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  فرهنگ دانشگاهی و تاثیر آن بر سبک زندگی و فراغت جوانان
   1سعید تمنا

  
  چکیده

در زیـرا   ،است ع جوانان همواره محوریت داشتههاي حوزه عمومی و نیز محافل دانشگاهی، موضو در گفتمان
ز هاي مختلف از جملـه گـذران اوقـات فراغـت، متمـایز ا      سبک زندگی و الگوهاي کنشیِ در زمینهاین گروه 
هاي افراد جامعـه را بـر حسـب تعلـق طبقـاتی و میـزان        ، الگوها و سلیقهبوردیو. هاي سنی است دیگر گروه

کنـد و بـر اسـاس آن خطـوط اصـلی       بندي مـی  باال و فرهنگ پایین طبقهها، با عناوین فرهنگ  تحصیالت آن
ورزش، روابط خانوادگی، فرهنگ و جامعه نشان ا تمرکز بر محورهاي سرگرمی، بازي، هاي زندگی را ب سبک

هاي موجـود بـر سـر راه پیونـد فرهنـگ       است ضمن بررسی نظري چالش در این مقاله کوشش شده. دهد می
اهی، ابعاد تجربی موضوع نیز با استفاده از روش تحلیـل ثـانوي، بـازخوانی شـده و     عمومی و فرهنگ دانشگ

دهـد   ها نشان می یافته. ي فرهنگ دانشگاهی و سبک زندگی و فراغت متاثر از آن بررسی و تحلیل شود رابطه
هـاي گذشـته، فرهنـگ     آموختگـان دانشـگاهی در طـول سـال     علیرغم افزایش تراکمـی دانشـجویان و دانـش   

پذیري دانشگاهی به شکل مطلوبی متاثر سـازد،   است هویت دانشجویان را با جامعه  گاهی هنوز نتوانستهدانش
، خـود  اي هاي مـرتبط بـا هویـت رشـته     اي که آنها بتوانند بین سبک زندگی و فراغت خود و فعالیت به گونه

کـرده دانشـگاهی    انان تحصیلهاي گذران اوقات فراغت جو عالوه بر آن، روش. اي برقرار کنند ارتباط سازنده
رسـد نظـام    لذا به نظـر مـی  . داري ندارد نیز جز در مورد مطالعه کتاب و روزنامه با دیگر جوانان تفاوت معنی

سـازي   آموزش عالی، ناگزیر از تغییرات کـارکردي در زمینـه بسـط و توسـعه فرهنـگ دانشـگاهی و نهادینـه       
تماع علمی و رفـع موانـع موجـود، در راسـتاي پیونـد      هاي اج هنجارهاي دانشگاهی به واسطه تقویت ارزش

  . هاي زندگی آکادمیکی و سبک زندگی و فراغت جوانان است ارزش
  

  پذیري  اي، جامعه سبک زندگی، جوانان، اوقات فراغت، فرهنگ دانشگاهی، هویت رشته: يکلیدواژگان 
  

    

                                                
 Saeid.tamana@gmail.com: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ایمیل. ١
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  مقدمه
 متخصصان و شناسان  جامعه به ویژه نظران   بصاح از بسیاري توجه که است هایی پدیده از یکی فراغت اوقات

 در کـه  کنند می تصور تازه کامالً واقعیتی را فراغت شناسانجامعه . است کرده جلب خود به را اجتماعی علوم

اوقـات   هاي فعالیت امروزه . است آمده پدید امروز جهان اقتصادي و اجتماعی و توسعه صنعتی انقالب نتیجه
 ایـن  در. کننـد  مـی  فرهنگ یاد آیینۀ مثابۀ به آن از کارشناسان که است شده برخوردار یاهمیت چنان از فراغت

 جامعـه  آن فرهنگـی  خصوصیات معرف میزان زیادي به جامعه یک افراد فراغت اوقات گذران چگونگی معنا،

 هـاي  همؤلفـ  پیونـد  بـا  فرهنگی مطالعات صاحبنظران و فراغت اوقات شناسان جامعه اخیر، هاي دهه در .است

 نقـش  تحلیـل  .انـد  گشـوده  پژوهشی این عرصۀ در نوین افقی اجتماعی هویت با فراغت اوقات دهندة تشکیل

 اسـت  معاصـر  جامعـۀ  در فراغـت  اهمیت افزایش نشانگر با هویت آن رابطۀ و مدرن فضاي در فراغت اوقات

  ).  31: 1384،گروه اجتماعی ـ فرهنگی سازمان ملی جوانان(
هـاي هـویتی و پیامـدهاي آن شـده اسـت و نتـایج        وجه به جوانی جمعیت، نگاهی به بحراندر این مقاله با ت

به نظر می رسد نظام آموزش عالی کشور، به عنوان یکی . است  شناختی آن در حد ممکن ارائه گردیده آسیب
ادمیکی پذیري دانشگاهی و ایجاد هویت آک ي مدرن، نقش مهمی در جامعه از متولیان اصلی فرهنگ در جامعه

لیکن سوال اصلی آن است که چه نسـبتی میـان فرهنـگ دانشـگاهی و سـبک زنـدگی و اوقـات        . باشد داشته
  فراغت دانشجویان وجود دارد؟

هاي موجود پیرامون فرهنـگ دانشـگاهی و رابطـه آن بـا سـبک زنـدگی و        در این راستا، ضمن بررسی نظریه
ز نظر میزان بالندگی فرهنگی و هنجارهـاي علمـی آن   ها ا اي، وضع موجود دانشگاه هویت دانشگاهی و رشته

. بررسی و ارزیابی شده است تا بتوان بر اساس تحلیل وضع موجود به راهکارهـاي مشخصـی دسـت یافـت    
ي  ي سـبک زنـدگی و در نتیجـه نحـوه     بدیهی است که به دلیل الگوي نقش بودن اغلب دانشگاهیان در ارائه

یر شدن آموزش عالی در اقصی نقاط کشور از سوي دیگر، موضوع از سو و فراگ گذران اوقات فراغت از یک
  .  اهمیت فراوانی برخوردار است

  
  طرح مساله

شناختی به موضوع جـوانی، حـاکی از اهمیـت     شناختی و جامعه شناختی، روان ي جمعیت گانه رویکردهاي سه
مرکـز  ( 1390تـایج سرشـماري   از منظر جمعیتی و بر اسـاس ن . است ي جوانی و اوقات فراغت مقولهفراوان 

دهند کـه بـر    ها تشکیل می ساله 15ـ   29درصد جمعیت کشور را  5/31توان گفت هنوز  می) 1391:آمار ایران
شـناختی نیـز،    رویکـرد روان . شـوند  جوان محسـوب مـی  این گروه سنی اساس تعریف شوراي ملی جوانان، 

در طی آن جوانان، با تغییرات هورمونی و فیزیکـی   کند که ي یک مرحله از زندگی تلقی می جوانی را به مثابه
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هـایی همسـان و گـاه متفـاوت از دیگـر       ساالن، نقش کوشند در تعامل با بزرگ آیند و می بدن خویش کنار می
لیکن همچنانکه در چارچوب نظـري بیشـتر بـدان خـواهیم     ). 25-23: 1386ذکائی، (ساالن خود ایفا کنند  هم

فرهنگـی و   ی به مقوله جوانی، ابعاد وسیعی شامل روابـط سـنی، نسـلی، خـرده    شناخت پرداخت رویکرد جامعه
این همه بدان دلیل است کـه جوانـان در مراحـل رشـد خـود بـا       . گیرد احیانا طبقاتی و نهادي را نیز در برمی

  . اند هاي متعددي مواجه بحران
 شخصـیت  شـود، زیـرا   می محسوب ي جوانی دوره هاي بحران ترین اصلی یکی از هویت یا بحران شخصیت

 متعـددي  عوامل. است تزلزل معرض در همواره رو، این است و از پایداري الزم را نیافته ثبات و جوان، هنوز

 اجتماعی هاي فرهنگی، هنجارها و ارزش تربیتی و محیطی، عوامل عوامل موروثی، چون عوامل خانوادگی و

از ایـن عوامـل    هـر یـک   ران موثرند که بازشناسـی هاي مرجع در کم و کیف این بح نقش و گروه و الگوهاي
یاري کند و تحلیـل مـا از سـبک زنـدگی و      کدام هر ظرفیت و کارآیی و تأثیر میزان شناخت تواند ما را در می

