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نگرش اعضای هيئت علمی دانشگاه های تهران به فعاليت های فرهنگی استادان
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چكيده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران درباره تغییرات 
آیین نامه جدید ارتقا و اضافه کردن ماده ای در زمینه فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی است. 
روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته کمیـ  کیفی است، که بخش کمی آن توصیفی از نوع زمینه یابی 
است. نمونه در مرحله کیفی شامل 34 نفر و در مرحله کمی شامل 252 نفر از اعضای هیئت علمی 
6 دانشگاه )تهران، شهید بهشتی، خوارزمی، تربیت مدرس، عالمه طباطبایی، و صنعتی شریف( بود 
که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و در قسمت کمی با استفاده از روش 
هدفمند انتخاب شدند. برای انجام پژوهش در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته شامل 8 
سؤال بازپاسخ، و در قسمت کمی نیز از یک پرسش نامه محقق ساخته شامل 35 سؤال و 3 بخش )1. 
دیدگاه ها و نظرات 2. مشکالت اجرایی 3. پیشنهادها( استفاده شده است. در مجموع می توان گفت 
که اعضای هیئت علمی به ضرورت توجه و پرداختن به مسائل فرهنگی اذعان دارند، اما در این که 
این فعالیت ها توسط چه کسانی و به چه نحوی انجام شود، و چگونه مورد ارزیابی قرار بگیرد، 
با یکدیگر و با برنامه ریزان امور فرهنگی در آموزش عالی اختالف نظرهایی دارند. اعضای هیئت 
علمی فعالیت های فرهنگی و تربیتی را نهفته در بطن فعالیت های آموزشی و پژوهشی می دانند و به 

زعم بسیاری از آنها آموزش از تربیت و فعالیت فرهنگی تفکیک ناپذیر است.
كلیدواژه: نگرش، اعضای هیئت علمی، فعالیت فرهنگی

j_fathabadi@sbu.ac.ir .1. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
گسترش آموزش عالی نهضتی جهانی ست که حد و مرز نمی شناسد و این امر باعث شده 
است که آموزش عالی، به عنوان یک نقطه کانونی که پیشرفت جوامع را در سایر زمینه ها 
تسریع می کند، توجه بسیاری به خود جلب کند. از همین رو کشورها بر آن شده اند که نظام 
آموزش عالی خود را تا سرحد توان گسترش دهند. در حقیقت درك اهمیت آموزش عالی 
از سوی کشورها و نظام های سیاسی سبب شده است که توسعه آموزش عالی در اولویت 
سیاست گذاری های آموزشی آنها قرار گیرد، به طوری که تعداد دانشجویان جهان از 51 میلیون 
نفر در سال 1980 به بیش از 100 میلیون نفر در سال 2006  افزایش یافت )هرمس1، 2005(. 
گسترش دانشگاه و آموزش عالي در ایران نیز یکی از سیاست هاي کالن کشور بعد از انقالب 
اسالمي بوده است، به طوري که در حال حاضر تعداد دانشجویان و دانشگاه ها نسبت به سال 
داشته است )طائب، 1390، مطهری نژاد، 1389  لحاظ کمي گسترش چشمگیری  از   1357
به دلیل منافع متعدد اقتصادي،  و مظاهری، 1390(. توجه به گسترش آموزش عالي عمدتاً 
اجتماعي، فردي، و فرهنگي دانشگاه براي جامعه است و در واقع دولت ها و جوامع مختلف 
تحصیل را به عنوان یک ضرورت جهت کاهش فقر جهانی و افزایش سطح برابری، صلح، 
و پایداری برای همه می دانند )میرویتز2، 2010، ویل3، 1992(. تربیت نیروی انسانی کارآمد 
و مؤثر از جمله وظایف اصلی دانشگاه ها به حساب می آید و از آن جا که بدنه اصلی دانشگاه 
و نیروی محرکه پیشرفت آینده یک جامعه را دانشجویان تشکیل می دهند، توجه به تربیت 
اخالقي منطبق با ارزش هاي فرهنگي مقبول جامعه، در کنار ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و 
افزایش بازدهی دانشگاه ها، از مسائل مهم در هموارسازی مسیر پیشرفت کشور به شمار می رود 
و می تواند کمک شایانی به سالمت اخالقی، فرهنگی، و اجتماعی کشور، حفظ هویت فرهنگی 

جامعه، و پیشگیری از آسیب های اجتماعی کند )گریسورلد4، 2003(.
ایفای نقش و رسالت فرهنگی دانشگاه عمدتاً بر عهده معاونت فرهنگیـ  دانشجویی دانشگاه 
و در قالب امور فرهنگی و کانون ها و انجمن های مختلف علمی، سیاسی، و هنری ست. کاربرد 
عمده این کانون ها و انجمن ها، به عنوان هسته اصلی فعالیت های فرهنگی، هدایت توانایی های 
خاص دانشجویان در زمینه عالیق آنان است. از طرفی نقش دیگر این کانون ها و انجمن ها پر 
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3. Weale
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کردن اوقات فراغت دانشجویان است، زیرا آزادی عمل دانشجویان در مقایسه با سطوح تحصیلی 
پایین تر، به واسطه ویژگی های خاص محیط دانشگاه، بیشتر است و بنابراین دانشجویان غالبًا 
اوقات فراغت نسبتاً بیشتری دارند. اما تجربه نشان داده است که این انجمن ها و کانون ها تنها 
در جذب تعداد اندکی از دانشجویان موفق بوده اند و نتوانسته اند به اندازه کافی و در مقیاس 
کل دانشگاه و همه دانشجویان مخاطب جذب کنند و رسالت فرهنگی خود را انجام دهند. در 
حقیقت این کانون ها عمدتاً به شکل محدود می توانند در تربیت فرهنگی دانشجویان نقش داشته 
باشند. الزم به ذکر است که محدودیت بودجه دانشگاه نیز می تواند مانعی برای گسترش بیشتر 

