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چکیده
سبك زندگي پديدهاي است كه باورها ،ارزشها ،دانشها و صالحيتهاي فردي را در موقعيتهاي

يـفردي متبلور ميكند .سبك زندگي ،بخش حقيقي تمدنهاي بشري را ميسازد و البته به
اجتماع 
شكل ساده و خطي حادث نميشود .تبلور درونيات آدميان ،يعني سبك زندگي ،به طور جدي متأثر
ِ
موقعيت عمل آنان است و زمان و مكان آن گونه كه در ادراك شخص ساخته ميشود ،بستر
از
عمل او را شكل ميدهد .با آنكه بنياد اصلي سازنده سبك زندگي شخص ديندار ،دين است ،اما

تحقق آن براي اشخاص فعال در سازمانها ،متأثر از واقعيت جاري حيات سازماني است؛ كه در
قالب قوانين و مقررات عمل ميكند و به انواعي از سبك زندگي منجر ميشود .سه شكل مواجهه

بين باورها و ارزشها ديني با واقعيتهاي سازماني قابل تصور است :انطباق كامل؛ انطباق نسبي و
عدم انطباق .در هر يك از اشكال مذكور ،گونهاي از سبك زندگي در موقعيتهاي دانشگاهي جلوه

مينمايد ،كه سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي ناميده ميشود .آنچه توجه بهاين گونهها را واجد

اهميت ميكند ،بازتاب آن در تأثيرگذاري تربيتي فعاليتهاي آموزشياين گروه است .آموزشگر،

فقط يك شخص داراي سبك زندگي نيست؛ بلكه بيش از آن« ،آموزنده سبك زندگي» است كه به

شيوه غيرمستقيم و پنهان عمل ميكند .اگر تحقق «تمدن نوين اسالمي» مورد نظر است و «بخش
حقيقي» آن را متن زندگي مردم تشكيل ميدهد و اگر متن زندگي مردم به شكل آشكار و پنهان
متأثر از رفتارهاي تحصيلكردگان جامعه است ،پس تبيين چگونگي عمل آموزشگران دانشگاهي
در شرايط كنوني به عنوان الگوهاي مستقيم و غيرمستقيم جوانان حائز اهميت است.2

واژگان كليدي :سبك زندگي ،سبك زندگي آموزشگر دانشگاهي ،دانشگاه ،فرهنگ دانشگاهي،
دانشگاهيبودن.

 .1عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

n_mosapour@yahoo.com

 .2اين مقاله بر اساس تجاربي تهيه شده كه حاصل دوره زماني مرداد  1384تا مرداد ماه  1392است.

طرح مسئله
 .1مفهوم دانشگاه
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بحث مفهومشناسانه دربارهی دانشگاه داراي اغواگريهاي خاصي است و برخي متفكران به آن
پرداختهاند (يمني )1388 ،اما دراينجا بهاينكه در لغتنامه دهخدا دانشگاه به معناي محل دانش
و علم و معادل با يونيورستي تعريف شده ،اكتفا ميشود .هر تصوير و يا توصيف كاركردي و
مأموريتي كه از مفهوم دانشگاه ارائه شود ،دو تلقي مفهومي غالب در آن وجود دارد و از دو منظر
ميتوان به آن نگريست :مفهوم اول ،مفهوم نهادي دانشگاه است .بر اساساين مفهوم ،دانشگاه
نهادي است كه ارتباط بين نهادهاي اجتماعي فعال در عرصهی دانش را ميسر ميسازد و از همه
مهمتر گفتگوي ميان عناصر و متغيرهاي گفتمان دانش ،يعني معرفتهاي علمي و معرفتهاي
فرهنگي،را برقرار ميكند( .ابراهیمآبادی )1390 ،تبيين دانشگاه ازاين منظر با ورود به عرصه
نظريههاي ارتباطات ،نظريههاي تربيتي ،نظريههاي انسانشناختي و نظريههاي روانشناسي
ممكن است .مفهوم دوم ،مفهوم سازماني دانشگاه است که بر اساس آن ،مفهوم دانشگاه به
ساختارها ،سازمانها و مؤسساتي مربوط ميشود كه در آنها آموزشعالي و پژوهشعلمي
انجام ميگيرد .دراين معنا لفظ دانشگاه به لحاظ سازماني بر يك سازمان علمي و يا مؤسسه
آموزش عالي داللت دارد كه از چند دانشكده و چندين گروه آموزشي يا پژوهشي تشكيل
شده است.اين سازمانها يا مؤسسات آموزش عالي با نامهاي مختلف مثل دانشگاه،كالج و يا
مراكز آموزش عالي به صدور طيف گستردهاي از گواهينامهها،مدارك و مدارج تحصيلي عالي
در سطوح مختلف كارداني،كارشناسي،کارشناسی ارشد و دكتري ميپردازند .تبيين دانشگاه
ازاين منظر با استفاده از نظريههاي مديريت و نظريههاي سازمان ممكن ميگردد .بررسي سوابق
و كاركردهاي دانشگاه در هر دو منظر مذكور ،آشكار ميسازد كه دانشگاه در حيات جوامع
متعددي از جملهايران داراي سوابق طوالني و كاركردهاي متفاوت بوده است.
 .2کارکردهای دانشگاه