 جوانـان در  هـاي  و شـک  تردیـدها  بـه  ،اجتمـاعی  روابط بحران همچنین. اوقات فراغت جوانان را تغییر دهد

 خواسـت  بـین  نیز به دلیل تضادهاي نسلی و تعارض خانواده بحران ه دارد واشار اجتماعی هاي متقابل کنش

عالوه بـر   .شود می...  و خانه از گریز خانواده و احیانا سوي از طرد خانواده موجب احساس خواست و جوان
 خـاص فیزیولوژیـک و الزامـات روانـی ـ اجتمـاعی آن،       دلیـل نیازهـاي   نیـز بـه   جوانان جنسی بحرانآنها، 

ـ اشـتغال  بحـران  .طلبـد  می این بحران از گذر اي براي اندیشیده و علمی سازي فرهنگ در خصـوص   ویـژه ه ، ب
 همـاهنگی  عـدم  دلیـل  هاي کلیدي جوانان است که به عالی نیز یکی دیگر از بحران  آموختگان آموزش دانش

آمـوزش   متـولی  هـاي  سازي و ناهماهنگی سـازمان  ناهم و گانه اقتصادي کشور هاي سه و نیازهاي بخش دانش
  . دنیاب نمی خویش تحصیالت و شأن مناسب کاري و کار و اشتغال، عالی

هـا و الگوهـاي نظـري و     هـا، برنامـه   سو و کمبود سیاست ها، در ترکیب با یکدیگر از یک مجموعه این بحران
نوع اوقات ي کمبود امکانات و وسایل مت عالوهه یابنده از بحران، ب عملی مناسب براي خروج تدریجی و رشد

هـر روز خبـري    .هاي اجتمـاعی متعـدد مـی شـود     ساز بروز مشکالت روحی، جسمی و آسیب فراغت، زمینه
گونـه   سفید تا رشـد قـارچ   شود؛ از ظهور معتادان یقه هاي اجتماعی منتشر می جدید از تنوع و گسترش آسیب

زنان خیابانی و زنـان سرپرسـت   تا افزایش متکدیان زن،  )HIV(ها، بازگشت هروئین و موج دوم ایدز  الکلی
هـاي اجتمـاعی    ها در زیر پوست جامعـه، بودجـه آسـیب    از سوي دیگر، با وجود روند خزنده آسیب. خانوار
هـا  بـه    متاسفانه دامنه انتشار این آسیب). 6:  8/3/92شرق، (درصدي در سال جاري داشته است  5/7کاهش 

ها انتظار بیشتري دارند اما بـا   همه از تحصیلکرده«که  لیدر حا. است دانش آموختگان آموزش عالی نیز رسیده
سـواد   بـی  کشورمعتاد  میلیون درصد از دو 7درصد معتادان تحصیالت عالیه دارند و تنها  37وجود این باور، 

درصد آنـان تحصـیالت دیـپلم،     75ها هستند و البته  ساله 30تا  20کنندگان شیشه،  درصد مصرف 58. هستند
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گانـه شـهر    22اینها نتایج پژوهش انجام شده توسط سازمان بهزیستی در مناطق . لیسانس دارندفوق دیپلم و 
وقتــی از ) در یــک طــرح تحقیقــاتی(آور آن اســت کــه  شــگفت). 10/4/92تهــران امــروز، (... تهـران اســت  

فراوانـی   ، سه عاملی که بیشترین میـزان شود میسئوال  )معتادان( دانشجویان درباره دالیل مصرف مواد مخدر
 جویی، فرار از مشکالت و یاس و ناامیـدي  هاي اول و دوم دانشجویان داشت، تفریح و لذت را میان اولویت

این بدان معناست که دانشجویان به مثابه نخبگان علمی و فرهنگی جامعـه،  ). 1: 1384زاده،  سراج(ه است بود
جویی را آنقدر عمیق  زم براي تفریح و لذتفقدان یا کمبود امکانات سالم و الوهی مرجع، و در عین حال گر

در همـان طـرح تحقیقـاتی،    . داننـد  ترین دلیل مصرف مواد مخدر می اند که آن را عمده احساس و تجربه کرده
 هاي مصرف مشروبات الکلـی در میـان دانشـجویان دختـر و پسـر،      محلدهد  هاي دانشجویان نشان می پاسخ

وستانه، منـزل یکـی از دوسـتان، در منـزل بـا دوسـتان، در سـفر بـا         هاي د هاي خانوادگی، محیط بیشتر جشن
هاي دوسـتانه بـیش از    دوستان و در سفر با خانواده است که در کل مصرف این مواد با وجود آنکه در محیط

هاي خانوادگی است اما میزان مصرف آن در خانواده بسیار بیشتر از مواد مخدر است که این امر نشـان   محیط
هـاي ایـن    ضمنا یافته. ها دارند اي در برخی خانواده مشروبات الکلی الگوهاي مصرف بهنجار شده دهد که می

آلـودگی محـیط دوسـتانه، آلـودگی محـیط خـانوادگی،       دهد میان متغیرهـاي مسـتقلی چـون     تحقیق نشان می
واد با گرایش بـه مـ  هاي دانشجویی و وضعیت آموزشی دانشجویان  جنسیت، دینداري، صرف وقت در تشکل

دانشگاه علـوم  همچنین نتایج تحقیق روي دانشجویان  .)2:  84زاده،  سراج( مخدر رابطه معناداري وجود دارد
مبـتال   نمونـه آمـاري   درصد از دانشجویان 30حدود دهد که  نشان می 85پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 

 رضایت عدم ورزش، :، عبارتند ازافسردگی برخی از عوامل موثر بر این. بودند  افسردگی متوسط و شدیدبه 
 در کل میزان افسردگی در دانشجویان مورد بررسی باال وبـیش از . باال نداشتنمعدل  ،از رشته تحصیلی پایین

رئـیس مرکـز مطالعـات وزارت ورزش و    ). 47:  1385باقیانی مقدم و دیگران ، ( جامعه است در حد موجود
شایع ترین اختالل روانـی در میـان نسـل     افسردگی دهد شان مینتایج یک تحقیق ن ه است کهگفتنیز جوانان 

اسـت   هتصریح کـرد چنین ایشان هم. درصد می رسد 1/3جوان کشور است و سهم جوانان در این بیماري به 
تفکـر   درصـد،  9/2سایر اختالالت روانی در میان نسل جوان به ترتیب شـامل خصـومت و پرخاشـگري     که

شـکایت   درصـد،  2اضـطراب   درصـد،  4/2وسـواس   درصـد،  7/2) گمانیاختالل شخصیت بـد ( پارانوییدي
صـدم درصـد    9درصد و تـرس   2/1درصد، روان پریشی  9/1حساسیت در روابط متقابل  درصد، 2جسمانی 

  .)5605کد خبر :  28/11/1391سایت مهرخانه، ( است
بـه دلیـل   ) بعـا دانشـجویان  و ط(بدین معنـا کـه جوانـان    . شویم در اینجا به سوال اصلی این مقاله نزدیک می

گذارند که بنا به نظر اریکسون و  هاي متعددي را پشت سر می شان، عمال بحران هاي مرحله زندگی حساسیت
شوند که جوانان در فرایند رشد و تکوین  زا می شناسان اجتماعی، تنها در صورتی آسیب بسیاري دیگر از روان
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ها فـی نفسـه    تر، بحران به عبارت دقیق. ها بیابند با این بحرانهاي مناسبی در برخورد  شخصیت، نتوانند پاسخ
 ،هاي حمایتی و عـاطفی  بد یا خوب نیستند بلکه شیوه برخورد با آنها و نحوه مدیریت بحران و میزانِ پوشش

بررسـی وضـع موجـود جوانـان و دانشـجویان،      . کننـده اسـت   تعیین هست که مهم و رآمدو در عین حال کا
ها  آمیزي است که علیرغم همه سیاست ها و مشکالت جدي و مخاطره وق آمد، نشانگر آسیبکه در ف چنان هم

پـس چـه   . کنـد  ربط و مسئول، جوانان را تهدید مـی  هاي ذي و اقدامات مثبت و خیرخواهانه از سوي سازمان
انـد؟ چـرا    رار گرفتهتوجهی یا احیانا فراموشی ق ها مورد کم ها یا ساز و کارها یا برنامه باید کرد؟ کدام رویکرد

