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جامعهآنومیکِ شرایطِ محصولِ ؛دانشگاهآنومیکِ شرایطِ 

استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی-محمد باقر تاج الدین

مقدمه

ساختار اداري و مدیریتی آن گرفته       شرایط ناگوار و نگران کننده حاکم بر آن ها از  شگاه ها در ایران و  روند فعلی دان
دانشــجویان همگی نگرانی ها و دغدغه هاي فراوانی را فراهم آورده که واکاوي و بررســی هر  تا عملکرد اســتادان و 

چه بیشتر پیرامون آن را ضروري نموده است. دانشگاه بنا به تعریف ساده فضاي تولید علم و پژوهش در حوزه هاي        
خدمت پیشرفت هاي علمی و  گوناگون علمی است که از این طریق تمامی سازوکارهاي دانشگاه از یک سو باید در     

پژوهشــی باشــد و از ســوي دیگر در خدمت پرورش ســرمایه هاي انســانی و اجتماعی براي به خدمت گرفتن این   
سرمایه ها در جهت توسعه پایدار جامعه. اما نیم نگاهی به رویه ها و روندهاي فعلی دانشگاه در ایران نشان می دهد      

شگاه به    که این رویه ها و روندها  چندان هم در سیر تولید علم و در افکندن بنیان هاي فکري و علمی نبوده و دان م
شجویان  «در جهت » میدان رقابتی« ستادان     «، »کسب مدرك براي دان شگاهی براي ا شان دان سود و  «و » کسب ن کسب 

روزافزون آن تبدیل شــده اســت. اگر چه به لحاظ کمی در ســال هاي اخیر با گســترش » ) براي مدیرانbrandبرند(
ــور ایران روبرو بوده ایم، اما چنین کمیتی لزوما کیفیت    ــجو در نقاط مختلف کش ــگاه ها و به تبع آن دانش تعداد دانش

صطالح  عامیانه و عمومی(        ضوع را به ا ست. البته اگر  مو شته ا شاید   Popularچندانی به دنبال ندا ) بخواهیم ببینیم 
شی را تا حدودي توجیه نم  سواد جامعه تا    بتوان چنین افزای ود و مورد پذیرش قرار داد. به این معنا که سطح عمومی 

شود، اما            شرفته بودن قلمداد  شانی از مدرن بودن و پی شهر و منطقه ن شگاه در هر  شتن دان حدودي رشد می یابد و دا
راراین موضوع به لحاظ تخصصی و علمی داراي آسیب هاي فراوانی است که ضروري است مورد واکاوي دقیق ق         

ــوي دیگر، . گیرد ــوعِهفتهچند ظرفاز س ــته موض ــگاه محور بحث هاي  نقد و واکاويِگذش عملکرد و نقش دانش
رسانه اي  کشور شده است، به گونه اي که  این موضوع مهم هر چند بسیار        آموزشی، پژوهشی و در نهایت   محافل 

س     شد. نگرانی هایی که طی د شته  ت کم یک دهه اخیر در این زمینه بروز نموده دیر اما باالخره به بحث عمومی گذا
شانه رفته و همگان را به فکر چاره       است  شجویان و حتی مدیران کشور را ن ستادان، دان شگاه، ا اکنون گویی اعتبار دان

شی و ارائه راه کار  ست. البته به یک آفت مهم در این زمینه هم      ياندی شته ا ضعیتی وادا براي برون رفت از چنین و
ره شود و آن این که هر از چند گاهی در کشور بنا به ضرورت ها و مصلحت هایی چنین بحث هایی مطرح      باید اشا 

شدن مدتی کوتاه گویی همه چیز به      سپري  سر زبان ها می افتد اما پس از  ست و بر  شود و     د سپرده می  شی  فرامو
نه ن وضعیتی را باید این گو می شود. ریشه چنی  به شدت لوث و بی خاصیت  بدتر این که اصل بحث و موضوع هم   

صورت           صی پیگیري و ثانیا به  ص شگاه باید به طور تخ ضوعات مهمی نظیر دان س بنیاديدید که اوال مو اختاري  و 
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با ضــمانت هاي  اســاســیواکاوي شــود تا هم ابعاد گوناگون آن به خوبی مورد مداقه قرار گرفته و هم راه کارهایی 
شو  صرف  اجرایی محکم و متقن در پیش گرفته  شبکه اجتماعی و یا     د.  سانه و آن  ارائه چند مقاله و مطلب در این ر

دســت باال چند ســخنرانی در مجلس و فالن وزارتخانه مشــکلی را حل نمی کند و بعد از مدتی می بینیم که مســأله  
همه ان وهنوز هم بر سر جاي خویش باقی مانده است. بر این اساس بر روشنفکران، فرهیختگان، دانشگاهیان، مدیر     

این موضوع بسیار مهم را همه   و همه فرض است که در این زمینه با جدیت و قاطعیت هر چه تمام تر وارد شوند و   
سی نموده و   شیر اقدام کنند.     جانبه برر شی به انذار و تب صلحت اندی ضر نیز   بدون هر گونه مجامله و م شته حا درنو

شگاهی بودن و لمس کردن              سطور با توجه به دان سنده این  ست که نوی سئولیتی ا ساس م ساس اح ستا و بر ا همین را
نماید. باشــد که گامی موثر ومفید بر مشــکالت از نزدیک تنظیم نموده و تقدیم همه دوســت داران علم و دانش می

نظر آید و چه قبول افتد.کاري جدي ارائه نموده باشد. تا چه در داشته و از آن مهمتر راه

مسأله چیست؟یکم.

ــرایط آنومیکدانشــگاه ــده اســت به گونه اي١در ایران دچار نوعی ش ــیب هاي علمی،  که یا نابهنجار ش انواع آس
شی  شگاه     پژوه شده و اکنون بحران همه جانبه اي را تجربه می کند. این که بگوییم دان و حتی اخالقی دامن گیر آن 

شرایط اجتماعی      شرایط نابهنجار را  شی از کدام  سر می گذراند چه معنا و مدلولی دارد و از همه مهمتر این که نا از 
ست که                سازمان ها و یا نهادهایی ا شگاه یکی از  شناختی دان ست؟ از منظر جامعه  شده  شتی تبدیل  سرنو به چنین 

اه را نیز تحت تأثر خود قرار می  درون هر جامعه اي قرار داشـــته و هر تحول و تغییري در جامعه به ناگزیر دانشـــگ
شگاه بیرون از جامعه و تحوالت و تغییرات مثبت یا منفی آن قرار ندارد.     ساده دان شگاه   نه تنها داندهد. پس به زبان 

سر می گذرانند.      ضعیتی را از  سازمان دیگري نیز چنین و شرفت  جامعه رو بهبلکه هر نهاد و  ش تعالی و پی رو گاهدان
به تعالی و پیشــرفت خواهد داشــت و بالعکس. نگوییم دانشــگاه با ســایر نهادها و ســازمان ها فرق می کند چرا که   

به یک معنا موتور توسعه کمی و کیفی آن کشور محسوب   و مرکز رشد و توسعه علمی و فکري هر کشور   دانشگاه  
سیب هایی که جامعه   شود می شرو بوده و از تمامی آ را در بر می گیرد، بر کنار بماند. اما به واقع باید  پس باید که پی

ساده پنداري   شی و  ساده اندی شند دچار نوعی  سانی که این گونه می اندی ست و ک گفت که این خیال خیالی خام ا
شده اند     ضوع  سبت به مو سازمان ها و نهادهاي اجتماعی حرکت می کند و باز      .ن سایر  شروتر از  شگاه پی البته که دان

شگاه ته که هم الب شگاه درون        از دیر تردان شود، اما آیا دان سیب هاي گوناگون می  سازمان ها دچار آ سایر نهادها و 
مگر دانشگاه تا کی و کجا می تواند بر ساحل امن و امان خود بنشیند و    جامعه و تحوالت و تغییرات آن قرار ندارد؟ 

