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 -4دانشیار جغرافیای انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،ایران.
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چکیده
از آنجایی که ترویج و گسترش فرهنگهای متعالی و ارزشهای مددرن یيدی از
مؤلفههای اساسدی در زمیندهسدازی بدرای رسدیدن بده توسدعه همدهجانبده در کشدورها
محسوب میشود ،لذا نقش دانشگاه در گسترش اینگونه ارزشها از اهمیت به سداایی
برخوردار است .از سوی دیگر شناخت اقشار مختلف اجتماعی که وارد دانشگاه می-
شوند و نقشی که دانشگاه بر روی دانشجویان و فارغ التحصیالن میگدذارد از پدیش
شرطهای اساسی در توسعه منابع انسانی جوامع محسوب میگردد .در این پژوهش بدا
تيیه بر روش توصیفی -تحلیلی و انجام عملیات وسیع پیمایشی و میدانی تالش اسدت
اثرات دانشگاه آزاد اسالمی جهرم را در گسترش ارزشهدای مددرن بدین دانشدجویان
مورد بررسی و سنجش قرار دهد .جامعه آماری را تمدامی دانشدجویان کارشناسدی در
حال تحصیل تشيیل میدهند ،که از بین آنها  492نفر به عنوان حجدم نمونده انتخداب
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شدده اندد .نتدایج حداکی از ترثیرگدذاری موبدت و بدا سددا معنداداری 2/20تحصددیل و
آموزش در دانشگاه ،بر میداان گدرایش بده ارزشهدای اسدتد لگرایدی ،فردگرایدی،
برابری طلبی و پیشرفت گرایی در بین دانشجویان است .همچنین تحصیل در دانشدگاه
ترثیر چندانی بر ترویج ارزشهای مدرنی همچون انسانگرایی و افسون زدایی در بین
دانشجویان نداشته است .بنابراین آرمانها و ارزشهایی که بیشتر مورد تریید جامعده و
خانوادهها هستند به دلیل نهادینه شدن اینگونه اصدول در اههدان دانشدجویان بیشدتر از
دیگر ارزشها که فقط توسط محیطهای دانشگاهی ترویج مدیشدوند ،مدورد قبدول و
پذیرش دانشجویان واقع شده است.
واژههای کلیدی :ارزش مدرن ،دانشگاه ،اسدتد ل گرایدی ،پیشدرفت گرایدی ،فدرد گرایدی،
جهرم.
بیان مسأله
با توجه به این که توسعه دیگر مفهوم کمی را که با واژه «رشد» بیان میشود ،در بر نددارد
بليه به تمام جنبههای انسانی چه مادی و چه معنوی میپردازد ،باید برای برنامه ریایهای مورد
نظر برای توسعه همه جانبه ،حتماً به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه نماییم (ازکیدا
و همياران .)71 :4977 ،در این میان آموزش و تربیت نیروهدای تحصدیليرده بده ویدژه جواندان
توسط مراکا بارگ آموزشی و آکادمیک میتواند نقشی به ساا در افاایش سهم مندابع انسدانی
جوامع در راستای دستیابی به توسعه پایدار داشته باشد .به عبارت دیگدر دانشدگاه بده عندوان
یک عامل اثرگذار و همگانی ،میتواندد بده ایجداد همبسدتگی و انسدجام در سداختار
جامعه که بر اثر تفيیک و تخصیص امور ،دستخوش تفرقه و پراکندگی و نایگانگی
ارزشهای فرهنگی می شدود ،مددد برسداند .در ایدن راسدتا پیددایی نظدامهدای دولتدی
آموزشی عمومی کده آمدوزشهدای عدالی تخصصدی نیدا مدالزم آنهاسدت ،در واقدع
مشخصه جامعه ارگانیيی است .در جامعههای جدیدد ،بده دلیدل پیچیددگی روابدط و
تخصصی شدن کارکردهای نهادهاو سازمانهدای اجتمداعی ،نهادهدایی نظیدر دیدن و
خانواده ،قادر به ایفای نقشهای پیچیده و گوناگون آموزشی و پرورشی مورد انتظار
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جامعه نیستند (عالقهبند .)411 :4971 ،دانشگاهها میتوانند سدهمی مهدم در گسدترش
فرهنگ و ارزشهای نوین داشته باشند.
امروزه بحث مدرنیته و گسترش فرهنگهدا و ارزشهدای ندوین جهدانی یيدی از
مهم ترین موضوعات و مسائل بشری اسدت ،کده امیددها و نگراندیهدایی بدرای اندوا
گروه ها ،قشرها و طبقات فراهم آورده است .در این بدین بسدیاری گسدترش فرهندگ
مدرن را مقدمه ای بدرای توسدعه مدی دانندد و عدده ای آن را عامدل انحدداط جوامدع
بشری .هر چه هست ،این فرهنگ در حال گسدترش مرزهدای خدود در اقصدی نقداط
زمین ،حتی در دور افتاده ترین نقاط آن است .به گونهای که بسیاری از اندیشدمندان
مانند گیدنا ،تامیلنسون و غیره دم از جهانی شدن فرهنگ میزنند (آهنچیدان:4979 ،
 .)17اما بسدیاری از فرهندگهدا و گدروههدا نیدا در برابدر آن مقاومدت مدیکنندد و از
گسترش این فرهنگ بیم دارند.
شاید وجود حيومت و جامعه دینی در ایران ،پیچیددگی و اهمیدت ایدن مسدرله را
مضاعف می کند .به هر حال با هدر رویيدردی کده بده ایدن موضدو نگداه کندیم ،در
مییابیم که آن مسرلهای اساسی به حساب میآید .به همدین خداطر پدیددههدایی کده
باعث گسترش ارزشهای مدرن میشوند ،مورد توجه خاص قرار دارند و به آنها به
دیده دشمنی یا دوستی مدینگرندد ،از جملده دانشدگاههدا ،مراکدا فرهنگدی -هندری،
رسانه های جمعی و غیره.حال چه نگاه موبتی به فرهندگ مددرن و یدا دانشدگاه داشدته
باشیم و یا نداشته باشیم ،این سؤال پیش میآید که آیا واقعاً دانشگاههای ما ،فرهنگ
مدرن را باز تولید میکنند؟ به عبارتی دانشگاهها چگونه باعث گسدترش ارزشهدای
مدرن در بین دانشجویان میشود؟
اعم از این که دانشجو در یک دانشگاه بارگ به تحصیل بپردازد ،و یدا در یدک
مؤسسه آموزش عدالی کوچدک ،بدیتردیدد محدیط آمدوزش عدالی افدي ههندی او را
گسترده تر میکند و در نظام پیش داوریها و ارزشهای اجتماعی مورد قبدول او در
دگرگونیهایی به وجود میآورد (محسنی .)911 :4977 ،صرف نظر از این که علت
را آموزش دانشگاهی بدانیم و یا پختگی ههن و یا صرفاً دوری بیشتر از خدانواده ،آن
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چه که قابل تعمي است تغییراتی است که در نگرشهای اجتماعی دانشجو به وجدود
میآید .اغلد