گرچه سخن از تاريخ تحوالت و كاركردهاي دانشگاه موضوعي مهييج و مؤثر است ،اما دراينجا
فقط به كاركردهاي امروزين دانشگاه اشاره ميشود.
شريعتمداري ( )1386در بحث از دانشگاه ،کارکردهای آن را تحت هفت عنوان معرفي
كرده است :حفظ سنتهاي علمي و آكادميك؛ تربيت متخصصان درزمينههاي تخصصي و
حرفهاي؛ تربيت عمومي؛ توسعه ميراث فرهنگي؛ تاسيس مراكز تحقیق؛ حل مسائل جامعه؛ و
تربيت معلم .شورت )2002( 1نیز در تفكر پيرامون موضوع كاركردهاي دانشگاه به دستهبندی

1. Edmond Short

مشابهی دست يافته است.ايشان از چهار کارکرد عمده دانشگاه ياد ميكند كه عبارتند از :تربيت
عمومی 1افراد؛ تربیت متخصصان 2در رشتههای تخصصی و حرفهای؛ تربیت پژوهشگران 3در
قلمروهای مختلف عملی و نظری؛ و تربیت آموزشگران.4
اگر به آنچه شريعتمداري از آن ياد كرده ،نگاهي عميقتر شود آشكار ميگردد كه شمار آنها
نيز همان است كه شورت بيان داشته است« .توسعه ميراث فرهنگي» در واقع جزيي از «تربيت
عمومي» است و «حفظ سنتهاي علمي و آكادميك» نيز با آنچه تحت نام «تاسيس مراكز
تحقیق» و «حل مسائل جامعه» مطرح شده ،متمايز نيست كه عنوانهاي متعدد به آن اختصاص
يابد .بر ايناساس ،شريعتمداري نيز همانند شورت همان چهار موضوع را مورد نظر داشته
است .اما در تحليلي بنياديتر ميتوان همه انواع تربيت مورد نظر شورت را نيز تحت دو عنوان
معرفي كرد .تربيت متخصص ،تربيت پژوهشگر و تربيت آموزشگر در واقع وجوه تخصصي
تربيت محسوب ميشوند و در مقابل تربيت عمومي قرار ميگيرند.اين وجوه تخصصي نيز
نميتوانند تربيت به معناي اصيل آن قلمداد شود بلكه آنها انواعي از آموزش هستند .پس
ميتوان گفت كه كاركردهاي اساسي دانشگاه عبارت است از:
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جدول  :1طبقهبندي كاركردهاي دانشگاه
نظرات شريعتمداري
حفظ سنتهاي علمي و آكادميك
تاسيس مراكز تحقیق
حل مسائل جامعه

صورتبندي ديگر

نظرات شورت
تربیت پژوهشگران در قلمروهای
مختلف عملی و نظری

تربيت متخصصان درزمينههاي تخصصي
و حرفهاي

تربیت متخصصان در رشتههای
تخصصی و حرفهای

تربيت معلم

تربیت آموزشگران

تربيت عمومي
توسعه ميراث فرهنگي

تربيت عمومی افراد

آموزش تخصصي

تربيت عمومي
1. General Education
2. Education of Specialists
3. Education of Researchers
4. Education of Educators