ــتی  به این دلیل که مرکز علمی و فکري یک جامعه اســت پس همو اره باید دامنش پاك و منزه از همه بدي ها و زش
وناگون آن قرار دارد دیر یا زود گدانشــگاه به این دلیل مهم که درون جامعه و ســاز و کارهاي  هاي جامعه باشــد؟ 

سایر بخش ها دچار مشکالت و آسیب هایی می شود      . جامعه ایران مدت هاست که به دلیل گذار از شرایط    همانند 

1.Anomic

Engare.Net انگاره

شناسی  جامعه تخصصی کتابخانه

مـجلـه مـقـاله، ژورنـال، کـتـاب،



٣

ن گیر امروزه گریبانابهنجارشده و  این شرایط   نابهنجارن بحران هایی را تجربه می کند و دچار شرایط  سنتی به مدر 
؛  »اهفروپاشی دانشگ  «؛ »دانشگاه به مثابه بازار «دانشگاه هم شده است، به گونه اي که درباره دانشگاه به مواردي چون     

شگاه « شگاه رساله خوارها در » «بازار مدرك فروشی «؛ »انحطاط دان سایر القاب نامیمون و نامبارك اطالق کرده  » دان و 
زاد، آدانشگاه هايِ گرفته تا و شبانه  روزانه دولتیِاند. تأسیس دانشگاه هاي متنوع با اسامی خاص از دانشگاه هاي     

یج کنندهگهم  پیام نور، غیر انتفاعی و علمی و کاربردي که به راستی نه تنها براي مردم عادي بلکه براي دانشگاهیان   
ر، . از سوي دیگ ،  به نوعی خبر از وضعیتی آشفته و اسف بار درباره دانشگاه در ایران می دهد    و بهت آور شده است  

خیل عظیم مدرك به دســتان بیکار که نه تنها از ســواد و مهارت الزم در رشــته اي که تحصــیل کرده اند، برخوردار   
شگاهی که       شغلی می روند که لقمه نانی به کف آرند و به غفلت بخورند!!!! دان ستند بلکه این جا و آن جا به دنبال  نی

فکري جامعه باشد اکنون گویی موتور آن به دلیل نداشتن سوخت و روغن    قرار بود موتور توسعه و حرکت علمی و  
و آب الزم و مفید به ضـعف و بیماري گراییده و  ناي رفتن ندارد و بدتر از همه این که خود به مانعی براي توسـعه    

ــت.   ــده اس ــیب هاي جامعه راه کار ارائه نماید و به  تبدیل ش ــکالت و آس ــگاهی که قرار بود براي مش جامعه  دانش
سعه و حرکت   ب هایی  سی آاکنون باید دیگرانی بیایند و براي برون رفت از ،به جلو بدهدرو امیدواري هایی براي تو

ست  شتابند. که بدانها گرفتار آمده ا شگاه دچار        ، به یاري اَش ب ست که دان شگاه این ا شکل براي دان سأله و م اکنون م
شرایط آنومیک جامعه      شی از  صادي، فرهنگی  و     شرایط آنومیک نا ست و تا جامعه و همه ابعاد اجتماعی، اقت شده ا

سیاسی آن از این شرایط آنومیک بیرون نروند بسیار دور از ذهن خواهد بود که دانشگاه هم بتواند به سالمت از این         
سنده کند.رشرایط عبو  ست و نمی توان انتظار معجزه اي از     به باور نوی صولِ جامعه خویش ا شگاه مح شگ دان اه  دان

داشت.  

)آنومیک(دوم.جامعه نابهنجار

ست که از هنجارها و قواعد مشخصی پیروي      سردرگمی و بالتکلیفی الیه   نکندجامعه نابهنجار جامعه اي ا و نوعی 
شد.   ست که طی آن هنجارها، باورها و      هاي گوناگون جامعه را در بر گرفته با شرایطی ا شرایط آنومیک یا بنهجنار  

سته به هنجارها، ارزش ها و باورهاي جامعه           ارزش هاي یک شده و نتوان سی  سا ستخوش تغییرات ا سنتی د جامعه 
جامعه شناس فرانسوي اولین جامعه شناسی بود که به این موضوع پرداخته       2امیل دورکیممدرن و جدید تبدیل شود. 

جارهاي جامعه آن چنان دشـــتخوشِ  از نظر دورکیم هرگاه هنگون آن را مورد واکاوي قرار داده اســـت.او ابعاد گون
ماي عملِ افراد قرار نگیرند و              بدهند و راهن ــت  عه از دسـ جام که اثر و نفوذ خود را بر افراد  تغییراتی قرار گیرند 
شود در این شرایط دیگر هنجاري براي تنظیم رفتارها و کنش هاي افراد وجود       ستگی اجتماعی دچار فروپاشی ب همب

شته و   شته و یا وجود دا ست.   ندا شرایط نابهنجار  کارکرد خود را از دست داده ا ق  به وضعیتی اطال به عبارت دیگر، 
امیل  پس از3مرتنرابرت. دنخود را بر رفتار فرد از دســـت می دهشـــود که در آن هنجارهاي اجتماعی نفوذ می
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نومی  آاز نظر او «. استشکل خود به کار برده وسیع ترین دومین جامعه شناسی است که مفهوم آنومی را در   دورکیم
شرایطی اجتماعی اطالق می  شند وتاثیر خودرا فاقداجتماعیهنجارهايِدر آنکه شود به  رفتار  برکارایی الزم با

سیعی از بخش ست بده هاي و شاري اطالق می کند   نومی راآمرتن مفهوم ، دیگرعبارتبه.دنافراد جامعه ازد به ف
:1389،( گید نز»کندبا واقعیت اجتماعی درستیز قرار گیرند بر رفتار افراد وارد می شده که وقتی هنجارهاي پذیرفته

ضعیتی نوعی بال تکلیفی براي افراد جامعه به وجود می آید و افراد نمی دانند از کدام هنجار، ارزش   د).79 ر چنین و
شدن همبستگی اجتماعی و پیوندهايسسترا جامعهدرنومیک آپیامد شرایط دورکیمامیل «. باور پیروي کنندیاو

شیدگی اجتماعی  .گروهی می داند شرایط بحران اجتماعی واز هم پا ید و پیوند هاي گروهی آپیش می در نتیجه این 
ضعیف می  شوند   ه،به عالو.شوند فرد ت شرایطی تعهدات متقابل نادیده گرفته می  وافراد از هیچ قاعدهو در چنین 

در شرایط نابهنجار   ). 365: 1364(آرون، »جامعه را فرا می گیردکشمکش سرتاسر   ستیزه و ودنقانونی تبعیت نمی کن
نمی توان از افراد انتظار تعهد، وفاداري و پیوند متقابل را داشت و از آن جا که شبکه پیوندها و تعهدات متقابل دچار   

ه شده اند، لذا افراد جامعه در تنهایی و  فروپاشی شده اند و همبستگی هاي اجتماعی تا حدود زیادي سست و بی پای     
ــتجو می کنند و غافلند از این که بدون وجود  ــکالت و گرفتاري ها جسـ فردیت خود راهی براي برون رفت از مشـ

:امکان حل همه مشکالت وجود ندارد. به قول موالنااجتماعیقويِتعهدات و همبستگی هايِ

نمودانگبین صفرا فزود      روغن بادام خشکی می سرکهقضااز

(مثنوي، دفتر اول)از هلیله قبض شد اطالق رفت        آب آتش را مدد شد همچو نفت

ــاختار                ــتگی ها،  تعهدات و پیوندهايِ متقابلِ اجتماعی  نتیجه اي جز سـ زندگی در فردیت خویش و نبود همبسـ
ــعیتی نه افراد  و نه جامعه قادر به برون رفت از                اجتماع  ــته و بدتر این که در چنین وضـ ــعیف و بیمار نداشـ ی ضـ

شبکه هاي اجتماعی و فرو رفتن در تنهایی و انزواي       مشکالت اجتماعی نخواهند بود.   ضا گسستن از پیوندها و  از ق
ــعله  آتش کهبحران هاي فردي و اجتماعی را کاهش نمی دهد، بلبیمار گونه نه تنها مشـــکالت و گرفتاري ها را شـ

ورتر می سازد. آبی که قرار بود آتش را خاموش و بی رمق سازد اکنون همچون نفتی شده است که شعله هاي آتش       
ستن این             س ست و نه پاره کردن و گ ستگی هاي اجتماعی ا ستد. راه چاره تقویت پیوندها و همب سمان می فر را به آ

پیوندها و همبستگی ها. 

