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 يدانشگاه و يعلم فرهنگ سنجش براي يطرح
  

  1مقدم يعسكر رضا
  

  )15/04/97رشيپذ خيتار، 22/08/96 افتيدر خي(تار
  

  چكيده
 جامعة در يدانشگاه فرهنگ ييچرا و يستيچ درباب گذشته، دهة دو به بيقر در
 آن، در مداخله تيقابل با سنجيدني يامقوله ازمنظر اما است، شده گفته سخن يرانيا

 شده توجه كمتر كنند، استفاده آن از بتوانند يياجرا رانيمد و يزيربرنامه نظام كه
 با يدانشگاه فرهنگ يتجرب يبررس يبرا يطرح ارائة هدف با حاضر مقالة. است

 بر يمرور با آن، اسلوب اي كمينه تيرعا و يشنهاديپ يهاطرح ساختار به ينگاه مين
 ميمفاه نيا ينظر بيترك به ودانشگاه، نگفره فيتعر از پس موجود، نظرهاي و آثار
 كنديم شنهاديپ يدانيم يبررس تيقابل با يليتحل يالگوي درقالب را جهينت و پردازد مي
 امكان حد تا و يدانشگاه فرهنگ يستيچ پرسش دو به كوشد مي آن به استناد با و

  .ديگو پاسخ ينظر لحاظ به آن نيتكو يچگونگ
  .سنجش ،ينظر الگوي علم، نهاد ،يسازمان فرهنگ ،يهدانشگا فرهنگ: يديكل واژگان

  
  مقدمه

 از پس ژهيو به ها، دهيپد بر مؤثر علل و رامونيپ جهان از بشر شناخت قيتعم و معرفت رشد با
 ،ياجتماع علوم يپژوهش و ينظر اتيادب در يفرهنگ چرخش شةياند و مفهوم رواج و شيدايپ

 نييتب ياصل عامل منزلة به يافراط يهادگاهيد يبرخ نظر در و رهايمتغ از يكي منزلة به فرهنگ
متفاوت و گاه  يهادگاهيد و هاهينظر. است شده واقع روزافزون توجه كانون در ياجتماع
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 يريمتغ را فرهنگ سو كياز كه شود مي مشاهده وستاريپ نيا سر دو در فرهنگ دربارة يمتخالف
 و است آن كشف به مجاز مدرن يمعنا در لمع كه داننديم يعلل و ها زمينه معلول و وابسته
 ةيكل ياصل منشأ و العلل علت را آن و كنند مي يمعرف مستقل يريمتغ را فرهنگ گر،يد يازسو

 فرهنگ مقولة به ها توجه نيا دنبال به. داننديم انقالب، تا گرفته توسعه از تحركات، و راتييتغ
 اصطالحات ابداع و زباني باتيترك روزافزون رشد شاهد ،ياجتماع يهادهيپد نييتب و ليتحل در

 را فرهنگ واژة ،يوصف باتيترك درقالب چه و ياضاف باتيترك شكل در چه كه ميهست يمركب
فرهنگ " و "يفرهنگتوسعة " چون ياصطالحات به توانيم نمونه، يبرا. كشنديم دكي خود با

  .كرد اشاره "يدانشگاهفرهنگ " اي "توسعه
 ينظر توجه از پوشي چشم با و انه،يگراليتقل يجار هاي مناقشه و حثمبا نيا از نظر صرف

 همانا كه آنها، اشتراك وجه بر هيتك با و مباحث، نيا طرح در كالن اي خُرد يكردهايرو به
 ياقتصاد و ياجتماع توسعة به دنيرس يبرا يفرهنگ يها رساختيز و فرهنگ به توجه ضرورت

 بيينظران به ترك صاحب ياز آرا يريگ بهره با تا ستا آن بر حاضر پژوهش است، ياسيس و
 يپنداركسانيو  يساز دست يابد و با فرض ساده "دانشگاه"و  "فرهنگ" ميدرباب مفاه ينظر

 موضوع در مشخص ثغور و حدود  با را يالگوي، "دانشگاهفرهنگ " با "يدانشگاهفرهنگ "
 در يتجرب آزمون يبرا و كند يطراح يسنجيدن يهاشاخص و هامؤلفه ابعاد، با همراه مطالعه،
  .دهد قرار) زانيربرنامه و گذاران استيس(محققان،  يياجرا و يعلم جامعة اختيار

  
  مسئله انيب

 يهارسانه و يجمع يهارسانه در استيس و علم اصحاب يهامصاحبه و ها مقاله در كوتاه يريس
 و علم نهاد با مرتبط يعلم يهاشيهما يهاكتابچه ،يعلم و يتخصص اتينشر رينظ يتخصص
- يم ريتصو به دانشگاه يناكارآمد دربارة را يناصواب و صواب مكرر اشارات ،يعال آموزش و دانشگاه

 و ينظر دانش ديتول در دانشگاه ضعف كشور، يازهاين با يدانشگاه داتيتول تطابق عدم. كشد
 انيم الزم انسجام فقدان ،جامعه مسائل با يدانشگاه يهاپژوهش انيم تناسبي بي ،يفن دانش

 ييگرامصرف علم، نهاد يبرا يراهبرد برنامة فقدان و كار ميتقس نبودن ،يدانشگاه يواحدها
نهاد علم  يدنبال آن، وابستگ دانشوران و دانشگران و به انيو فناوري درم ينظر نةيدر زم يعلم

تاد و دانشجو و ميان اس انيكشور، فقدان تناسب م ييايو جغراف ياسيس يبه خارج از مرزها
ها در سطح  رتبة دانشگاه بودن نييكشور، خروج نخبگان از كشور، پا يازهايدانشجو و ن
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از انتقادات وارد بر دانشگاه و نهاد علم  يو...، همه و همه، بخش 1يعلم يها سرقت ،يالملل نيب
ب؛ 1387 ،ياضل؛ ف1385 راد، ي؛ قانع1383 پور، عي؛ رف1380 ر،يو وداده ياست (قاضي طباطباي

  .افزود فهرست نيا به تواني) كه در صورت لزوم م1389و همكاران،  يزيتبر يمحسن
 متهم يكاركرد ضعف به را دانشگاه كه يينقدها و دانشگاه بر وارد انتقادات انيدرم

 دارد، يشتريب وزن شانيهاليتحل در فرهنگ كفة و دارند يفرهنگ شيگرا كه يگروه كنند، يم
يعلم نگرشفقدان " به را مشكالت و داده قرار ليتحل ةيما دست را يدانشگاه و يعلم فرهنگ" 

 منابع تيريمد بعد بر ناظر شتريب كه منظر، نيازا. اند داده نسبت "يدانشگاه فرهنگضعف " اي
 فرهنگ نقد است، دانشگاه در يريپذجامعه و دانشگاه يسازمان فرهنگ دانشگاه، در يانسان

 ييكاركردها و نقش مطابق و افتهي تبلور دانشگاه يسازمان فرهنگ نقد وبچارچ در يدانشگاه
 و علم نهاد رشد عامل تنها نه يدانشگاه فرهنگ است، شده تعريف دانشگاهي فرهنگ براي كه

 منزلة به آن از فراتر، يسطح در بلكه است، شده يمعرف يدانشگاه و يعلم يها سازمان
 فرهنگ بر) يدانشگاه(فرهنگ  آن ريتأث و شده ادي يناورف و قاتيتحق علم، نهاد فرهنگ خرده
  .است گرفته قرار توجه كانون در يعموم
 كي ياعضا ياكتساب يدتيو عق يرفتار يهايژگيفرهنگ مجموع و كرد،يرو نيا منظر از

 زين يدانشگاه فرهنگ آن، تبع به و) 37: 1385(كوئن،  شود يم يتلق يسازمان خاص اجتماع
اقشار  وها كه آنها را از ديگر گروه است يدانشگاه يقشرها و هاعضاي گروهمشترك ا ةنديشا

شده است، فرهنگ  فيتعر يدانشگاه يهانقش در كه يانتظارات مطابقكند و  جامعه مجزا مي
 يهانشيآفر، مناسك، رسوم و ديگر آدابالگوهاي رفتار،  ،اي از اعتقادات مجموعه يدانشگاه
بنابراين، ضعف در  ؛شود تعريف مي يدانشگاه نظاماي فكري هو ويژگي كيآكادمانسان 

است،  يدانشگاه و فرهنگ دانشگاه ياز ضعف در فرهنگ سازمان يدانشگاه ناش يكاركردها
عاجز  شياعضا ركردنيپذفرهنگ و ركردنيپذجامعه از مندطور نظام كه به يضعف آن فرهنگ

- عادت و دانشگاه دانيم از كيآكادم يهاانسان انيم يبوده و نتوانسته است استنباط مشترك

  .كند جاديا آن يهاواره
 و يعلم گوناگون مراجع كه يديتأك وجود با و گذشت اجمال به شرحش كه آنچه مطابق

 يهاسال طول در...) و يعموم فرهنگ يشورا ،يفرهنگ انقالب يعاليشورا ري(نظ يياجرا
و مداوم  ياتيمنسجم، عمل يكنون تالشاذعان كرد كه تا دياند، با گذشته بر فرهنگ كرده

________________________________________________________ 
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 يبررس يبرا آن مستمر شيپا و "يدانشگاهفرهنگ " ويژه به و فرهنگ يسازمفهوم درخصوص
. است نشده انجام يزيربرنامه نظام در يريكارگبه منظور به فرهنگ راتييتغ تيوضع
 از خارج و داخل رد يدانشگاه فرهنگ مثبت يكاركردها از يمندبهره منظور به و دليل همين به

 فرهنگ يها كژكاركردي از يناش يهابيآس از اجتناب يبرا نيز و دانشگاه سازمان و علم نهاد
  .ابدييم دوبرابر يضرورت يدانشگاه و يعلم فرهنگ يِستيچ از پرسش به پاسخ ،يدانشگاه
 آن، ليتكم درجهت و نيآغاز پرسش مثابة به يدانشگاه فرهنگ يستيچ از پرسش يدرپ

 خاصه و فرهنگ يبرا فيتوص و ليتحل واحد: است يضرور زين ذيل يهاپرسش به خپاس
 و يعلم فرهنگ وضعيت اند؟ كدام يدانشگاه فرهنگ ابعاد ست؟يچ يدانشگاه فرهنگ
 در يدانشگاه فرهنگ نفوذ بيضر است؟ چگونه دانشگاه دانيم و واقع عالم در يدانشگاه
  است؟ زانيم چه به يعموم فرهنگ

 به توجه با و يدانشگاه فرهنگ سنجش يبرا ينظر يطرح ارائة هدف با رحاض مقالة
 يشناختجامعه يالگوي يطراح ،يدانشگاه فرهنگ سنجش يبرا ياسيمق دادن دست به ضرورت

 .است پرداخته آن حيتشر و يواكاو به و داده قرار ياصل هدف را مفهوم نيا سنجش يبرا
  

  پژوهش نةيشيپ
 يپا هم يقدمت و نهيريد ياسابقه كشور در يعال آموزش حوزة در قيتحق و مطالعه اگرچه
 دو از كمتر يقدمت "يدانشگاهفرهنگ " حوزة در شده انجام مطالعات دارد، رانيا در يعال آموزش

  :گذشت خواهد ازنظر اجمال به ادامه در كه دارد دهه
 ؛و بريتانيابررسي تطبيقي فرهنگ دانشگاهي ايران « عنوان با يپژوهش در) 1382( يفاضل
باور  نيبر ا سو كياز »شناختي در علل ناكارآمدي آموزش دانشگاهي در ايراناي انسانمطالعه

مختصات  دركاست و  هعلمي هر جامع ةوسعت در ياصلاز عوامل  يكياست فرهنگ دانشگاهي 
. است تياهم حائزدانشگاهي و توليدات علمي  ةميزان رشد و توسع درفرهنگ دانشگاهي 