کانون ها، انجمن ها، نشریات، و جلسات فرهنگی باشد )میزان، 1387، فاضلی، 1388(. 
تدوین و ابالغ آیین نامه جدید ارتقا را می توان تالشی برای ایجاد تحرك در استادان برای 
ایفای نقش در زمینه های فرهنگی و اجتماعی دانست. پیش نیاز فعالیت بیشتر یا متفاوت استادان 
در زمینه فرهنگی باور به سودمندی تقاضاهای جدید مطرح شده در آیین نامه جدید ارتقا و 
پذیرش آن است. آیا استادان نگرش مثبتی نسبت به این آیین نامه دارند؟ آیا از اهداف طراحان 

آیین نامه آگاهند؟ پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤاالتی از این دست است.
با توجه به میدان محدود اثرگذاری معاونت دانشجوییـ  فرهنگی و مجموعه های زیردست 
آن، به نظر می رسد نقش دیگر بخش ها و افراد دانشگاه پررنگ تر خواهد شد. یکی از عوامل 
مهم تأثیرگذار بر دانشجویان و جو فرهنگی دانشگاه استادان هستند. استاد و دانشجو اصلی ترین 
بخش از بدنه دانشگاه به شمار می رود. از سوی دیگر بیشترین ارتباط دانشجویان با استادان 
است. این ارتباط معموالً منحصر به ارتباط معمول آموزشی و تحصیلی نیست و گاه حتی از 
ارتباط بین دانشجو و اعضای خانواده و دوستان نیز نزدیک تر است. برای بسیاری از دانشجویان 
مرجع اصلی راهنمایی، هدایت گری، و جستجوی راه حل مشکالت استاد است، و این به 
دلیل جایگاه و ویژگی های خاصی ست که استاد در ذهن افراد دارد. نقش استاد، به واسطه 
جایگاه ارزشمندی که در جامعه دارد، معموالً واجد نوعی اقتدار و جذابیت برای دانشجوی در 
جستجوی هویت است )کریمیان، شریفی و شربتیان، 1386( و این یکی از اصلی ترین نقاط 
قوت اصلی استادان دانشگاه به شمار می رود. استاد دانشگاه همان مسیری را طی کرده است که 
بسیاری از دانشجویان در پیش روی خود دارند، به همین دلیل مسائل، مشکالت، و دغدغه های 
دانشجویان را به نحوی ملموس تر درك می کند و چه بسا بهتر از دیگران می تواند آنها را هدایت 
کند. استاد به واسطه مرتبه ارزشمند دانشگاه در دیدگاه جامعه، ارتباط بهتری با جامعه دارد و 
ارزش های متعالی جامعه در وی نهادینه تر شده است و بروز و ظهور بیشتری در اعمال و رفتار 
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او دارد. بنابراین به نظر می رسد بسط کیفی ارتباط دانشجو با استاد می تواند در تسهیل انتقال 
ارزش ها و الگوهای مهم جامعه به دانشجو مؤثر باشد. رابطه صمیمی و ارتباط نزدیک فرایند 
الگوپذیری را تسهیل می کند. نکته مهمی که باید خاطرنشان کرد این است که استادان دانشگاه، 
به واسطه نوع تفکر و دیدگاه علمی خود، می توانند مباحث فرهنگی و ارزشی را در چارچوبی 
علمی تر و مقبول تر به دانشجویان ارائه دهند و مباحث نظری مربوط به ارزش های فرهنگی و 
مالك های عینی آن را برای سیاست گذاران بخش های مختلف تبیین و تشریح کنند. همچنین 
با توجه به این که هر دانشگاه یا دانشکده، از لحاظ رفتاری، ارزشی، نوع روابط، و غیره، فضای 
خاص خود را دارد، تأثیرپذیری کارکردهای فرهنگی از این عوامل طبیعی به نظر می رسد. و 
از آن جا که استادان هر دانشگاه و دانشکده با آن فضای خاص آشنایی بهتری دارند، بنابراین 
احتماالً نقش استادان، در اثرگذاری فرهنگی بر دانشگاه و دانشجویان، بسیار بارزتر و مؤثرتر 
از دیگر بخش های دانشگاه خواهد بود )صدری، 1378، عباسی، 1388 و علمشاهی، 1391(. 

شاید استادان دانشگاه بهتر از هر گروه دیگری بتوانند باورها و ارزش های مقبول جامعه 
را در میان دانشجویان ترویج کنند و در تقویت نگاه مثبت جامعه به دانشگاه و دانشگاهیان 
نقش مؤثرتری ایفا کنند. بنابراین در این جاست که توجه به رسالت فرهنگی و تربیتی استاد 
اهمیت بسیار پیدا می کند. با وجود ضرورت توجه به تربیت صحیح دانشجو، به عنوان قشر 
آینده ساز کشور، هنوز چنان که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. مجموعه سخنراني ها، 
جلسات، کنگره ها، و بخشنامه هاي متعددی که در این زمینه ارائه و برگزار شده است نشان 
مي دهد که سیاست هاي فرهنگی و تربیتی اتخاذ شده در دانشگاه در جهت اهداف کالن کشور 
موفق نبوده است )احمدپور، 1390(. این ضعف به ویژه در حوزه رسالت فرهنگی استادان و 
نقش آنها مشخص و بارز است و به نظر می رسد تنها اقدامی که تا کنون در این جهت صورت 
گرفته است، تدوین آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی است که یکی از بندهای آن به 
فعالیت های فرهنگی، تربیتی، و اجتماعی استادان اختصاص دارد و به عنوان یکی از مالك های 

