا
سيستم گلستان خوب شده است حداقل از كاغذبازي هاي سالهاي قبل قدري راحت «كه  
شود    ميامكانات هست ولي خوب نگهداري ن« كند  ميالبته ديگري فكر )  11»د«( »ايم شده

  ).72»د«(»
  كاركردهاي تأمين نياز. 3

مهم اثر گذار در كيفيت تحصيالت دانشگاهي ، مطلوبيتهايي در دانشگاه هست كه  يك معناي
كند از نيازهاي زيستي وبدني مثل تغذيه ورفاه   ميسطوح مختلف نيازهاي دانشجويان را تأمين 

نمونه اش امكانهاي ارتباطي وهويتي . . تا نيازهاي دوستي وايمني و اجتماعي وخود شكوفايي
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هاي كارشناسي، بودن در دانشگاه را نه فقط از حيث درس  صوصا در دورهدانشجويان خ. است
خواندن بلكه به دليل تجربة يك زندگي مستقل از خانواده، پيداكردن دوستان تازه وانواع 
ارتباطات وپي گيري سليقه ها وذوق هاي مورد نظر خود در سبك زندگي معنا 

ث ايجاد شرايطي براي ابراز وجود وهويت به عبارت ديگر دانشگاه از حي) 9»خ«.(بخشند  مي
براي همين است كه بارها ديده . كند شخصي و اجتماعي آنها براي شان كاركرد معناداري پيدا مي

ايم  كيفيت تحصيلي دانشجويان تحت تأثير  اين نوع  فرصتها و ارتباطات در محل دانشكده يا 
رسي نه در خأل بلكه در يك فضاي اجتماعي كالس د). 66»ه«( گيرد  ميدانشگاه يا  خوابگاه قرار 

دوستان « دانشجويي مي گويد .  كند وكيفيتش تابعي از اين معناست  ميدانشگاهي معنا پيدا 
گاهي با هم . زنيم  ميگپ . كنيم  ميدربارة درسهاي مان با هم مشورت . ام خوبي در اينجا پيداكرده

نويسنده به كرات  مشاهده كرده است كه ). 47»د«(»هاي خوبي با هم داريم  گرديم و تجربه  مي
دانشجويي پس از پايان درس در كالس نزد او آمده است و با حس آشكاري از وي با زبان آذري 
پرسيده است شما آذري هستيد و چون بنده از شهر خود گفته ام و از شهر او پرسيده ام همين 

. ان در كالس من تأثير گذاشته استموضوع هم قوميتي تا آخر ترم در نحوة درس خواندن ايش
مثل آذري (دهد  ارتباط با دوست هم قوميتي دانشجو  ميشواهد زيادي  هست كه نشان )23»خ«(

  ).72» خ«(گذارد   مي، در سبك تحصيلي شان اثر يا ساير ارتباطات معنايافته...) و كردي و
  برنامه ها و بيانيه هاي معنادار. 4

نويسد   ميگويد و  ميده است كه دانشجو به هر آنچه دانشگاه از سوي ديگر به تجربه رسي 
دانشگاه هاي دنيا در سايت خود بيان بليغي از چشم انداز، مأموريت .  كند حساس است  ميوبيان 

عكس پرديس و تصاويري از دانشجويان در حال درس . كنند  ميوبرنامه ها وراهبردهاي شان درج 
خواستم انتخاب   ميوقتي «) 13»خ«(دهند  ميكردن را نشان خواندن  وآزمايش كردن يا بازي 

روي شنيده هايم اينجا را . رشته بكنم به سايت دانشگاه مراجعه كرم ولي چيزي دست گيرم نشد 
در كنار در رئيس دانشكده اي از دانشكده هاي دانشگاه تهران، منشور ).4»د«(»انتخاب كردم

ت كيفيت آموزشي در تابلويي زيبا به صورت زركوب نصب شده است و در آن تعهدات مديري
همه اينها مطمئنا معنا . دانشكده به كدهاي اخالقي و  التزام مديريت به كيفيت بيان شده است

هميشه با خود . خوبي براي كيفيت تحصيالت دانشگاهي دانشجويان  فراهم بياورد  ميودلگر
گويم كه اي كاش ما شاخصها وروالهاي معيارمان را بر روي در كالسها وراهروهاي دانشگاهي   مي
اين در حالي است كه در وديوار دانشگاه پر از نوشته هاي ديگري است كه همه . ن بنويسيمما