بررسدی هدای انجدام شدده در کشدورهای صدنعتی نشدان مدیدهدد کده

دانشجویان سالهای آخر دانشگاهها از نظر عقاید سیاسی و اختالف نظرهای موجدود
در این زمینهها ،در مقایسه با دانشجویان سالهای اول و دوم انعداف بیشتری از خدود
نشان میدهند (سنیلی و همياران.)420 :4977 ،
بنابراین دانشگاهها مدیتوانندد دارای کارکردهدای گونداگون سیاسدی ،فرهنگدی،
اجتماعی و علمی باشدند .کده برخدی از نقدشهدای ایدن مراکدا آموزشدی -فرهنگدی
عبارتدند از:
 -4دانشگاهها میتوانند در جهت کارکردهای آموزشدی ،پژوهشدی ،اجتمداعی و
علمی دانشجویان اقدام کنند
 -9دانشگاهها میتوانند به رشد همه جانبه روانی ،اجتماعی و شناختی دانشدجویان
کمک کنند
 -9کانونهای دانشجویی میتوانند به ایجاد رابده میان دانشگاهها و جامعه کمک
کنند و فاصله میان آن دو را کاهش دهند
 -1تشيلهای دانشجویی در دانشدگاههدا بده دلیدل کارکردهدای پنهدان و آشديار
سیاسی و پاسخگویی به مجموعه متنو گرایشها ،میتوانندد نقدش مهمدی در ایجداد
مناسبات با کارکرد سالم و بایسته سیاسی دانشگاهها داشته باشند
 -0دانشگاهها میتوانند باعث تعمیدي و گسدترش فرهندگ گفتگدو ،نقدد و تبدادل
اندیشه در جامعه شوند
 -6باعث ایجاد و ساماندهی کانونهای تفيدر و نظریده پدردازی در دانشدگاههدا و
جامعه شوند
 -7در جهت تقویت روحیده خالقیدت ،ندوآوری و ابددا در میدان دانشدجویان و
جامعه تالش نمایند
 -7باعث گسترش نظریهها و نگرشهای علمی در میان دانشجویان و جامعده مدی
شود
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 -2باعث افاایش نشاط و تحرک اجتماعی در میان دانشجویان شوند
 -42باعددث پرشدددن شدديافهددای ارزشددی و فرهنگددی درمیددان اقشددار مختلددف
دانشجویان شود
 -44دانشگاهها میتوانند در جهت اندباق علم و تينولدوژی بدا سداختار فرهنگدی
جامعه و بومی شدن علم تالش نمایندد (رئدوفی ،4971 ،گتالدا و هميداران 4970 ،و
صدیي اورعی.)4977 ،
بنددابراین دانشددگاههددا بددا تددرویج ارزشهددای نددوین جهددانی در سدددو متفدداوت
عمليددردی خددود باعددث دگرگونیهددای وسددیعی در اندیشدده و تفيددرات دانشددجویان
میشوند .بدین منظور در این پژوهش تالش میشود تا آثدار و پیامددهای فرهنگدی–
اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی جهرم را بر دانشجویان این دانشدگاه بده خصدوص در
زمینه گسترش ارزش های مدرن مورد سنجش و بررسی قرار گیدرد .از ایدن رو مقالده
پیش رو با هدف بررسی ترثیر دانشگاه بر گسترش و ترویج ارزشهای مدرن همچون
(استد ل گرایدی ،پیشدرفت گرایدی ،فردگرایدی ،برابرطلبدی ،افسدونزدایدی و انسدان
گرایی) در بین دانشجویان به شیوه توصیفی -تحلیلی و انجام مدالعات میددانی انجدام
گرفته است.
مبانی نظری تحقیق
دانشگاه و کارکردهای آن
با استقرار علوم جدید در دانشگاهها ،محتوای هدف دانشگاه نیدا تغییدر کدرد .در
حالی که در گذشته همانند دورههای ابتدایی و متوسده هدف دانشگاه تدریس بدود،
متدرجاً هدف دانشگاه راهنمایی افراد در جستجوی دانش جدید تلقی گردیدد .البتده
این هدف تنها مبتنی بر عالئي و گرایشهای دانشدمندان نبدود بليده بیشدتر بدر اسدا
تمایالت رهبران سیاسی و اقتصادی بود ،چرا که آنان بر این اعتقداد بودندد کده علدم
اساسی ترین منبع کس