جدید ارتقای اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شده است.
به آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مؤسسه های آموزشی و پژوهشی1 بند جدیدی 
با عنوان فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی افزوده شده است. بر اساس تعریف مندرج 
در این بند، فعالیت های مورد نظر می بایستی مؤید آمیختگی علم با اخالق اسالمی و ترویج 
میان  انقالب در  ارزش های  اساسی و  قانون  با  منطبق  ملی و  اعتقادی، مذهبی، و  باورهای 

1. مصوب جلسه شماره 679 شورای عالی انقالب فرهنگی )89/10/14(
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دانشگاهیان باشد. از آن جا که پیشبرد هرگونه طرح فرهنگی در دانشگاه ها نیازمند نگرش مثبت 
و پذیرش استادان است، بنابراین بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به این آیین نامه 
ضروری می نماید. پژوهش حاضر، با توجه به این ضرورت، به بررسی نگرش اعضای هیئت 
علمی دانشگاه های تهران بر اساس ماده جدید آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی درباره 

فعالیت های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی می پردازد.

روش شناسی
در بخش نخست )بخش کیفی(، اطالعاتی از طریق مصاحبه با استادان دانشگاه جمع آوری 
شد و در بخش دوم )بخش کمی( با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، اطالعات دیگری نیز 
به دست آمد. بنابراین پژوهش از نوع آمیخته )کمی ـ کیفی( است. بخش کمی پژوهش نیز 

توصیفی از نوع پیمایشی )زمینه یابی( است. 
 جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه اعضای هیئت علمی مشغول به کار در زمان اجرای 
پژوهش یعنی در ترم دوم سال تحصیلی 1390ـ  91 دانشگاه های دولتی تهران )وابسته به وزارت 
علوم( است. نمونه گیری در بخش کیفی با روش در دسترس و در بخش کمی به شکل هدفمند 
انجام شد. در نمونه گیری در دسترس بخش کیفی، با استفاده از قاعده اشباع، سه نفر از دانشجویان 
کارشناسی ارشد که به اندازه کافی برای انجام مصاحبه آموزش دیده بودند، با 34 نفر از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، خوارزمی، عالمه طباطبایی، و تربیت مدرس 
مصاحبه کردند. این 34 نفر بر اساس آمادگی همکاری با مصاحبه گران و با مراجعه به دانشگاه های 
هدف انتخاب شدند. نمونه گیری هدفمند نیز، که در بخش کمی پژوهش انجام شد، به این ترتیب 
بود که از بین دانشگاه های تهران، 6 دانشگاه )شهید بهشتی، تهران، عالمه طباطبایی، صنعتی 
شریف، خوارزمی، تربیت مدرس( به صورت هدفمند انتخاب شد. انتخاب این دانشگاه ها از این 
جهت بود که نمونه پژوهش شامل استادان همه حوزه های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، و 
فنیـ  مهندسی باشد. سپس با مراجعه به دانشگاه ها، با جلب همکاری استادان رشته ها و گروه ها 
مختلف برای تکمیل پرسشنامه، در مرحله کمی 252 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های یاد 

شده با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند.
در فاز کمی پژوهش از بین 252 نفر نمونه، 59 نفر از دانشگاه تهران، 51 نفر از دانشگاه 
خوارزمی، 8 نفر از دانشگاه عالمه طباطبایی، 45 نفر از دانشگاه صنعتی شریف، 33 نفر از 

دانشگاه تربیت مدرس و 56 نفر از دانشگاه شهید بهشتی بودند.
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جدول 1. نمونه بخش كمی پژوهش به تفكیک دانشگاه ها

درصدتعداددانشگاه
5923/4تهران

5120/2خوارزمی
83/2عالمه طباطبایی
4517/9صنعتی شریف
3313/1تربیت مدرس
5622/2شهید بهشتی

بر اساس نتایج جدول فوق بیشترین تعداد اعضای هیئت علمی که در پژوهش مشارکت 
داشتند از دانشگاه تهران و کمترین میزان از دانشگاه عالمه طباطبایی است.

 
ابزارهای جمع آوری داده ها

در پژوهش حاضر از یک مصاحبه نیمه ساختاریافته و یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد 
که در ادامه هر کدام به تفکیک معرفی و نحوه نمره گذاری آنها توضیح داده خواهد شد. 

1. مصاحبه نيمه ساختاریافته
مصاحبه نیمه ساختاریافته شامل 8 سؤال بازپاسخ درباره نگرش مصاحبه شونده نسبت به ماده 
فعالیت های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی بود. سؤاالت 
این مصاحبه بر اساس بازخوردهای دریافتی پژوهشگر از همکاران دانشگاهی و کارشناسان 
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم شد. تعدادی از سؤال ها 

نیز بر اساس شرح وظایف معاونت فرهنگیـ  دانشجویی دانشگاه انتخاب شد.
2. پرسشنامه محقق ساخته

بر اساس محتوای پاسخ های همکاران در مرحله نخست و نیز دیگر اطالعات جمع آوری شده 
از اطالعات پراکنده موجود در موضوع پژوهش، پرسشنامه مرحله دوم برای بررسی نگرش 
همکاران ساخته شد. این پرسشنامه شامل 35 سؤال در چهار خرده مقیاس )1. دیدگاه ها و 
نظرات 2. مشکالت اجرایی 3. اهداف و نیات 4. پیشنهادها( است. برای اجتناب از القای 
هرگونه نظر مثبت یا منفی به پاسخگویان تعداد سؤال های مثبت و منفی در سه بخش برابر 
است. سؤال های این پرسشنامه بر روی مقیاس لیکرت تنظیم شده و نمره گذاری آن به این 

ترتیب است: خیلی کم )1(، کم )2(، متوسط )3(، زیاد )4(، و خیلی زیاد )5(.
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یافته ها
1. یافته های مرحله اول پژوهش )مصاحبه(