سوي دیگر، شرایط نابهنجار مستعدترین و مناسب ترین شرایط براي بروز و گسترش انواع آسیب هاي اجتماعی          از
ــرقت، فرار از منزل، کارتن خوابی، بیکاري، کودکان کار،    ــترده طالق، سـ ــت که بروز گسـ ــت. اکنون باید دانسـ اسـ

شرا           شی از چنین  سیب هاي اجتماعی نا سایر آ شونت و  سپیگري، اعتیاد، خ ست و دلیل بروز آنها  را باید   رو یطی ا
مستعد فرسایش کارکرد سازمان     نابهنجار همچنین شرایط  بیشتر از همه در همین شرایط و وضعیت جستجو نمود.      

ها و نهاد هاي اجتماعی هم هست، چرا که نهادها و سازمان هاي اجتماعی کارکرد موثر و مفید خود را از دست می     
دهند. از آنجا که نهادهاي اجتماعی بر اساس کارکردي که دارند مقرر است نیازهاي اساسی جامعه را برآورده سازند،   
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فرسایشِ ناشی از نابهنجاري می شوند نمی توانند آن نیازها را برآورده سازند. ضمن این که       لذا در شرایطی که دچار  
در مواردي شاید به مانع بزرگی بر سر راه برآورده نمودن نیازها هم تبدیل شوند. نگاهی سطحی به وضعیت سازمان        

ــازمان ها عمو           ــت که این سـ ما نه تنها  گرهی از کار افراد      هاي مختلف در ایران به خوبی گویاي این مدعاي ما اسـ
جامعه نمی گشایند، بلکه در بسیاري از موارد گره هاي تازه اي هم می افزایند. وجود بوروکراسی هاي(نظام اداري و    
ستند به نظر می          شکالت جامعه نی سیاري از م سترده) عریض و طویل در ایران که هنوز هم قادر به حل ب سازمانی گ

سد که از وجود و دوام   سی هاي بی کار   ر . !!د و بی اثرکرشرایط آنومیک در جامعه حکایت می کنند، یعنی بوروکرا
ــجام اجتماعی و از بین رفتن      ــتگی اجتماعی، انس ــی همبس ــرایط نابهنجار که مهمترین پیامد آن کاهش و فروپاش ش

هاي  سرمایه تماعی، اعتماد اجتعامالت و پیوندهاي اجتماعی است، منجر به فرسایش و فروپاشی سرمایه اجتماعی،    
ست که انتظار         شرایطی ا شد. در چنین  سانی، طرد اجتماعی، انزواي اجتماعی و ده ها پیامد منفی دیگر هم خواهد  ان

ضمن این که امکان توسعه اجتماعی پایدار به   حل و فصل مشکالت و معضالت اجتماعی دور از ذهن خواهد بود.   
اي خواهد توانست به توسعه اجتماعی پایدار و همه جانبه دست یابد     . جامعهآرزویی دست نایافتنی تبدیل می شود  

و جامعه را به تعادل پیشین بازگرداند و در جهت تقویت همبستگی هاي    که بتواند بر شرایط نابهنجار خود غلبه کند 
و ســـترشاجتماعی و پیوندهاي اجتماعی گام بردارد. در واقع، تقویت همبســـتگی و پیوندهاي اجتماعی منجر به گ

ــالمت آمیز و اعتماد اجتماعی دو جانبه بین مردم و دولت گردیده و  در پرتو آن تقویت  همکاري هاي اجتماعی مسـ
شــرایط نابهنجار  از این طریق امکان حل مشــکالت تا حدود زیادي میســر و آســان می شــود.افزایش یافته ومثبت 

ستگی اجتماعی، پیوندهاي اجت  شانه       اعتماد اجتماعی متقابل، همب سانی جامعه را ن سرمایه هاي اچتماعی و ان ماعی و 
سایر بخش هاي جامعه مانند        رفته و با تخریب این  مواردي که برشمرده شد زمینه را براي بروز شرایط نابهنجار در 

دانشگاه ها، سازمان ها، بازار و  شبکه هاي اجتماعی خانوادگی و همسایگی فراهم می سازد.

)آنومیک(ارنابهنجدانشگاه وم.س

ضیح  در بخش قبلی بنابر آن چه که  شگاه نابهنجار همانند جامعه   درباره جامعه نابهنجار تو دادم می توان گفت که دان
یا بد کارکردي شــده اســت، به گونه اي که  به جاي برآورده نمودن نیازهاي علمی،   و نابهنجار دچار بی کارکردي

ست.      شده ا شی جامعه اکنون به بازاري براي درآمد زایی و تولید مدرك تبدیل  اکنون دیگر هنجارهاي  فکري و پژوه
شگاه چنان اثر و نفوذ  خود را از دست داده اند  که دیگر راهنماي عم    علمی  شجویان    و پژوهشیِ دان ستادان و دان لِ ا

نیستند. ضمن این که هنجارهاي موجود از استاندارد هاي علمی در سطح جهانی برخوردار نبوده و هر دانشگاهی در      
ایران بنا به مقتضیات و مصلحت هایی که داشته و دارد این هنجارها را دستخوش تغییراتی نموده تا اهداف آشکار و      

عنوان نمونه دانشــگاهی که اســتانداردهاي مربوط به  آزمون هاي ورودي خود را تا  بهپنهان خود را به دســت آورد. 
آنجا تنزل داده که هر فردي بدون کمترین آمادگی علمی و تحصیلی می تواند در دوره هاي تحصیالت تکمیلی وارد   

دانشــگاه هاي  شــود چگونه می تواند دم از هنجارهاي علمی و پژوهشــی بزند؟ بدون تردید می توان گفت برخی  
ساختمان، کالس هاي درس،           ساختی(مانند:  ستند، چه به لحاظ امکانات زیر ستان هم نی شور در حد و اندازه دبیر ک
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مناسب. زهی تأسف که نام دانشگاه را   يِ راآزمایشگاه، کتابخانه و...) و چه به لحاظ در اختیار داشتن کادر علمی و اد
شند و تنها به درآمدزا  صیت روي آورده اند.  لیی و توبا خود یدك می ک شگاه   ید مدرك بی خا ر دشرایط نابهنجار دان

.نداشتن و یا ضعف هنجارهاي علمی و پژوهشی مطابق با هنجارهاي     1مشخصه ها و ویژگی هاي زیر را دارد:  ایران 
خص،  علمی و پژوهشی مشهنجارهايتوجه به .جذب دانشجو بدون2علمی و پژوهشی دانشگاه هاي معتبر جهان؛ 

شجو بدون آزمون و یا با شرط معدل که هر کدام در جاي خود قابل    و بررسی هستند؛  نقدبه عنوان نمونه جذب دان
نبود سخت گیري هاي الزم در حین تحصیل و آسان گیري هاي بی مورد و دادن نمرات غیر واقعی به دانشجویان؛  .3
ش     4 صیالت تکمیلی در برخی دان شجو در دوره هاي تح صی       . جذب دان ص صول علمی و تخ گاه ها بدون رعایت ا