 يدارا "فرهنگ دانشگاهي ايران"دهد كه است مطالعات موجود نشان مي يمدع گر،يد يازسو
عالي آموزش علمي و يكي از منابع بحران ةنحوي يكي از موانع توسعبه و است ييهاكاستي

هاي فرهنگ به تحليل ويژگي» علمي ةمشكل فرهنگ و توسع«كشور است. محقق با طرح 
هاي آن با فرهنگ آموزش و يادگيري در آموزشبررسي تفاوت بريتانيا و آموزش و يادگيري در

داري، فردگرايي، سرمايه هاي دموكراسي،كه چگونه ارزش دهديمو نشان  پردازديم ايرانعالي 
 درمقابل،تبلور است. مبريتانيا  ها و فرهنگ آموزش دانشگاهيگرايي در شيوهگرايي و عقلانسان
تلقي  ،اني و آسيايي خارج از كشور، نسبت به كشورهاي غربيكه دانشجويان اير دهديم نشان
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 شةير ،يينها يريگجهينت در و دارندمفهوم دانش، فرد، تفكر انتقادي و آموزش  دربارةمتفاوتي 
آنها  متفاوت يتيو ترب يآموزش نةيشيو پ انيدانشجو "فرهنگ دانشگاهي"در  راها اين تفاوت

  .بيند يم
 و موضوعات از يني) ابعاد معالف1387( فرهنگ و دانشگاهنوان با ع يگريدر اثر د يفاضل
. كانون تمركز مباحث هر فصل از كتاب كند يم نييتب رانيرا در ا يعالآموزش و دانشگاه مسائل
و  موضوعات و مسائل ليتحل و هيدر تجز ن،يبنابرا ؛است ينگارانه و فرهنگمردم كرديبر رو يمبتن
 تحول و نيتكو نديفرآ ،موضوعات يفرهنگ نةيو زم ياجتماعبستر و بافت  حيو تشر فيتوص

و  يبافت اجتماع  قراردادن مسائل در سته،يز تجربة از يريگ بهره ،يخيتار بافت در مسائل
 ةدانشگاه در جامع يفرهنگ يو كاركردها يفرهنگ دانشگاه و ،معاصر رانيا ةجامع يفرهنگ

 ،يفرهنگ نقد و نقاد چون يزمينه، موضوعات معاصر را دركانون توجه قرار داده است. درهمين
و  ،و غرب رانيا يو دانشگاه يروابط معرفت ةمسئل ان،يمشاركت دانشجو س،يمشكل روش تدر

 كار همانند اثر نيا در ار،يبس هاي قوت وجود با و وصف، نيباااست.  كرده يبررس رااعزام دانشجو 
  .است نگرفته صورت يدانشگاه فرهنگ مفهوم يسازشاخص يبرا يتالش نيشيپ

عالي در هاي فرهنگي مديران آموزشصالحيت« عنوان با يشيمايپ در) 1388( يلباد زهرا
فرهنگ و هويت ملي،  ةقراردادن مقول با هدف ،»فرهنگ جهاني، ملي و دانشگاهي ةسه حوز

عالي هاي مناسب مديران آموزشصالحيت ،هاي آن در جهان امروزها و رسالتوضعيت دانشگاه
نفري در  361 يا نمونه در ،فرهنگ آكادميك، فرهنگ ملي و فرهنگ جهاني ةدر سه حوز را

 جيدانشگاه جامع دولتي و دانشگاه آزاد اسالمي در استان تهران بررسي كرده است. نتا هشت
عالي در سه مقولة فرهنگي مزبور وضعيت مناسبي  كه مديران آموزش دهد ينشان م قيتحق نيا

  ها توانمند شوند. زمينه ر اينندارند و بايد د
در  يو نظام دانشگاه يانداز فرهنگ عمومچشم« عنوان با يامقاله در) 1389( يفكوه ناصر

شمار هاي بيدربارة دگرگوني ،ايبا تمركز بر انقالب اطالعاتي و جهان شبكه ،»رانيجهان و در ا
هاي مربوط به فرهنگ او، نظام ازنظر. دهديم هشداردر ساختارها و مفاهيم و روابط اجتماعي 
جديد و متفاوت  كامالً يئتيهزودي در هستند و به يعمومي و مفهوم دانشگاه درحال دگرگون

خواهند شد. او بر ضرورت ترسيم طرحي اوليه از فرهنگ عمومي با تمركزيافتن آموزش  يمتجل
العاتي گرايش به اط ةساختارهاي عام جامع كه كنديمو استدالل  ديتأكدر نظام دانشگاهي 

ها و ، تنشاوالً ،ميزان نيزهمين، اما بهدهند مي افزايشفرهنگي را بسيار  ةباالبردن سرماي
هاي بروز خشونت ةها و امكان بالقوخطرهاي ناشي از اين افزايش را درقالب باالبردن ظرفيت

برند و اال ميتري بهاي جمعيتي واقعي و مجازي گستردهتر در انباشتشديدتر و مهارنشدني
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كه باز هم  زنند مي دامنصورتي متقارن، به ايجاد تمركز بيشتر در سطح نخبگان محدود ، بهثانياً
شدن بار در قطب مخالف و با خطر قطبيدر سطح نظام دانشگاهي بروز خواهد كرد، اما اين

اقتصادي  هاي فرهنگي وكه با افزايش اختالف در سرمايه ،گرايي شديد در آنجامعه و نخبه
هاي آمرانه را تقويت كند و دستاوردهاي دموكراتيك را ازميان گرايش است قادرهمراه است و 

  شدت كاهش دهد.ببرد يا به
 ينظر يواكاو دانشگاه؛ فرهنگ« عنوان با يپژوهش در زين) 1390( ذوالفقارزاده يمحمدمهد

نهاد دانشگاه و  يگذاراثر گرفتن فرضشيپ با »يدانشگاه فرهنگ مطالعات يشناختگونه و
موضوع فرهنگ در سازمان دانشگاه را موضوع  ،عالي كشور در فرهنگ جامعهآموزش يهانماد

-يبرمرا فقدان ادبيات نظري منسجم  يمطالعات داخل يمطالعه قرار داده است و ضعف اصل
 و يداخل تمطالعاپردازي، روشي مبنايي در نظريه ةمثاببه ،شناسيو با استفاده از گونه شمارد
-گونه وموضوع مطالعه، در هفت گونه)  به توجه ا(ب يموضوع يشناسگونهرا از دو جهت  يخارج

مقوله فرهنگ در دانشگاه در سه  درباب يهاي نظرفرضپيش به استناد ا(ب يفرانظر يشناس
براي پژوهشگران و » چارچوبي راهنما و مفهومي«بندي و انسجام، تمايز و تقطيع) طبقه ةگون

هاي دانشجويان، فرهنگاي، خردهفرهنگ رشته ها،افتهي بنابر. كنديم ارائهمديران دانشگاهي 
اي فرهنگ حرفهفرهنگ اداري با خردهمطالعات تطبيقي، مطالعات تغيير فرهنگي، تقابل خرده

تمايزات فرهنگي ايشان از دو  ديگرهاي پژوهش در فرهنگ استادان و ثير پارادايمأدانشگاه، ت
عالي كشور ازجمله ثير خلقيات ملي بر فرهنگ آموزشأيدگاه تمايز و تقطيع، و نيز بررسي تد

  خألهاي پژوهشي مهم اين عرصه براي مطالعات داخلي است.
- بر دانش ينقش فرهنگ دانشگاه«) در پژوهش خود با عنوان 1391( يميروناك ابراه

از  يكيمنزلة  دانستن فرهنگ به روضبا مف ،»ينظران نظام آموزش عالصاحب دگاهيد از ينيآفر
بر  اثرگذار و ممه يهافرهنگ هاز خرد يكي را يفرهنگ دانشگاه ،ينيآفردانش ياصل يبسترها
بر  يبه مطالعة نقش فرهنگ دانشگاه يفيروش ك دانسته و به جوامع در ينيآفردانش ةتوسع
روش  باپرداخته است كه  يعالنظران نظام آموزشصاحب ازنفر  يازده دگاهيد از ينيآفردانش
 تحت افتهيساختارمهين يهابا استفاده از مصاحبه و اند شده انتخاب يبرفگلوله يريگنمونه

مضمون نشان داد كه  ليتحل كيبا استفاده از تكن هامصاحبه ليتحل. اند گرفته قرار مطالعه
شوند: استقالل  مي يبندشرح دسته اين مضمون به  در يازده يفرهنگ دانشگاه يهامولفه
 ،يدادن كارگروهانجام و مشاركت ارتباطات، ت،يريمد ،يااخالق حرفه ،يعلم يآزاد ك،يآكادم

فرهنگ  يهامؤلفه تيوضع يابيارز. يابيم پاداش و ارزنظااعضا،  نياعتماد ب ،يريادگيفرهنگ 
. داننديمو نامناسب  فيها را ضعلفهمؤ نيا تينظران وضعنيز نشان داد كه صاحب يدانشگاه
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شدند كه عبارت بودند از:  ييهشت مضمون شناسا در زين ينيآفرفرهنگ دانش يهالفهؤم
 نيم پاداش، اعتماد بنظا ،يمشاركت تيريمد ،يااخالق حرفه تيرعا ،يجوگرو جست ةيروح

پژوهش  يينها جةي. نتيريادگيو فرهنگ  يعلم يآزاد ،يميت و يگروه كار به بهادادن اعضا،
فرهنگ " يهالفهؤبا م "رانيا يفرهنگ دانشگاه" يرانينظران اصاحب ديد از كه ستا آن يايگو

  دارد. ياديز ةدانشگاه است، فاصل ياصل ياز كاركردها يكي، كه "نيآفردانش
 گفت توانيم يدانشگاه فرهنگ حوزة در شده انجام يهاپژوهش نةيشيپ يبندجمع در

- تيفعال كمبود يدانشگاه فرهنگ حوزة در شده مانجا مطالعات و قاتيتحق مرور جةينت نياول
 گريد از حوزه نيا در شده انجام مطالعات و "يدانشگاهفرهنگ " مقولة يجوان و يتازگ. هاست

 رانيدر ا يدرباب فرهنگ دانشگاه هاپژوهش و مقاالت خيتار به ينگاه. است يبررس نيا جينتا
 ايكمتر از دو دهه  يقوله در آثار داخلي عمرتوجه به اين م گر،يد انيب مدعاست. به نيبر ا ليدل
 به توانيم نيشيپ قاتيتحق يبررس جينتا گريد از. دارد دهه كي از شيب يكم ترقيدق ريتعب به

 به يپژوهش يهاتيفعال اتفاق به بيقر اكثر در درواقع،. كرد اشاره منسجم ينظر اتيادب فقدان
 ياهتمام كمتر و شده پرداخته گون ناهم يهاهينظر از يانبوه انيدرم يمفهوم و ينظر يواكاو
 نكهيا آخر در. شوديم مشاهده ينظر يهاسنت از يكي در يدانشگاه فرهنگ مقولة نييتب يبرا
 حوزة در عمل و هينظر انيم شدة گم حلقة يدانشگاه فرهنگ سنجش يبرا يسازاسيمق

  .است يدانشگاه فرهنگ يهايبررس و مطالعات
  

  نظري يمبان
 نظر به ،يعالآموزش و فرهنگ با مرتبط و موجود يهاهينظر از يانبوه ليخ به ياجمال يهنگا با
 يعال آموزش در فرهنگ حوزة در شده انجام قاتيتحق يبرا ياصل منبع سه كم دست رسديم