اطالعات جدید مورد نیاز در واحدهای تولیدی است .از این

جهت بود که مبالغ زیادی صرف هاینههای پژوهش علمی در دانشدگاههدا گردیدد و
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مراکا متعددی در سازمانهای دولتی و یا مراکدا صدنعتی بدرای انجدام تحقیقدات در
مسائل کاربردی به وجود آمد (لنسدک .)142 :4272 ،در ایدن زمینده متفيدران علدوم
اجتماعی همگام با تحو ت اجتماعی نقدشهدای متفداوتی را بدرای دانشدگاه در نظدر
داشته اند .به عنوان موال در حالی که «وبر» و «وبلن» اعتقاد داشتند که دانشدگاه دارای
ساخت مستقلی است که در فرایند تدابقی با جامعه صنعتی است ،قرید

بده  12سدال

بعد «وایت» براین اعتقاد بود کده دانشدگاه بخشدی تفيیدک ناپدذیر از جامعده صدنعتی
است (هاسلی 447 :4262 ،تا  .)497همچندین انقدالب صدنعتی در ابتددا فعالیدتهدای
علمی را در دانشگاهها تقویت کرد و گرایش به زمینههدای فندی را کده مدورد عالقده
جامعه بود در این مراکا استحيام بخشید (میندوت 0 :4224 ،تدا  .)7بدا ایدن تحدو ت
متدرجاً هدف دانشگاه تربیت صاحبان تخصص و حرفه در سدا با گردید .بدا او
گیری جنبه تخصدص در دانشدگاه متددرج ًا نقدش سدنتی دانشدگاه کده آشدنا سداختن
دانشجویان با ارزشهای فرهنگی اصیل بدود مدورد بدی مهدری قدرار گرفدت (راسدخ،
.)977 :4902
در نیمه دوم قرن بیستم بر سرعت تحو ت اجتمداعی بدیش از پدیش افداوده شدده
است و جهان هر روز شاهد تجربیات تازه تری است .این تغییدرات بدرای همگدان در
عرصه زندگی جداری اجتمداعی محسدو

اسدت و بده ویدژه جواندان نسدبت بده ایدن

تغییرات حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند (محسنی .)72 :4970 ،با وجدود آن
که ترثیر اساسی دانشگاه ،در ارتقای نقش و جایگاه اجتماعی و سرانجام دسدتیابی بده
شغل و درآمد با  ،بیشتر مورد توجه نظریهپردازان علوم اجتماعی قرار گرفتده اسدت،
لذا پیامدهای دیگر دانشگاه را به شر زیر مورد بررسی قرار دهیم:
الف) تأثیر دانشگاه بر تغییرات اجتماعی و فرهنگی
نژاد و قومیت که در جوامع سنتی ،هم به عنوان مانع و هم به عنوان تسهیل کنندده
تحرک و ارزش اجتماعی می باشد ،در جوامع صنعتی و پیشدرفته بده وسدیله آمدوزش
اجباری و رایگان دارای نقشی کم اثر میگردد .در یک جامعه بسته ،افراد بر حسد
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نددژاد و قبیلددهای کدده بدده آن تعلددي دارنددد شددناخته مددی شددود اختصدداص مشدداغل و
موقعیتها ی ممتاز اجتماعی و سیاسی نیا بستگی بده آبدا و اجدداد و قبیلده افدراد دارد
(چلبی .) 4970 ،نظام دانشگاه ،بدا فدراهم آوردن آمدوزش همگدانی و اميدان ارتقدای
پایگاه اجتماعی فرد از طریي آموزش و حرفه آموزی میتواندد ایدن شدرایط بسدته را
تغییددر دهددد .اصددل تسدداوی حقددوق و برابددری همدده مددردم جهددت بدداروری اسددتعداد و
شایستگیهای فدری و انسانی به واسده وجدود یدک نظدام دانشدگاهی مردمدی مدؤثر
اسددت .بنددابراین آمددوزشهددای دانشددگاه نقددش نددژاد و قومیددت را در دسددت یددابی بدده
موقعیتهای برتر ،کم اثر می کند (شریعتمداری.)427 :4969 ،
در این راستا ازدوا به عنوان عامل مؤثری در تحرک اجتماعی شناخته میشود،
معمو ً زنان و مردان با ازدوا با افراد طبقات اجتماعی با تر پایگاه اجتمداعی خدود
را تغییر می دهند (ساروخانی .)07 :4972 ،اما اشاعه آموزش رسدمی و فدراهم شددن
اميان تحصیل شرایط جدیدی را برای افراد به وجود می آورد که هم اشتغال بدا تر
است و هم ازدوا با افرادی تحصیل کرده می باشد .ضمن آن که ازدوا دختران و
پسران جدوان در دانشدگاه هدا ،بدا پایگداههدای اجتمداعی متفداوت ،ندوعی از تحدرک
اجتماعی را جهت جوامع نوین به بار آورده است که بدا ازدوا هدای سدنتی و قدومی
قبل کامالً متفاوت است (نقدی و همياران .)77 :4972 ،از آنجائیيه کس
مهارت های حرفه ای در شهرها به مرات

داندش و

بیشتر از روستاها میسر است .همچندین بدین

بسیاری از کشورها مبادله دانشجویان روا یافته است .این نقل و انتقا ت مسدلماً بدر
روی ساخت نظام اجتماعی صادر کننده دانشدجو و یدا وارد کنندده آن تدرثیر بسداایی
دارد .این مسرله نه تنها از جهت کس