.جذب بیش از اندازه و بیش از ظرفیت دانشجو بدون توجه به نیاز علمی، تخصصی  5مربوط به رشته هاي تحصیلی؛   
شی و شور؛  پژوه شور؛    6ک شگاه ها با نیازهاي گوناگون ک .رواج مدرك گرایی و 7.عدم تطابق ورودي و خروجی دان

شگاهی؛    شدن مدارك دان شگاه ها به بازار مدرك فروشی؛     .8بی اعتبار  شدن دان .عدم ارتباط منطقی، دائمی و 9تبدیل 
سازمان ها و نهادهاي تصمیم گیري کشور؛         شگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با  شجو   .10ساختاريِ دان جذب دان

ــتعداد ها و ظرفیت هاي ع         ــیالن     .11لمی و عالقمندي هاي افراد؛   بدون توجه به اسـ عدم تطابق میزان فارغ التحصـ
دور کردن نیروي انسانی جوان از  .13تربیت نیروي انسانی ناکارآمد و بدون مهارت؛ .12دانشگاهی با بازار کار کشور؛ 

ستعداد هاي رفتن نیرو و هدر. 14بازار کار و فعالیت؛  سرخوردگی  ا در نا امیديوجوانان در طول تحصیل و ایجاد 
صیلی؛       15بین آنان؛  شجویان از مقررات و قوانین علمی و تح ستادان و دان شتر ا دنبال کردن هدف  .16.عدم پیروي بی

شود؛          شگاه هاي معتبر هم می  شامل دان شگاه ها که این موضوع حتی  شتر دان .تولید پایان  17انتفاعی و درآمد زایی بی
ــع   ــیلیِ تکراري، ض ــاله هاي تحص ــی و نا کارآمد؛ -یف به لحاظ علمی نامه ها و رس .عدم تطابق عالقه و 18پژوهش

.عدم تناسـب بین  میزان جمعیت و نیازهاي   19اسـتعداد دانشـجویان با رشـته هایی که انتخاب و تحصـیل می کنند؛     
برخی شــهرها با تعداد دانشــگاه هایی که در آن شــهرها تأســیس و راه اندازي شــده اند(جالب اســت که در برخی  

عدم انباشت علم و .20ي کوچک و حتی متوسط تعداد دانشجویان از تعداد جمعیت آن شهرها بیشتر است!!)؛     شهرها 
دانش و در نتیجه عدم شکل گیري زمینه هاي مناسب علمی و پژوهشی براي توسعه جامعه.

ستا   ست و           در این را شور ما با کدام معیار و مالك و هدفی بنیان گرفته ا شگاه در ک ست که دان سی این ا سا سوال ا
س    صد دارد؟ براي چنین  شرح زیر ارائه نمود:    ئروي در کدامین مق سخ  به  .اگر هدف این  1والی می توان  چندین پا

مود و سـطح دانش یکایک افراد   بود و هسـت که با تأسـیس و گسـترش دانشـگاه ها امور علمی جامعه را بسـامان ن     
جامعه را ارتقاء بخشید البته باید گفت که در این هدف موفقیت هاي نسبی به رغم کاستی هاي فراوان به دست آمده    
ضایت بخش          ست نتایج  تا حدودي  ر ضوع را به لحاظ کمی دنبال کنیم و نه کیفی، ممکن ا ست. در واقع، اگر مو ا

ه رغم نتایج کمی به دســت آمده خیل وســیعی از دانش آموختگان دانشــگاه ها بدون باشــد، اما در همین زمینه هم ب
مهارت و بدون دانش الزم و کافی براي به دست گرفتن شغل مورد دلخواه و داشتن زندگی با کیفیت هستند. اگر چه 

ــت که تمامی دانش آموختگان باید داراي دانش و مهارت  کافی  ــورت آرمانی پنداش در هر زمینه اي  نمی توان به ص
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براي زندگی و شــغل باشــند، اما از ســوي دیگر نمی توان دانشــجویانی را تربیت کرد که بی بهره از دانش و مهارت  
. در پاسخ دوم بحث اساسی این است که      2کافی باشند و این موضوع با کارکرد و هدف دانشگاه در تعارض است.     

هدف دانشــگاه نگاه کنیم باید بتواند در حل مســائل و مشــکالت   اگر به صــورت پایه اي و اســتاندارد به کارکرد و
اقتصــادي، ســیاســی، فرهنگی و اجتماعی گام هاي مهمی را بردارد و راهکارهاي پایه اي ارائه نماید. اگر چه پاســخ  

س  شاهدات فعلی به ما می         ئجدي به این  سی ها و م ست، اما برر ستلزم پژوهش هاي علمی و دقیق ا ضیه م وال و فر
د که باالخره بسیاري از مشکالت مورد اشاره توسط دانشگاه و دانشگاهیان حل و  فصل شده است و صد البته              گوی

صافا راهکارهایی هم ارائه نموده       شگاه ارائه راهکار است و نه انجام امور اجرایی براي حل مشکل و ان که کارکرد دان
ص    ست و در مواردي مورد بی توجهی هم قرار گرفت. اما بحث ا ستگذاران و برنامه       ا سیا ست که به واقع  لی این ا

ریزان باید به طور جدي خواهان راهکارهاي علمی ارائه شــده از ســوي دانشــگاه باشــند تا مجموعه دانشــگاهی هم 
شگاه هم باید اقدامات علمی          ست که دان شد. البته بدیهی ا شته با انگیزه الزم براي اقدامات جدي در این زمینه را دا

شای  شد  و      درخور و  شته با سته اي را ارائه نماید که به طور حقیقی و واقعی راه برون رفت از مشکالت را با خود دا
این آزمون بزرگی براي دانشگاه خواهد بود. اینجاست که اگر دانشجو و استاد نتوانند حرفی براي گفتن داشته باشند        

انی اســاســی این اســت که با گســترش بی رویه تردید هاي جدي را براي همگان به وجود خواهند آورد. اکنون نگر
ــگاهی در کمین   ــدن  یافته هاي دانش ــجو خطر بی پایه و بی مایه ش ــگاه ها  و پذیرش بی مبنا و بی منطق دانش دانش
شته و تنها بر مبناي جزوات بی فایده و کلی       شی ندا شگاه ها خواهد بود.یافته هایی که چندان بنیان علمی و پژوه دان

کردن ها صورت گرفته باشد، همانند انبوه پایان نامه هاي کپی برداري شده و مقاله هاي رو نویسی      گویی ها و حفظ 
هاي پژوهشـی.  دشـده و متن هاي به ظاهر علمی با کمترین دقت و وسـواس علمی و برخوردار از کمترین اسـتاندار   

خاصیت و بی فایده که نه شغلی    اینجاست که دانشگاه تبدیل به کارخانه صدور مدرك می شود و آن هم مدارکی بی     
ستنِ  شگاه کارکرد آموختن و مهارت     3با کیفیتی را به دنبال خودش دارد. و نه مهارتی و نه زی سخی دیگر دان . در پا

افزایی و دانش افزایی را داشته و دانشجویان را در یک فرایند جامعه پذیري علمی به افرادي توانمند به لحاظ علمی،    
بدیل می کند تا بتوانند براي کسب شغل مناسب و داشتن زندگی با کیفیت و مورد دلخواه آماده     پژوهشی و مهارتی ت 

رفیت شان تنها اقدام به پر کردن کالس ها براي گرفتن شهریه بیشتر می     ظشوند. دانشگاه هایی که با پذیرش بیش از   
یار به ویژه در رشته هاي علوم انسانی بس   کنند، بدون تردید نمی توانند چنین کارکرد مهمی داشته باشند. این موضوع   

مشهود است، به گونه اي که در کالس هاي کارشناسی ارشد و حتی در مواردي دکترا گوش تا گوش کالس انبوهی       
براي  فقطاز دانشجویان نشسته اند آن هم دانشجویانی که انگیزه و عالقه چندانی براي آموختن و یادگیري ندارند و   