است  ي) دربارة حماسة سازمان1972؛ 1970( 1كالرك ةياول يكارها اول، منبع: است شناختني
 توانيمنبع را م نيشده است. دوم يعال در حوزة فرهنگ در آموزش اريبس قاتيكه منشأ تحق

 و يچندفرهنگ يدئولوژيا از ملهم كه دانست يعال آموزش طةيح در فرهنگ به توجه ياصل ليدل
 رشد از يناش سوم، منبع. است يكم يشناسو روش يگرايي منطق به اثبات يمنف واكنش

 2بروكس گلن و رورك سيفرانس چون يسندگانينو آثار در ينهاد تيريمد به ليتما و تياهم

________________________________________________________ 
1. Clarck 
2. Rourke and Brooks 
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قائل بودند (ماسن،  يعال در نظام آموزش يتيريمد ي) است كه به انقالب1983( 1كلر و) 1966(
1996 :153.(  

 در فرهنگ مقولة به كه يمتون دهديم نشان يعال آموزش و فرهنگ مفهوم به ترقيدق ينگاه
): 155(همان،  شوند مي ميتقس دسته دو به مفهوم نيا يريگكار به در اندپرداخته يعال آموزش
فرهنگ " دربارة دهد،يم اختصاص خود به را بخش نيتر بزرگ و نيشتريب كه اول، دستة
 يمعطوف است. درباب دستة اول كارها 2"يارشتهفرهنگ " به دوم، بخش و است، "يسازمان

 ،)1982( ,4ليد )،1988( يرنيچاف و ت )،1988، 1989، 1990( 3يرني)، ت1970كالرك (
 تالش كه اند حوزه نيا هاي پژوهش ترين مهم از) 1992( 6ستي)، و بركوئ1985( 5ماسلند
 و قيتحق هدف يعالآموزش نظام در گوناگون جوانب از را يسازمان فرهنگ مفهوم اند كرده
، 1989، 1987، 1984، 1981( 7بِچر يتون آثار به توانيم دوم دستة يبرا. دهند قرار يبررس

 متمركز شده است. 8»يافرهنگ رشته«مفهوم فرهنگ بر  ي) اشاره كرد كه در بررس1994
 چراكه دارد؛ وجود محققان از دسته دو هر يادعاها صحت بر دال ياندك شواهد ماسن، ازنظر
 جنبة اي بخش صرفاً اند،كرده ارائه و دهيبرگز فرهنگ از كه يفيتعر با محققان، از گروه هردو

 مفهوم كارشان در آنكه از شيپ و اندداده قرار توجه كانون در را يعال آموزش نظام از ياصخ
 ارتباط به صرفاً رها،يمتغ از كيهر اثر ليتحل بدون رد،يگ قرار بحث محل صراحت به فرهنگ

  ).1996(ماسن،  اند پرداخته يدانشگاه فرهنگ و رشته با يدانشگاه هاي مؤسسه انيم
-افتهي به استنادنكردن ياصل ليدل رسديم نظر به است، دريافتني ماسن قدن از كه گونهآن

 يليتحل ارائة و فرهنگ مقولة به محققان قيدق اهتمام و توجه فقدان ن،يشيپ يهاپژوهش يها
 در كه يهاي فيتعر از يانبوه از يپوش چشم با ادامه، در نكته، نيا به تيعنا با. است آن از قيدق
 كيكار قرار گرفته و كار با دو مقدمه و  ةيما نقد ماسن دست رند،يگيم يجا دسته دو نيا
 با كار و واكاوي فرهنگ مفهوم ،ينهاد الزامات ازمنظر اول، مقدمة در: است شدهدنبال  جهينت
از فرهنگ  يليالگوي تحل كيموجود،  هاي فيتعر انيو ازم شوديم آغاز فرهنگ يمفهوم ضاحيا

________________________________________________________ 
1 Keller 
2. Disciplinary cultures 
3. Tierney 
4. Dill 
5. Masland 
6. Bergquist 
7. Becher 
8  .  disciplinary culture 
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 قرار يينها الگوي يمبنا مرجع چارچوب مثابة به و بحث رساختيز نقش در كه شوديم ارائه
 از انتها، در. شوديم فيتعر مقاله نيا در دانشگاه و علم از منظور دوم، مقدمة در. رديگيم

 يطرح(و  يدانشگاه فرهنگ از ياتيعمل و يليتحل الگوي اي يينها جةينت مقدمه، دو نيا عيتجم
  .شوديم ارائه) يدانشگاه نگفره يتجرب يبررس و سنجش يبرا
  

  فرهنگ فيتعر: كمي مقدمة
 را ياديبن چرخش و دوره پنج فرهنگ مفهوم ،يخيتار تطور ريس ازمنظر ،يكل نگاهي در

 و اهانيگ از يدارنگه و پرورش يمعنا به فرهنگ نخست، گام در: است گذاشته سر پشت
 بعد، گام در. خورديم چشم به يروشن و وفور به يالديم پانزدهم قرن اتيادب در كه بود واناتيح

فراتر رفته و پرورش ذهن  واناتيو ح اهانياز گ يدارنگه و پرورش از فرهنگ مفهوم كه ميشاهد
) و 1605( "كشت و پرورش اذهان"از  كنيب سيدربرگرفته است، تاآنجاكه فرانس زيها را ن انسان

 فرهنگ هجدهم، سدة در گريد يگام دراند.  ) سخن گفته1651( "پرورش اذهان"تامس هابز از 
-يسرم در را آن به دنيرس ثروتمند طبقات فقط كه ييسودا گرفت، خود به يطبقات يوبو رنگ

  ).1386(باكاك،  شد مترادف هنرها مفهوم با فرهنگ معنا، نيدرا. پروراندند
 يممفهو هاي فيتعر از يعيوس فيط شاهد ،يشناسانسان و يشناسجامعه اتيادب در امروزه،

 كه دارند قرار كيكالس شناسان انسان فيتعر فيط طرف كي در« كه ميهست فرهنگ از گوناگون
 و كروبر مقابل طرف در و كننديم فيتعر يزندگ سبك معادل يعيوس يمعنا در را فرهنگ
 از گذار يپ در). 54: 1375 ،ي(چلب »دانند يم ها ارزش و شهياند را فرهنگ كه دارند قرار پارسنز

 1ها، فيتعر نيا عيوس حجم دركنار و يهجدهم قرن يهاشهياند دنبال به  و اول يلهمرح سه
 چرخش آن يپ از و يزبان چرخش با مرتبط مباحث و يشناخت انسان يهاشهيمتأثر از اند

فرهنگ  يستيكه بر چ يقرائت كم،ي: دينمايم تربرجسته فرهنگ از قرائت دو امروزه ،يفرهنگ
معطوف كرده است كه فرهنگ  ياز فرهنگ كه تمركز را به كار يائتمتمركز است و دوم، قر

از فرهنگ حاكم است كه حداكثر بر مفهوم  يآن قرائت كم،يساده، در گروه  انيب . بهكند يم
 مشترك يمعان و هاارزش ،يزندگ زيمتما يهاوهيش به و دارد ديتأك فرهنگ يجا به "هافرهنگ"
 هافرهنگ خرده ،ياجتماع طبقات ها،ملت مختلف يهاگروه و يخيتار مختلف يهادوره در جيرا

كه گاه  روست نيازا .دارد اشاره) يعلم فرهنگ ،يدانشگاهمانند فرهنگ  ياصطالحات(مثالً در 
________________________________________________________ 

1. Kroeber and Kluckhohn (1952) Culture: A Critical Review of Concepts and 
Definitions 
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از فرهنگ است  يقرائت ،يگري. دخواننديم زيفرهنگ ن "يشناخت انسان" فيتعر را فيتعر نيا
 بعد به توجه عطف با ها،ملت و هاگروه انيم مشترك ييمعنا يهابر داللت ديبر تأك كه عالوه

. پردازديم "كنديم فرهنگ كه يكار"به  ،فرهنگ "يستيچ" بر تمركز يجا به فرهنگ، نِينماد
(باكاك،  "تيوضع" كي اي "زيچ" كي تا است ياجتماع كنشي شتريب فرهنگ منظر، نيازا

1386 :40.(  
 يامجموعه واجد باشند، داشته مشترك فرهنگ يگروه يوقت فرهنگ، از قرائت نيا مطابق

 ف،يتعر نيا بنابر. شونديم مبادله و ديتول زبان يِريكارگ به واسطة به كه هستند مشترك يمعان از
 گروه، كي چارچوب و درقالب ،يمعان آنها، واسطة به كه است ييهاكنش از يامجموعه فرهنگ

است كه  ينكته الزام نياز فرهنگ، توجه به ا يتقرائ نيچن چارچوب در. شونديم مبادله و ديتول
 و 1نينماد يهانظام يمحدود و صرفاً به كلمات متكي باشد. تمام "زبان"درباب  ديديد ما نبا

 هانشانهاست كه از  يايارتباط نظامدارند؛ بنابراين، مراد ما از زبان هر  ياهيرو نيچن 2يانشانه
 كه است 3ينمادپرداز نديفرا نيهم. كند يم استفاده واقع جهان در ييزهايچ به ارجاعجهت 
 كه يزمان پس،). 41(همان،  سازديم سريم جهان دربارة را معنادار ارتباط يبرقرار توان

 كه است يانشانه و نينماد يهانظام يتمام مراد است، فرهنگ نياديبن عناصر از زبان مييگو يم
- يم هم يماد ايياش يحت ن،يبنابرا شود؛يم نتشرم فرهنگ كل در و ديتول معنا آنها واسطة به

  .كنند عمل نشانه حكم در توانند
 از است الزم جامع، يالگوي يطراح يبرا كه كرد توجه ديبا شد، گفته آنچه مطابق

 خاص يمعنا كي به فرهنگ از موجود يمعان ليتقل و خاص يقرائت از يدار جانب و يسونگر كي
 يايزوا و ابعاد شينما ييتوانا اوالً كه رديگ قرار كار يمبنا وييالگ است الزم پس،. شود اجتناب
 ژهيو به ،يشناختجامعه ياساس ميمفاه گريد با را مفهوم نيا رابطة اًيثان و باشد داشته را فرهنگ

- شيپ مالحظات به باتوجه و وصف بااين. بگذارد شينما به ،ياجتماع و ياقتصاد ،ياسيس ميمفاه
 به ادامه در كه گرفت قرار عمل يمبنا و شد دهيبرگز فرهنگ از يچلب يليتحل فيتعر گفته،

 ياصل جوهرة«: سدينويم نظم يشناسجامعهدر كتاب  ي: چلبشوديم اشاره آن از يمختصر
 »آنهاست نيب) يگفتمان بارز نوع(از  ياجتماع و يمنطق روابط و هاشهياند عالئم، فرهنگ

 يلياي تحل شيوه فرهنگ را به توانيم دهد،يم نشان 1 شكل كه گونه همان). 58: 1375 ،ي(چلب

________________________________________________________ 
1. Symbol System 
2. Sign System 
3. Symbolization 
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 ،يمعرفت نفع فن، ف،يتكل ارزش، باور، نماد، شاخص، تمثال،: كرد هيتجز ياساس عنصر دوازده به
  ).همان( يگفتمان رابطة ،يمنطق رابطة كنشگر، ،يارزش كنش

  
 يايگو يامداقه اندك گفت ديبا مرجع، چارچوب مثابة به يچلب الگوي انتخاب ييچرا درباب

. دهد يجا خود در را فرهنگ از موجود قرائت دو هر تا دارد را آن تيظرف الگو نيا كه است آن
 و تيعامل ةيسو دو هر فرهنگ، ينيع و يذهن هاي جهت عيجم به توجه با الگو گر،يد انيب به

  .است دور به ييگراليتقل از و داده جاي خود در را ساختار
  

  دانشگاه و علم فيتعر: دوم مقدمة
 دانشگاه، و علم از يكاركرد يفيتعر ارائة منظور به و يلغو و مرسوم هاي فيتعر از نظر صرف