آموزش و بازگشدت بده وطدن مددر اسدت،

بليه به علت اقامت افراد در شهرهای محل تحصیل و احیاناً اقدام به تشديیل زنددگی
و اشتغال در آن شهرها وضعیت جدیدی را به بار میآوردند که در هر حدال تسدهیل
کننده تحرک اجتماعی است (محسنی.)47 :4977 ،
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ب) تأثیر دانشگاه بر عوامل سیاسی
عوامل سیاسی مؤثر در تحرک اجتماعی از دیدگاه ندو حيومدت و برنامدههدای
دولتی مدمع نظر است .ترثیر دانشگاه بر نو حيومت بسدیار روشدن اسدت .آمدوزش
گیرندگان امروز ،گردانندگان حيومدت فردایندد .تولیددات دانشدگاه در یدک نظدام
سیاسی به کار گرفته میشوند و بنابراین یک رفت و برگشت دائمی بدین دانشدگاه و
حيومت در همه جوامع امروزه برقرار شده است .از سوی دیگدر مشدارکت سیاسدی
مردم که از تحصیالت پایینی برخوردار باشند و بسیارکم و ناچیا می باشد ،اما با بدا
رفتن آگاهیها ی سیاسی مشارکت افراد چده در قالد

احدااب سیاسدی ،شدرکت در

انتخابات و یا در جنبشهای اعتراضی علیه نظدام سیاسدی قابدل توجده اسدت .تسداوی
حقوق و برابری افراد در برابر قانون ،رو عدالت خواهی ،تصدی مناصد

دولتدی و

غی دره ناشددی از تحصددیالت و سددودآموزی در جامعدده اسددت .بنددابراین از ایددن لحددا
دانشگاه ،به تحرک اجتماعی در جامعه خدمت شایانی می کند .با تحصدیالت بیشدتر
شانس ارتقای منص

سیاسی و تغییر پایگاه اجتماعی افراد ارتقا می یابد و بدرعيس،

مبارزه افراد و گدروههدای سیاسدی در جامعده مميدن اسدت بده تندال نقدش و پایگداه
اجتماعی آنان منجر گردد (سعیدی.)02 :4970 ،
ج) تأثیر دانشگاه بر عوامل اقتصادی
دانشگاه ،عامل مهمی در ایجاد و توسعه مشاغل جدید می باشد ،اصو ً بسیاری از
پیشرفتها ی صنعتی به مدد تجربه و آموزش بده وجدود آمدده اسدت .عدالوه بدر ایدن
ورود مظاهر تمدن صنعتی از جوامدع پیشدرفته بده جوامدع در حدال توسدعه تنهدا از راه
آموزش ها ی اولیه علوم و تينولوژی جدید میسر است .از سوی دیگر آمدوزشهدای
رسمی و فنی و حرفه ای به کشف و اخترا صنایع جدیدد کمدک مدیکندد و از ایدن
حیث مشاغل جدیدی در جامعه به وجود می آیدد .بدا ورود مشداغل جدیدد در بدازار
کار عده بیشتری از مردم یک جامعه ،اميان اشتغال و بهره منددی از ماایدای اشدتغال
خود را به دست می آورند و مشاغل سنتی سخت مورد تهدیدد و منسدوش شدده قدرار
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می گیرند و تحرک اجتماعی قابل مالحظهای در جامعه به وجود میآید .با آمدوزش
مشاغل جدید در دانشگاهها ،نقش و فعالیدتهدای اجتمداعی دگرگدون مدی شدوند و
طبقات اجتماعی گوناگونی پا به عرصه ظهور میگذراند.
دانشگاه همچنین مستقیماً روی ماليیت و توزیع عاد نه ثروت اثر میگذارد .هدر
چند عده ای از جامعه شناسان معتقدندد کده دانشدگاه نیدا همدواره بدر پایدههدای نظدام
طبقاتی جامعه قرار می گیرد و از این جهت تغییری در نظام اقتصادی جامعه به وجود
نمیآید ،با این وجود ،باید اهعدان نمدود کده جندبشهدای اجتمداعی و بده خصدوص
دانشجویی در سنوات اخیر ،از طریي اعتصابات و اعتراضات ،موج

توزیدع عاد نده

تر ثروت در جامعه شدهاند ،به هر حال دانشگاه چه از جهت مبارزات اجتمداعی و یدا
تاثیری که از طریي مشارکت بیشتر در جامعه ایجاد مدیکندد ،بده گوندهای بده توزیدع
عاد نه تر ثروت و ماليیت ،مشداغل و مناصد

مختلدف در جامعده انجامیدده اسدت.