توانـد یـا نتوانسـته بخـش قابـل تـوجهی از  ایـن         هاي موجود گذران اوقات فراغت، نمـی  امکانات و برنامه
تـوان میـان سـبک     هاي خطرناك اجتماعی برهاند؟ آیا مـی  ي آسیب ي عظیم انسانی کشور را از مهلکه سرمایه

ي مختلـف روانـی ـ هـویتی ـ اجتمـاعی آنهـا        هـا  زندگی جوانان و نحوه گذران اوقات فراغت آنها و بحـران 
پـذیري اعـم از خـانواده، آمـوزش، دیـن،       اي برقرار کرد و در عین حال نقش نهادهاي مسـئول جامعـه   رابطه
  ها را بازخوانی و نقد کرد؟  رسانه

پذیري فرزنـدان بـه سـایر     هاي خانواده در خصوص جامعه رسد که با توجه به انتقال اغلب کارکرد به نظر می
اي و فرهنگ دانشـگاهی   تري وارد بحث فرهنگ مدرسه بایست به طور جدي نهادها، به ویژه نهاد آموزش، می

  . و تاثیر آنها بر سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان شد
سـازند و جزئـی از    هاي زندگی الگوهاي کنشی هستند که افراد را از یکدیگر متمایز مـی  بنا به تعریف، سبک
لیکن اگرچه تعلق طبقـاتی، ثـروت و تحصـیالت    . شوند ي دنیاي مدرن محسوب می زمرهزندگی اجتماعی رو

کننده دارنـد، بـا ایـن حـال، سـبک زنـدگی از متغیرهـاي         هاي سبک زندگی جوانان نقشی تعیین در سوگیري
و  البته در کنار ایـن متغیرهـا، عوامـل تـاریخی    . پذیرد اي نظیر جنسیت، مکان زندگی و سن هم تاثیر می زمینه

توان به هویت و ارزشهایی کـه فـرد پذیرفتـه و درونـی      ي آنها می ساختاري نیز قابل طرح هستند که از جمله
  ). 140-138: 1386ذکائی، ( سازد اشاره کرد می

اي  هـاي کلیشـه   آمـوزش آمـوزان، بـه نظـر محققـین،      در خصوص تاثیر مدرسه بر روي سبک زندگی دانـش  
انـدرزهاي طـوالنی مـالل    . نتایج معکوسی هم در پی می آورند بلکه شوند، یمستقیم، عمال نه تنها کارساز نم

هـا را خسـته و    هـاي یکنواخـت، ذهـن بچـه     نمادها و نشانه. آیند شوند و به صورت ضد اندرز در می آور می
میـل   .آورد زدگی به همراه می زدگی و پس گیرانه، با خود دل هاي شرعی و اخالقی سخت کنند، پیام شرطی می

هاي رسمی به دلیل بیگـانگی بـا تحـوالت     مناسک و آیین .انگیزد کنترل، در برابر خود روح مقاومت بر می به
شـوند و در برابـر آنهـا     دادن، تهی مـی  جهان واقعی نوجوانان و جوانان، از خاصیت برانگیختن و معنا زیست

 جوانـان زیـرا   .دنیاب رش مید و گستنگیر شکل میباال عملکردهاي غیررسمی با خصوصیت نفوذ و اثرگذاري 
هـاي   خـانوادگی، از گـروه  هـاي   همچـون محـیط  تر  هاي خصوصی تجربیات غیر رسمی خود از محیطمعموال 
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خیابـان، از فرهنـگ فولکلـور، از     کوچـه و ، هـاي جـوانی و از محلـه    فرهنـگ  از خرده، ها دوستی، از میهمانی
بـا  کننـد و آن را   مجازي و مانند آنها کسب مـی  چتهاي  ، از محیطها  ها و بلوتوث پیامکهاي همراه و  تلفن

  ). 24: 1389خواه،  فراست( آمیزند هاي درسی رسمی به شدت و عمیقا در می برنامه
اي را بـه   تر از همه اهـداف فراغتـی نظـام مدرسـه     آموزان اهداف آموزشی و تربیتی و مهم بدین ترتیب، دانش

ها پشت میـز کـامپیوتر نشسـتن و     ساعت .بخشند اي می کشانند و آن را سمت و سوي خودخواسته چالش می
هـا چـت    ها در آن، ساعت هاي همراه و نصب آخرین بازي اي پرداختن، تغییر پیاپی گوشی هاي رایانه به بازي

، حضور در جشن تولدهاي مختلف و مختلط سالم و ناسـالم، اسـتفاده از   اینترنتیهاي  کردن و گشت و گذار
هاي سالم، مطالعه غیردرسـی و نهایتـا    اهش سن مصرف، عدم رغبت به انواع ورزشسیگار و مواد مخدر و ک
هـاي مقامـات بـاال مبنـی بـر عـدم        با توجه به توصیه(هاي امتحان و اخذ نمره قبولی  خواندن دروس در شب

آمـوزان، در گـذران اوقـات     ي قابل توجهی از همین دانـش  ، وضعیت عده)گیري و افزایش آمار قبولین سخت
شاید به همین دلیل اسـت  . هاي آموزشی است گیري از آن در ظرفیت هاي یادگیري و خالقیت غت و بهرهفرا

بـراي پایـه    کـه  دهد میخبر  ،تفکر و سبک زندگیآموزش و پرورش، از انتشار کتاب جدیدي با نام که وزیر 
آموزان این پایـه قـرار   از سال تحصیلی آینده در برنامه درسی دانش  واول متوسطه تهیه و تدوین شده است 

کننـده کودکـان و    ترین نهاد اجتمـاعی  این بدان معناست که هنوز مهم .)13/4/92خبرگزاري فارس، ( می گیرد
 ، نتوانسـته ...)گـذاران و   ریزان، مدیران، سیاسـت  هاي درسی، معلمان، برنامه با همه کتاب(نوجوانان و جوانان 

اي متحـول کنـد    آموزان را به گونه شی خود، سبک زندگی دانشاست تا کنون در فرآیندهاي آموزشی و پرور 
. آمـوزان نباشـد   و گنجانیدن آن در برنامـه درسـی دانـش    تفکر و سبک زندگی انتشار کتابکه مجددا نیازمند 
بـا گذرانـدن   ) ها و مشکالت جوانان یعنی حل همه بحران(است که این امر مهم و حیاتی   بنابراین مقرر شده

  !شود سبک زندگی حل دو واحد درس 
شـود و بـا معـانی،     اي، وقتی به عنوان دانشجو، وارد دانشگاه می از سوي دیگر، خروجی چنین نظام آموزشی

، فراینـد کمـی و کیفـی    و ایـن میـراث  شـود؛   تري مواجه مـی  هاي جدیدتر و جدي ها، تجارب و چالش روش
دچار مشـکالت اساسـی   ) چنانکه خواهد آمد هم(اش را  پذیري دانشگاهی یادگیري و آموزش او و نیز جامعه

هاي ثابت  دست از ارزش اي یک ، دیگر مجموعه)به ویژه جوانان و دانشجویان(هاي امروز  زیرا انسان. کند می
هـا در ابعـاد مختلـف فضـاهاي      گسترش ارتباطات و نفوذ بیش از حـد رسـانه  . و مطمئن را در اختیار ندارند

دسـت مـا، کـه قـبال از طریـق نفـی دیگـران،          یت همگون و یـک است هو خصوصی و عمومی، موجب شده
صـدایی درونـی و بیرونـی را     کرد و آسودگیِ خیالِ ناشی از همگـونی و تـک   خویشتن را به آسانی اثبات می

هاي مختلـف   کرد، دیگر نتواند فضاي چندگانه فرهنگی و متمایز گروه بهترین سبک و روش زندگی تصور می
ي  بایـد درجـه   اسـت کـه الجـرم مـی     لهمین دلیل، هویت امروز، هویتی چهل تکه و سیابه . را نادیده انگارد
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گیـري افـزایش دهـد و بـا مشـاهده انـدك        سازي و تصـمیم  تحمل، مدارا و تساهل را در همه سطوح تصمیم
ع هایی متنو ي امروز ما، فضا به قول شایگان، فضاهاي سازنده. تفاوت و تمایزي، دیگران را غیرخودي نپندارد