كنيم و واژه هاي   ميما با واژة كيفيت تعارف . چيز هستند جز كيفيت درس دادنم ودرس خواندن
  . كنيم كافي است؟ نه مطمئنا  مياما آيا آنچه بيان ). 89»خ«.(جاري واقعي ما چيز ديگري است
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  عملكرد معنادار. 5
بارها دريافته ام كه در تجربة دانشجويان ، عملكرد ما مهم تر از حرفها وبيانيه ها و اظهارات 

كيفيت برنامه درسي اجرا ). 18»خ«( »صداي اعمال مهم تر از صداي الفاظ است«رسمي است
ه هم هرچ. شده مهم تر از كيفيت ظاهرا وانموده شده در برنامه هاي درسي تصويب شده است

برنامه درسي خوش تركيب و خوش متني داشته باشيم اما مهم اين است كه در كالسهاي واقعا 
در كالس يك مشت نظريات «. شود  مياجراشده ، چه كيفيتي در تجربة زيست تحصيلي ثبت 

شود،   ميشود، نه فرصت بحثي هست، نه مسألة ملموسي ذكر   ميترجمه اي از سوي استاد  ذكر 
» شود تا در پايان ترم حفظ كنيم ونمره بگيريم   ميدر مد نظر هست، كتابي معرفي  نه كاربردي

كنند و كيفيت برنامه درسي كسب شده را   ميحتي دانشجويان به بيش از اين هم فكر )33» د«(
يك ). 55»خ«(مثال قبول شدن  دوستان شان  در دوره هاي دكتري، امتيازات وجوايز. جويند  مي

آيا جو دوستي . ساز از اين دسته، جو سازماني گروه يا دانشكده ودانشگاه است عامل مهم معنا
وهمكاري وصميميت وفعاليت تيمي وتعهد واعتماد وپيوند ومشاركت است يا دانشجويان ما 

بينند و شاهد همكاري علمي وتدريس تيمي ما   مياعضاي هيأت علمي را بيگانه از همديگر 
. ي متوجه مشكالت ما با همديگر و رقابت هاي منفي مان هستندنيستند و حتي به صورت تلويح

  ). 47»خ«. (گذارد  مياين تأثير مخربي بر كيفيت 
  فرصتهاي معنادار.6

. دانشجويان كنجكاو هستند كه در دانشگاه بودن حاوي چه فرصتهاي معنادري براي آنهاست
كنند ودر آنجا كاراموزي   ميعرفي برخي استادان خوب اند ما را به سازمانهايي كه آشنا هستند م«

گاهي ). »91» د«(» تواند در شغل يابي بعدي ما تأثير بگذارد  مياينها . گيريم  مييا پروژه اي 
چند سال . زياد به آينده شغلي رشته خودم اميدوار نيستم« كند   ميدانشگاه چنين معنايي پيدا ن

رويم وپس از آن شايد يكي ديگر از خيل   ميبعد به خدمت . باري به هرجهت در اينجا هستيم 
  ). 11»د«(»بيكاران جامعه باشيم يا  مجبور شويم كار كامال غير مرتبطي با رشته مان پيدا بكنيم

  امكانات  زير ساختي معنادار.7
توان  فول   ميسرعت اينترنت نسبت به برخي جاهاي ديگر بدك نيست حداقل در اينجا « 

گذارد در اينترنت وقتي به   ميا دانلود كرد  متأسفانه فيلترينگ نتكست بسياري از مقاله ها ر
رويم آنقدر بايد از فيلتر شكن ودوز وكلك ها استفاده بكني كه نوعي حس سرقت از   ميسايتها 

مثال . شوند  ميشوند كه محققان در اينترنت   ميدهد، دزد ها اينقدر مراقبت ن  ميبانك به تو دست 
  )3» د«( »!شود  مييل مقاله فيلتر به خاطر كلمة اسرائ

  زيبايي هاي معنادار پرديس.8
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. اما درختان وگلها و فضاي سبزش چرا،  بي تأثير نيست. سربااليي اش نفس گير است«
از اين جهت . نگرم  مينشينم وبه آن كوه ها   ميگاهي در اين آالچيق ها . كند   ميآرامشي ايجاد 

  ) 61»د«(»خوبي دارد خوب است ودر درس خواندن من اثر 
  نمادهاي معنادار. 9

گويد من در نخستين دانشگاه كشور كه    ميخواند   ميدانشجويي كه در دانشگاه تهران درس 
خواند   ميدانشجويي كه  در دانشگاه شهيد بهشتي درس . كنم  ميسال عمر دارد  تحصيل  80
. نشگاه غيردولتي قبل از انقالب بودگويد اين  همان دانشگاه ملي سابق است كه بزرگترين دا  مي