از آن جا که مرحله اول پژوهش از طریق مصاحبه باز با 34 نفر از استادان به دنبال چارچوبی برای تهیه 
پرسشنامه نظرسنجی از گروه بزرگ تری از استادان بود، در این مرحله سعی شده است ابعاد مختلف 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی استادان به بهانه اجرا شدن آیین نامه جدید بررسی شود. این بررسی 
جامع کمک کرده است تا پرسشنامه تهیه شده بتواند گستره وسیع تری از مسائل مربوط به کارکردهای 
فرهنگی و اجتماعی استادان را تحت پوشش قرار دهد. بنابراین طبیعی ست که بیشتر یافته های مرحله 
اول در درون نتایج پرسشنامه ها هم آمده است. با وجود این در زیر به 10 مورد از نظرات مصاحبه 
شوندگان، در پاسخ به این سؤال که »نظر شما درباره فعالیت های فرهنگی ـ اجتماعی استادان بر 

اساس ماده یک آیین نامه جدید ارتقا چیست« به ترتیب فراوانی اشاره شده است.
 

جدول 2. نظرات مصاحبه شوندگان در باره كاركردهای فرهنگی 
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به ترتیب فراوانی

دیدگاه اعضای هیئت علمی در خصوص كاركرد و نقش آنها در زمینه فعالیت های فرهنگی ـ تربیتی ـ ردیف
فراوانیاجتماعی چیست؟

24ماهیت این فعالیت ها به گونه ای ست که از فعالیت های آموزشی و پژوهشی قابل تفکیک نیست.1

21همه این فعالیت ها قابل کمی شدن نیست.2

بایستی ماده ای در زمینه این فعالیت ها در آیین نامه ارتقا وجود داشته باشد تا اعضای هیئت علمی 3
20برای انجام آنها وقت صرف کنند.

19بهتر است در ماده جدید به اهمیت روابط انسانی نسبت به موارد دیگر بهای بیشتری داده شود.4

18مشکل گشایی از کار دانشجو توسط استاد به عنوان اصلی ترین این فعالیت ها لحاظ شود. 5

تا 6 باشد  فرهنگی  فعالیت های  درباره  ایده پردازی  زمینه  در  دانشگاه  استادان  فعالیت  است  بهتر 
17فعالیت های دیگری از قبیل آن چه در بند جدید آیین نامه به آنها اشاره شده است.

فعالیت های تربیتیـ  فرهنگیـ  اجتماعی، بسترساز و تسهیل کننده فعالیت های پژوهشی و آموزشی 7
17است.

15اصلی ترین فعالیت فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی، رعایت اخالق حرفه ای در هر رشته است.8

فعالیت همه اعضای هیئت علمی در این زمینه ها ضروری نیست. بهتر است بعضی استادان خبره و 9
11آگاه به مباحث اصلی در زمینه فعالیت های فرهنگیـ  تربیتی وارد این فعالیت ها شوند.

بهتر است به جای دخالت وزارت علوم یا دیگر نهادها، هر دانشگاه برنامه ریزی فرهنگی خاص 10
10خود را داشته باشد و مسائل فرهنگیـ  تربیتی دانشگاه ها توسط خود آنها حل و فصل شود.

10ماده جدید فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی باید ماهیت ایجابی داشته باشد، نه سلبی.11
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همان گونه که در جدول شماره 2 دیده می شود اکثر مصاحبه شوندگان تفکیک ناپذیری 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی استادان از فعالیت های فرهنگی آنها را مهم ترین نکته درباره 
آیین نامه جدید ارتقا می دانند. از نظر آنها فعالیت های آموزشی و پژوهشی استادان ماهیتی 
عنوان  به  دارد،  مذهبی  و  ماهیتی سیاسی  که  دیگری،  نیست بخش  نیازی  و  دارد  فرهنگی 
از  کنیم.  فعالیت ها  قبیل  این  انجام  به  وادار  را  استادان  قلمداد شود و  فرهنگی  فعالیت های 
نظر استادان انجام مناسک مذهبی یا شرکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی بیشتر جنبه 
فردی دارد و قابل احصا و تجسس نیست و این فعالیت ها در اندازه سازمانی آن نیز کمابیش 
توسط نهادهای ذی ربط دانشگاهی در حال انجام است و اگر نیازی به بهبود آنها احساس 
می شود بایستی از طریق بازتعریف وظایف یا اصالح فرایندهای این نهادها اقدام شود. یکی از 
نکات قابل ذکر دیگر که در نظرات تعدادی از استادان انعکاس یافته است، ضرورت توجه به 
برنامه ریزی فرهنگی مستقل دانشگاه ها، متناسب با رسالت ها و مأموریت های هر دانشگاه، است. 
بنابراین پیشنهاد کرده اند که برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی هر دانشگاه )بر اساس موقعیت 
جغرافیایی، حیطه فعالیت، و اندازه دانشگاه( به خود دانشگاه ها واگذار شود و دخالت کمتری 

از سوی وزارتخانه در این حوزه صورت گیرد.

مرحله دوم پژوهش )پرسشنامه(
همان گونه که پیشتر اشاره شد، در مرحله دوم پژوهش یک پرسشنامه نظرخواهی از استادان نیز 
طراحی شد و نظرات تعداد بیشتری از همکاران با استفاده از آن جمع آوری شد. نتایج برآمده 
از پرسشنامه ها در سه بخش )1. ضرورت افزوده شدن ماده فعالیت های فرهنگی ـ تربیتی ـ 
اجتماعی 2. مشکالت اجرایی مربوط به این ماده 3. پیشنهادهای ارائه شده توسط استادان( در 
قالب سه جدول جداگانه ارائه می شود. جدول شماره 3 دیدگاه استادان را درباره ضرورت 
افزوده شدن ماده یک به آیین نامه ارتقا نشان می دهد. در این جدول ابتدا فراوانی مربوط به 
هرکدام از گزینه ها درج شده و پس از آن معناداری تفاوت فراوانی ها در خانه های مختلف، 
با استفاده از آزمون نیکویی برازش مجذور کای، محاسبه شده و میانگین و انحراف معیار 

پاسخ های مربوط به هر سؤال آمده است.
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جدول 3. دیدگاه استادان درباره ضرورت افزوده شدن ماده یک به آیین نامه ارتقا
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گویه ها
1/0

11

2/5
2

0/0
00

1

83
/86

5

40 78 80 33 6
به  توجه  عدم  دلیل  به  قبلی،  آیین نامه 
فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی، 
تمام فعالیت های استادان را تحت پوشش 

قرار نمی دهد.