باشـد؛ بلکـه مـا     اي واحد نداریم که تک و تنها در سـرزمینی خـاص فـرو رفتـه     ما دیگر، ریشه. و ناهمگونند
و چنـین اسـت کـه    ... هـاي گونـاگون   هاي زیرزمینی هستیم در ارتباط با دیگران، بـا فرهنگهـا و آگـاهی    ساقه

ود از این چرخش آگاه باشـیم؛  آنکه خ رسیم بی شود و ما از حالتی به حالت دیگر می می همان چهل تک هویت
بینیم کـه از مهـار و هـدایت آنهـا      لیکن پس از آنکه این گذر محقق شد، خود را دچار احساسات غریبی می

  ).155-153: 1388شایگان، ( اي براي تفسیر است زیرا تسلط بر آنها مستلزم کلیدهاي تازه. عاجزیم
سو، و باال بودن  ي تفسیر از یک براي ارائه کلیدهاي تازهفقدان عادت به مطالعه و نبود منابع و مراجع مطمئن 

و باال بـودن تقاضـاي ورود بـه    ) به دلیل ارتقاي منزلت اجتماعی(تب کنکور و ارزش باالي تحصیالت عالی 
تـر مواجـه    دانشگاه از سوي دیگر، اغلب دانشجویان را با انبوهی از سواالت و ابهامـات جدیـدتر و پیچیـده   

ه استقالل و آزادي در محیط دانشگاه را، با تفسیري نامناسـب، بـه سـوي الگوهـاي رفتـاري      کند که میل ب می
وزارت بـه عنـوان نمونـه،    . کند دهد و ناخواسته، نظام دانشگاه را دچار مشکالت عدیده می ناهنجار سوق می

ه تنبیه دانشجویان براي مبارزه با خطر اعتیاد خبر داد و ب 91علوم از اختصاص یک میلیارد تومان بودجه سال 
کارگاه آموزشی مبارزه با اعتیاد در سال آینده و سـختگیري بیشـتر بـه دانشـجویان      1900سیگاري، برگزاري 

اما دکتر محمد نریمانی، روانشناس و مدرس یکی از همین کارگاه هاي آموزشـی مقابلـه بـا     .معتاد اشاره کرد
ل این کارگاه ها ایـن اسـت کـه در بیشـتر مـوارد، هـم       مشک دارد ، اظهار می»جام جم«اعتیاد وزارت علوم به 

دانشجو، هم مدرس و هم مجري این دوره ها فقط به فکر رفع تکلیـف، تمـام شـدن کـالس و گـرفتن یـک       
مـدیرکل امـور فرهنگـی وزارت     البتـه  .مدرك پایان دوره هستند و به اثرگذاري این کالس ها کـاري ندارنـد  

 ه که دشمنان خارجی نیز در فرآیند معتاد شـدن دانشـجویان نقـش دارنـد    علوم، در گفتگو با ایسنا عنوان کرد
ناگفته نماند این وضعیت، تنهـا یکـی از پیامـدهاي اجتمـاعی شـدنِ نـاقص و        .)14/12/91جام جم آنالین، (

غیرکارکردي توسط آموزش و پرورش و تداوم بحران هویت در جوانان اسـت و در ادامـه بحـث پیامـدهاي     
  .بحث قرار خواهیم دادبیشتري را مورد 

رسیم که می خواهد ببینـد چـه مناسـبتی     حال با این توضیحات به ناچار مفصل، به سوال اصلی این مقاله می
  ود دارد؟میان فرهنگ دانشگاهی و سبک زندگی و فراغت جوانان وج

  
  شناسی روش

ري در رابطه سبک زندگی و ابتدا باید یادآور شد که این مقاله، عمدتا تالشی در راستاي طرح ضرورت بازنگ
هاي انجام شـده، تـا کنـون در     بدین معنا که چون براساس بررسی. اوقات فراغت و فرهنگ دانشگاهی است
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هاي ایـن   است؛ لذا نگارنده اصرار بر نمایاندن ضرورت انجام نپذیرفته یاین زمینه کار پژوهشی یا تالیفی الزم
هاي بسیار محدود  و البته تا حـدي   هاي پژوهش استناد به دادهبر این اساس، کوشیده شده است با . مهم دارد

مرتبط، ابعاد موضوع رابطه فرهنگ دانشگاهی و سبک زندگی و اوقات فراغت را، ابتدا طرح، و سپس تا حد 
  .است شناسی از تحلیل ثانوي استفاده شده توان گفت که به لحاظ روش لذا می. ممکن، بازبینی و تحلیل نماید

  
  ظريمبانی ن

کـه حـدود     چون سایر کشورهاي در حال توسعه، در حالی ایران، هم: تاخر فرهنگی در فرهنگ دانشگاهیـ 
است هنوز در اقتباس و به کـارگیري فرهنـگ دانشـگاهی بـا      سال از تاسیس اولین دانشگاه در آن گذشته 80

ا ملزومـات و ملحقـات   به عبـارت دیگـر، مـ   . مشکالت ساختاري ـ کارکردي و تاریخی فراوانی مواجه است 
نظیـر سـاختمان، کـالس، آزمایشـگاه، کتـاب، مقالـه،       (بخش ماديِ تاسیس دانشگاه و توسعه علوم و فناوري 

ولی فرهنگ غیرمادي ) یا ساختیم یا ترجمه و تالیف نمودیم( را از غرب اقتباس یا وارد کردیم... ) مدرك و 
ایم وارد کنیم و یا در صورت ورود نیز بـا سـاختار    نتوانستههنوز ) است با تعریفی که در زیر آمده(دانشگاه را 

اما فرهنگ دانشگاهی چیست و چه وظایف . فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ما بیگانه یا حداقل ناسازگار است
  ي آن است؟  و کارکردهاي مهمی بر عهده

و اعمـال فرهنگـی    رهـا، انتظـارات  بـه نظـام باو   1فرهنگ دانشگاهی: تعریف و کارکرد فرهنگ دانشگاهیـ 
تـر، فرهنـگ    تـر و جـامع   در تعریف دقیق. ي اینکه چگونه باید به نحو دانشگاهی عمل کرد اشاره دارد بارهدر

داري است کـه   ها و تمام مقوالت معنی ها، گفته دانشگاهی الگوي معانی نهفته در صور نمادین، از جمله کنش
هـا و باورهـاي مشـترك بـا      کنند و در تجارب، دریافـت  میافراد دانشگاهی به کمک آنها با هم ارتباط برقرار 

ترین کارکرد فرهنگ دانشگاهی، تعیین و ایجـاد نـوع    با توجه به تعریف مذکور، مهم. شوند یکدیگر سهیم می
  ). 92: 1387فاضلی، ( خاصی از هویت براي انسان دانشگاهی است

یـا   2واره ت دانشگاهیان است با مفهوم عاداتآنچه را که سازنده هوی بوردیو: اي هویت دانشگاهی و رشتهـ 
به نظر او، انسان آکادمیک یا عضو اجتمـاع دانشـگاهی کسـی اسـت کـه      . دهد ملکات دانشگاهی توضیح می

دهد کـه روح قواعـد، آداب،    عادات و منش ساختمان ذهنی، ذوق، سلیقه و آنچه به عامل اجتماعی امکان می
ر حـوزه مناسـب کـنش آکادمیـک و زیسـت دانشـگاهی در درون آن       ها و دیگر امو جهت ها، روندها، ارزش

این عادات، مانند دیگـر عـادات اجتمـاعی محصـول     . شکل گرفته، پذیرفته شده و منشا اثر شود، را داراست
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معینی هستند و از این رو در جوامـع مختلـف، عـادات دانشـگاهی مختلـف وجـود دارنـد         ساختار اجتماعی
  ).  96:  1387اضلی، به نقل از ف 1998بوردیو، (

  به نظر کالینز نیز، دنیاي دانش و پژوهش چیزي جز یک جهان کـالن گفتگـو و مکالمـه نیسـت کـه سـرمایه      
هـا بـه جریـان و     ها، جلسـات بحـث و منـاظره و سـخنرانی     فرهنگی را در مراسم رویارویی متناوب همایش

. مشارکت او در این فضاي گفتگو اسـت کند  آنچه یک فرد را عضو این دنیاي فکري می. آورد چرخش در می
کننـد   بسیاري از محققان، با تاثیر پذیري از کوهن، اجتماع علمی را به عنوان یک اجتماع گفتمانی تعریف می