بدیهی است توزیع عاد نه تر ثروت و تغییراتی نظیر اصالحات ارضی ،یا ملدی شددن
منابع اقتصادی در جامعه نظام قشربندی سدنتی را سدخت دگرگدون کدرده و تحدرک
اجتماعی وسیعی را فراهم نموده است.
دانشجویانی که مبادرت به تحصیل در دانشدگاههدا مدینمایندد ،از همدان ابتددا بده
صعود اجتماعی فير می کنند و اتفاقاً مدالعات جامعه شناسان در کشورهای آمریيدا
و انگلیس نشان می دهدد کده آمدوزش افدراد تداثیرات قابدل مالحظدهای روی میداان
درآمد اشخاص داشته است .با افاایش درآمدد اميدان اسدتفاده از تسدهیالت زنددگی
برای افراد افاایش پیدا می کند و با به دست آوردن امياندات مدالی و رفداهی بیشدتر،
آنها می توانند به پایگاه اجتماعی با تر ارتقا یابند .از سوی دیگر دولتهدا بدا تقبدل
هاینههای دانشگاهی ،نیروی انسانی موردنیاز جهت تصدی مشاغل مختلف را تربیت
می کنند و رشد اقتصادی در سایه دانشگاهها محقي میگردد (حبیبی.)6 :4979 ،
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نظامهای آموزشی و تأثیرات آن
مدالعه ادبیات نظری درباره نظامهای آموزشی و تحصدیالت نشدان مدی دهدد کده
مجمو نظریه پردازان این حوزه را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
یيی آن دسته از اندیشمندان هستند که معتقدند ،نظام آموزشی ابااری در دسدت
حاکمان است برای اجتماعی کردن باورها و ارزشهدای خدود و نهایتداً حفدض وضدع
موجود.
دسته دوم معمو نظر دسته اول را می پذیرند ولی آن را ناقص می دانند  .چرا که
به نظر نظام آموزشی و تحصیالت میتواند نتیجه عيس هم داشته باشند .به گونده ای
که فضایی انتقادی علیه وضع موجود پدید آورد.
سرانجام ،گروه سومی هم وجود دارد کده تحصدیالت را از زاویده دیگدری نگداه
میکنند .به نظر آنها تحصیالت باعث به وجودآمدن گروههایی جدید میشدود کده
نواندیش هستند و به ارزشهای مدرن گرایش پیدا می کنند .به نحوی که معمو ً در
شيل دهی به جوامع خود نیا نقش مهمی پیدا می کنند (قرائی مقدم.)4979 ،
بیشتر صاحبنظران این حوزه در دسته اول قرار دارند .به خصدوص در بدین جامعده
شناسان کالسیک این امر چندان هم دور از انتظار نیست .چرا که نظامهای آموزشدی
نقش جامعه پذیری دارند و آنها تحت کنترل نظامهای سیاسدی هسدتند .پدس اولدین
موضوعی که به ههن می رسد این است که آنها نقش حفض وضع موجود را دارندد
(گلشن فومنی.)99 :4972 ،
از جمله نظریه پردازان این دسته می توان به دورکیم ،مارکس ،پارسدونا ،فریدره،
بوردیو ،جینتیس ،بولا و برنشتاین اشاره کرد.
«دورکیم» معتقد است محتوای آموزش و پرورش متناس

با اهداف و ارزشهای

هر جامعه است.ارزشها ی اخالقی از طریي نهادهای آموزشی توبیت می شوند و بقاء
و دوام می یابند (شار پور .)9 9 – 91 :4979 ،حتی به نظر وی تعلیم و تربیدت فقدط
تصددویر و انعيددا

جامعدده اسددت (مددوریش« .)62 :4979 ،مددارکس» نیددا آمددوزش و

پرورش را اباار طبقه حاکم در جهت منافع خدود مدی داندد (شدار پدور.)10 :4979 ،
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«فریره» نظام آموزشی را اباار همنوایی و پذیرش نظم موجود دانسدته و معتقدد اسدت
که اباار ایدئولوژیيی برای اطاعت و فرمانبرداری از طریي تلقین باورها و اسدورههدا
است (شار پور 29 :4979 ،تا .)69
به نظر «آیانشتات» نیا نهاد تعلیم و تربیت،نهادی محافظه کار وعامل حفض میراث
اجتماعی است (موریش .)66 :4979 ،همدین طدور نظریده پدردازان نظریدات بازتولیدد
مانند «بولا» و «جینتیس» و نظریه بازتولید فرهنگی مانند «برنشدتاین» و «بوردیدو» نظدام
آموزشی را بازتولید نظام حاکم و فرهندگ آن مدی دانندد (شدار پدور– 70 :4979 ،
.)67
نظریدده پددردازان دسددته دوم ،عمدددتاً آنچدده نظریدده پددردازان فددوق مددی گوینددد ،را
میپذیرند .اما آن را همه ماجرا نمیدانند ،بليه بر نقش انتقادی و مقاومت نظدامهدای
آموزشی نیا تاکید دارند .در واقع مدار

فقط منعيس کننده و انتقال دهنده میدراث

فرهنگی موجود نیستند ،بليه بده تدرویج دگرگدونی و اصدال اجتمداعی نیدا کمدک
میکنند (موریش.)67 :4979 ،
« ماکس وبر» معتقد است که تربیت دانشگاهی باعث پیدایش گروههای جدیددی
می شود که برای کس