1/1
82

2/4
2

0/0
00

1

48
/91 65 72 60 33 14

فعالیت های  به  مربوط  ماده  افزودن 
فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی در آیین نامه 

ارتقا اقدام مناسبی بود.

1/1
52

2/9
7

0/0
00

1

47
/26

3

25 56 83 44 28
فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی 
دانشگاه  مرتبط  نهادهای  و  افراد  وظیفه 
است تا استادان، و استادان در این زمینه 

وظیفه ای ندارند.

1/2
76

3/7
7

0/0
00

1

81
/18

4

19 29 32 74 91
فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی 
در دل فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
اضافه  به  نیازی  و  است  نهفته  استادان 
کردن ماده ای جدید در این زمینه نیست.

1/2
62

3/6
0

0/0
00

1

47
/23

7

22 24 55 68 72

با توجه به الزامات گزینش بدو استخدام 
خصوص  در  وضعیت،  تبدیل  زمان  و 
مالك های فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی 
درباره  جدید  ماده  ابالغ  به  نیازی 
فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی 

نیست.

1/0
38

2/2
7

0/0
00

1

66
/53

3

80 73 50 27 14
فعالیت های  جدید  ماده  شدن  افزوده 
فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی به آیین نامه 
ارتقا به رشد شخصی استادان و اعتالی 

دانشگاه کمک می کند.

1/2
02

3/2
9

0/0
00

1

40
/52

2

22 32 78 54 44
اگر امتیاز مربوط به ماده جدید آیین نامه 
را  ماده  این  شدن  افزوده  نبود،  وتویی 

مناسب می دانستم.



فصلنامه علمی -پژوهشی

دوره هفتم
شماره 2
تابستان  1393

106

مندرجات جدول شماره 3 نشان می دهد که اغلب استادان، با استدالل های مختلف، افزوده 
شدن ماده جدیدی به آیین نامه ارتقا را برای ارزیابی فعالیت های فرهنگی، تربیتی، و اجتماعی 
ضروری نمی دانند. با این وجود تعداد قابل توجهی از استادان اشاره کرده اند که اگر کسب امتیاز 
معین از ماده مربوط به فعالیت های فرهنگی برای ارتقای به مرتبه باالتر اجباری نبود، افزوده 

شدن این ماده را مناسب می دانستند. 
جدول شماره 4 نشان دهنده مشکالت اجرایی و محتوایی ماده یک آیین نامه ارتقا از دید 
اعضای هیئت علمی مورد پرسش است. خالصه دیدگاه های استادان درباره مشکالت اجرایی و 
محتوایی، با استفاده از مقایسه فراوانی های به دست آمده برای هرکدام از گویه ها با فراوانی های 

نظری از طریق آزمون نیکویی برازش مجذور کای در ادامه آمده است.

جدول 4. مشكالت اجرایی و محتوایی ماده یک آیین نامه ارتقا از دید اعضای هیئت علمی
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1/1
70

3/1
9

0/0
00

1

46
/69

6

23 35 82 55 35

کثرت  دلیل  به  علمی،  هیئت  اعضای 
پژوهشی،  و  آموزشی  مشغله های 
ـ  فرهنگی  فعالیت های  انجام  فرصت 
تربیتی ـ اجتماعی مندرج در آیین نامه 

جدید را نخواهند داشت.

1/2
78

3/4
1

0/0
00

1

24
/17

3

22 38 50 65 56

در نتیجه اجرای ماده جدید فعالیت های 
فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی آیین نامه 
عدم  و  چندگانگی  فضای  جدید، 

صمیمیت در دانشگاه ایجاد می شود.

1/0
05

4/1
4

0/0
00

1

17
3/7

03

7 14 38 57 12
0

تلقی بعضی از همکاران این است که 
به  اجرای ماده جدید آیین نامه احتماالً 
ریاکاری و ظاهرسازی در بین استادان 

دامن می زند.
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ادامه جدول 4
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71
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5
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00
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16
2/7

66

2 16 25 73 10
9

در  ابهامات  برخی  وجود  دلیل  به 
ـ  تربیتی  ـ  فرهنگی  فعالیت های  بند 
اجتماعی احتمال تبعیض، اعمال سلیقه 
و سوء استفاده ابزاری از آن وجود دارد.

1/2
44

3/4
5

0/0
00

1

29
/66

8

19 36 53 66 55

فعالیت های  جدید  ماده  شدن  افزوده 
فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی همراه با 
آن،  به  مربوط  شده  ذکر  شاخص های 
و  پردازی  نظریه  کرسی های  روح  با 

آزاداندیشی در تعارض است.

1/0
20
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0
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00
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14
8/0
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8

ماهیت بسیاری از فعالیت های فرهنگی 
ـ تربیتی ـ اجتماعی به گونه ای ست که 
قابلیت کمی سازی ندارد و با مالك های 
موجود در آیین نامه قابل سنجش نیست.