توانند جنبة نماديني داشته باشند و الهامبخش درس وپيشرفت وكيفيت تحصيلي   مياينها 
اگر در صدر دانشگاه هاي كشور اين دانشگاه باشد كه من از نزديك شاهد نواقص و « بشونداما

هاي  شهرهاي كوچكتر، ايرادهاي جدي آن هستم، واي به حال دانشگاه هاي ديگر ، دانشگاه 
از وجوه نمادين ) 55» د«(»....دانشگاه آزاد، پيام نور، علمي كاربردي، مؤسسات غير انتفاعي  و

دانشجويان در جلسات دفاع وبا ديدن . دانشگاه مناسك وشعائر وآيين هاي علمي در آن است
تالف نظرهاي نتايج  رساله كار شناسي  ارشد  وتز دكتري دوستان شان و نقد داوران و اخ

استادان وبحث روشمند آنها دربارة اين اختالف نظرها،   فرايندي از جامعه پذيري  علمي را طي 
« :اما اگر ضد معناها وضد نمادها بگذارند. سازند  ميكنند  وهنجارهاي آكادميك  را دروني   مي

   مينجام چندين اس ام اس خودم دريافت كرده ام كه كارهاي پايان نامه ات را برايت ا
گويد اگر   ميكساني از همكاران را بارها شنيده ام كه به دانشجو «از سوي ديگر ) 70»د«(»دهيم

وانگهي )  23»ه«(»با من كاري نداشته باشي درج نامم به عنوان استاد راهنما مانعي ندارد
عالي پايان  يك يا نيم نمره  اين ور آن ور  با درجة. كند   ميتحقيق بكني يا نكني، هيچ فرق ن«

پذيرند وبعد در جامعه وموقع استخدام كيه كه به محتواي آن توجه بكنه، بيشتر   مينامه ات را 
آيا با اين وضعيت ). 45» د«(» آيد  ميهمان جلد گالنگور و قطر  آن است كه شايد به چشم 

  . توان از كيفيت تحصيلت دانشگاهي سخن گفت  مي
  انتظارات واقعا جاري. 10

وقتي كيفيت خواهد داشت كه جامعه ما واقتصاد ومديريت ما واقعا متقاضي علم  دانشگاه
دهد وضعيت كنوني جامعه   مياما شواهدي هست كه نشان . ومهارت وصالحيتهاي حرفه اي باشد

. مدير به كارمند سربه زير نياز دارد. خواهد  ميبيش از علم و آگاهي، از شما تمكين وهمراهي 
چرخد نه با كارايي و   مياقتصاد با منابع نفت ورانت . خواهد  مييتي مطيع حكومت در عمل ، رع

پدر ومادر انتظار دارند با هردوز وكلكي شده . خواهد نه خالقيت  مياستخدام كننده مدرك . دانش
، وارد كاري شويم و استادان نيز البد انتظار دارند سخنراني هاي آنها را تحويل بگيريم و در ورقة 

پس انتظار واقعا موجود گروه هاي مرجع چيزي بجز يادگيري . ي صحيح وسالم پس بدهيمامتحان
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جامعه با اين فرهنگ و سيستم ها وساختارهايي كه دارد  آيا « باكيفيت وعلم با كيفيت است  
كنند يا روابط است كه   ميخواهد يا تملق؟ آيا در استخدام به دانش ما توجه   ميواقعا از ما تفكر  

شود؟ بيشتر نزديكي به جناح ها و آدمهاي سياسي با نفوذ  است كه آينده شغلي ما را   ميساز  كار
چه انتظاري از )8»د«(». زند و سپس زد وبند ها ودوز وكلكها، ونه صالحيتهاي علمي  ميرقم 
  مادارد

  شهرت. 11
قيت و شهرت دانشگاه هاي بزرگ دنيا بزرگترين موجد انگيزه هاي تحصيل و  فعاليت وخال

در ايران دانشگاه صنعتي شريف ، مشهور شده . توليد كيفيت  در دانشجويان واستاد ان آنهاست
تواند نياز به   ميهمين . جويند تا پذيرش بدهند  مياست كه دانشجويانش را در دنيا در به در 
را هم برعكس در ايران دانشگاهي بزرگ در تهران . تجربه كيفيت را در دانشجويانش تكان بدهد

داشتيم كه شرت منفي پيدا كرد، به خاطر رئيسي كه سالها در آنجا برمسند نشست و انواع 
نويسنده از نزديك  اين . رفتارهاي سياسي وايدئولوژيك دون شأن يك رئيس دانشگاه انجام داد 