افتخار و قدرت به چالش با گروههدای دارای پایگداه سدنتی

می پردازند .به نظر وی روابط قدرت و مندافع متضداد افدراد وگدروههدا در جامعده بدر
نظامهای آموزشی اثر می گذارد (واترز.)4974 ،
«گرامشی» هم معتقد است کنترل اجتمداعی بیشدتر از طریدي هنجارهدا و ارزشهدا
صورت می گیرد تدا نیروهدای خشدن امدا بیدان مدی دارد کده آمدوزش و پدرورش و
متفيران ،هم نقش حفض وضع موجود را بازی می کنند و هم فرهنگ ضد استیالء را
هم نقش کنترل اجتماعی دارند و هم نقش انتقادی در برابدر مشدروعیت بخشدیدن بده
تفوق حاکم .به نظر وی ،مدرسه صرفاً سلده طبقه حاکم را منعيس نمدی کندد بليده
می تواند ابااری برای تغییرات اجتماعی و بخصوص ابدااری بدرای سدرنگونی سدلده
نظام سرمایهگذاری نیا باشد (توسلی.)4979 ،
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نظریه پردازان نظریه مقاومت از جمله « ژیرو » معتقدند که برنامده درسدی هدم در
خدمت منافع طبقه مسلط می تواند باشددو هدم اميدان رهدایی را فدراهم آورد .بدرای
تحلیل مسایل آموزشی باید به رابده خاستگاه فرهنگی دانش آموزان و جامعده توجده
داشت .مدرسه نهاد نسبتاً مستقل که نه تنها اميدان بدروز رفتارهدای مخالفدت آمیدا را
فراهم می کند بليه نوعی منبع تناقض نیا هست .به همین خاطر گاهی خالف عالیي
و منافع گروه حاکم عمل می نمایدد (ابداهری.)4977 ،بده نظدر کدالینا نیدا نظدامهدای
آموزشی ابااری برای حفض و بقای تفاوتهای فرهنگدی میدان افدراد هسدتند تدا ابداار
طبقه سرمایه دار  .آن جا عرصه نبرد میان گروههای مافوق و مدادون اسدت (ابداهری،
 27 :4977و .)26
دسته سوم نظریه پردازان را صاحبنظران حوزه توسعه و توسعه سیاسی تشيیل مدی
دهنددد کدده معتقدنددد آمددوزش و تحصددیالت باعددث تغییددر باورهددا و ارزشهددا شددده و
نوگرایی را تقویت می کند « .رابرت دال و اینيلس»معتقدندد کده تحصدیالت باعدث
می شود که نوگرایی افاایش یابد (سیف زاده« )449 – 446 :4970 ،لیپسدت» معتقدد
است گسترش آمدوزش زمینده دموکراسدی را فدراهم مدی آورد (بشدریه.)90 :4971 ،
«هددانتینگتون» هددم بیددان مددیدارد کدده گسددترش آمددوزش باعددث گسددترش فرهنددگ
دموکراتیک میگردد (بشریه.)17 :4971 ،
با توجه به نظریات این حوزه باید گفت که هر چند نظامهای آموزشی می توانندد
اباار اجتماعی کننده نظامهای حاکم باشند .امدا نظدامهدای آموزشدی و بده خصدوص
دانشگاه ها کامالً در این چارچوب قرار نمی گیرند ،بليه می توانند نقشدی انتقدادی و
گسترش دهنده ارزش هدای ندو باشدند کده بدا ارزشهدای نظدام موجدود متفاوتندد بده
خصوص که دانشگاهها ارزشهای مدرن را پرورش میدهند که نظامهای سنتی را به
چالش میکشند.
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روش تحقیق
در این تحقیي که از نو کاربردی است ،از تينیک پیمایشی برای بررسی موضو اسدتفاده
شده است .نو تحقیي توصیفی– تحلیلی بر پایه جمع اوری دادهها به دو صدورت کتابخاندهای و
میدانی (تهیه پرسشنامه و مصاحبه) است .جامعه آمداری را تمدامی دانشدجویان کارشناسدی
در حال تحصیل بدون در نظر گرفتن طبقه سنی و اجتماعی در دانشدگاه آزاد اسدالمی
واحد جهرم در سال تحصیلی  72 – 22تشيیل میدهند .روش کار نمونده گیدری نیدا
بدین صورت بود که برای  492نفر از دانشجویان پرسشنامه تهیه نمدوده و بده صدورت
تصادفی خوشدهای پرسشدنامههدا را بدین آزمدودنیهدا ارائده نمدوده و پدس از تيمیدل،
پرسشنامه را از آنها تحویل گرفته که تعداد  92پرسشنامه به دلیل نقدص در پرنمدودن
آنها ،یا عدم تحویل برای تحلیل قابل استفاده نبوده اند ،بنابراین نمونه آماری تحقیدي
شامل  422نفر ( 02دختر و  02پسر) است.
تينیک جمعآوری دادهها پرسشنامه مدیباشدد .در تعریدف عملیداتی متغیرهدای
تحقیي از طیف لیيرت استفاده شد .طیف از گرایش کامالً موافي تا گرایش کدامالً
مخالف کشیده مىشود .روایی سنجههای این تحقیي به شیوه روایدی صدوری انجدام
گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباش ( )2/66سنجیده شد .یافتههدای پدژوهش ،پدس از
کدگذاری ،با نرم افاار رایانه ئدی  SPSSو پدردازش و بدا بهدره گیدری از تينیدکهدای آمداری
توصیفی مانند فراوانی و درصدد و تينیدکهدای آمداری تحلیدل کدای اسديویر )  ( X 2تجایده و
تحلیل شده است .برای بررسی فرضیات حاضر از روش پیمایشی استفاده شده است .بدر
این اسا

فرضیات تحقیي به صورت هیل مدر میشود:

 -4تحصیالت در دانشگاه میاان گرایش به استد ل گرایی دانشجویان را افاایش
میدهد.
 -9تحصیالت در دانشگاه میاان گرایش به افسون زدایدی دانشدجویان را افداایش
میدهد.
 -9تحصیالت در دانشگاه میاان گرایش به انسدان گرایدی دانشدجویان را افداایش
میدهد.
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 -1تحصیالت در دانشگاه میاان گرایش به فردگرایی دانشجویان را افاایش مدی-
دهد.
 -0تحصیالت در دانشگاه میاان گرایش به برابدری طلبدی دانشدجویان را افداایش
میدهد.
 -6ت حصیالت در دانشگاه میاان گرایش به پیشرفت گرایی دانشجویان را افاایش
میدهد.
یافتههای توصیفی تحقیق
جنسیت ،میانگین سن و وضعیت تأهل پاسخگویان
با توجه به اطالعات و نمونه گیریهای انجام شده از بین  422پرسشنامه پرشدده و
تریید شده میتوان بیان نمود که  02درصد آزمودنیها دختر و  02درصد آزمودنیها
پسر میباشد .همچنین طبي اطالعاتی که از سن آزمودنیها به دست آورده ایدم سدن
حجم نمونه دارای میانگین  99سدال ،واریدانس  17/9بدا چدولگی و کشدیدگی ،9/91
 49/99است( .جدول و نمودار شماره  .)4همچنین با توجده بده یافتدههدای تحقیدي 77
درصد آزمودنیها مجرد و  99درصد آزمودنیها مترهل هستند که بیشتر آمار مربدوط
به گاینه مجردها است.
جدول  -1شاخص مرکزی سن پاسخگویان مورد مطالعه
میانه

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

99/29

99

6/21

17/9

9/91

49/99
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نمودار  -1شاخص مرکزی سن دانشجویان مورد مطالعه