0/9
08
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5

0/0
00

1
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4/3

33

4 15 63 82 70

نحوه  و  مصداق ها  مالك ها،  محتوا، 
به  آیین نامه  این  ماده جدید  امتیازدهی 

اندازه کافی روشن و مشخص نیست.
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00
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ساختن  برآورده  و  فهم  در  اهتمام 
مسائل و نیازهای دانشجویان نمونه ای 
ـ  تربیتی  ـ  فرهنگی  فعالیت های  از 
اجتماعی استادان است که در آیین نامه 

جدید مورد توجه قرار نگرفته است.

نتایج مندرج در جدول نشان می دهد که اکثر پاسخگویان بند جدید آیین نامه را، به دالیل 
مختلف، مناسب نمی دانند. دسته ای از این دالیل به مشکالت اجرایی )مانند مشغله استادان و 
دشواری اندازه گیری فعالیت های فرهنگی ـ اجتماعی ـ تربیتی( اشاره دارند و دسته ای دیگر 

مربوط به مشکالت اخالقی و انسانی اجرای آیین نامه است.
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جدول 5 نشان دهنده مهم ترین پیشنهادهای استادان در زمینه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی 
و تربیتی، و اجرای مناسب تر آیین نامه جدید است. این بخش از یافته ها با مقایسه فراوانی های به 
دست آمده برای هرکدام از گویه ها با فراوانی های نظری از طریق آزمون نیکویی برازش مجذور 

کای تنظیم شده که در جدول زیر ارائه می شود.

جدول 5. برخی پیشنهادهای اعضای هیئت علمی در زمینه فعالیت های فرهنگی استادان و ماده یک آیین نامه ارتقا
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نظر گرفته شود و به تدریج در طول 
چند سال کسب تمام امتیازات ماده 

مربوطه الزامی شود.
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در مجموع افزوده شدن ماده جدید 
ـ  تربیتی  ـ  فرهنگی  فعالیت های 
ارزیابی  مفید  مثبت و  را  اجتماعی 

می کنم.
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نتایج مندرج در جدول 5 نشان می دهد، اکنون که آیین نامه جدید به اجرا گذاشته شده است، 
می توان تمهیداتی برای اجرای مناسب تر آن اندیشید. به عنوان مثال اشاره شده است که بهتر 
است محتوا، مالك ها، و نحوه امتیازدهی فعالیت های مورد اشاره در ماده جدید فعالیت های 
فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی متناسب با ویژگی های خاص هر گروه از رشته های علوم انسانی، 

فنیـ  مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی و پیراپزشکی تنظیم شود.
 

بحث و نتيجه گيری
چنان که از مجموع نتایج مصاحبه و نظرخواهی از استادان برداشت می شود، اعضای هیئت 
علمی نگرش چندان مثبتی نسبت به افزوده شدن ماده فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی 
به آیین نامه ارتقا ندارند. بی تردید نمی توان چنین نتیجه ای را ناشی از نگرش منفی نسبت به 
نفس فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی دانست؛ چرا که اعضای هیئت علمی، از طریق 
آموزش و پژوهش، همواره در حال ایفای نقش خود در حوزه فرهنگی ـ تربیتی بوده اند، و 
تصور دانشگاه بدون کارکردهای فرهنگی ممکن نیست )خاشعی، 1390، احمدپور، 1390(. 
با توجه به در دسترس نبودن پژوهش های مدون درباره آیین نامه جدید ارتقا، می توان بخشی 
از یافته های این پژوهش را از طریق مقابله بخش های مختلف اطالعات جمع آوری شده در 
پژوهش حاضر تبیین کرد. بر این اساس می توان چند دلیل برای نظرات منفی و نگرانی های 
استادان برشمرد. نخست این که رسالت های فرهنگی دانشگاه در کنار مأموریت های آموزشی و 
پژوهشی، نه از سوی وزارتخانه های ذی ربط و نه از طرف دانشگاه ها، به صورت روشن تدوین 
و منتشر نشده است. مأموریت های فرهنگی همواره در اذهان مدیران، استادن، و سیاست گذاران 
آموزش عالی وجود دارد و بر اساس آن فعالیت هایی طراحی و اجرا شده است که عمدتاً، به 
واسطه کوتاه بودن دوره مدیریت، استمرار نداشته است و مسیر ثابتی را دنبال نکرده است. در 
فضایی که رسالت های فرهنگی و تربیتی دانشگاه تصریح نشده است، قائل شدن کارکردهای 
فرهنگی و تربیتی برای استادان، عالوه بر ابهام با مقاومت نیز مواجه خواهد بود. دلیل دوم، که 
تا حدودی مرتبط با دلیل نخست است، این که، نبود سیاست های درازمدت و معین موجب 
انجام فعالیت هایی با برداشت سطحی از مفهوم فرهنگ و رسالت های فرهنگی در دانشگاه ها 
شده است. این تنزل خطرناك از مفهوم فعالیت های تربیتی و فرهنگی در دانشگاه ها باعث دامن 
برچیدن و کناره گرفتن بسیاری از استادان از این فعالیت ها و پرداختن به فعالیت های فردی 



فصلنامه علمی-پژوهشی

111
نگرش اعضای 
هیئت علمی ... 