ست که:      اخذ مدرك آمده ا شعر معروف ا شان هم این  شعار ما براي اخذ مدرك آمدیم    نی براي درك مطلب  «ند و 
راســتی در چنین وضــعیتی چه انتظاري از اســتاد می توان داشــت؟ این را نمی گویم که بخواهم توجیهی  ه ب». آمدیم

شا و کال!! اما        ست و پا کنم. حا ستادان د سوادي هاي برخی ا ستاندارد   براي کم کاري هاي و کم  وقتی که ظرفیت ا
شد حداکثر       سی ار شنا شد نفر 10کالس کار ضر    40اما  با کمال تعجب تعداد  با شجو در کالس حا شوند   نفر دان
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ضایی      ستی و با روش علمی اداره نمود که یادگیري اتفاق بیافتد؟!! حقیقتا در چنین ف چگونه می توان کالس را به در
ــت که د ــخ ها در این زمینه  4انش افزایی و مهارت افزایی روي دهد؟!! چگونه می توان انتظار داش .یکی دیگر از پاس

این است که دانشگاه باید کارکرد بسیار مهم تبدیل نمودن دانشجویان  به شهروندانی آگاه، فعال، مشارکت جو، منتقد  
د  نشگاه ها با  روند فعلی نخواهنگونه نیست و داو تحلیل گر در زمینه هاي متفاوت را ایفا نماید. اما اکنون وضع این

ــجویان تنها به فکر اخذ مدرك               ــت چنین کارکرد مهمی را برآورده کنند. به عبارت دیگر، با روند فعلی دانشـ توانسـ
ــتادان هم به فکر برگزاري و اتمام هر چه زودتر کالس ها!! آن هم کالس هایی بدون کیفیت و            خواهند  بود و اسـ

که دانشجو را تبدیل به شهروند منتقد، فعال، مشارکت جو و تحلیل  هشی و بدون اینبدون دستاوردهاي علمی و پژو
گر نماید.

شته هاي گوناگون از   سوزان حوزه علم و دانش خواندم که عده اي بروز چنین    سوي  در مقاالت و نو ستادان و دل ا
شجویان و عده ا      ستادان، عده اي دیگر بر عهده دان ساختار آموزش   شرایط نابهنجاري را بر عهده ا ي دیگر بر عهده 

بیاییم همه ما از  . ]1[عالی کشــور نهاده اند. اما باید  گفت همه ما  در بروز و ظهور چنین شــرایطی متهم هســتیم  
صادقانه قبول کنیم          شگاه ها  شجویان و کادر اداري دان ستادان و دان شور گرفته تا ا سئولین آموزش عالی ک مدیران و م

ست هم    ست به د ضعیتی را به وجود آوردیم.  که همگی د شرایط     شرایط  اکنون دیگر داده ایم و چنین و شگاه به  دان
ست و هر گونه    شده ا شش در جهت نابهنجار تبدیل  سازي این  کو ضعیت دور از خرد ورزي و خردمندي   پنهان  و

شه اي تر می            سترده تر و ری شکل را گ ست بلکه م شکل نه تنها راه حلی براي آن نی ست، چرا که پنهان کردن این م ا
سازد. 

دانشگاهنابهنجارِجامعه و شرایطِنابهنجارِچهارم.رابطه بین شرایطِ

مان هاست.  جامعه نابهنجارِناشی از شرایط  دانشگاه  ابهنجارِناین است که شرایط  مدعاي اصلی نوشته حاضر   اما 
ــت،    ــاختاري تأثیر گزار اس ــیب هاي رفتاري و س ــکالت و آس ــگاه   گونه که جامعه نابهنجار در بروز انواع مش دانش
شد.       شته با صادي به دنبال دا اکنون  ماانابهنجار هم می تواند پیامدهاي منفی فکري، علمی، فرهنگی، اجتماعی و  اقت

بحث اساسی این است که جامعه نابهنجار در درون خود سازمان ها و نهادهاي نابهنجار پرورش می دهد که دانشگاه   
شد.     سازمان ها می تواند با ست و           یکی از این  شور ا سعه جامعه و ک شگاه تابعی از تو سعه دان ست که نداند تو کی

ر توسعه دچار نابهنجاري هاي گسترده اقتصادي، اجتماعی و    دانشگاه در خالء توسعه نمی یابد. جامعه اي که در مسی   
ــازد. به عنوان مثال در جامعه اي که     ــگاه را نیز دچار نابهنجاري هاي فراوان می س ــد بدون تردید دانش فرهنگی باش

مورد  دانایی و خردورزي چگونه می تواند ،داشتن پول و ثروت امتیاز مهمی محسوب می شود برخورداري از دانش   
شیان نمی توانند طرفی از این دانش       توجه و اعتبار  شی که گویی به ظاهر ثروتی نمی آفریند و دان شد؟ آن هم دان با

ــجویانش گفت که درس بخوانید و علم               ببندند و از این نمد کالهی براي خویش ببافند! و چگونه می توان به دانشـ
تادش خواست که هر چه بیشتر بکاود و پژوهش کند تا از کانِ علم     بیاموزید تا بر صدر نشینید و قدر ببینید!! و از اس   
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و دانش لعل هاي گران بها بیرون بکشــد و جامعه را از این لعل ها ســیراب نماید!!  البته که دانشــگاه و مراکز علمی  
که  جامعه ايبراي توسعه جامعه نسخه می پیچند و مسیرهاي توسعه را به لحاظ علمی و فنی بازگو می کنند، اما در     

مسیر توسعه از دانشگاه نمی گذرد دیگر چه انتظاري می توان داشت؟! از یک منظر درست است که دانشگاه و مراکز  
علمی سازوکارها و بنیان هاي علمی توسعه را  براي سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه توصیه می کنند، اما جامعه         

ــازوکارهایی را بکار  ــیر و تعبیر می کند در این  اي که نخواهد چنین س گیرد و یا آن طور که خودش می خواهد تفس
حالت نقش و اثر دانشگاه و دانشگاهیان بال اثر خواهد شد. فعالیت هاي علمی و پژوهشی دانشگاه در جامعه اي معنا  

شگاه بنیان و   مداردانش آن جامعه می یابد که  شد و بداند که دان ساس و عقل محور با ست.  ا سعه ا گر جامعه اي  اتو
هنوز به این نتیجه نرســیده باشــد که دانشــگاه و مراکز علمی و پژوهشــی موتور محرکه توســعه و پیشــرفت جامعه   

شگاه      ست که دان شوند، بدیهی ا ر دبازاريبه صورت  جایگاه و اهمیت چندانی نمی یابد و دست باال  محسوب می 
بررسی ها  نشان می دهد  خرید و فروش تبدیل می شوند.مدارك دانشگاهی هم به کاالیی براي  که طی آن می آید 

که در بسیاري از کشورهاي پیشرفته دنیا لزوما همه افراد جامعه به دانشگاه نمی روند و افراد بر اساس عالقه و ذوق      
البته آنگونه که در ایران مرسوم است، چرا که در برخی کشورها وضع      -خود پس از کسب مدرك به اصطالح دیپلم  

و ناراحتی هم نمی زیان گونه احسـاس  به دنبال شـغل مورد نظر خود می روند و هیچ -اسـت متفاوت حدودي تا 
شگاهی چیزي          شند و باز گویی بدون مدرك دان شگاهی را یدك بک شور ما گویی همه باید مدارك دان کنند. اما در ک

شت. در این زمینه همگان و    سر دارند و رتبه و منزلتی نخواهند دا شده اند و انگار میدان رقابت عجیب و  کم و ک ارد 
ست، ه غریبی ب سبقت از یکدیگر ربوده اند تا   دارانخانه،بیکاران،مدیران،کارمندان		راه افتاده ا و همه و همه گوي 