كرد  چقدر رفتارهاي اين رئيس، به   ميدانشگاه را قبل از اين رئيس هم ديده بود  ومشاهده 
  ).49»خ«.(زد   مييفيت  فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي دانشگاه لطمه ك

  رويدادهاي معنادار.12
توانستم هم در دانشگاه تهران وهم اينجا قبول بشوم اما پدرم اصرار داشت  شهيد   ميمن «

حوادث كوي دانشگاه تهران و زد وخورد هاي سياسي داخل دانشگاه پدرم را . بهشتي را بزنم
يد كرد به :خواستم وارد دانشگاه شوم ت  ميبراي همين وقتي آن سال . اخته بودسخت نگران س

كرد دانشگاهي كمتر سياسي وآرام   ميجاي آنجا اينجا را النتخاب بكنم ، چون فكر 
  )80»د«(»است

   نتيجه گيري بحث  و
. كيفيت تحصيالت دانشگاهي تابعي از يك سند رسمي تصويب شده از برنامه درسي نيست

يت آموزش دانشگاهي تابعي از شبكة تودرتويي از  معاني در تجربه هاي واقعا زيستة تحصيلي كيف
. شود  ميپديدار شناسي يك كردار هاي اجتماعي با فهم شبكه تداعي ذهني مردمان ميسر . است

ت با بذر اين ادراكات هس. ادراك ما از امور و احساس ما دربارة امور تابعي از اين تداعي ها هستند
تصويرهاي . كند  ميكه فهم ها ومعاني وتفسيرهاي مركب تر وپيچيده تر بعدي مان تكوين پيدا 

ذهني مردم از خود وديگران ونهادها وفعاليتها بر روي موجي از اين تداعي هاي آزاد ذهني وفهم 
روه ها را شود وتعامالت اجتماعي افراد وگ  ميگيرد وباال وپايين   ميها وتفاسير مترتب برآنها شكل 

تصوير ذهني از يك موضوع وتفسير وتعبير آن يكسره عيني نيست بلكه . كنند  مياين سو وآن سو 
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مثال .  نيرومندي دارد)اگزيستانسيل(و عناصر وجودي ) اعم از ادراكي واحساسي(عناصر ذهني 
عيني  چنين نيست كه انگاره شما از يك رستوران تنها تابعي از يك غذاي واقعا خوب به معناي

بلكه برحسب تجربه هايي . ويا حتي فقط تابعي از مشخصات  فيزيكي و موقعيت مكاني آن باشد
كه قبال داشتيد ممكن است رد شدن از مقابل آن رستوران در يك روز قشنگ بهاري، تيپ 
افرادي كه در رفت وآمد به آنجا ديده ايد، موسيقي كه يك بار هنگام غذاخوردن در آنجا در 

ا نفوذ كرده است، صرف تركيب غذايي لذيذي در يك وقت گرسنگي زياد وبرحسب احساس شم
نيازهاي بدن تان در آن موقع به مواد غذايي خاص ،   تالئم معماري يا نحوة مديريت آن 
رستوران با  نهانگاه هاي ناشناخته فردي وشهودي شما،  شلوغي يا آرامي اتفاقي آن، زماني كه 

ار موردي يكي از كاركنانش، روايت كسي كه شما به او  اهميت قائل ايد، يك بار رفته بوديد، رفت
شهرت رستوران  در ميان گروه هاي اجتماعي كه با آنها سر وكار داريد ، حتي رنگي كه در زمينه 
تابلوي رستوران براي شما اتفاقا چشم نواز شده يا نوع در وپنجره اش و انواع استعاره ها و 

ختي  در فراهم آوردن تصوير ذهني شما از آن رستوران  ، چه خود آگاه وچه متغيرهاي نشانه شنا
  .  ناخودآگاه شركت داشته اند

در اين شبكه . ارتباطي ميان آنهاست رشته هاي و گره ها شبكه تداعي ذهني دربرگيرنده 
هم ارتباط دهند و با   ميانواع حس ها و ادراك ها و شهودهاي مفرد دربارة امور، گره ها را تشكيل 

كنند و بدين ترتيب است كه جريان   ميهاي جور واجور مثبت ومنفي يا پرفشار وكم وفشار برقرار 
خودتفسير ما دربارة امور در پيرنگي از سطح  تداعي هاي ذهني دربارة امور و  فهم ها و ادراكات

  .افتد  ميانتظارات و تجارب زيسته ما به راه 
  

خودتفسير ما دربارة امور در  امور و  فهم ها و ادراكات جريان تداعي هاي ذهني دربارة
  پيرنگي از سطح انتظارات و تجارب زيسته ما