) 1: كرد ميتقس ياصل دستة سه به توانيم را دانشگاه سازمان و علم نهاد يكاركردها وار خالصه
 دانش كاربست) 3 و د،يجد اي ضروري دانش ديتول يبرا آموختگان دانش تيترب) 2 دانش، ديتول

  .يتخصص خدمات ارائة اي آوريفن ابداع قيازطر جامعه يازهاين رفع براي موجود
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 و فلسفه ن،يد(چون  يمعرفت يهاحوزه گريبا د 1علم انيم يهاتفاوت از نظر صرف
 در كه يكنشگران و) ي(دانشگر شوديم انجام دانشگاه در كه يكار به توجه با)، يدئولوژيا

در  2دانش مفهوم)، انيدانشجو و استادان(دانشمندان،  پردازنديم ينشگاهدا كار به دانشگاه
 يگيرد و دانش و دانشگاه مسامحتاً در معنا بحث قرار مي يو پذيرفتة عموم مبنا جيرا يمعنا

 نيز آن يهامؤلفه صيتشخ و شتريب قيتدق يبرا. شوديدرنظر گرفته م 3يعلم و معرفت علم
 كرده ارائه علم از) آن به يموارد افزودن البته و شلر ماكس از تيبعت (به توكل محمد كه يفيتعر

 ده ثيح از يعلم معرفت و علم توكل، محمد ازنظر. رديگيم قرار كار از بخش نيا يمبنا است
) يدئولوژيا و فلسفه ن،ي(د يمعرفت يقلمروها گريد با آن تفاوت و فيتعر ذيل قرار به شاخص
  :شوديم مشخص

  ).12: 1370گانه (توكل،  ده يهاشاخص ازمنظر علم يهايژگيو. 1 جدول
  شاخصبرحسبعلمفيتعر شاخص
  است يعيطب و يكيزيف محسوسجهانبهپرداختنعلمدرموضوع موضوع

  است جامعه و روان عت،يطبتسلطوكنترلبهاقياشتعلمدرزهيانگ زهيانگ
  است اسيق و استقرا ،يريگ زهاندامشاهده،تجربه،علمدريذهننديفراوروش روش
  است) يبازساز و ينيب شيپ( يداريپدروابطيستيپراگماتييبازنماعلمدرهدف هدف

 يها ستميس اندازندة ارزش از و جلوروبه،يرشخصيغعلمدريخيتارحركتجهتوشكل  يخيتار روند
  است يقبل

  است شده يالملل نيب و ياصطالح،يمصنوعشتريبعلمدرخاصلياستوزبان زبان
جامعه منشأ

 يشناخت

 و ياقتصاد گروه و طبقه علم، در يبندگروهوتشكلازلحاظويشناختجامعهمنشأثيازح
  است يمنفعت

  است يسلطه و رفاه مادزيعلم نيكاركرد اجتماع كاركرد
  استگاهشيكسب و حفظ در علم دانشگاه، پژوهشگاه و آزماگاهيسازمان و پا گاهيپا و سازمان

  دانشمند است زيراهبر در علم نيانسانةنمونپيت يانسان پيت
  

  )دوم و اول مقدمات بي(ترك يدانشگاه و يعلم فرهنگ فيتعر
- علم"و  "فرهنگ" ميمفاه يمعنا قيو تدق فيكه گفته شد، پس از ارائة تعر گونههمان

دو مفهوم بپردازيم و  نيا ينظر بيمقاله، اكنون وقت آن است تا  به ترك نيدر ا "دانشگاه
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 از شده ارائه فيتعر بنابر .كنيم مشخص "يدانشگاهفرهنگ " اصطالحِ از را خود ينظر فيتعر
 در را يدانشگاه و يعلم فرهنگ توانيم شد، اراده "دانشگاه وعلم " از كه ييمعنا و "فرهنگ"
دوازده جزء  ) آن را بهترقيعم ي(سطح دوم ةيال در و دانست بعد شش شامل نخست ةيال
  كرد:  ميتقس 2شرح جدول  به

  يدانشگاه فرهنگ ابعاد و سطوح. 2 جدول
  دو سطح يها شاخص كيسطحيهاشاخص مفهوم

  يدانشگاه فرهنگ

  يدانشگاه يها عالمت
  يدانشگاه و يعلم يها شاخص
  يدانشگاه و يعلم ينمادها
  يدانشگاه و يعلم يها تمثال

  يدانشگاه و يعلم يها شهياند

  يدانشگاه و يعلم يرهاباو
  يدانشگاه و يعلم يها ارزش
  يدانشگاه و يعلم فيتكال

  يدانشگاه و يعلم فنون

  اتيجزئ از يعقل درك به ليم  يدانشگاه و يعلم فرهنگ در يمعرفت نفع

  يدانشگاه و يعلم كنش

  هدفبه معطوف يعقالن كنش
  ياستدالل كنش
  يگفتمان كنش

  يدانشگاه و يعلم يها واره عادت

  يدانشگاه و يعلم كنشگر

  دانشمند
  استاد
  دانشجو
  پژوهشگر

  يمنطق رابطة  يدانشگاه و يعلم رابطة
  يگفتمان رابطة

  

 ابعاد خرده و ابعاد از كيهر ياجمال شرح به ادامه در شد، داده نشان 2 جدول در آنچه بنابر
  .شد دخواه ارائه آن كيشمات الگوي انتها در و شوديم پرداخته يدانشگاه فرهنگ

 يدانشگاه فرهنگ از اول بعد، 2 جدول مطابق: يدانشگاه و يعلم يهاعالمت - 1
 صورت در و دارند يمناسك و يظاهر ن،ينماد جنبة كه هستند يدانشگاه و يعلم يهاعالمت
 در تصرف و دخل و يريكارگ به رو، نيازا. اند يدانشگاه فرهنگ گريد ابعاد مقوم تداوم، و وجود

 ت،يتثب ا،يمنظور اح در دانشگاه به يفرهنگ تيفعال يبرا يمناسب نةيزم توانديم هاعالمت نيا
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 با يبرخ زبان از امروز آنچه است يگفتن. آورد فراهم يدانشگاه و يعلم فرهنگ ليتعد اي رييتغ
 نيا از يبخش. است بعد نيهم بر ناظر يحد تا شود،يم دهيشن "لهيقب مثابة بهدانشگاه " عنوان
كه علم نام دارد  "يزبان يباز"خود را از  يمعنا 1يعلم يواقع امر« كه را، نيتگنشتايو سخن

 در توانيم زين ،)1387 همكاران، و ريوداده از نقل به 1968 ن،يتگنشتاي(و »كند يكسب م
 يستيچ ييبازنما بر عالوه بعد، نيا ساده، زبان به. كرد مطالعه و گنجاند الگو از بعد نيهم

 ،فرهنگ "يستيچ" بر تمركز يجا به كه است فرهنگ از يقرائت آن به ناظر ،يدانشگاه فرهنگ
 بنابراين، پردازد؛ يم "كنديم فرهنگ كه يكار"برخاسته از آن و  يفرهنگ، معان نِيبه بعد نماد

 شتريب كالم كي در و كنشگران انيم آن تبادل و معنا ديتول لةيوس زبان همچون را فرهنگ
 ياجتماع و گروه فرهنگ را يدانشگاه فرهنگ كه روست نيازا. دانديم ياجتماع كنش مثابة به
 كه هستند مشترك يمعان از يامجموعه واجد كه كنديم يتلق انيدانشگاه و علم ياهال از
 ف،يتعر نيا بنابر. شونديم مبادله و ديتول يمعان نيا خود خاص زبان يِريكارگ به واسطة به

 چارچوب و درقالب يمعان آنها، واسطة به كه است ييهانشك از يا مجموعه يدانشگاه فرهنگ
 استفاده در است گفتني. شوديم مبادله و ديتول علم اهل و انيدانشگاه از اجتماع اي گروه كي
 زبان و علم زبان خاصه و زبان به نبايد ما ديدگاه ،يدانشگاه فرهنگ فيتعر يبرا زبان از

 نيچن 3ياو نشانه 2نينماد يهانظام تمام. باشد متكي كلمات به صرفاً و محدود يدانشگاه
جهت  هانشانه از كه است يايارتباط نظام هر يدانشگاه زبان از مراد بنابراين، دارند؛ ياهيرو

 نيهم. است شده واقع دانشگاه يفضا و علم جهان در كه كنديم استفاده ييزهايچ به ارجاع
- يم سريمعنادار را دربارة جهان علم و دانشگاه م ارتباط ياست كه برقرار 4ينمادپرداز نديفرا

 مراد است، يدانشگاه فرهنگ نياديبن عناصر از يدانشگاه زبانِ مييگويم كه يزمان پس،. سازد
 در و ديتول يدانشگاه و يعلم يمعان آنها واسطة به كه است يانشانه و نينماد يهانظام تمام
 يمعنا حت ني. ناگفته نماند در اشوديم تشرمن علم دانيم و يدانشگاه و يعلم فرهنگ كل
 فرهنگ زمرة در و كنند عمل نشانه حكم در تواننديهم م يو ماد يكيزيف انيو اع اياش

  .رنديگ قرار يدانشگاه

________________________________________________________ 
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 و يعلم يهاشهياند نخست، سطح از دوم بعد: يدانشگاه و يعلم يهاشهياند - 2
 و نيتريقو يدانشگاه و يعلم يهاهشياند. سازديم را يدانشگاه فرهنگ كه است يدانشگاه

 دانشگران محرك موتور نقش بعد نيا. است يدانشگاه و يعلم فرهنگ ابعاد از بعد نيترنيوز
 خود و كنديم يباز يعلم يهاتيفعال و يدانشگاه فيوظا انجام يبرا را انيدانشگاه و

 ،يعلم يباورها: از اند عبارت و دارند يجا دوم سطح در كه است يگريد ابعاد خرده بر مشتمل
 و يعلم فيتكال)، يدانشگاه و يعلم يها(ارزش علم نهاد ياديبن يهاارزش و ينهاد الزامات
 .يدانشگاه و يعلم فنون و يدانشگاه

 كه است ييهاشهياند از ياساس يامجموعه يعلم يمنظور از باورها :يعلم يباورها. 1- 2
 يهامجموعه و يعلم جهان يستيچ و دانشگاه و علم يستيچ رامونيپ ييهاپرسش يپاسخگو
 علم دربارة "هاستيچ" سؤال به پاسخ يدانشگاه فرهنگ از بخش نيا درواقع،. است يدانشگاه

 سو، كياز يعلم يباورها گر،يد انيب به. است دانشگاه يهست و علم به نگاه نوع نيمب و دانشگاه و
- يم معلوم را يهست به علم نگاه شيوة گر،يد يازسو و كند مي مشخص را علم مقولة به نگاه نوع

 مناظر از آن به و ديكش شيپ را يمتعدد يكردهايرو توانيم علم به نگاه نوع دربارة. سازد
-دست كه دهديم پوشش را يارشته فرهنگ ياديز حد تا هادگاهيد نيهم. ستينگر يمختلف

 در است، شده اتخاذ حاضر مقالة رد كه يكرديرو با وصف، نيباا. است بِچر چون يكسان كار ةيما
. شد خواهد پرداخته يهست به علم نگاه به بعد گام در و علم در ياساس فرض شيپ سه به ابتدا

 ديجد علوم در ياساس يهافرض شيپ علم، به يمنطق و يساختار يكرديرو با و يكل نظرگاه از
  :است شرح اين به

 عبارت به. دارد تيواقع ما مشاهدة نحوة از نظر صرف و يخارج شكل به علم يايدن. 1- 1- 2
 است؛ علم يواقع تيموجود دارد، قرار ما ذهن يهاپرداخته و ساخته يفراسو آنچه گر،يد