مدرکی به کف آرند و نانی از قشرایط       . ل آن بخورندب شرایط نابهنجار جامعه بر بروز  ست تأثیر  در این زمینه بهتر ا
بهنجار در دانشگاه را به صورت زیر بررسی نماییم:نا

شور.     1 سازمانی و مدیریتی ک ساختار  سلط  نگاه مدرك گرایی در  بدون تردید رواج مدرك دادن و مدرك گرفتن از بروز . ت
سی             شنا شتن مدرك کار شرط ورود به مجلس را دا شأت می گیرد. به عنوان نمونه  شه و ن ضعیتی ری و ظهور چنین و
ارشد می گذاریم بدون توجه و دقت به این موضوع که فردي که قرار است وارد مجلس شود لزوما نیازمند به داشتن  

ی ارشد نیست،  بلکه باید هوش و درایت قانون گذاري و سیاسی داشته باشد و سال ها قبل از ورود       مدرك کارشناس  
سر از مجلس در بیاورد ولو این که  حتی مدرك            شبه  شد و نه این که یک  سی و حزبی کرده با سیا به مجلس کار 

سازمان ها، وزر        شوراها، مدیران  ضاي  شد. نمایندگان مجلس، اع شته با شتن   دکتري هم دا ا و همه و همه لزومی به دا
مدرك دکتري یا کارشناسی ارشد ندارند، بلکه باید به طور واقعی و نه به صورت صوري و شکلی از استادان دانشگاه  
ها به عنوان مشاوران علمی و فنی در زمینه هاي تخصصی خود بهره ببرند. این می شود پیوند بین دانشگاه و ساختار  

اري کشور که در همه کشورهاي توسعه یافته چنین می کنند. نه این که هر مدیر و نماینده     تصمیم گیري و سیاستگذ   
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ــت و پا کند تا از غافله مدرك گرفتن عقب نماند.                    رواج مدرك   و یا کارمندي راه بیافتد که مدرکی براي خود دسـ
ر اداري و ســازمانی در کشــور  گرایی اگر چه دالیل گوناگون دارد اما یکی از مهمترین دالیل آن وجود ســاختار بیما

است که کارکنانِ خود را به گرفتن مدرك براي اخذ پایه و پست شغلی تشویق می کند. به راستی جاي سئوال است         
که کارمند اداره بایگانی چه نیازي به داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد آن هم در رشته اي کامال غیر مرتبط با        

شغلی اش دارد؟ اکنون ک  شویم با کمال تعجب می بینیم    وظایف  سازمان ها می  م و بیش وقتی وارد وزارتخانه ها یا 
ــتر کارکنان از رده هاي پایین گرفته تا رده هاي باالتر یکدیگر را دکتر خطاب می کنند!!!              کابینه    آن وقت در که بیشـ

ستان می بینیم که   سیه و یا در کابینه دولت آلمان تق    80دولت انگل سان صد آنها لی ستند.    در سیه ه سان ریبا تمامی آنها لی
صیلی ارزیابی کند و از این              شتن مدرك تح ساس دا صرفاً بر ا شور نباید کارکنان خود را  سازمانی ک نظام اداري و 
سته      سوابق و تجربیات فرد را در نظر بگیرد. تجربه زی ست و مقام بدهد، بلکه باید  طریق به آنها رتبه و پاداش و یا پ

کاران در بسـیاري از دانشـگاه ها نشـان می دهد که بدون اغراق و گزافه گویی بیشـتر کارکنان      نویسـنده و سـایر هم  
صد            شوند و باز هم در ضر می  سر کالس ها حا سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی تنها براي اخذ مدرك بر 

ــی الزم را ندارند. این یعنی تأثی            ــرایط نابهنجار جامعه(بخش      زیادي از آنها حقیقتا پایه و مایه علمی و پژوهشـ ر شـ
سخت             ستادانی بخواهند  شرایط اگر ا شگاه. حال در این  شرایط نابهنجار دان شدید  سازمانی و اداري آن) بر بروز و ت
شجویان        شند و مطابق با هنجارهاي علمی و پژوهشی عمل کنند بدون تردید تمامی این قبیل دان شته با گیري هایی دا

سب امتیاز  صیل هم نخواهند    بودالزم در دروس مورد نظر نخواهند اتنه تنها قادر به ک ،  بلکه حتی هرگز فارغ التح
عارض  در تو سازمان ها و به ویژه دانشجویانی که براي گرفتن مدرك آمده اند کامال   شد و این البته با منافع دانشگاه   

ستادان و برخورد ق       شویق ا شد که به جاي ت ضاد قرار می گیرد و مواردي دیده  شجویانِ و ت ین  اضعیف انونی با دان
ــتکار علمی خود را بدهند!!!!!    ــخت گیري ها و پش ــتند که باید تاوان س ــتادان هس ــت که اگر نظام   . اس ــن اس روش

بوروکراتیک کشور این همه بر داشتن مدرك تحصیلی تأکید نمی ورزید و مستقیم و غیر مستقیم کارکنان خود را به       
شــاید اکنون شــاهد این همه داوطلب براي ورود به دانشــگاه و گرفتن   داشــتن مدرك تشــویق و تحریض نمی کرد

شی این همه به انحراف        سیر علمی و پژوه ضور می یافتند و م شگاه ح مدرك نبودیم  و تعدادي افراد عالقمند در دان
و بحران کشیده نمی شد. 

و ظرفیت هاي فکري، روحی و روانی  به این معنا که وقتی استعداد ها کشور، و پرورشنظام آموزشضعف ساختاري  .2
شود،          ستعداد یابی افراد نمی  شود و به عبارت دیگر اقدام به ا سال هاي ابتدایی مطالعه نمی  سمی افراد از  و حتی ج
صیل یا فعالیت کنند. به طور مثال فردي که        شته اي باید تح سیاري از دانش آموزان نمی دانند در چه زمینه و ر لذا ب

اي فنی و مهندسی فعالیت و کار کند حتی بدون نیاز به داشتن مدرك تحصیلی خاصی اکنون در یکی     باید در زمینه ه
از رشته هاي علوم انسانی تحصیل و فعالیت می کند و هیچ گاه از رشته و فعالیت خودش رضایت الزم را هم ندارد     

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



١١

ستی به دلیل عدم   انند . در این زمینه فراوو همواره خود را ناموفق و بل شکست خورده تلقی می کند   افرادي که به را
شده اند و         شان  ستعداد هاي خود ستعداد ها و توانمندي هاي خود موجب هدر رفت وقت و انرژي و ا شناخت از ا

اگر از همان ابتدادر این جا مقصر اصلی نظام آموزشی کشور است که ساختار مناسبی براي این اقدام مهم را ندارد.        
صر         سوگیري و جهت گیري   شاهد ورود بی حد و ح شد دیگر  شخص با شغلی افراد تا حدودي م فکري و علمی و 

ستیم.    شجو به دوره هاي عالی نی صیر نبوده و      این همه دان شور هم بی تق ستا نظام آموزش عالی ک البته در همین را
کی می دهد و آنان را  شگاه راه می دهد و در نهایت به دست هر یک از آنان مدر  ننیست که همه افراد جامعه را به دا 

اکنون  بی هدف، بدون مهارت و بدون برخورداري از توان علمی، فکري و پژوهشی مناسب در جامعه رها می کند.   
سیم که        شیم بپر شته با صیلی گوناگون       شاید حق دا شجویانی را براي دوره هاي تح شور دان شگاه هاي ک چرا باید دان

م در رشــته انتخابی را ندارند؟ دانشــجویی که از قرائت یک متن بســیار پذیرش کنند که کمترین مایه و پایه علمی ه
شگاه حضور می یابد؟ بدتر این          سی ارشد دان شنا ست با چه مالك و معیاري در دوره کار که عموم این  ساده عاجز ا