استفاده از دو واژه «تربيت» و «آموزش» براي تنوع و تفنن نيست.اين دو واژه از دو نوع

فعاليت با ماهيتهاي متفاوت خبر ميدهند و دراينجا نظر به همان تفاوت است .عمدهترين
تفاوت اين دو براي پيگيرياين بحث ،موضوع «عامليت» است .در هر دوياين فعاليتها،

دو عملكننده مطرح است؛ كه از آنها به تربيتكننده يا ياددهنده و تربيتشونده يا يادگيرنده
ياد ميشود (ذوكاو .)2012 ،در تربيت ،تربيتشونده يا يادگيرنده ولي در آموزش تربيتكننده

يا ياددهنده داراي نقش فعال است .يعني در تربيت ،برنامهريزي براي خود و در آموزش،

برنامهريزي براي ديگري داراي نقش اصلی است و تأثير آن ك موبيش مقدور است .آموزش را
ميتوان با ايجاد شرايطي در محيط به پيش برد و البته بر مخاطب آثاری بر جای گذاشت .مث ً
ال
ميتوان فرد را با موقعيتي يا موضوعي يا پديدهاي مواجه ساخت و اثر آن پدیده را بر او بر جاي
گذاشت .مث ً
ال مواجه شدن فرد با يك شهر زلزلهزده بر او آثاري را ميگذارد.اين آموزش است.

اما تربيت با شدن فرد در ارتباط است .يعني گونهاي از بودن كه شخص به آن متصف ميشود و
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ميتوان رفتارهاي او را بدانها منتسب كرد .اين گونه بودن ،داراي بنياد «انتخابي» است و ريشه
در گوهره اختيار (آزادي) آدمي دارد.اينگونه بودن در فرايندي پيچيده اما در اختيار شخص،

شكل مييابد .همين در اختيار بودن است كه فرد را نسبت بدان ،مسئول ميسازد .این اختیار،
گوهر نهایی «انسانیت» است .با حذف آن ،انسانیت محذوف است؛ و آدمیان به داشتن همین

ویژگی است که خود را متمایز میسازند .البته آدمیان دارای خصیصه درک محیط و تأثر از

آن هم هستند .این تأثرات گرچه واقعیت دارند ،اما وجه انسانی او را شکل نمیدهند .همین

بنیادهاست که منجر به تمایز جدی بین تربیت و آموزش است؛ هرچند که این دو فعالیت در
ارتباط با هم عمل ميكنند .به تبع چنین تفسیری از انسان بودن آدمی است که در تربيت ،تدارك

و فراهمآوري محيط مطرح است اما دريافت و پردازش از سوي شخص مورد عنایت است اما
در آموزش ،اثركردن محيط مطرح است و بازتاب دادن شخص حاصل همان اثر كردن است.

تأكيد ميشود كه فعاليت فرد در فرايندهاي آموزش سبب تسهيل يادگيري ،يادداري و يادآوري

است و افزايش احتمال كاربست را در پي دارد اما در صورت نبود آن هم ميتوان ميزاني از
توفيق به اثرگذاري را شاهد بود؛ ولي اصوالً تربيت چنين كششي را ندارد.