در مقابل مشارکت در امور نهادی مرتبط با فرهنگ شده است. بیراه نگفته ایم اگر ادعا کنیم 
که امروزه واژه فعالیت فرهنگی در ذهن استادان تداعی کننده برگزاری مراسم و گرامیداشت 
مناسبت های دینی و انقالبی و انتشار پوستر و برخی نشریات است و فراتر از آن نمی رود. در 
حالی که تربیت در نفس خود آمیخته با تعلیم و فعالیتی مقدس برای تربیت خویشتن و تربیت 
انسان هایی وارسته و آراسته به کمال است )جاللی، 1379، حسن بیگی، 1390(. وجود چنین 
نگاهی ست که موجب شده است استادان عقیده داشته باشند که بسیاری از فعالیت های فرهنگی 
یا مشارکت در تحقق رسالت های فرهنگی دانشگاه قابلیت کمی شدن ندارند. طبیعی ست که 
فعالیت های فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی، به معنای واقعی آن، ردایی مناسب قامت اعضای 
هیئت علمی، به عنوان سربازان فرهنگی این مرز و بوم، است و نمی توان آنها را در جامه تنگ 
دوخته شده با نگاهی نازل به مفهوم فرهنگ و تربیت گنجانید. دلیل سوم را می توان در به 
وجود آمدن گسست و فاصله میان سیاست گذاران و برنامه ریزان وزارت علوم، تحقیقات، و 
فناوری و سایر متولیان با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها جستجو کرد. مصاحبه با مدیران و 
کارشناسان معاونت فرهنگی وزارت علوم و استادان و مقابله دیدگاه های این دو گروه، چنین 
فاصله ای را به خوبی نشان می دهد. با آن که هدف برنامه ریزان و طراحان آیین نامه جدید از 
افزودن ماده فعالیت های فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی به آیین نامه ارتقا، کمک به تعالی و 
ارتقای فردی استادان و مشارکت آنها در تحقق بخشیدن به رسالت های فرهنگی آموزش عالی 
معرفی می شود، لیکن به دلیل عدم اطالع رسانی درباره آیین نامه و اهداف آن و مشارکت ندادن 
دانشگاه ها در تدوین آن، استادان با دیده تردید به نیت طراحان آیین نامه می نگرند. چنین نگاهی 
باعث شده است که استادان ابالغ و اجرای آیین نامه جدید را شتاب زده بدانند. دلیل چهارم را 
می توان در نوع نگاه استادان به نقش های خود در مقام عضو هیئت علمی جستجو کرد. چنان که 
از نتایج مصاحبه با تعدادی از استادان برمی آید، برخی استادان، به خصوص در رشته های فنیـ  
مهندسی و علوم پایه، نقش خود را محدود به آموزش و پژوهش در محدوده موضوعات رشته 
تخصصی خود می دانند و فعالیت های فرهنگی را در حیطه وظایف استادان رشته های دیگر 
مانند االهیات و ادیان، علوم اجتماعی، و علوم تربیتی. بنابراین الزام به مشارکت در فعالیت های 
فرهنگی و تربیتی و کسب امتیاز از این طریق برای ارتقا در نگاه این استادان مقبول نیست و 
در آنها حس منفی نسبت به ماده جدید آیین نامه ایجاد کرده است. پنجمین دلیل احتماالً این 
است که اختصاص امتیاز به برخی بندهای ماده یک آیین نامه ارتقا می تواند سلیقه ای و وابسته 
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به نظرات ارزیابی کنندگان باشد. به زعم استادان در چنین فضایی احتمال تبعیض، برخورد 
سلیقه ای، و حتی تسویه حساب های برنامه ریزی شده وجود خواهد داشت. به ویژه بسیاری از 
مصاحبه شوندگان معتقدند که اگر ارزیابی کنندگان افراد منصفی نباشند، بندهایی مانند »استمرار 
در تقید...« می تواند دستاویزی در اختیار آنها برای ایذای همکاران باشد. سرانجام این که نظر 
منفی برخی استادان را می توان در این واقعیت جستجو کرد که آنها ماده جدید آیین نامه ارتقا 
را نه در راستای رشد و بالندگی سازمانی خویش، بلکه به عنوان مانعی بر سر راه ارتقای 
خویش می بینند. ضعف آیین نامه در زمینه هایی مانند پیش بینی نکردن ذخیره امتیازات آموزشی 
و پژوهشی برای مرتبه علمی بعد تا تکمیل حداقل امتیازات فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی، عدم 

اجرای آزمایشی، و وتویی بودن امتیاز فرهنگی به این اعتقاد دامن زده است. 
در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که موضع گیری برخی از همکاران دانشگاهی در مقابل 
ماده یک آیین نامه ارتقا ناشی از مخالفت آنها با فعالیت های فرهنگی و تربیتی استادان نیست، 

بلکه ریشه در نواقص موجود در آیین نامه، نحوه طراحی، ابالغ، و اجرای آن دارد. 
یافته های پژوهش درباره دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره کارکرد و نقش آنها در زمینه 
فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی نشان دهنده دو واقعیت مهم است. نخست این که اعضای 
هیئت علمی فعالیت های فرهنگی و تربیتی را نهفته در بطن فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
می دانند و به زعم بسیاری از آنها آموزش از تربیت و فعالیت فرهنگی تفکیک ناپذیر است. دوم 
این که فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی بیشتر وظیفه واحدهای سازمانی ذی ربط درون 
دانشگاه، مانند انجمن های اسالمی، امور فرهنگی، بسیج دانشجویی، و سایر واحدهای مشابه 
است. هر دو مورد را می توان ناشی از مشخص نبودن رسالت های فرهنگی و تربیتی دانشگاه و 
وظایف تربیتی و فرهنگی استادان دانست. در شرایطی که سال ها پس از انقالب فرهنگی، و پس 
از این که استادان به نقش ها و وظایف آموزشی و پژوهشی خود عادت کرده اند و فعالیت های 
دانشگاهی خود را در آن قالب گنجانیده اند، به یک باره سخن از فعالیت جدیدی به میان می آید، 
البته چنین برداشتی دور از انتظار نیست. اگر قبل از افزودن ماده یک به آیین نامه ارتقا، ابتدا 
رسالت های فرهنگی دانشگاه تدوین می شد و سپس برنامه هایی برای آموزش و توجیه استادان 

تدارك دیده می شد، آنها با ذهنیت متفاوتی به نقش فرهنگی خود نگاه می کردند. 
اکنون پرسش این است که شاخص های عینی و رفتاری مناسب برای ارزیابی عملکرد 
از  برخی  ابتدا  این سؤال  به  پاسخ  برای  باشد؟  اعضای هیئت علمی چه می تواند  فرهنگی 
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پیشنهادهای اعضای هیئت علمی از مطالب مطرح شده در مصاحبه استخراج و گزارش می شود. 
سپس برخی از شاخص های مورد نظر پژوهشگران، بر اساس مطالعه پیشینه و دید کسب شده 

از پژوهش، پیشنهاد خواهد شد.