 آنچه كه اند واقف يخوب به دانشمندان. شوديم ادي عتيطب قانون عنوان با آن از رو، ازهمين
 يبرا تالش وصف، نيباا. ستين قيحقا از آنان برساخت جز يزيچ كننديم ارائه هينظر درقالب
 كشف ييغا هدف و ندارد يانيپا پردازند مي دانشمندان كه ياتيواقع قيازطر قيحقا كشف
  .است نيشيپ حيناصح يهاافتهي ابطال قيازطر يهست در نهفته قيحقا

 جهان در يمعلول و علت يتلق بنابراست.  يو دانشگاه يعلم يباورها گرياز د تي. عل2ّ- 1- 2
 يانهياز علّتي متقدم است كه در زم يو معلول جهينت حكم در يادهيپد اي واقعه ره ،يهست

 يهادهيپد و يهست از برداشت نيا بر يمبتن. است رسيده ظهور به يساختار بستر در و خاص
هاي مشخص و متعارف  است؛ چراكه در موقعيت ينيب شيو قابل پ پذير فيتوص يآن، جهان امر

  وجود خواهد آورد.  به يمعلول مشخص علّت مشخص كي شهيهم
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مشاهدة  قيباور به امكان كسب دانش ازطر يدانشگاه- يمفروضات علم گري. از د3- 1- 2
 شواهد يگردآور و يتجرب آزمون امكان و واقع جهان به مراجعه لزوم ،ييگرا تينيعاست.  ينيع
 يدانشگاه- يعلم شةياند از گريد يمفروض ليتحل و هيتجز يبرا قيدق سنجش يابزارها كمك به

 به توانيم نمونه، براي. كنديآن را فراهم م يو روند انباشت ياجماع علم ياست كه مبنا
 طب در فقط يراز«: اند گفته يرانيا بزرگ دانشمند نيا حال شرح در. كرد اشاره يراز يايزكر
 يو. ستدان مي يضرور يعيطب علوم مباحث ةيكل در را شيآزما بلكه زد،ينم دست تجربه به

 هر هم امروزه كه است كرده فيتوص و حيتشر يدقت چنان با را خود ييايميش يهاشيآزما
). 128: 1366 موف،ي(آس »درآورد شيآزما معرض به مجدداً را آنها ناًيع توانديم يدان يميش

  :گريد يازسو
 ممكن يعلم گزارة. بمانند موقت همواره يعلم يهاگزاره همة كه كنديم جابيا علم تينيع"
. اندموقت هم آنها كه است يگريد يها گزاره به نسبت شهيهم تيتقو نيا يول شود، تيتقو است

  ).345: 1388(پوپر،  "است يافتني دست يقلب مانيا و يدرون تجربة در يقطع و جازم نيقي
است. از  يدانشگاه- يعلم فرهنگ ناپذير جدايي جزء افتهيسازمان شك گفت توانيم

 يعني خود، لياص گاهيجا در علم هدف كه شوديم حاصل برداشت نيا ورهابا نيمجموع ا
 نكته نيا ذكر البته،. است پذير تجربه و هست آنچه و استيدن دربارة اطالعات كشف دانشگاه،

 با مترادف و ييگراتيكم معناي به الزاماً علم در ييگراتينيع و ييگراتجربه كه است يضرور
-عتيطب ميپارادا از برآمده و يريتفس يكردهايرو از ياريبس امروزه جاكهتاآن. نيست ييگرااثبات

 كار سرلوحة را ييگراتجربه و ييگراتينيع ند،يآ گرفتار گرايي اثبات دام در آنكه بدون ،ييگرا
) ييكايو امر يي(اروپا يريتفس يشناس جامعه يهاگونه به توانيم نمونه، يبرا. اند داده قرار خود

  .كرد اشاره متقابل كنش مكتب يهاشاخه و
 به نگاه نوع دركنار. است "ينوع نگاه علم به هست" يدانشگاه- يعلم يباورها از دوم بخش

 و شد متصور يعلم يباورها يبرا توانيم را يگريد شق ،يعلم يباورها از يبخش منزلة به علم
 زةيانگ و است انهيگراواقع يهست به علم نگاه كه است واضح .است "يهست به علم نگاهنوع " آن
 كند،يم دنبال كه يازهيانگ بنابر و وصف بااين. است روان و جهان عت،يطب بر تسلط و كنترل آن

 نيچن است يهيبد. كنديم مطرح زين را يچگونگ از پرسش ،ييچرا و يستيچ از سؤال دركنار
-يعلم فرهنگ رد نگاه نيا تيتثب اما رد،يگيم نشئت يكاربرد معرفت بر ديتأك از يچرخش
 انيدانشگاه انيم در محض ييدانا كرديرو با همراه را يكاربرد معرفت توانديم يدانشگاه

 .است افتهي يتجل چهارم و سوم نسل يها دانشگاه در امروز كه يزيچ كند، نهينهاد
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 مشاهده 3 جدول نيز و هياول الگوي در كه گونه همان: يدانشگاه و يعلم يها.ارزش2- 2
 دوم سطح در كه است يدانشگاه فرهنگاز  يگريبعد د يدانشگاه و يعلم يهازشار شود،يم

 ياساس يهاپنداشت از يا مجموعه از است عبارت يدانشگاه و يعلم يهاارزش. دارد يجا
 ديشا. است دهيپسند دانشگاه و علم دانيم در آنچه درباب انيدانشجو و استادان دانشمندان،

. است دانشگاه و علم درباب مشترك احساسات نيترقيعم يتجل بخش نيا گفت بتوان
 و يعلم يهاارزش و دانشگاه ينهاد الزامات ،يدانشگاه و يعلم يهاارزش از نمونه نيمشهودتر

-سازمان شك و علم يجمع و ياشتراك تيمالك به اعتقاد ،يطرفيب ،ييگرا عام رينظ يقاتيتحق

 يناش ياديز حد تا دانشمندان نزد يوطنجهان و هاارزش از ييرها چون ييهاآرمان. است افتهي
 ديباچه " پرسش يپاسخگو حوزه نيا ،يطوركل به. است يعلم نياديبن يهاارزش نيهم از

-يم را يدانشگاه و يعلم يهاارزش ديدگاه، ازيك. است علم سپهر و دانشگاه يفضا در "باشد
 علم اتياخالق. داد يجا راندانشگ و انيدانشگاه اتيخلق و علم اتياخالق زمرة در توان

كوتاه  ياند. شرح عمل اهل علم ياست كه راهنما ييو هنجارها هاارزش از دهيچيپ يامجموعه
 خود مشهور اريبس اثر در مرتن. گشاستراه زمينه نيدرا مرتن يك رابرت ينهاد الزامات ةياز نظر

 ،ييگرا: عامكند يعلم اشاره م در يبه چهار الزام نهاد علم و ياجتماع ساختار دربارة عنوان با
  ).1996(مرتن،  افتهيسازمان شك و يطرفيب ،يجمع و ياشتراك تيمالك

 دانش دارد، وطن كه است دانشمند«: ديگويسخن پاستور كه م نيا 1:ييگراعام. 1- 2- 2
 رد اي قبول. است يدانشگاه تفكر و علم عرصة در ييگراعام يمدعا بر يديمؤ ،»است وطنيب
 ت،يمل نژاد، شامل ياجتماع اي يفرد يهايژگيو از دانشمندان يعلم يهاهيفرض اي هاهافتي

 كه كنديهنجار حكم م نيا تيرعا ،يمولك ريتعب به .ستين متأثر... و طبقه ن،يد ت،يجنس
 و بمانند يباق طرفيب دانشمندان بقية يهاافتهي سقم و صحت دربارة يداور هنگام دانشمندان

 ،ي(مولك دارند نگه بركنار اطالعات منبع به مربوط يشخص يژگيو هرگونه از را خود قضاوت
1372 :23.( 

 امدهيد را ها دوردست اگر ديگويم وتنياسحاق ن 2:يجمع و ياشتراك تيمالك. 2- 2- 2
 يدانشگاه- يعلم فرهنگ انيب در جمله نيا. امستادهيا هاغول شانة بر كه روست ازآن
 دانشمندان اجتماع كار حاصل يعلم يهاافتهي و دارد يانباشت يلتخص علم كه معناست نيا به

شده  افتهيو آنچه  ابدييم كاهش ممكن حداقل به تيمالك حق آن جةيدرنت كه يراثيم. است
________________________________________________________ 

1..Universalism 
2..Communality 
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 ديشا اگرچه و است يعلم جامعة به متعلق بنابراين و يبشر معرفت انبان در بشر مشترك سهم
 حوزة از دارد، همراه به دانشمند اي مخترع كاشف، يبرا علم نهاد يهاچارچوب در را يانتفاع
 يكشف كه گونه همان معتقدند دانشمندان ارزش، نيا مطابق. است خارج او يانحصار تيمالك
 يجمع تيمالك ارياخت در زين كشف از پس است، نيشيپ دانشمندان همة كار جةيدرنت ديجد

- يعلم فرهنگ در يهنجار و ارزش نيچن است يهيبد. دارد تعلق يعلم اجتماع به و است
 را آن كه است فرهنگ از يفيتعر مترادف ياديز حدود تا و يعلم رشد ساز نهيزم يدانشگاه

 .دانديم 1بشر يهاينندگيآفر از انباشته نةيگنج

است و  ياجتماع علم تيدر مالك يمعرفت علم نكهيا رشيبا فرض پذ 2:يطرفيب. 3- 2- 2
است  يرشد علم ساز نهيكه زم يشده است، نقد علم زمونهدف علم بسط معرفت معتبر و آ

 را طرفيب نقادان نقش همواره انيدانشگاه و دانشمندان ساده، انيب به. است يطرفيب ازمندين
 هنجار نيا به يجد توجه با گر،يد ريتعب به. كننديم فايا ديجد يعلم يهاافتهي با مواجهه در
 يهاييگرا فرقه و يسازمكتب ازجمله دانشگاه، و معل نهاد به وارد يهابيآس از ياريبس

 .شد خواهند اثر يب آن، رينظا و يطلبقدرت ،ييجوشهرت ،يعلم شبه

 اي ييسوفسطا شك با افتهيشك سازمان انيم يگذار ضمن فرق 3:افتهيسازمان شك. 4- 2- 2
 با ها جهت يرايبس از افتهيسازمان شك گفت ديبا انه،يگرامغالطه ييگراينسب از يناش شك
 يازسو و يشناختروش ياقاعده سو كياز اصل نيا. است مرتبط يدانشگاه اخالق و علم آداب

 جهان يتجرب(مطالعة  داده قرار خود هدف علم كه يموضوع به نظر. است ينهاد يارزش گريد
 و روان جامعه، عت،يطب بر تسلط و(كنترل  است متصور خود تيفعال يبرا كه يازهيانگ و) يماد

 و روابط از يناش اعتقادات و مناسبات از ياريبس افتهي سازمان شك)، زمان در ينيبشيپ قدرت
 جهان نفع به را آنها از يناش يهابيآس و اعتباريب را كيدئولوژيا و يحزب ،يقوم مناسبات

 نيا و است ناخشنود وضع نيا از مقابل جبهة هرچند كند، مي يخنث يواقع تيعقالن و يزندگ
 هايدئولوژيا طرفداران يهراس علم ديشا. كنديم يتلق شورش را اقداماتش و ارتداد را يعلم رباو
مرتن، قدرت  ريتعب بوده است و به افتهي سازمان شك به باور در عالمان ييپروايب نيهم از يناش

 عيتوز يبرا يديرا تهد تيشكاك ستم،يس يو...] در قرائت هابرماس ياسيس ،يحاكم [اقتصاد
  .كنديم يتلق يدرت جارق