ستادان را فراهم      سب علم و دانش ندارند و زمینه کم کاري برخی ا شجویان چندان انگیزه اي هم براي ک .  می کننددان
یه  راستی چه ضرورتی در این قض   ه در یک شهر یکصد هزار نفري شاهد تأسیس بیش از چندین دانشگاه هستیم و ب      

شته و وجود صیل کردگان        دا شجو و تح ستاد و دان شگاه و مراکز جور وا جور علمی و این همه ا دارد؟ این همه دان
كمدرمسابقه گویینمایند؟فصل وحل		جامعه رادانشگاهی مگر قرار است چه شق القمري بکنند و کدام مشکل    

.دهیچ کس و گروهی نمی خواهد در این مســابقه عقب بماند و به اصــطالح کم بیاورواســتافتادهبه راهگرفتن
سیار مدرك بدستان           شگاه هاي رنگارنگ و خیل ب شتن دان مالك و معیار توسعه فرهنگی و علمی یک کشور لزوما دا

چند دانشگاه با سطح علمی و پژوهشی مناسب و استاندارد است. برخی از دانشگاه هاي کشور          نیست، بلکه داشتن  
اکنون از داشتن امکانات و خدمات علمی در خور و استاندارد مانند: آزمایشگاه، کتابخانه، سالن اجتماعات و مجالت  

وره ها و مقاطع مختلف  پژوهشــی محروم هســتند و از ســوي دیگر، اســتانداردهاي کالســی و درســی در د -علمی
انشگاه  دتحصیلی به ویژه تحصیالت تکمیلی رعایت نمی شود. نمی خواهم بگویم که در کشورهاي پیشرفته دنیا ابداً    
هم گونهضعیف یافت نمی شود و همه دانشگاه ها در این کشورها در سطح بسیار عالی و باالیی قرار دارند، اما این      

شگاهی ر      صورت دان ست که به هر  شجو با هر انگیزه و نیتی بدانجا       نی سانی را به نام دان شند و ک اه اندازي کرده با
فرستاده باشند و در نهایت به دست همه آنها مدرك بدهند.

شگاه هاي       .3 شور با تعداد دان صادي، فرهنگی و اجتماعی ک سب بین نیازها و ظرفیت هاي اقت اید بدر این زمینه . موجودعدم تنا
پرسیده شود وقتی که ظرفیت هاي تولیدي و اقتصادي مناسب جهت ایجاد اشتغال براي خیل عظیم فارغ التحصیالن        
ست(یعنی          صورت ناقص و نادر سانی را به  شته هاي مختلف و متنوع وجود ندارد چرا باید این همه نیروي ان در ر

به راستی این همه شغل براي این تعداد زیاد مدرك  مهارت و آمادگی الزم)تربیت و در جامعه رها کرد؟،بدون دانش
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صیل کرده و بازار کار و فعالیت وجود         سانی تح سبی بین تربیت نیروي ان ستان از کجا باید تأمین نمود؟ چه تنا به د
شگاه وجود دارد که از این   640هزار و 2نا به آخرین گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، در ایران بدارد؟ دان

درصد است. این درحالی است که     32درصد و سهم دانشگاه آزاد    68میان سهم وزارت علوم از جمعیت دانشجویی   
همچنین  دانشگاه دایر کرده است. 620هزار و و هند481هزار و 2چین تنها CISCبراساس اعالم موسسه اسپانیایی 

شگاه تعداد  شرفته جهان زیر   دان شگاه است  500ها در اغلب کشورهاي پی ،  291، انگلیس 412طوري که آلمان به، دان
این درحالی است که برخی کشورهاي اروپایی نظیر نروژ، سوئد،     دانشگاه دارند. 423و هلند 236، ایتالیا 329کانادا 

پور و ااند. این آمار درباره کشورهاي پیشرفته آسیایی مانند سنگ     دانشگاه تأسیس کرده  100دانمارك، فنالند و ... زیر 
شته و     جنوبی نیز تکرار میکره ست که کمی پا را فراتر از این قاعده گذا شمار     987شود و تنها ژاپن ا شگاه دارد.  دان

که  CISCمؤسسه است.500ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهاي توسعه یافته جهان رقمی زیر  دانشگاه 
نین  آید، همچهاي آموزش و پرورش این کشور به شمار می  و از زیرمجموعهبزرگترین بدنه تحقیقات عمومی اسپانیا  

دانشگاه   59دانشگاه دارد. از این میان  280هزار و 3یلیون نفر جمعیت، م310گزارش داده است که آمریکا با حدود 
جهان آمریکایی  هايدرصد برترین دانشگاه  60دانشگاه برتر جهان هستند و در واقع حدود   100ایاالت متحده جزو 

ترین کشورهاي جهان یعنی چین و هند کمتر از  دهد که تعداد دانشگاه در پرجمعیت است. این مسأله درحالی رخ می  
.)1395(روزنامه شهروند، مرداد ایران است

سوي دیگر،   شد     از  سطح پایینی قرار دارد و در مواقعی ر صادي اش در  صادي اش   جامعه اي که توان تولید اقت اقت
اگرصاد دانان  اقتبنا به گفتهمنفی می شود چگونه می تواند براي این همه فارغ التحصیالن شغل مناسبی ایجاد کند؟      

صد هزار  براي ایجاد هر  ست کم   یک صادي     1شغل د شد اقت صد  ر ساب اکنون که    در شد، آن وقت  با این ح نیاز با
440) را تجربه می کند تنها می تواند براي 1395یران، آبان درصـدي(مرکز آمار ا 4/4کشـور رشـد اقتصـادي حدود    

صیالن بیکار ندارد.        سبی با تعداد زیاد فارغ التح ضعیت هیچ تنا شغل ایجاد کند!! و این و ضوع  البته مهزار نفر  تنهاو
ــغل  ــ ،بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی هم داردنبودهایجاد ش ــورت که  وقتی فردي داراي مدرك تحص ی  یلبه این ص

عالی شده است بعد از گذشت مدت زمانی باالخره متوجه این موضوع می شود که این مدرك تحصیلی خاصیت و         
سرخوردگی و یأس برایش      ست که احتمال  کارکردي براي او و جامعه اي که در آن زندگی می کند ندارد و این جا

ایه جوانی خود را براي تحصــیل  مچرا ســربه وجود می آید و به احتمال زیاد به ســرزنش خودش هم می پردازد که 
ــته اســت که اکنون هیچ کارکردي برایش  هم ادي اعتمافرادي به نوعی بدبینی و بی چنینت. در این حالنداردگذاش

شگاه خواهند پرداخت. از همین جا می توان به خوبی حدس زد     شده و مرتب به بدگویی از علم ودانش و دان دچار 
ــدن نقش و جایگاه که زمینه هاي الزم براي  ــگاهکم رنگ ش ــگاهیان دانش ــود و دیگر  و دانش در جامعه فراهم می ش

دانشگاهیان بر صدر نمی نشینند و قدر چندانی هم نمی بینند.