ـ  تربيتی  ـ  فرهنگی  فعاليت  اصلی ترین  عنوان  به  دانشجویان  كار  از  مشكل گشایی   .1
اجتماعی استادان

بسیاری از دانشجویان، مخصوصاً در دوره کارشناسی، به واسطه مسائلی از قبیل جدایی از 
با  آینده تحصیلی و شغلی، و مواجهه  برای  برنامه ریزی  خانواده، شروع دوره بزرگسالی و 
دیدگاه ها و الگوهای رفتاری متفاوت، با مسائل و مشکالتی در دروه دانشجویی خود روبرو 
می شوند. بعضی استادان، با توجه به شخصیت و دانش تخصصی خود، می توانند دانشجو را در 
جهت حل مشکالت راهنمایی کنند و این باعث می شود که دانشجو بتواند به شکلی درست به 
تحصیل و رشد اخالقی و فردی خود ادامه دهد، و این هدف به خودی خود می تواند هدف 

نهایی فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی استادان باشد.
 

2. روابط انسانی ميان استاد و دانشجو به عنوان شاخص ارزیابی
استادان به دلیل جایگاه خاص خود در بین دانشجویان، محرم اسرار آنها هستند و دانشجویان 
بسیاری از مسائل خود را با آنان در میان می گذارند. چه بسا دانشجو چنین رابطه ای را حتی با 
اعضای خانواده و نزدیک ترین دوستان خود نداشته باشد. بنابراین یکی از جلوه های ارزشمند 
روابط انسانی همین رابطه استاد ـ دانشجو است. این رابطه مقدمه حل بسیاری از مسائل و 
مشکالت دانشجویان در زمینه های مختلف فردی، آموزشی و پژوهشی خواهد بود، و این رابطه 
انسانی می تواند به عنوان نمونه بارز فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی در نظر گرفته شود. 

3. رعایت اخالق حرفه ای هر رشته به عنوان شاخصی مهم
اصول اخالق حرفه ای استادان دانشگاه در بعضی از دانشگاه ها و دانشکده ها، آنها را ملزم 
به فعالیت در این چارچوب می کند. اصول اخالق حرفه ای و کدهای اخالقی، یک تجربه 
جهانی ست و در قالب اصولی عینی، مشخص و مرتبط با وظایف آموزشی و پژوهشی استادان، 
تا حدود زیادی شامل فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی آنها نیز می شود. بنابراین می توان 
پایبندی و اجرای اصول اخالق حرفه ای را به عنوان مالکی اصلی برای ارزیابی فعالیت های 

فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی استادان در نظر گرفت.
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4. توجه به رفتار انسان دوستانه به عنوان یک فعاليت فرهنگی مهم
در همه جای دنیا رفتارهای انسان دوستانه و مشارکت در فعالیت های خیریه به عنوان یک رفتار 
اخالقی ارزشمند در نظر گرفته می شود. مشارکت استاد در فعالیت های انسان دوستانه می تواند 
این الگوی رفتاری را در میان دانشجویان ترویج کند و وجهه ای شایسته برای دانشگاه و جامعه 
دانشگاهی به ارمغان آورد. بنابراین بهتر است در بند جدید، مشارکت استادان در فعالیت های 
انسان دوستانه، به واسطه آثار و پیامدهای مثبت آن برای دانشجوایان و دانشگاه، به عنوان یک 

فعالیت فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی مهم مد نظر قرار گیرد. 
در نهایت، پیشنهادهای پژوهش حاضر درباره شاخص های عینی فعالیت های فرهنگی ـ 

تربیتیـ  اجتماعی استادان ارائه می شود:
1. دیدگاه های دانشجویان درباره استفاده از مشاوره و همفکری استادان در زمینه  فعالیت های 
فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی می تواند به عنوان شاخص دیگری برای این فعالیت ها در نظر 

گرفته شود.
2. عضویت و فعالیت مؤثر در نهادهای خیریه و سازمان هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد 
و سازمان های بین المللی مانند یونسکو1، یونیسف2، و برنامه عمران ملل متحد3 نیز می تواند به 

عنوان شاخص فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی تلقی شود.  
3. تهیه تقویم فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی برای هر دانشکده در طول یک دوره یک ساله و 

اجرای فعالیت های فرهنگی استادان در چارچوب آن.
4. تأسیس پژوهشکده ای با محوریت فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی در دانشگاه 
و استفاده از استادان توانمند به منظور تجمیع فعالیت ها و اقدامات فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی 

و تعیین شاخص های ارزیابی فعالیت های فرهنگی استادان.
5. نظرخواهی از استادان و دانشجویان برای تعیین رویکرد فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی 

دانشگاه در هر سال با محوریت یک موضوع خاص. 
6. تالش برای جلب مشارکت  فعال استادان دانشگاه در همایش ها و نمایشگاه هایی که با 

موضوع مسائل فرهنگی، تربیتی و مذهبی برگزار می شوند.
با  دانشگاه  بیشتر  ارتباط  برای  آنالین  نظرسنجی  ویژه  مرکز  ایجاد  در جهت  تالش   .7

دانشجویان و استادان در زمینه فعالیت های فرهنگیـ  تربیتیـ  اجتماعی.

1. UNESCO
2. UNICEF
3. UNDP
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