  ). 53: 1385راد،  قانعی( شود که بر حسب ارتباطات در بین اعضاي خود ارزیابی می
اجتمـاع گفتمـانی اسـت کـه افـراد زبـانش را        با این تعریف دانشگاه دیگر یک ساختمان نیست، بلکـه یـک  

دهـی   دهد شـکل  ترین کاري که چنین فرهنگی انجام می مهم. شوند آموزند و با بافت گفتمانی آن درگیر می می
آورد تا بتوانند داوطلبانـه زنـدگی خـود را در     هویت و حس تعلق است که نوعی عالقه در افراد به وجود می

هاي فرهنگی، مانند عادت به خوانـدن،   ن دانشگاهی باید به مجموعه سرمایهانسا .راه کسب معرفت وقف کند
هـاي دانشـگاهی،     در این میان رشته). 1391فاضلی،( وگوکردن و دیدن و شنیدن دست پیدا کند نوشتن، گفت

اند  ادهي قبایل دانشگاهی نشان د ها را با استعاره هایی دارند که برخی از محققین، این تفاوت نیز با هم تفاوت
اي، شامل هنجارهـا، ارزشـها،    هاي رشته در واقع تفاوت. که در داخل مرزهاي سرزمینی دانشگاهی قرار دارند

هاي خاص اجتماع هر  شوند که گفتمان هاي تعامل، سبک زندگی، کدهاي اخالقی و تربیتی متفاوتی می روش
ازیـن  ). 50-49: 1390مظفـري و یوسـفی،    ، به نقل از امـین 1994بچر، ( کند ایجاب می) یا همان قبیله(رشته 

، علــوم )هـاي فرهنگـیِ انباشـتی، اتمیـک و تبیینـی      بـا ویژگـی  ( منظـر، علـوم مختلفـی چـون علـوم محـض      
و علـوم  ) گرا، کیفیـت هـاي خـاص و تفسـیري     کل(، علوم انسانی)گرا ساالر و عمل هدفمند، فن(تکنولوژیک

سازند تا بتواننـد بـه    اي معینی را برمی هاي رشته هویت ،)شکن کارکردگرا، نامتعین و سنت(اجتماعی کاربردي 
اي نیـز در فراینـد    هـاي رشـته   هویـت ). 94-93: 1387فاضـلی،  ( مقتضیات هر رشته پاسـخی شایسـته دهنـد   

هـاي   بدین ترتیب که در فرایند آموزش و یادگیري دانش. شوند پذیري دانشگاهی ساخته و پرداخته می جامعه
هاي پژوهش و تفکر مربوط آموخته و درونی  ها و نیز ایستارها و عادات و روش رتها و مها هر رشته، ارزش

، )آمـوزش و پـرورش  (ي قبـل   پذیري کنشگري علمـی در دوره  بدیهی است به هر میزان که جامعه. شوند می
  . هدبودتر خوا تر و اثربخش تر و کارآمدتر انجام پذیرفته باشد در دوره دانشگاه، تداوم این فرایند سهل دقیق

که، دانشگاه به واسطه فرهنگ دانشگاهی، سازنده و مروج هویـت دانشـگاهی و آن نیـز بـه واسـطه       نتیجه آن
هـاي   ها، و بر اساس برخورداري از سـرمایه  هاي معینی در میدان دانشگاه و در تعامل با سایر میدان واره عادت
بایـد در عـادات، افکـار و     هی است که مـی ي سبک زندگی دانشگا ، ایجاد کننده)همچنانکه خواهد آمد(معین
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قابـل  ... هـاي علمـی و    گران آن شامل استادان، دانشجویان، مدیران دانشگاه، دانشکده و گروه رفتارهاي کنش
  . مشاهده و درك باشد

پس از شکل گیري دولت هاي ملی در اواخر قـرن نـوزده و   : نسبت فرهنگ عمومی و فرهنگ دانشگاهیـ 
در کشورهاي توسعه یافته و به دنبال آنها، در طول قـرن بیسـتم در کشـورهاي در حـال      در طول قرن نوزده،

توسعه، دولت ها چه به صورت واقعی و چه به صورت نمایشی در پی آن بودند که مشروعیت سیاسی خـود  
رهاي ترین ابزا در این حالت، فرهنگ عمومی یکی از مهم .کسب کنند» ملت«را آز  مفهوم برساخته اي به نام 

در زبانی که از لحاظ نظري  بسیار کلی  و توان به طور را می 1فرهنگ عمومی. ملت سازي به حساب می آمد
هاي  واره ساختارهایی از عادت ار کرد، سطحی از انباشت فرهنگی وبوردیو استو »سرمایه«باید آن را بر نظریه 

  ر زمـانی مشـخص داشـته باشـد    اجتماعی تعریف کرد که بیشـترین گسـترش را در یـک جامعـه مفـروض د     
ادبی  تالش  نهضتبراي نمونه در قرن نوزده در اروپا  با استفاده از رومانتیسم و یک  .)4-2: 1389فکوهی،(

بخشی از ایـن فراینـد بـا ایجـاد سـاختارهاي      . هاي این هویت در مردم ایجاد شود شد که ساختارها و  قالب
فاهیمی همچون حافظه تاریخی و سرنوشت تـاریخی بـه وجـود    ذهنی سیاسی  براي مثال با ابداع و تقویت م

مـردم، سـالیق هنـري و     فراغـت مـدیریت اوقـات    گر اما بایـد در سـطح روزمرگـی، در   بخشی دی. آمدند می
 .آمد و براي این کار نیاز بدان بود که مردم ابزارهاي چنین تحولی را داشـته باشـند   اجتماعی آنها به وجود می

و سایر سرمایه هاي فرهنگی نیاز به گروهی ابزار داشت که باید در فراینـدهاي آموزشـی    استفاده از هنر، علم
که بـه صـورت مسـتقل     این امر  نیازمند ایجاد نظام هاي آموزشی سازمان یافته بود. به مردم منتقل می شدند

بـا رشـد و توسـعه     در طول  نیم قرن اخیر در بسیاري از کشورهاي دنیـا به همین دلیل، . بتوانند فعالیت کنند
هـزار   60براي مثال در فرانسه از و برابر افزایش یافته است   30تا  20تعداد دانشجویان بیش از  ها،  دانشگاه
  ).2003بانک جهانی، ( است رسیده 2001در سال  به بیش از دو میلیون نفر 1938نفر در 

دهد کـه چگونـه    ات تاریخی دیگر نشان میشناس فرانسوي با اتکا بر مطالع دان و جمعیت امانوئل تود، تاریخ
سوادي با فرایند دموکراتیزه شدن نظام هاي سیاسی و ثبات یافتن آنها ارتباط مستقیم داشـته اسـت و    فرایند با

هاي فرهنگی باالتر رفتـه، موقعیـت    به همان اندازه که سواد افزایش یافته سطح قابلیت بهره برداري از سرمایه
در جوامع تغییر کرده و در نتیجه سیستم هاي اقتصادي و اجتمـاعی و سیاسـی نیـز     و جایگاه فرهنگ عمومی

   ).5:  1389به نقل از فکوهی،  45 -44: 2009تود، ( ناچار به انطباق دادن خود با آن  بوده اند
 در ترویج و تقویت فرهنگ تحصیالت دانشگاهی راتر از آن  باید افزایش سطح سواد و مهم از این دیدگاه می

اي، مجموعـه اي از ارزش هـا و    هـاي رشـته   زیرا فصل مشترك تمام هویت. عمومی، بسیار اساسی تلقی کرد
هـاي دانشـگاهی    توان آن را فرهنگ عمومی نظام دانشگاهی نامید که تمام رشته باورهاي مشترك است که می
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سازد و به واسطه پیشرو  میرا با تمام بخش هاي متنوع و متکثرش به مانند یک اجتماع فرهنگی، بهم پیوسته 
تر در هم آمیزد و در تعاملی سازنده آن را نیز متحول  ي بزرگ رود با فرهنگ عمومی جامعه بودنش، انتظار می

کیفیت فرهنگ  هاي آموزشی سروکار داریم باید نسبت به اي است که هر کجا با گسترش نظام این نکته .سازد
   .داشته باشیم پایش و ارزیابینیز  رآمده از آندانشگاهی و هویت اجتماعی و سبک زندگی ب