________________________________________________________ 
 بشر يهاينندگيآفر از ياانباشته ينهيگنج يمعنا به دركُل،فرهنگ ": اندآورده فرهنگ از خود فيتعر در يوكل كالكن.  ١

 ).49: 1393 ،يآشور از نقل به 1964 ،يكل و(كالكن "آن مانند و بناها ها،ينقاش ها،كتاب. است

2..Disinterestedness 
3. Organized Scepticism 
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 و... باشد منتقد داًيشد دانشمندان بقية و خود كار دربرابر ديبا يدانشمند هر« وصف، نيباا
 طور به ديبا آنان. كنند اعتماد زيچ چيه به خود ياحرفه يهاتيفعال انيجر در دينبا دانشمندان

 يابيمورد ارز كننديم مطرح همكارانشان كه را يعلم اتيمدع زين و ياحرفه محكمات مداوم
 يمبان بردن رسؤاليشامل ز افتهي شك سازمان«). ازنظر مرتن: 23: 1372 ،ي(مولك» قرار دهند

 شتريب اگرچه و است مسلم و يقطع يهاهيرو اقتدار، مستقر و جاافتاده يهاو رسم راه از ينيمع
 پژوهشگر و... ديآيم حساب به لتيفض كي شك علم نهاد در هستند، كامل مانيا خواهان نهادها

  ).158: 1370(توكل،  »كندينم عمل زشدهيتجو قبل از و يرانتقاديغ ،يتعبد روش به
 بر شك و ديتقل بر قيتحق نقل، بر عقل ،يعلم افتةيسازمان شك در نكهيا كالم مخلص

 گريد و يالهدعلم يدمرتضيس يآرا در توانيم را نظر نيا از يارگه و نمونه. دارد تياولو نيتع
 ينقل ليدل بر را يعقل ليدل چراكه كرد؛ مشاهده ييجبا ابوهاشم و يابوعل چون معتزله بزرگان
). 47: 1377 ،ينانيد(ابراهيمي  اند آورده انيم به سخن عقل عتيشر ينوع از و داشته مقدم

را  1يشيبازاند تحقق يهانهيزم جامعه به دانشگاه از ياشهياند نيچن زيسرر است يهيبد
 فراهم مردم عامة انيم در كنديم انيب 2تهيمدرن خرد يهاشاخص فيدر توص دنزيگونه كه گ آن
 .كنديم يزيريپ را تهيمدرن يهاهيپا از يكي و

 از دوم سطح در يدانشگاه يهاشهياند از گريد ياشاخه :يدانشگاه و يعلم فيتكال. 3- 2
 دانشمند، فةيوظ كلمه عام يمعنا در كه است يدانشگاه و يعلم فيتكال ،يليتحل الگوي

 يهاشاخه و سميپروتستان ريتأث. كنديم مشخص دانشگاه و علم درقبال را پژوهشگر و دانشجو
 ياساس پرسش ،يطوركل به. است بخش نيا يبرا كيكالس يانمونه علم بر آن يگرااضتير
 دانشمند، فةيوظ گر،يد انيب به. "شود انجامچه " كه است نيا يدانشگاه فرهنگ از بخش نيا

 آن از است مكلف ايآ جهان نيا با مواجهه در ست؟يچ جهان نيا درقبال پژوهشگر و دانشجو
 ريدرگ را خود جهان نيا امور از يبعض در اي شود، آن ريدرگ كند، سازش آن با ند،يگز يدور
 خود يازهاين به ديبا دانشگر و دانشمند ايآ. زديبپره شدت به امور يبرخ در يريدرگ از و كند
   ازها؟ين كدام به پاسخ، بودن مثبت صورت در و ر؟يخ اي كند توجه

 وحدت. دارد شهير ينماد وحدت موضوع در كه است يمباحث ازجمله يشناسفيتكل مبحث
 از كه بس همين زين آن تياهم در. است يگرفتن يپ ياجامعه نظم مباحث سلسله در زين ينماد
). 135: 1375 ،ي(چلب كننديم ادي جامعه يفرهنگ استيس اي كياستراتژ حل راه مثابة به آن

________________________________________________________ 
1. Reflexivity 
2. Modernity 
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 نيمضام از يكي منزلة به را يشناس فيتكل ،يدانشگاه فرهنگ از بحث در زين ما روي، ازهمين
 دنبال يدانشگاه يعلم يها شهياند ليذ و يدانشگاه هاي مؤسسه و علم نهاد در ينماد وحدت
 سازمان و علم نهاد در يشناسفيتكل به مربوط يهاپرسش منظور، نيا به لين يبرا .كرد ميخواه

  .ميكنيم فيتعر را يدانشگاه فيتكال آنها به پاسخ در و طرح يچلب از اقتباس با را دانشگاه
  ست؟يچ جهان نيا درقبال] محقق دانشجو، استاد،[دانشمند، فهيوظ
  ست؟يچ خود درقبال] محقق دانشجو، استاد،[دانشمند، فهيوظ
  ست؟يچ جامعه درقبال] محقق دانشجو، اد،است[دانشمند، فهيوظ
 ست؟يچ يزندگ هدف ست؟يچ جهان آن درقبال] محقق دانشجو، استاد،[دانشمند، فهيوظ
  ).136: 1375 ،ي(چلب

 و علم نهاد در فرهنگ ياصل نيمضام شاكلة گفته پيش يهاپرسش به پاسخ واقع، در
 است يهيبد. كنديم نييتع را يدانشگاه و يعلم مجامع فيتكال و است يدانشگاه اجتماعات

 و نهادها بقية از متأثر و دارد ريشه جامعه هر يمل و يانسان ،يمذهب هاي سنت باورها، در ها پاسخ
  .شوديم ممزوج يعلم هاي سنت و باورها با ،يعلم اجتماعات و علم نهاد سطح در يعموم فرهنگ

 از استفاده با و يكل نگاه در علم نهاد بر اثرگذار يفرهنگ و ياجتماع يهانهيزم از نظر صرف
  :است ذيل قرار به يدانشگاه اجتماعات و علم نهاد فيتكال ،يچلب نظر

  تالش و كار ست؟يچجهاننيادرقبال]محققدانشجو،استاد،[دانشمند،فهيوظ
  انضباط و يدار هدف ست؟يچخوددرقبال]محققدانشجو،استاد،[دانشمند،فهيوظ
  صداقت و يدرست ست؟يچجامعهدرقبال]محققدانشجو،د،استا[دانشمند،فهيوظ
 هدفست؟يچجهانآندرقبال]محققدانشجو،استاد،[دانشمند،فهيوظ

  شيآزما و شناخت  ست؟يچ يزندگ
  

 و قيتحق به منوط ياجامعه هر حال مناسب و يليتكم پاسخ شد، گفته كه گونه همان البته،
  :كه است نيا تأمل درخور و فيظر نكتة. است يمل و ينيد متون ،يانسان هاي سنت باورها، در وجو جست
"مهم، يانتظام عنصر كي عنوان به يفرهنگ سطح نيباالتر در يشناسفيتكل فيوك كم 

 نيباالتر در يشناس فيتكل. زنديم رقم يحد تا را يتجرب معرفت شرفتيپ ريس و حوزه زان،يم
 و جهان نيا جامعه، خود، درقبالشگر] [دان انسان يبرا را يمحور فيوظا يفرهنگ سطح

تنها  انسان نه نكهيا ايرقم خورده است؟  شيسرنوشت انسان از پ اي. آكنديم نييتع جهان آن
 نييتع امكان حد تا را شيخو سرنوشت ر،يتدب و شناخت با كه است موظف بلكه مختار، و مجاز
 ،يارتباط ،يتي(امن گريد علقة سه ازةاند همان به حداقل انسان يماد علقة يبرا فرهنگ ايآ. دينما

از انسان مؤكداً  ايآ شوند؟يم يتلق ارزشمند آن در اتيح و جهان ايآ است؟ قائل ارزش) يمعرفت
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 مكلف انسان ايآ ر؟يخ اي سازد يخاك جهان نيا ريدرگ را خود كوشش و كار با كه شوديم خواسته
 نكهيا اي ببرد؟ يپ يهست جهان يتناهيال يها ناشناخته و رموز به خود توان حد در تا است شده

  ).248: 1375 ،ي(چلب "زد؟يبپره مورد يب يكنجكاو از تا است شده خواسته او از بالعكس،
 نيز و ها پاسخ در يمنطق انسجام و تيشفاف صراحت، زانيم ها، پرسش نيا به پاسخ نوع
 فرهنگ نوع دانشگاهي، و يعلم اجتماعات ازجمله اجتماع، هر سطح در هاپاسخ رييفراگ درجة
 .كند مي روشن يشناس فيتكل ازمنظر را آن بر حاكم

 به كه است يدانشگاه يهاشهياند از يگريد جزء يشناس فن :يدانشگاه و يعلم فنون. 4- 2
 كه ،يدانشگاه شهياند از بخش نيا. ديگويم پاسخ "شود انجام ديباچگونه " ليازقب يهاي پرسش

 مسائل حل يشناسروش يطوركل به و ييپاسخگو روش است، متأثر فيتكال و هاارزش باورها، از
. است كار انجام يچگونگ بر ناظر يشناسفن گر،يد انيب . بهدهديم ليتشك را يدانشگاه و يعلم
 علم نديفرا و روش حوزة در يعلم فنون و است دادن انجام چگونه و ساختن چگونه دانش فنْ
- يعلم فرهنگ در كه است الزم شد، ارائه علم از كه يفيتعر به توجه با رو، نيازا. دارد يجا

. باشد دانشگران ديتأك و توجه كانون در اسيق و استقرا ،يريگتجربه، مشاهده، اندازه يدانشگاه
 ينف يمعنا به يكي از استفاده و دارند يمتفاوت و گوناگون انواع شناخت يهاروش است يهيبد
 جينتا با كساني جينتا به يابي دست درصورت يحت داشت هتوج ديبا باوجوداين،. ستين يگريد

 نايس ابن تفاوت به توانيم مثال، مقام در و تسامح با. نهاد آنها همة بر را علم نام توانينم يعلم
 باوجود اما،. ديد يم ديابوسع دانست،يم نايسابن را آنچه هر ديشا. كرد اشاره ريابوالخ ديابوسع و
 .نهاد علم نام ديابوسع شناخت وةيش بر توانينم شناخت، جةيدرنت اشتراك نيا

مثابة جزء  به ،يبه دانستن و نفع معرفت اجي: احتيدانشگاه و يعلم فرهنگ در ينفع معرفت- 2
اول  ةياز ال يگريجوامع، بعد د شرفتيپ يو متناسب با روند تكامل يبشر اتيجداناشدني ح

 روند با متناسب خالق، و آگاه يمنزلة موجود انسان به ،يطوركل است. به يفرهنگ دانشگاه
 از پرسش به پاسخ و يمعرفت نفع نيا درواقع،. است بوده دانستن محتاج شهيهم خود يتكامل

 و نينماد يهانظام يعني فرهنگ، ةيپا« كه است آن در ماندن يباق چگونه و جهان يستيچ
 ).64: 1375 ،يچلب( »دهديم ليتشك زمان درخالل را ،يبشر متنوع يهاشهياند

 "اتيجزئ از يعقل درك به ليم" ،يشناخت يهاعلقه از يچلب يشناسگونه به استناد با
 از يعقلدرك " به ليتما است يهيبد. است يدانشگاه فرهنگ در يمعرفت نفع غالب گونة
 علوم سمت به را يدانشگاه و يعلم معرفت و دانشگران ياديز حد تا شناخت، در "اتيجزئ
 آن با انيبن از دانشگاه، ويژگي نيهم بر بنا ،يبرخ كه روست نيازا. داد خواهد قسو يتجرب