تعداد سالهای حضور پاسخگویان در دانشگاه:
طبي دادههای به دست آمده از تعداد سالهایی که آزمودنیها در دانشگاه بده سدر
می برند ،افراد دارای میانگین  ،9واریانس  4/49بدا چدولگی و کشدیدگی 2/26 ،2/21
میباشد( .جدول و نمودار شماره .)9
جدول  -2شاخص مرکزی تعداد سالهای ورود به دانشگاه پاسخگویان
میانه

میانگین

انحراف معیار

واریانس

9/27

9

4/26

4/49

چولگی کشیدگی
2/21

2/26
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نمودار  -2شاخص مرکزی تعداد سالهای ورود به دانشگاه
رتبه بندی شاخصهای رضایت مشتری در بین پاسخگویان:
بر ا سا

تحلیل کمی متغیرهای مدورد بررسدی در بدین دانشدجویان مدورد مدالعده بدر اسدا

آزمون فریدمن متغیدر فردگرایدی دارای بیشدترین امتیداز و انسدان گرایدی دارای کمتدرین امتیداز
بودهاند (جدول شماره .)9
جدول  -3رتبه بندی متغیرهای مستقل براساس آزمون تحلیل واریانس فریدمن
رتبه
استد ل گرایی

9/90

افسون زدایی

1/79

انسان گرایی

0/27

پیشرفت گرایی

9/26

فردگرایی

4/92

برابری طلبی

9/02

مربع کای سدا معناداری

191/1

2/22

بنابراین در نتایج آزمون فریدمن از آن جایی که سدا معناداری آن کمتر از 2/20
شده است ،رتبهها بین اشیای تفاوت معنادار روشنی دارد.
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تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
در راستای تحلیل دادههای به دست آمده از پرسشنامهها هر کددام از فرضدیههدای
تحقیي مورد سنجش و ارزیابی کمی قرار گرفت.
فرضیه شماره یک :تحصیالت در دانشگاه میداان گدرایش بده اسدتد ل گرایدی
دانشجویان را افاایش میدهد.
بددا توجدده بدده اطالعددات مندددر در جدددول شددماره  F) 0 ،21( = 0/64 ،1در سدددا
معناداری  2/20با اطمینان  20درصد فرضیه تریید مدی شدود و رابدده معندی داری بدین
تحصیالت در دانشگاه و میاان گرایش به استد ل گرایی بین دانشجویان وجود دارد.
جدول  -4واریانس یکطرفه برای تعیین رابطه بین تحصیالت در دانشگاه و میزان
گرایش به استدالل گرایی
مجمو
مجذورات

درجات آزادی

میانگین
مجذورات

بین گروهی

977/72

0

07/76

درون گروهی

267/42

21

42/97

جمع

4906

22

F

0/64

سدا
معناداری
2/22

فرضیه شمماره دو :تحصدیالت در دانشدگاه میداان گدرایش بده افسدون زدایدی
دانشجویان را افاایش میدهد.
با توجه به اطالعات به دست آمده از سنجش یافتههای تحقیدي  F) 0 ،21( = 2/60در
سدا معناداری  2/20با اطمینان  20درصد است و میتوان نوشت که رابده معنداداری
بین تحصیالت در دانشگاه و میاان گرایش به افسدون زدایدی بدین دانشدجویان وجدود
ندارد .بنابراین فرضیه تریید نمیشود( .جدول شماره .)0
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جدول  -5واریانس یکطرفه برای تعیین رابطه بین تحصیالت در دانشگاه و میزان
گرایش به افسون زدایی
مجمو

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

61/46

0

49/79

درون گروهی

4794/97

21

42/17

جمع

4720/11

22

F

2/60

سدا
معناداری
2/61

فرضیه شماره سه :تحصیالت در دانشگاه میاان گرایش به انسان گرایی در بدین
دانشجویان را افاایش میدهد.
بددا توجدده بدده اطالعددات مندددر در جدددول شددماره  F) 0 ،21( = 2/17 ،6در سدددا
معناداری  2/20با اطمینان  20درصد فرضیه تریید نمدیشدود و رابدده معندی داری بدین
تحصیالت در دانشگاه و میاان گرایش به انسان گرایی وجود ندارد.
جدول  -6واریانس یکطرفه برای تعیین رابطه بین تحصیالت در دانشگاه و میزان
گرایش به انسان گرایی
مجمو

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

29/97

0

47/60

درون گروهی

4204/76

21

92/76

جمع

9210/21

22

F

2/72

سدا معناداری

2/17

فرضیه شمماره چهمار :تحصدیالت در دانشدگاه میداان گدرایش بده فردگرایدی
دانشجویان را افاایش میدهد.
با توجه به یافتهها ی کمی و به دسدت آمدده از پاسدخگویان  F) 0 ،21( = 9/99در
سدا معناداری  2/20با اطمینان  20درصد بوده است .از این رو مشاهده میشدود کده
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رابده معنی داری بین تحصیالت در دانشگاه و میداان گدرایش بده فردگرایدی در بدین
دانشجویان مورد مدالعه وجود دارد .پس فرضیه تریید میشود( .جدول شماره .)7
جدول  -7واریانس یکطرفه برای تعیین رابطه بین تحصیالت در دانشگاه و میزان
گرایش به فردگرایی
مجمو