شناسـی   بوردیو با ارائه تحلیلی اجتماعی از فرهنگ، آن را به مرکـز جامعـه  : سبک زندگی و اوقات فراغت ـ 
هـاي افـراد جامعـه را بـر حسـب تعلـق طبقـاتی و میـزان          و الگوها و سلیقه) 202: 1386سیدمن، ( کشاند می

کنـد و بـر اسـاس آن خطـوط اصـلی       بندي مـی  و فرهنگ پایین طبقه فرهنگ باالها، با عناوین  تحصیالت آن
هاي زندگی را با تمرکز بر محورهاي سرگرمی، بازي و ورزش، روابـط خـانوادگی، فرهنـگ و جامعـه      سبک

هـاي فرهنگـی از    دهد که انجام برخی فعالیت او در کتاب تمایز، نشان می). 140: 1386ذکایی،( دهد نشان می
تن به تئاتر، موزه، نمایشگاه عکس و نقاشی توسط افراد متعلق به طبقات مختلف اجتمـاعی بـه طـور    قبیل رف

زیرا میان زیباشناسی عامیانه که بر روزمرگی و یکنـواختی هنـر و زنـدگی اسـتوار     . پذیرد یکسان صورت نمی
اي از  این رابطه، مجموعه در پشت. کنند تفاوت بسیار است اي که طبقات برتر با هنر برقرار می است و رابطه

ها وجود دارد که فرد مرفـه در محـیط اجتمـاعی خـود و در مدرسـه بـه طـور تـدریجی و          ها و گفتمان نشانه
ها و نیـز   فاقد این توانمندي) کرده غیرتحصیل(افراد عامی . غیرمحسوس با آنها آشنا شده و به آنها تسلط دارد

دارج و مدارك تحصیلی باال، هر عکسی را عکس و هر نقاشی که صاحبان م در حالی توان کسب آنها هستند،
هاي هنري و فرهنگی، سطوح مختلف تشخص و تمـایز وجـود    پس در هر یک از شاخه. دانند را نقاشی نمی

هاي مختلفی از موسیقی، نقاشی، ادبیات، تئاتر و سـینما   توان صورت دارد؛ به این معنا که با اندکی کوشش می
. شـوند  طبقات مختلف با انتخاب هر یک از آنها بر حسب سلیقه و ذوق، از هم متمایز میرا مشاهده کرد که 

ضـمنا  . هـا نزدیـک شـوند    ها فاصله گیرند و بـه فرادسـت   کوشند از فرودست در این میان طبقات متوسط می
فـونتن،  شـویره و  ( هاي تمایز نیز فراوانند مانند نحوه گذران اوقات فراغت، معاشرت، لباس و آرایش فرصت
1385 :21-22 .(  

هـاي   و نیـز سـرمایه   1ها ها، بر حسب میدان واره توان گفت این تمایزها وجود دارند زیرا عادت نتیجه آنکه می
به عنوان مثال، میدان دانشگاه از بـین چهـار نـوع سـرمایه     . هستند ها، مدام در حال بازآفرینی مربوط به میدان

دهـد و   می) صالحیت و دانش(بیشترین ارزش را به سرمایه فرهنگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و نمادین، 
هاي خاصی هستند که صاحبان کسب و کار در میـدان   ، واجد ویژگی)سرمایه(افراد آن با استفاده از این منبع 

بـا  (لذا طبقات و قشـرهاي آنهـا   . ها هستند ، فاقد این ویژگی)دارندگان سرمایه اقتصادي یعنی ثروت(اقتصاد 
آورند که می توان آنها را  هاي زندگی کم و بیش همگنی را بوجود می ، سبک)ها به ترکیبی بودن سرمایه توجه
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سـیدمن،  ( هاي گرایش و استفاده از موسیقی، تئاتر، فیلم، تزیین منزل و غیره موثر ارزیـابی کـرد   واره در عادت
ي انطبـاق،   ی ، بیشتر تـابع انگیـزه  بدین ترتیب بوردیو معتقد است که منطق عمل اجتماع). 198-200: 1386

واره دانشگاهی، به  پس الزم است با عینیت بخشیدن به عادت. رفع نیاز و کسب قدرت است تا درك و تبیین
واره، بیشـتر شـهودي و    گر اجازه دهیم خصایص متمایز کنش اجتماعی را درك کند؛ زیرا ایـن عـادت   تحلیل

ي گـذران   این بدان معناست که نحـوه ). 204: همان( اسبات عقالنیاستراتژیزه کننده است تا تابع قاعده و مح
پذیري اولیـه و ثانویـه    باید در طول زمان و طی فرایندهاي جامعه اوقات فراغت، به مثابه کنشی اجتماعی، می

انـد   اند و درونی ساخته هایی که جوانان و دانشجویان در خانه، مدرسه و دانشگاه آموخته واره  بر اساس عادت
یعنی میزان تمایـل دانشـجویان بـه برخـی از     . به شکلی شهودي و بر مبناي اهداف کلی انتخاب و اجرا شود

هاي خـاص، تماشـاي تلویزیـون و نظـایر آن،      هاي معین، موسیقی هاي سینمایی، مطالعه کتاب ها، فیلم ورزش
ود؛ بلکـه محصـول   شـ  هـاي آنهاسـت کـه نـه تنهـا ویژگـی فـردي محسـوب نمـی          ها یا ذائقه تابعی از سلیقه

هایی هستند که به ویژه در میدان دانشگاهی و بـراي کسـب سـرمایه فرهنگـی و سـپس پرسـتیژ و        واره عادت
و در اینجـا  (دارد که تشابه سالیق اعضاي یگ گروه اجتمـاعی   زیرا بوردیو اذعان می. یابند قدرت ساختار می

شان  ي تشابه شرایط وجودي است که خود نتیجههاي آن گروه  واره صرفا به دلیل همگونیِ عادت) دانشجویان
  ). 35: 1391شامپاین،( باشد می

ي گذران اوقات فراغت دانشجویان و میزان گرایش بـه اسـتفاده از امکانـات و وسـایل      با این رویکرد، نحوه
سـوب  واره هاي میدان دانشگاهی مح باید تابعی از سالیق و عادت مشروع و سالم و یا نامشروع و ناسالم، می

  .جانبه صورت پذیرد ات کافی و همهها و شرایط بروز و تداوم آنها مطالع شود و نسبت به زمینه 
  

  ها  یافته
اسـت کـه اگـر     میلیون نفر گذشـته  4مطابق آمارهاي رسمی، تعداد دانشجویان ایرانی در داخل کشور از مرز 

در  میلیون نفر خواهد شد 14کنیم بالغ بر تعداد فارغ التحصیالن و دانش آموختگان سالهاي قبل را نیز اضافه 
مرکـز آمـار ایـران،    ( اسـت  هـزار نفـر بـوده    433ما  دانش آموختگانکل دانشجویان و  1355حالیکه در سال 

به دیگـر سـخن، از   ! اما این جمعیت دانشگاه دیده چه تاثیري در حیات اجتماعی جامعه ایران دارد؟ ).1391
میلیون  27(میلیون نفر رسیده  57به  90میلیون نفر بوده و در سال  2د که جمعیت باسواد ما حدو 1335سال 

در کیفیت آمـوزش و آگـاهی بخشـی بـه ایـن       ها التحصیالن آن و فارغ ها نقش دانشگاه) میلیون مرد 30زن و 
دانشـجویان امـروز و   چگونـه بـوده اسـت؟ آیـا     و بهبود سـبک زنـدگی آنـان     سازي جمعیت عظیم، فرهنگ

پـذیري دانشـگاهی درونـی سـازند و      اند فرهنگ دانشگاهی را در جریان جامعـه  فردا توانسته آموختگان دانش
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هاي متعدد آن جـاري سـازند و    اي معینی را در سبک زندگی و گفتمان هویت علمی و دانشگاهی و نیز رشته
  ر سازند؟ را متاثسو و نظام و مناسبات اجتماعی و اقتصادي آن از سوي دیگر  فرهنگ عمومی جامعه از یک

هاي متعدد هویتی، کمبود امکانـات فراغتـی و بـروز     گونه که در طرح مساله آمد جوانی جمعیت، بحران همان
هاي اجتماعی چه براي جوانان و چه براي دانشجویان، حکایـت از موانـع و مشـکالتی دارد کـه      انواع آسیب