 .تابنديبرنم و پندارند مي مرتدگونه و مطرود دانشگاه ةيناح از را يمعرفت گونه هر و اند مخالف
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 كه است يدانشگاه فرهنگ كمي سطح از چهارم بعد كنش: يدانشگاه و يعلمكنش - 3
 ،يينها ليتحل در چراكه شود؛يم شامل را محققان و انيدانشجو تادان،اس دانشمندان، اعمال

 به مختص منافع گريد و يمعرفت نفع با متناسب كه است دانشگاه و علم اصحاب كنش نيا
 و يدانشگاه و يعلم عالئم و شهياند برداشت و داشت كاشت، به دانشگاه، و علم دانيم

 دانشگاه دانيم و علم عرصة در يكنش چگونه كه شود پرسيده ديشا. شود يم منجر يقاتيتحق
. كرد استفاده وبر ازنظر كنش يشناسسنخ از توانيم پرسش نيا به پاسخ در. دارد اعتبار

 انواع انيازم گفت توانيم م،ييگو پاسخ پرسش نيا به وبر ماكس ازمنظر ميبخواه چنانچه
 يعقالن كنش ينوع موارد يبرخ در و هدف به معطوف يعقالن كنش ينوع يعلم كنش كنش،

 يهاارزش چارچوب در را عالئم و هاشهياند ديتول اصلي تيمسئول كه است ارزش به معطوف
 در يدانشگاه و يعلم كنش نييتب در البته،. دارد برعهده دانشگاه و علم نهاد بر حاكم يكل

 و ويبورد سنز،پار بال، بلومر، د،يم چون ينظران صاحب آراي از توانيم موجود يهاميپارادا
 و يعلم يها كنش يبند دسته به توانيم دنزيگ ازمنظر مثال، براي. جست بهره زين دنزيگ

 و،يبورد ازمنظر اي پرداخت، يگفتمان يها كنش و ياستدالل يها كنش سطح دو در يدانشگاه
 .كرد اشاره توان مي دانشگاه و علم دانيم در دانشگران يهاوارهعادت به

 "كنشگران" منتخب، الگوي در يدانشگاه فرهنگ ابعاد از گريد يكي: يهدانشگاكنشگر - 4
 كنشگران گريد و محققان ان،يهستند. دانشمندان، استادان، دانشجو يفرهنگ- ياجتماع نظام نيا
 بنابراين، اند؛ هدف به معطوف يعقالن يها كنش يمجر و عامل دانشگاه و علم نهاد در يرامونيپ

 شان،يا ياحرفه اخالق و يرفتار رمزگان يحت و يروان يهايژگيو ،انيدانشگاه اتيخلق شناخت
 كشف زمينه، نيدرهم. دارد اهميت اند، فرهنگ نيا ياصل كاربر و حامل كه يكسان جايگاه در

 دارند، يدانشگاه و يعلم يها تيفعال و دانشگاه و علم دانيم از يدانشگاه كنشگران كه ييمعنا
و  ها نهياز زم يآگاه ،يدر ذهن و زبان كنشگران دانشگاه معنانيا يريگ شكل علل شناخت
كه كنشگران  يعمل و تعامل يو راهبردها ييمعنا نيچن شيدايپ در كننده مداخله عوامل

 يبندو صورت ييها كنش نيچن يامدهايپ ت،يو درنها كنند، يم اتخاذ منظور اين به يدانشگاه
كنش،  زمانمكمل فهم هم ،يا نهيزم ةينظر و كيميپارادادرقالب و چارچوب الگويي  آنها همة

   .       است يدانشگاه كنشگران انيروابط م وكنشگر و تعامالت 

 طرف دو كه است يعناصر تبادل رابطه از هدف گفت ديبا: يدانشگاه- يعلمرابطة - 5
 رابطة عنو چهار توان يم زين رابطه انواع درباب. هستند آن انتشار و مبادله ع،يتوز خواهان رابطه
 يامبادله روابط در« كه داد زييتم هم از را) ي(اجتماع يارتباط و يگفتمان ،يقدرت ،يامبادله
درجهت  هابرداشت و اطالعات يگفتمان روابط در دستورات، يقدرت روابط در خدمات، و كاال
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 ،ي(چلب »شونديم مبادله عاطفه و فيتكل و حق ياجتماع روابط در و تفاهم و فهم به دنيرس
 بخش كه عالئم، و هاشهياند يدانشگاه- يعلم فرهنگ در گرفت جهينت توانيم). 18: 1375
 روابط قيازطر و ياستدالل صورت به است، داده اختصاص خود به را يشنهاديپ الگوي از يمهم

 انيم را داوطلبانه يفرهنگـ  يعلم مفاهمة از شكلي و شونديم منتشر و مبادله ع،يتوز يگفتمان
 بر عالوه عالئم، و ها شهياند كه داستيپ ناگفته«. كنند مي ايجاد يدانشگاهـ  يعلم انكنشگر
 عيتوز و مبادله ياسيس و ياجتماع و يابزار روابط رينظ گريد روابط قيازطر ،يگفتمان روابط

 و يفيتكل ،يكيتحر خصلت ب،يترت به بلكه ندارد، ياستدالل خصلت آنها عيتوز لكن. شوند يم
 ).65: 1375 ،ي(چلب »رديگيم خود به ياجبار

 آن ياصل كاركرد كه ،يفرهنگ سازمان نمونة نيتريعال مثابة به دانشگاه در رسديم نظر به
 يهيبد. شود مي منتقل يگفتمان روابط قيازطر هاشهياند از يبزرگ بخش است، شهياند ديتول

 شةياند مهاركنندة و ياجتماع مسائل از ياريبس حل راه جامعه در يفرهنگ نيچن زيسرر است
 يهاعالمت رينظ ،يدانشگاه فرهنگ ياجزا از يبرخ كه نماند ناگفته البته،. است خشونت
 و يفيتكل ،يكيتحر ليخصا به توجه با و يگفتمان روابط از ريغ يروابط قيازطر ،يدانشگاه

 و 3 دولج چهارم ستون در شد گفته آنچه از ياخالصه. شونديم مبادله و عيتوز شانياجبار
 .است مشاهده قابل سوم سطح يهاشاخص عنوان ليذ

  يدانشگاه فرهنگ يهامعرف و ابعاد.  3 جدول
يهاشاخص  مفهوم

 3 سطح يهاشاخص  2 سطح يها شاخص 1سطح

 فرهنگ
  يدانشگاه

 يها عالمت
  يدانشگاه

ويعلميهاشاخص
  يدانشگاه

  يدانشگاه و يعلم ينمادها
 يدانشگاهويعلميهاتمثال

  علم بانز
  يدانشگاه پوشش

  يدانشگاه يزندگ سبك

 يعلم يها شهياند
  يدانشگاه و

  يدانشگاه و يعلم يباورها

 توانيم را خارج يايدن به مربوط معرفت
 آورد دست به تجربه و مشاهده راه از

 )ييگرا تينيع ،ييگرا (تجربه
 روابط بر گريكدي با هادهيپد انيمروابط
 بر قانون تي(حاكم است استوار يعلّ

  )روان و جامعه عت،يطب
 نظرصرف و يخارج شكل به علميايدن
  است قتيحق يدارا ما مشاهده نحوةاز
 كنترل و رييتغ يبرا معرفت يريكارگبه

  )ييگرا(عمل است
 محسوس جهان به پرداختن علمكار

  است
  يطرف يب يدانشگاهويعلميهاارزش



 1397تابستان ، 2 ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

76 

 

يهاشاخص  مفهوم
 3 سطح يهاشاخص  2 سطح يها شاخص 1سطح

  ييگرا عام
  ياشتراك تيمالك

  يمنطق و افتهيسازمان شك

  يدانشگاه و يعلم فيتكال

 در ييگرا اضتير و يعلم تالش ت،يبدا
  علم عرصة
  يدار هدف

  )يبند (طبقه يعلم انضباط
  صداقت و يدرست

  شيآزما و شناخت
  استقرا،يريگ اندازه ،ييگرا تجربه  يدانشگاه و يعلم فنون

  اسيق ،ييخردگرا ،ييگرا عقل
دريمعرفتنفع

 و يعلم فرهنگ
 يدانشگاه

 جامعه و روان عت،يطب كنترل به اقياشت  اتيجزئ از يعقل درك به ليم
  يتجرب علوم قيازطر

 و يعلم كنش
  يدانشگاه

 به معطوف يعقالن كنش
  هدف

  ياستدالل كنش
  

  يخنث يعاطف ازنظر
  هدف به معطوف

  زيتما بر يمبتن
  عملكرد به معطوف
  انهيگرا عام

  ياكتساب يها نقش چارچوب در
 يگفتمانكنش

 و يعلم يها واره عادت
 يدانشگاه

  
  يعلم يها شهياند به معطوف

 

 و يعلم كنشگر
  دانشگر  يدانشگاه

  دانشمند
  استاد
  دانشجو
  پژوهشگر

 و يعلم رابطة
  يدانشگاه

 يمنطق صراحت يمنطقرابطة

  يگفتمان رابطة
 انيب در صراحت

 ها برداشت و اطالعات مستدل دلةمبا
  تفاهم و ميتفه به لين يبرا

  

  يدانشگاهـ  يمعل فرهنگ سنجش يبرا ينظر الگويي
منظور بسط  به يچارچوب مرجع و طرح مباحث نظر يبر هدف مقاله، پس از معرف يمبتن
ي جورچين دركنار هم قرار گيرند و الگوي نيا يچارچوب، اكنون وقت آن است تا اجزا ميمفاه
 ارتباط و مشخص آن در مفهوم هر گاهيجا كه الگويي شود، ميترس يدانشگاه فرهنگ از يليتحل

- نظام مشاهدة قدرت ت،يواقع يساز ساده با الگويي نيچن. باشد شده روشن زين گريكدي با مفاهيم



 
 يگردآور 

شف ارتباط 
  

 

ييتوانا سو، كي
ب مقوالت و كشف

.  دهديم نشان

 دانشگاهي ي و

ياز محقق، نگاه
درقالب هاداده به
ن را يدانشگاه گ
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به يدهقالب با
ب دادن نسق و ظم
فرهنگ يليتحل ي

  

 شگاهي

سنج براي طرحي

ب و كند مي عطا
نظم ييتوانا گر،يد
الگوي 2 شكل. د

هنگ علمي و دانش

اع كننده مشاهده
د يازسو و هاده
سازديم فراهم ا

 الگوي نظري فره

م به را مند
داد روشمند

را آنها انيم

  

.2شكل 
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  يريگجهينت و خالصه

 نخست، گام در ،يدانشگاه فرهنگ ليتحل يبرا ينظر يچارچوب ارائة فهد با حاضر، مقالة در
 از و شد حيتشر فرهنگ از موجود يهاقرائت نيآخر فرهنگ، تطورات بر ياجمال يمرور از پس

 دوم، گام در. شد انتخاب مرجع، چارچوب منزلة به فرهنگ، از يچلب فيتعر موجود فيتعار انيم
 گرفت قرار مداقه هدف "يدانشگاهفرهنگ " مفهوم دواژةيكل نيومد منزلة به دانشگاه و علم واژة

 چارچوب ميمفاه بسط بر ديتأك با ينظر مباحث آن، يپ از. شد فيتعر يكاركرد ازمنظر و
 در. شدند حيتشر بودند الگو دهندة ليتشك عناصر و اجزا كه يميمفاه و گذشت نظر از مرجع
 فرهنگ يليتحل الگوي و ينظر چارچوب، "انشگاهد" و "فرهنگ" ميمفاه ينظر بيترك با انتها،