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

401/29

0

92/7

درون گروهی

4917/46

21

49/97

جمع

4129/42

22

F

9/99

سدا
معناداری
2/21

فرضیه شماره پمن ::تحصدیالت در دانشدگاه میداان گدرایش بده برابدری طلبدی
دانشجویان را افاایش میدهد.
با توجه بده اطالعدات منددر در جددول شدماره  ،7کده  F) 0 ،21( = 2/60در سددا
معناداری  2/20با اطمینان  20درصد فرضیه تریید میشود و میتوان گفدت کده رابدده
معنی داری بین افاایش تحصیالت در دانشگاه و میاان گرایش به برابری طلبی در بین
دانشجویان وجود دارد.
جدول  -8واریانس یکطرفه برای تعیین رابطه بین تحصیالت در دانشگاه و میزان
گرایش به برابری طلبی
مجمو

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

991/10

0

16/72

درون گروهی

4799/09

21

47/99

جمع

22

F

9/00

سدا
معناداری
2/29
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فرضیه شماره شش :تحصیالت در دانشگاه میاان گدرایش بده پیشدرفت گرایدی
دانشجویان را افاایش میدهد.
با توجه به یافتههای کمی تحقیي که  F) 0 ،21( = 9/20در سددا معنداداری  2/20بدا
اطمینان  20درصد می توان نوشت که رابده معنی داری بین تحصیالت در دانشدگاه و
میاان گرایش به پیشرفت گرایی در بدین دانشدجویان وجدود دارد .پدس فرضدیه ترییدد
میشود.
جدول  -9واریانس یکطرفه برای تعیین رابطه بین تحصیالت در دانشگاه و میزان
گرایش به پیشرفت گرایی
مجمو

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

404/90

0

92/97

درون گروهی

294/00

21

2/24

جمع

4279/24

22

F

9/20

سدا
معناداری
2/24

نتیجهگیری
از آن جا که توسعه و گسترش ارزشهای مددرن یيدی از مؤلفدههدای اساسدی در
توسعه همه جانبه محسوب میشود ،لذا نقش دانشگاه در گسترش ارزشها از اهمیدت
بدده سدداایی برخددوردار اسددت .از سددوی دیگددر شددناخت نقشددی کدده دانشددگاه بددر روی
دانشجویان و فارغ التحصیالن می گذارد از پیش شرطهدای اساسدی در توسدعه مندابع
انسانی محسدوب مدی گدردد .همدواره نسدبت بده نقشدی کده دانشدگاه در جامعده دارد
حساسیتهای خاصی وجود داشته است و نگاههای متفاوتی به لحا نظری و ارزشدی
نسبت به آن ابراز شده است .که از عامل حفض وضع موجود تا نقش تحدول آفدرین و
نابودگر فرهنگ سنتی تا تقویت کننده فرهنگ عمومی را شامل می شود .اما علیدرغم
توجهها و حساسیت های فراوانی که نسبت به دانشگاه وجود دارد ،تحقیقدات چنددانی
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در این زمینه انجام نشده است .این اثر قصدد داشدت تدا یيدی از چدالش برانگیاتدرین
اثرات دانشگاه یعنی تاثیر آن بر ارزشهای مدرن را مدالعه کند .به خصوص آن دسته
از ارزشها یی که با فرهنگ علمی دانشدگاه سدازگارترند مانندد اسدتد ل گرایدی .امدا
نيته قابل توجه این است کده دانشدگاه در محدیطهدای متفداوت اجتمداعی مدی تواندد
اثرات گوناگونی بر ارزشهای مدرن داشته باشد.
در این پژوهش اثر دانشگاه بر گسترش ارزشهای مدرن در بین دانشجویان مورد
بررسی قرار گرفت .در تجایه و تحلیل آماری که صدورت گرفتده اسدت فرضدیه اول،
چهارم ،پنجم و ششم تحقیي که در خصوص ترثیر تحصدیالت در دانشدگاه بدر میداان
گددرایش بدده اسددتد ل گرایددی ،فردگرایددی ،برابددری طلبددی و پیشددرفت گرایددی در بددین
دانشجویان است ،با احتمال  20درصد اطمیندان و سددا معنداداری  2/20مدورد ترییدد
قرار گرفت .فرضیه دوم و سوم تحقیي ،در خصوص ترثیر تحصدیالت در دانشدگاه بدر
میاان گرایش به افسون زدایی و انسان گرایی در بین دانشجویان می باشد ،با واریانس
 F) 0 ،21( = 2/60در سدا معناداری  2/20تایید نگردید.
بر اسا

نتایج به دست آمده ،عدم تریید افسونزدایی و انسان گرایی بده ایدن معندا

است که قبل از ورود به دانشگاه این ارزشها چندان جایگاهی ندارندد و گدرایش بده
آنها کم اسدت .در مقابدل ارزش هدای پیشدرفت گرایدی ،فردگرایدی ،برابدری طلبدی و
پیشرفت گرایی بسیار با است که این نشان دهنده آن است که این ارزشهدا توسدط
عوامل دیگری خار از دانشگاه به میاان زیادی جامعه پذیر شدهاندد .همچندین نتدایج
حاکی از آن است که حضور در دانشگاه در گرایش دانشجویان به بعضدی از ارزش-
های مدرن ترثیر دارد و در مورد بعضی دیگر این ترثیر را ندارد که البته نو دانشگاه،
ویژگیها ی فرهنگی ،جامعه پذیری و دیگر شرایط خاص جامعه میتواند ایدن رابدده
را تحت ترثیر قرار دهد .لذا در ترثیراتی که دانشگاه میتواندد بدر فرهندگ و ارزشهدا
داشته باشد ،باید به زمینه اجتماعی و زمانی ميان مورد مدالعه توجه داشت.
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صدددیي اورعددی ،غالمرضددا .)4977( .دانشددگاه و ارزشهددای اجتمدداعی ،در
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عالقه بند ،علی .)4971( .جامعه شناسدی آمدوزش و پدرورش ،نشدر حیددری،

تهران.
 -92قرائی ،مقدم ،امان اله .)4979( .جامعه شناسی آموزش و پرورش ،انتشارات فروردین،
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