ذیال در دو بخش زیـر ایـن   . لی خویش داردهاي انسانیِ اص پذیري سرمایه جامعه ما در فرایند تربیت و جامعه
  :دهیم مشکالت را مورد بحث و بررسی قرار می

  
  نقد نظام آموزش عالی و فرهنگ دانشگاهی. 1
هاي اندکی صورت گرفته است لیکن اشاره به نتایج چند مورد از آنها در حـد   هر چند در این زمینه پژوهش 

  .کند این مقاله کفایت می
شـناختی نظـام    پور تحت عنوان موانع رشد علمی ایران، نگاهی انتقادي به عوامل آسـیب  ي رفیع مطالعه) الف

اسـتبداد  ( نظـام فرهنگـی  : شـمارد  مـی  آموزش عالی ایران است که عوامل بازدارنده توسعه علمی را چنین بـر 
بر و تـاثیر  ، پیامدهاي توسعه نابرا)هاي خاص مذهبی در تحدید اندیشه و تفکر علمی نامستدل، تاثیر برداشت

هـا و علـم،    سازمانی موثر در رشـد ناکـافی دانشـگاه    سازمانی و برون آن بر روي علم و آموزش، عوامل درون
هاي آمـوزش و پـرورش در    ها و ناتوانایی مشکالت استادان واقعی و مشکالت برآمده از نااستادان، نابسامانی

ار گروهی، تقدم منافع جمعی، رضـایت از  هاي زندگی نظیر ک بسط و توسعه اصول صحیح یادگیري و مهارت
ریختگـی   دیگران و تعهد در قبال آنها، مشکالت عدیده دانشـجویان اعـم از انتخـاب رشـته و عالقـه، درهـم      

ي کافی براي پیشرفت علمی، ناکارآمدي  ها و نبود انگیزه هاي اجتماعی در خوابگاه فرهنگی آنها، شیوع آسیب
  ). 1390پور،  رفیع( هاي علمی فرادانشگاهی ن سازمانموثر بود هاي آموزشی و نا برنامه

اي تحت عنوان فرهنـگ علمـی ـ پژوهشـی ایـران، برخـی از نقـاط ضـعف موجـود           طایفی نیز در مقاله) ب
گرانه، غلبه برخی عقاید قـالبی، بـی اعتمـادي     ها شامل تقلیدگرایی، پرهیز از برخورد نقادانه و پرسش دانشگاه

گرایـی در   کاري، سرقت علمی، نبود تالش جدي براي تولید علـم، پـول   تقیه و پنهاندانشگاهیان به یکدیگر، 
گري، ضـعف منطـق علمـی، ضـعف در      ساالري، ضعف روحیه و اخالق پرسش تحقیقات، ضعف در شایسته

کارهـاي معینـی را نیـز پیشـنهاد      کند و با ترسیم وضع مطلـوب، راه  گرا در مطالعات را بررسی می نگرش نظام
  ) .136ـ 119: 1378طایفی،( کند می
اي از  راد ذیل عنوان تعامالت و ارتباطات در جامعه علمی نیز، با مطالعـه نمونـه   هاي پژوهشی قانعی یافته) ج

دهـد کـه اوال بـا افـزایش سـابقه حضـور        هاي تهران، نشان مـی  دانشجویان و استادان علوم اجتماعی دانشگاه
گـري آنهـا افـزایش     شـود و انـرژي عـاطفی و کـنش     تادان بیشتر نمیدانشجویان در دانشگاه، تعامل آنها با اس
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پایین بودن میزان تعامالت بین اعضـاي هیـات   . یابد یابد و برعکس میزان مشارکت علمی آنها کاهش می نمی
هاي  ي چارچوب بودن سطح تولید دانش و در سیطره ها نیز به دلیل ضعف اجتماع علمی، پایین علمی دانشگاه

دهند دانشجویان بـا   هاي تحقیق نشان می همچنین یافته. ن از دیگر دستاوردهاي این مطالعه استسازمانی بود
چنـین ایـن    هـم . پارچگی اجتماعی بیشتر، از حیث آموزشی و یـادگیري، تعامـل بیشـتري بـا هـم دارنـد       یک

ب لـیکن اغلـ  . کننـد  دانشجویان، انرژي عاطفی و انگیـزش بیشـتري داشـته و احسـاس غـرور بیشـتري مـی       
پذیري در آموزش دانشجویان، ضـعف فضـاهاي هنجـاري و نمـادین      دانشجویان، از فقدان فرایندهاي جامعه

  . که جاي تامل دارد) 281ـ  263: 1385راد،  قانعی( گویند سخن می
هـا و امیـدها در آمـوزش عـالی و ناکارآمـدي آمـوزش        ها، بـیم  اله فاضلی روي چالش ي نعمت اما مطالعه) د

تري دارد کـه در چـارچوب نظـري بـه برخـی از مفـاهیم مـرتبط         تر و گسترده ایران ابعاد عمیقدانشگاهی در 
جاي اینکه هنجارهـاي علـم    هاي آموزشی کشور ما به ها و دپارتمان دانشگاهبه نظر وي، . اشاراتی به عمل آمد

رهنـگ دانشـگاهی   ي فمـد ناکارآ و این به معنی کنند را تولید و نهادینه کنند، ضد هنجارهاي علم را تولید می
مهارت کانونی کـه مـد نظـر     16شود که از مجموع  نشان داده می 1380هاي سال  بررسیعالوه بر آن، . است

ها که  این مهارت برخی از .)3ـ2: 1386فاضلی، ( ها دچار کاستی و نقصان است است تقریباً تمام این مهارت
قابلیـت جمـع آوري، سـازماندهی، تجزیـه و تحلیـل       :زعبارتنـد ا با موضوع این مقاله به نوعی مرتبط هستند 

قابلیت برنامه ریزي و سازمان دهـی   ،)کار بست دانش(توانایی محلی اندیشی  ،توانایی حل مسأله ،عات اطال
قابلیـت تفکـر    ،جهت گیري مثبت اندیشی بـه رشـته تحصـیلی    ،شناخت و عمل به رفتار سازمانی ،ها فعالیت
  ). فاضلی، همان(هاي گروهیقابلیت انجام کار، انتقادي

هاي متعددي که بروندادهاي آن  نتیجه آنکه نظام آموزش عالی در ایران، بر اساس شواهد موجود و نیز آسیب
هایی چون تفکیک جنسیتی در دانشگاه یا هرگونـه   حل کند دچار بحران اساسی است و طرح راه را تهدید می

بدیهی است که . بخش نخواهدبود اي خروج از بحران، نتیجهفشار انضباطی یا اتخاذ رویکردهاي غیرعلمی بر
گیرد که ما صرفا روي سـبک زنـدگی و گـذران     ي وسیعی را در برمی تاثیرات و پیامدهاي این بحران، گستره

  .شویم فراغت دانشجویان متمرکز میاوقات 
  سبک زندگی و گذران اوقات فراغت دانشجویان و غیردانشجویان. 2

انجـام  ، خـانوار  فرهنگـی  کاالهـاي  مصـرف  ارت ارشاد، پژوهشی تحت عنـوان فعالیـت و  ، وز1382در سال 
یان هاي فراغت دو گروه دانشـجو  هاي آن، به مقایسه زمان و فعالیت است که محمد فاضلی، براساس داده داده

 زنـدگی  سـبک  جوانـب  از برخـی  تـا  دهنـد  می امکان ما به موجود هاي داده. است و غیردانشجویان پرداخته

 کتـابی  چـه  دانشـجویان  کـه  ایـن  ي دربـاره  توانیم نمی اگرچه عبارتی، به .کنیم بررسی دانشجویان را فرهنگی

بـه   شـناختی  کننـد،  مـی  گـوش  موسیقایی ژانر کدام به یا می نشینند هایی فیلم نوع چه تماشاي خوانند، به می
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 را مصـرف فرهنگـی   بـا  مـرتبط  ايهـ  فعالیـت  برخی دادن انجام میزان بررسی ها، داده این ولی آوریم؛ دست

 توان می موجود، هاي براساس داده .کنند آشکار را نتایجی توانند می نیز اندازه همین در و سازند می پذیر امکان

 .دانسـت  تأییدشده است فرهنگی زمینه مصرف در جامعه بخش ترین فعال دانشجویی جامعۀ که را فرضیه این