 از ،يليتحل لحاظ به الگو، اين در كاررفته به ميمفاه. شد ارائه يتجرب يبررس تيقابل با يدانشگاه
 ريتصو به آنها ارتباط وةيش و يدانشگاه فرهنگ عناصر ت،يواقع يساز ساده با تا شدند جدا هم
 و يتجرب يبررس قيازطر و مدل نيا يبرمبنا تا آمد همفرا امكان نيا ترتيب، اين به. شود دهيكش
 وضع به توجه با بخش هر وزن و زانيم و ييشناسا يدانشگاه فرهنگ موجود، وضع يدانيم

 و ها قوت به توجه منظور، همين به. رديگ قرار يزير برنامه يمبنا و شود مشخص مطلوب
 و راهنما توانديم آن از خارج يدهايتهد و هافرصت و دانشگاه و علم نهاد درون هاي ضعف

 است يگفتن. باشد يدانشگاهـ  يعلم فرهنگ تيتقو با مرتبط يهابرنامه از ياريبس يراهگشا
 كه را، آن ديمف عناصر و اجزا توانيم علم نهاد و دانشگاه فرهنگ به ژهيو اهتمام درصورت
 فرهنگ و داد بسط هجامع سطح در است، نظام راهبردي اهداف و مسائل از ياريبس يپاسخگو
 وجدان چون يمسائل نمونه، براي. كرد نهينهاد جامعه در يدانشگاه فرهنگ عنوان با را دانشگاه

 يالگو اصالح ،ييشكوفا و ينوآور اسراف، از زيپره و ييجوصرفه ،ياجتماع انضباط و يكار
 الس يشعارها درقالب كه يمسائل از ياريبس و مضاعف كار و همت و يكوشسخت مصرف،
  .پذيرند بررسي يدانشگاه فرهنگ ليذ شوند،يم و اند شده مطرح

 پنداشته ييآرزوها و اتيتمن بلكه ،يدانشگاه فرهنگ نه شد گفته تاكنون آنچه است ممكن
 بر) 1974( تروفيم كه يانتقادات هيشب قاًيدق. ميدرسردار علم نهاد و دانشگاه يبرا كه شود
 و تعهد ،يعلم اجتماعات در كه است داده نشان يتجرب قاتيتحق به استناد با و كرده وارد مرتن

 يكاردهيپوش و يدارسرنگه و ،ييگراعام بر ييگراخاص ،يعاطف يياعتنا يب بر يعاطف يبند يپا
 فرهنگ كه داشت توجه ديبا وصف، نيباا. دارد تفوق ياشتراك تيمالك و ييگرااجتماع ارزش بر

 است منظم يساختار در مطلوب وضع و يدانشگاه اتيح مطلوب هايوهيش به ناظر يدانشگاه
اين ترتيب، فرهنگ  ناظر به وضع موجود است. به شود،يم احصا و مشاهده واقع جهان در آنچه و
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 و يدانشگر اخالق بر ناظر ،ياول: دانست موجود و مطلوب جنبة دو يدارا توانيم را يدانشگاه
 ،يدانشگاه است و دوم ياصل يكاركردها يفايو ا يعلم اتيح يبرا يمطلوب و آرمان يهاوهيش

 ليتحل در آرچر دگاهيد از استفاده با. دانشگاه موجود وضع و دانشگران يهاكنش و اعمال بر ناظر
 1يمنطق انسجام از يريتصو ارائة يدرپ و است دانشگاه يمنطق نظام بر ناظر ياول فرهنگ، سطوح

است و  يفرهنگ دانشگاه ياجزا نيب يو تطابق درون يسازگار زانيم اي يدانشگاهـ  يفرهنگ علم
 زانيم اي يوفاق علّ زانيدهندة م دانشگاه است كه نشان يفرهنگـ  يناظر بر نظام اجتماع يدوم

 دانشگاه و علم دانيم ياجتماع روابط در يفرهنگ تأثر و ريتأث از منبعث ياجتماع يختير كي
  2.است

 توان يم واقع، جهان در آن يتجرب يبررس و ينهادشيپ الگوي از استفاده با توضيح، بااين
 هاداده يگردآور به مندنظام ياوهيش به و افكند نظر موجود وضع به مطلوب وضع ازمنظر
 را اجراشده يها برنامه مشخص يزمان يهادوره در هاداده مستمر و منظم ليتحل با و پرداخت

 آن از هابرنامه مجدد ياجرا و يبعد يهايزيربرنامه ،يآت يهايگذار هدف در و كرد يابيارز
  .شد مند بهره

 الگو نكهيا نخست،: دارد تياهم حاضر الگوي از استفاده دربارة نكته دو به توجه انتها، در
 را علم نهاد و دانشگاه بر حاكم جو و فضا دانشگاه و علم عرصة كنشگران ميبدان تا كنديم كمك
 كنديم اشاره بدان(دانشگر)  ليتحل واحد كه آنچه داشت هتوج ديبا. كنند يم يابيارز چگونه

 ناصواب اي صواب است ممكن و گرفته شكل او ذهن در كه است يتيواقع بلكه ست،ين قتيحق
 آن در كه است ييفضا از او تصور تيحكا كنديم تيروا دانشگر آنچه ساده، انيب به. باشد

و  قصد نييتع در توانديم و فضاست نيا بر كمحا جو از او ليتحل گمان يب و كنديم استنشاق
 يذهن يابيارز بر عالوه نكه،يا دوم نكتة .باشد مؤثر كنش به اقدام نيز و عمل انتخاب در او راهبرد

 يبرا برشمرده ابعاد و هاشاخص از كيهر ميبدان ميخواهيم موجود، تيوضع از دانشگران
 و يعلم جامعة ازنظر درمجموع و پاسخگويان اهديدگ از اندازه چه تا يدانشگاه و يعلم فرهنگ
درمجموع، درجة  ها،شاخص نيا تياهم درجة است يهيبد. شوديم يتلق مهم كشور يدانشگاه

با اطالع از  گر،يد انيب كند. به نزد دانشگران را تعيين مي يو دانشگاه يفرهنگ علم تياهم

________________________________________________________ 
1. Logical Consistency 

  .ياجتماع ةينظر در فرهنگ گاهيجا ت،يعامل و فرهنگآرچر ر.ك:  دگاهياطالع از د ي. برا 2
Archer, Marggaret (1992) Culture and Agency: The Place of Culture in Social 
Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 
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 به را دانشگران يبند يپا درجة توانيم يعلم اجتماعات در يدانشگاه فرهنگ تياهم زانيم
 زانيم نيز و ،آن يو هنجارها يدانشگاهـ  يعلم يهاموجود در نهاد علم و ارزش يهاارزش

  كرد.  ينيبشيپ يفناور و علم ديتول در را مشاركتشان
  

  منابع
 يعلم: تهران مصاحب، محمود ترجمة ،صنعت و علم دانشمندان المعارف رهيدا) 1366( زاكيآ موف،يآس

 .يفرهنگ و

  .آگه: تهران ،فرهنگ مفهوم و هافيتعر) 1393( وشيدار ،يآشور
نظران نظام آموزشصاحب دگاهيد از ينيآفربر دانش ي) نقش فرهنگ دانشگاه1391روناك ( ،يميابراه

 يشناسو روان يتيعلوم ترب ةدانشكد ،يآموزش تيريگروه مد ارشد يكارشناس نامةانيپا ،يعال
 دانشگاه الزهرا.

 .نو طرح: تهران ،اسالم جهان در يفلسف فكر يماجرا) 1377( نيغالمحس ،ينانيد يميابراه

 .آگه: تهران مهاجر، مهران ترجمة ،مدرن جامعة در يفرهنگ يهايبندصورت) 1386رابرت ( باكاك،

 .يفرهنگ و يعلم: تهران ،يكمال نيدحسيس ترجمة ،يعلم اكتشافات منطق) 1388( مونديكارل ر پوپر،

 .ثيحد: تهران  ،علم يشناس جامعه) 1370محمد ( وكل،ت

 .ين: تهران ،ياجتماع نظم ينظر ليتحل و حيتشر ،نظم يشناس جامعه) 1375مسعود ( ،يچلب

م اسال يآرمان نظام بر يمبتن يدانشگاه فرهنگ يالگو ني) تدو1390( يمحمدمهد ،يكرمان ةذوالفقارزاد
 يو حسابدار تيريمد ةرسالة دكتري دانشكد ،هادر دانشگاه يفرهنگ يگذاراستيمنظور سبه

  دانشگاه تهران.

 واكاوي: دانشگاه فرهنگ كشف«) 1390( نيمتيزارع حسن و يريام نقي علي ،يمحمدمهد ذوالفقارزاده،
 1 شمارة پنجم، سال ،راهبردي مديريت انديشة ،»دانشگاهي فرهنگ مطالعات شناختي گونه و نظري

)9 :(45-97. 

 .انتشار سهامي شركت: تهران ،آن هاي حل راه و ايران علمي رشد موانع) 1383رامرز (ف پور، رفيع

شناختي اي انسانمطالعه ؛بررسي تطبيقي فرهنگ دانشگاهي ايران و بريتانيا«) 1382( اهللا نعمت ،يفاضل
دوم، شناسي)، دورة  (نامة انسان شناسي انسان مجلة ،»در علل ناكارآمدي آموزش دانشگاهي در ايران

 .132-93: 3شمارة 

 .ثالث: تهران ،فرهنگ و دانشگاهالف) 1387اهللا ( نعمت ،يفاضل

  : در ،»كيانسان آكادم«) ب1387اهللا (نعمت ،يفاضل
http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/690 

 ،برگ سبز ،»رانيدر جهان و در ا يو نظام دانشگاه يانداز فرهنگ عموممچش) «1389ناصر ( ،يفكوه
 .35-22: 2 شمارة
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هاي سوگيري هنجاري و اخالقي در پژوهش«) 1380( ودادهير ابوعلي و محمود طباطبايي، قاضي
 نشرية ،»هاي ايرانتطبيقي امور مربوط به دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه ةدانشگاهي: مطالع

 .226-187: 180-181 شمارة وچهارم، چهل دورة ،تبريز دانشگاه انساني علوم و ادبيات ةشكددان

 ،اجتماعي علوم نامة، »وضعيت اجتماع علمي در رشتة علوم اجتماعي) «1385محمدامين ( راد، قانعي
 .56-27: 27 شمارة

 .ايتهران: توت ،يمحسن ثالث ة، ترجميشناسبر جامعه يدرآمد) 1385( بروس كوئن،

فرهنگ جهاني، ملي و  ةعالي در سه حوزهاي فرهنگي مديران آموزشصالحيت«) 1388( زهرا ،يلباد
 .163-143: 2 شمارة اول، دورة ،يرفتار علوم ،»دانشگاهي

تأثير مسائل و ) «1389و سيدهادي مرجايي (  طباطبايي،  عليرضا، سيدمحمود قاضي  تبريزي،  محسني
 شمارة ، عالي آموزش در  ريزيبرنامه و پژوهش، » دانشگاهي  پذيري امعهبر ج  محيط علمي  هاي چالش

55 :45 -67. 

 يفرهنگـ  يعلم فصلنامة ان،يقاض نيرشد علم و توسعه، ترجمة حس ي). سه الگو1372( كليما ،يمولك
  .14 شمارة اول، سال ،نشردانش دفتر

: 11 شمارة ،افتيره ،يميابراه يترجمة غالمعل علم، در ياجتماع يهنجارها) 1374( شليم ،يمولك
48 -57.  
ملي بر جامعهأمعيارهاي رفتار اخالقي در انجام كار علمي: ت) «1387و همكاران ( ابوعلي ،ودادهير

: 4و3 شمارة سوم، دورة ،اخالق در علوم و فناوري ،»فناوري مرتن و رزنيك ـ مشناسي اخالق در عل
6 -17.  
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