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



١٣

جامعه که بخشی از شرایط نابهنجار اجتماعی تلقی می شود     معیشتی  شرایط نابهنجار  ؛معیشتی جامعه شرایط نابهنجار  . 4
شگاه در           ستادان دان سیاري از ا ستادان می گذارد، به گونه اي که ب شتی ا تأثیرات منفی فراوانی بر روند علمی و معی

ي  دبی توجهی و یا کم توجهی به وضعیت معیشتی و اقتصاکشور قادر به تأمین هزینه هاي اولیه زندگی خود نیستند. 
براي دلسردي آنان فراهم ساخته به گونه را آموزش عالی زمینهمراکزها و دانشگاهاستادان و کادر علمی و پژوهشی 

به لحاظ درآمدي و تأمین هزینه هاي زندگی در وضــعیت چندان مطلوبی به عموم  اســتادان دانشــگاه  اي که امروزه 
شت    سر نمی برند.   ستادانی که از دا ستند ا سب حتی یک آپارتمان کوچک مقیاس هم محروم     هنوز کم نی سکن منا ن م

ستند. نمونه دیگر این که مبلغ حق التدریس یک          سکن نی شگاهی و علمی قادر به خرید م ستند و با درآمدهاي دان ه
میلیون تومان می شود یعنی ماهی حدود 1در طول یک نیمسال تحصیلی(یک ترم) دست باال حدود 10استادیار پایه 

تاه (مثال دو                 هزار250 یار کو ــ ــتی بسـ چک در فرصـ کاري کو کار براي  یا برق له کش  یک لو قت  مان  آن و تو
ستاد تمام هم باشد در    400تا 300ساعته)درخواست    ستادي حتی اگر ا هزار تومان حق الزحمه می کند. آیا به هیچ ا

ته نویسنده و همکاران نشان می    تجربه زیس هزار تومان می دهند؟!! 30هیچ دانشگاهی بابت تدریس ساعتی بیشتر از    
شان درآمد و حقوق ماهیانه            ستادان خود ستند از ا سازمان یا اداره اي ه شجویانی که کارمند  دهد که در مواردي دان

ند و یآشــجویان با خودروهاي بســیار گران قمیت به دانشــگاه می نحتی فراوان دیده شــد که برخی داباالتري دارند. 
به راستی اگر استادان نتوانند از عهده هزینه هاي سرسام آور زندگی معمولی رو هستند.  استادانی که حتی بدون خود

شت      این  . ضمن ؟و متوسط خودشان بر بیایند چگونه می توان از آنان توقع کارهاي علمی و پژوهشی زیربنایی را دا
یک اسـتاد دانشـگاه دارند که شـاید     که به هر حال هم خانواده اسـتاد و هم اطرافیان و جامعه انتظارات و توقعاتی از  

شند.   شته با شان      چنین توقعی از دیگران ندا شور با یاران به خوبی ن ستادان چند ک سه بین میزان دریافتی ماهیانه ا مقای
دالر؛ 6014دالر(باالترین)؛ آمریکا: 7196می هد که اوضـــاع براي اســـتادان کشـــور چندان خوب نیســـت: کانادا: 

ستان:   سه     1450دالر و باالخره ایران: 2597دالر؛ ترکیه: 4628دالر؛ مالزي: 5141آلمان: دالر؛ 5943انگل س دالر(مو
شگاه تورنتو،   شود که       ). 2014مطالعات آموزش دان شت ن ضیح بدهم چنین بردا این ها را که می گویم باید فوراً تو

ستادان به دنبال ثروت اندوزي و جمع آوري مال و ثروت هستند، حقیقتاً این   ستادان  با اندك    ا گونه نیست و عموم ا
ستاد            سید که آیا ا ستند. اما به واقع باید پر شغول ه شقانه به کار تدریس و علم آموزي م امکانات مادي و رفاهی عا

شگاه  سخ گ  امکاناتسایر افراد  جامعه نیازمند برخورداري از  هماننددان ست؟ و چگونه باید پا ي ورفاهی و مادي نی
استادي که بخواهد کارهاي علمی و پژوهشی گسترده اي را بدون دغدغه انجام بدهد     اتواده باشد؟ نیازهاي خود و خ

شی و علمی هزینه هاي           ست. امروزه انجام امور پژوه سب و مطلوبی ا ضعیت مالی منا شتن و و دنبال کند نیازمند دا
مناسبی است.  نسبتا زیادي را در بر دارد که  نیازمند برخوردار بودن از وضعیت مالی نسبتا
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پنجم.بحث و نتیجه گیري

اگر مجموعه دانشگاهی کشور را جزیی از مجموعه کلی جامعه بدانیم در این صورت هر گونه تغییر و تحول در 
نقش دانشگاه هم تأثیر گزار باشد. می تواند بر روي عملکرد  وآنجامعه چه در وجه مثبت و چه در وجه منفی

و تحوالت و تغییرات آن قرار ندارد و نمی تواند بدون توجه به تحوالت جامعه مسیر خود دانشگاه بیرون از جامعه 
را طی نماید. جامعه اي که دچار شرایط ناگوار فکري، فرهنگی و اجتماعی باشد دیر یا زود تأثیراتی بر روي سایر 

ه دانشگاه در چنین شرایط بخش ها و به ویژه سازمان ها و نهادهاي علمی هم خواهد گذاشت. بدین گونه است ک
نابهنجار و ناگوار به ناهنجاري هایی دچار خواهد شد و رفته رفته از مسیر درست و مناسب علمی و پژوهشی خود 
دور می شود. این که اکنون فراوان دیده و شنیده می شود که از بحران دانشگاه، انحطاط دانشگاه، فروپاشی دانشگاه، 

اوین درباره دانشگاه  استفاده می شود همگی دال بر این موضوع مهم است که شرایط بازار مدرك فروشی و سایر عن
نابهنجار جامعه باالخره بر دانشگاه غلبه کرده و به درون آن نفوذ نموده و توانسته هنجارهاي علمی، حرفه اي و 

تبدیل نماید. در چنین پژوهشی دانشگاه را تا حدود زیادي زیر سئوال برده و همگی را به نابهنجاري هاي جدي 
و این سیالب عظیمی که به راه افتاده زود است که  همگان شرایطی گویا دیگر کار چندانی از دست کسی بر نمی آید

د و اما به واقع نباید نا امید شرا با خود ببرد و کار به جایی بکشد که دیگر  نه از تاك نشان ماند و نه از تاك نشان!!! 
و تنها نظاره گر این شرایط نابسامان شد، بلکه باید هر اقدامی ول اندك و کوچک را انجام دست روي دست گذاشت

کنون دیگر همه و همه از استاد و دانشجو گرفته تا داد تا بتوان راهی براي برون رفت از این شرایط در پیش گرفت. ا
»يباید کار«کرد و  »نباید زاري«ه اند که مسئولین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تا حدودي دریافته اند و دانست

کرد! بی پرده و رك و راست باید گفت در بروز و ظهور وضعیت نابهنجار دانشگاه در ایران هم سیاستگذاران، هم 
برنامه ریزان و هم مجریان همگی به نوبه خود سهم داشته اند و نمی توان به راحتی فرد(رییس دانشگاه،استاد، دانشجو 

مند) و یا مجموعه اي(دانشگاهی، شورایی و یا نهاد و سازمانی) را به تنهایی متهم نمود. اگر چه سهم برخی و یا کار
بیشتر از برخی دیگر باشد و  با نگاه فردگرایی روش شناختی البته شاید بتوان افراد را مقصر جلوه داد و در قالب جمع 

گره از کار فروبسته دانشگاه و آموزش عالی در ایران نمی گرایی روش شناختی سازمان و نهاد را. چنین نگاه هایی
گشاید و باید که ریشه اي و بنیانی فکر کرد و براي ارائه راهکار و برون رفت بسیار تأمل نمود و صبورانه، ناقدانه و 

ر همین نیز داما اولین اقدام آکاهی و هشدار دادن نسبت به این شرایط است که نوشته حاضرعالمانه دست به کار شد.
راستا تنظیم شده است.

پی نوشت ها:

باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی.:). مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه1364آرون، ریمون(
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1395ماه مردادروزنامه شهروند، 

). جامعه شناسی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.1389گیدنز، آنتونی(

). نماگرهاي اقتصادي کشور.1395ایران(مرکز آمار 

مثنوي معنوي مولوي، جالل الدین محمد.

).2012موسسه مطالعات آموزشی دانشگاه تورنتو(

] اشاره به مقاله ارزشمند دوست و همکار ارجمندم جناب دکتر حسن محدثی با عنوان وزارت علوم، دانشگاهیان 1[
شده است.ما متهمیم که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر
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