 تماشـاي  به بینند، می فیلم کنند، می مطالعه مجله و خوانند، روزنامه می کتاب مردم عموم از بیشتر دانشجویان

 بـین  در مـذهبی  اعمـال  انجـام  درصد حال این با .کنند می ورزش و کنند استفاده می اینترنت از روند، می تئاتر

 از مـا ا .دهنـد  مـی  اختصـاص  اعمال این به مردم عموم با مقایسه در نیز کمتري زمان و کمتر است دانشجویان

 میـانِ میـزان   شده مشاهده هاي تفاوت برخی .است اندك فرهنگی، هاي فعالیت انجام کلی میزان سوي دیگر،

 که فراغتی زمان با مقایسه در دانشجویان .نیست زیاد نیز جامعه عموم و دانشجویان فرهنگی مصرف و فعالیت

 مجله و روزنامه و خوانند نمی کتاب ها آن از توجهی قابل درصد .خوانند می کتاب کم بسیار دارند، دسترس در

 وضـع  نیـز  تئـاتر  تماشـاي  و اسـت  انـدك  بسـیار  بیننـد  مـی  دانشجویان که هایی تعداد فیلم .کنند نمی مطالعه

کـه   دانشـجویانی  درصـد  و دانشجویان بین در ورزش بودن شایع میزان به توجه با ضمن، در. نامناسبتري دارد
 ورزشـی  لحـاظ   به نه و فرهنگ عرصۀ فعال کنندة مصرف نه دانشجویی عهجام گفت توان می کنند، می ورزش

 که است حدي در فرهنگی دانشجویان مصرف میزان کرد ادعا توان می جرأت به مالحظات، این با  .است فعال

فاضـلی،  ( دانسـت  نـوین  هايدانشگاه معیارهاي فرهنگی با متناسب را ایران امروز دانشگاه هاي خروجی بتوان
1386 :195(  .  

اي کـه   پذیري دانشگاهی دچار مشکالت اساسی است؛ بـه گونـه   نتیجه آنکه نظام دانشگاهی ما، از نظر جامعه
اي و نیـز   آموختگان خود را از ابعاد مختلف ذوقی و سلیقه تواند دانشجویان و دانش بنا به شواهد موجود نمی

ترتیب، کلیت جامعه به دلیل نقـش کلیـدي و    بدین. کنشی به شکل پایدار و قابل قبولی رشد و تحول بخشد
مهمی که این قشر در حیات اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی جامعه به صورت بالقوه دارند از عدم فعلیت آن 

ضـمنا بایـد بـه    . بخش رنج می برنـد  هاي کمال واره ها، خصوصیات اخالقی مثبت، عادت ها، آگاهی توانمندي
شوند و هرگونه انتخاب و ادعـاي   هر دلیل، نخبگان جامعه محسوب می کرده به خاطر داشت که قشر تحصیل

هاي مختلف سبک زندگی اعم از میزان گرایش به مصرف، رعایت هنجارهاي قانونی و اخالقی،  آنها در زمینه
تواند تاثیرات زیـادي   هاي ذهنی و عملی، و به ویژه نحوه گذران اوقات فراغت می گیري از مهارت میزان بهره

وري ادارات و سازمانهاي مختلـف و در یـک کـالم،     هاي خویشاوندي، بهره ها و گروه الگوپذیري خانوادهدر 
ــر جــاي بگــذارد  ــدار جامعــه ب اي و صــدور  لــذا اثربخشــی برخوردهــاي مــوردي و بخشــنامه . توســعه پای

یان بـراي  هاي جزئی و کلی و نیز تالش براي اقناع منطقی و توجیه ارزشـی جوانـان و دانشـجو    دستورالعمل
  . گذران بهتر اوقات فراغت، در هر کجاي جهان که باشد، محل تردید است
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بخش، نظام آموزش عالی که یکـی از   هاي دانشگاهی کارآمد و توسعه شود براي تربیت انسان لذا پیشنهاد می 
 سازي در جوامع مـدرن اسـت بـا نگرشـی انتقـادي، اصـل اسـتقالل و آزادي آکـادمیکی         ارکان اصلی فرهنگ

ها را مورد توجه قرار دهد و از فرافکنی بپرهیزد و قواعد بازي فرهنگ در دانشگاه را بپـذیرد کـه بـه     دانشگاه
  .راهی خارج از بازي فرهنگ وجود نداردبوردیو،  گفته

   
  منابع
پذیري دانشجویان، فصلنامه  هاي جامعه اي و تاکتیک ، فرهنگ رشته)1390(مظفري، فاروق و رحیم یوسفی  امین -

 .62ریزي در آموزش عالی، شماره  پژوهش و برنامه

 دانشجویان در افسردگی میزان ، بررسی)1385(فرحناز خبیري و  پوش حسن احرام محمد، محمدحسین ،مقدم باقیانی -
، طلوع  84-85 سال در تحصیلی فاکتورهاي از بعضی با آن ارتباط و یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 .2و1، شماره 5وهشی دانشکده بهداشت یزد، سال فصلنامه پژ: بهداشت

  .http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920413000656: ، کد خبر 13/4/92خبرگزاري فارس،  -
 .تهران، نشر نی، شناسی جوانان ایران ، جامعه)1386(سعید  ذکائی، محمد -

 .آن، تهران، شرکت سهامی انتشار هاي ، موانع رشد علمی ایران و راه حل) 1390(پور، فرامرز رفیع -

کد خبر :  14/12/91، هاي آموزشی کاهش نمی یابد اعتیاد دانشجویان با کارگاهسایت جام جم آنالین،  -
955845535955943917 http://www.jamejamonline.ir/NewsPreview/  

کد خبر :  28/11/1391ترین اختالل روانی میان نسل جوان کشور است   افسردگی شایعسایت مهرخانه،  -
5605http://mehrkhane.com/fa/news  

       http://www.isa.org.ir/node/1155 ،ها اقعیتوها و  اعتیاد در میان دانشجویان، پنداشت، )1384(زاده، حسین سراج -

 .ي هادي جلیلی، تهران، نشر نی شناسی، ترجمه ، کشاکش آرا در جامعه)1386(سیدمن، استیون -

 ي ناهید موید حکمت، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، پیر بوردیو، ترجمه)1391(شامپاین، پاتریک -

فاطمه ولیانی، تهران، نشر فرزان، چاپ  سیار، هویت چهل تکه و تفکر: زدگی جدید افسون، )1388(شایگان، داریوش -
 .ششم

 .ي مرتضی کتبی، تهران، نشر نی ، واژگان بوردیو، ترجمه)1385(ین و فونتن، اولیویه  شویره، کریستی -

 .21، فرهنگ علمی ـ پژوهشی ایران، تهران، مجله رهیافت، شماره )1378(طایفی، علی -

 اول، سال فرهنگی تحقیقات ، فصلنامهدانشجویی جامعۀ رهنگیف زندگی سبک از تصویري ، )1386(فاضلی، محمد -

 .1 شماره

  .تهران، نشر ثالث، دانشگاه و فرهنگ ،)1387(فاضلی، نعمت اله  -
 29/11/1391،  روزنامه بهار مورخ نقد فرهنگ دانشگاهی در ایران، )1391(فاضلی، نعمت اله  -

 http://www.farhangshenasi.ir/node/46، بحران کارکردي دانشگاه ایران، )1386(فاضلی، نعمت اله -

- 32نامه آیین، ش ماه ،»برنامه دستوري و معکوس در آموزش و پرورش امروزي ایران«، )1389(خواه، مقصود فراست -
33 . 
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  1392مرداد ماه                                                                                                شیراز                          

نامه برگ سبز ، تهران ،  ، فصلو در ایران چشم انداز فرهنگ عمومی و نظام دانشگاهی در جهان، )1389(فکوهی، ناصر -
  دانشگاه تهران

 .، تعامالت و ارتباطات در جامعه علمی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)1385(امین قانعی راد، محمد -

ی تهران، سازمان ملزندگی جوانان،  هاي سبک فراغت و ،اوقات)1384(اجتماعی ـ فرهنگی سازمان ملی جوانان گروه -
  .جوانان

 .، تهران، انتشارات مرکز آمار ایران1390، گزیده نتایج سرشماري )1391(مرکز آمار ایران -

 )10/4/92( روزنامه تهران امروز  -

 ) 8/3/92( روزنامه شرق -
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