  
  
  
  
  
  
  

حس ها و ادراك ها و 
 شهودهاي مفرد دربارة امور

ارتباط هاي جور واجور مثبت 
 فشار ومنفي يا پرفشار وكم
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تواند عنصر كاركردي، يا احساسي يا مبتني بر شهرت   ميحس ها وادراك ها دربارة امور 
صرف تركيب غذايي لذيذي در يك وقت گرسنگي وبرحسب « در مثال فوق  . داشته باشند

. است 1فراهم آورندة تصوير ذهني كاركردي» ازهاي بدن تان در آن موقع به مواد غذايي خاص ني
تصوير » موسيقي كه يك بار هنگام غذاخوردن در آنجا در احساس شما نفوذ كرده است « اما 

شهرت رستوران  در ميان گروه هاي اجتماعي كه با آنها سر « همان گونه . است2ذهني احساسي 
تالئم معماري يا « نهايتا . اجتماعي است 3تصوير ذهني برآمده از شهرت واعتبار» د وكار داري

عنصري وجودي و » نحوة مديريت آن رستوران با  نهانگاه هاي ناشناخته فردي وشهودي شما 
  . در تصوير ذهني شماست) اگزيستانسيل(

موجوديتهاي مختلف  از اين رهگذر است كه هر عامل اجتماعي، نسبت هاي متفاوتي با امور و
مؤلفة نخست ، حالت وجودي است و مؤلفة . اين نسبت داراي دو مؤلفه  مهم است. كند  ميپيدا 

هر دو مؤلفه نيز تحت تأثير محيط، تجارب ، سطح انتظارات و  يادگيري . دوم ، آماد ذهني است
نگاه هاي ناشناخته در مثال فوق تالئم معماري يا نحوة مديريت آن رستوران با  نها.  هاي ماست

كند و شوق رفتن به   ميفردي وشهودي نوعي حالت وجودي در ما نسبت به آن رستوران ايجاد 
در همان مثال تصويرها وتداعي هاي ذهني ناشي از صرف تركيب غذايي لذيذ يا . آنجا داريم

ك شنيدن موسيقي خوشايند يا شهرت رستوران ونمادهاي فرهنگي موجود در آن نيز در ما ي
خاصي نسبت به آن رستوران ايجاد كرده است و احتمال تكرار رفتار ما براي » آماد ذهني«

.  دهد  ميانتخاب عقالني و اجتماعي آن رستوران را جهت ميهمان كردن يك دوست افزايش 
شود ، به شبكه   ميبنابراين انواع  تداعي گر ها از يك موجوديت به سوي عامالن اجتماعي  گسيل 

زند، مداخالت مديريتي  تعالي بخش نيز اين جريان را   ميداعي ذهني وتفاسيرآنها دامن اي از ت
كند و در نتيجه اين فرايند است كه حالت هاي وجودي وآمادهاي ذهني در عامالن به   ميتقويت 
  .شود  ميشود و منشأ رفتار اجتماعي آنان با آن موجوديت   ميآيد و متراكم   ميوجود 

ديت را دانشگاه  ايراني  در شرايط امروزي و عامل اجتماعي را دانشجو ورفتار او اگر اين موجو
با اين موجوديت را تحصيالت دانشگاهي بدانيم، كيفيت تحصيل دانشجو وكيفيت برنامه درسي 
اجراشده وكسب شدة او و كيفيت دورة آموزشي واقعا محقق شده تنها از طريق شبكه معاني 

دانشجو به بودن خود . تجربه واقعا زيسته تحصيلي دانشجويان جريان داردشود كه در   ميپديدار 
دهد؟ بازار مكاره اي براي تهيه مدركي به صورت بدقواره كااليي   ميدر دانشگاه  چه معنايي 

شده؟ يا ميداني براي علم آموزي، تفكر، نقد واكتشاف وخالقيت؟ مكاني براي حفظ كردن ونمره 
                                                 

1 Functional image 
2 Affective image 
3 Reputation 
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عي براي زيستن وشكفتن و عيان ساختن انواع استعدادهاي انساني؟ اينها گرفتن؟ يا فضايي اجتما
همه تابعي از شبكه تداعي هاي معنايي است كه دانشجو در دانشگاه از آدمها، خدمات،كاركردهاي 
تأمين نياز، برنامه ها وبيانيه ها، عملكردها، فر صتها، امكانات وزير ساختها، زيبايي ها، نمادها ، 

  .وازه ها  ورخداده ها داردانتظارات، آ
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