هم تربيت و هم آموزش ميتواند داراي وجه تخصصي و داراي وجه عمومي باشد .منظور

از عمومي يا تخصصي بودن آن است كه فعاليتهاي آن كليت يك موضوع يا تماميت يك

گروه را پوشش دهد يا بخشها و تعدادي را .تربيت عمومي دراينجا به معناي آن است كه

تمامي جمعيت تحت پوشش (مث ً
ال دانشگاهديدگان) را در تمامي مؤلفههاي اصلي پوشش

دهد .اما آموزش تخصصي به معناي آن است كه گروههايي از جمعيت را در مؤلفههايي تحت

پوشش قرار دهد .پس ،ميتوان چنين متصور شد كه آموزش و تربيت دانشگاهي ميتواند

عمومي يا تخصصي باشد (جدول .)2

جدول  :2عموميـتخصصي بودن آموزش و تربيت دانشگاهي
عموميـتخصصي بودن
جمعيت تحت پوشش

مؤلفههاي موضوعي تحت پوشش
همه

برخي /تعدادي

همه

عمومي

تخصصي

برخي /تعدادي

تخصصي

تخصصي

تربيت عمومي به معناي آن است كه فرد داراي تجربه دانشگاه ،صاحب آداب ،افكار و اعمالي
ميشود كه او را از غير دانشگاهي متمايز ميسازد .آموزش تخصصي هم بدان معناست كه هر
گروه از دانشآموختگان دانشگاه از دانشهاي نظري و عملياي در موضوعاتي برخوردارند كه
داراي چنين وجه تمايزي بين آنان و سايرين است؛ فارغ ازاينكه دانشگاه را تجربه كرده باشند
يا نكرده باشند .وجه اول را ميتوان «دانشگاهي شدن» ناميد و وجه دوم را ميتوان «حرفهاي
شدن» نامگذاري كرد .دانشگاهي شدن شامل كسب خصايصي است كه با اعتقادات ،ارزشها
و رفتارهاي ويژه معنا مييابد .كاركرد تربيتي دانشگاه با ارائه فرهنگ دانشگاهي همراه ميشود
ولي كاركرد آموزشي آن با عرضه شايستگيهاي حرفهاي ظهور مييابد .پس ،دانشگاه داراي
كاركرد فرهنگپراكني (پروری) و متخصصسازي است .اين تعبير بدان معناست كه يك
بخش از كاركردهاي دانشگاه از نوع داراي قابليت اثرگذاري گسترده بيروني است و بخش
ديگر از نوع زمينهسازي براي تحرك و عمل دروني فرد به هنگام حضور و تجربه دانشگاه
است .آموزش تخصصي را ميتوان به اجرا گذاشت و از طريق نظارت و ارزشيابي آن ،به
دستاوردهاي دلخواه ـ دستكم تا حد زيادي ـ دست يافت .اما تربيت عمومي دانشگاهي از
طريق مجاورت يافتن طوالني و در مواجههاي نه چندان استداللي اما اختياري آثاري بر جاي
ميگذارد .كاركرد آموزش تخصصي دانشگاه داراي كشش الزم براي برنامهريزي بيروني است
و از طريق آن قابل پيگيري و حتي كسب توفيق است .آموزش ،ك موبيش ،قاعدهپذير است؛ با
فنون عمومي سازگاري دارد؛ امري جمعي است و قابليت شكليابي دارد .اما كاركرد تربيت
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عمومي دانشگاه داراي منطق برنامهريزي دروني است .تربيت ،بيش از هر چيز ،ارادي است؛
بر بنيادهاي ذوقي و ادراكات ويژه عمل ميكند؛ امري شخصي است و در درون تربيتشونده
اتفاق ميافتد .بنابر اين ،ضمن آنكه ميتوان آموزش را بهانجام رساند اما براي تربيت فقط
ميتوان بهايجاد «فضاي تربيتي» اقدام كرد .با آنكه آموزش داراي قابليت پيگيري مستقيم است
اما اقتضاي پيگيري اهداف تربيت ،استفاده از شيوه نامحسوس و غيرمستقيم است.

در چنين تفسيري از عمل تربيتي دانشگاه ،يعني فرهنگپراكني ،نقش الگويي آموزشگران

به طور كلي ـ نه در بعد دانشي و تخصصي ـ حائز اهميت است .همین نقش الگویی
آموزشگران دانشگاهی است که عمل آنان را «پیامبرگونه» میسازد و شغل آنان را به انبیاء
متشبه میگرداند.اين نقش الگويي يك امر كلي است كه با عمل عاشقانه مبتني بر باور تبلور
مييابد .نقش الگويي را تربيتيافتگان ميتوانندايفا كنند و تربيتيافتگي موضوعي است كه با

ارادهی آزاد فرد مشتاق به شدن ،پيوند دارد .تربيت را نميتوان از بیرون اعمال كرد بلكه فقط
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شخص ميتواند آنرا به خواست دروني (اشتياق) دنبال كند .تربيت ،نوعي خودسازي آگاهانه

براي ساخت گونهاي از بودن است .آنچه امكان الگو بودن را براي آموزشگران دانشگاهي

فراهم ميكند ،اراده آنان به تربيت و آزادي آنان در تحقق آن است .همين دو وجه تربيت است

كه آن را از آموزش متمايز و سازماني شدن آن را مخاطرهآميز ميسازد (پاينار .)2008 ،آزادي

دانشگاهي به همين معنا قابل توجيه است و به همين دليل در مقابل محدوديت دستگاهي قرار
ميگيرد .اگر محدوديتهاي دستگاهي با «سازمان» و در مقابل آزاديهاي دستگاهي با «نهاد»

برابر قرار گيرند ،آنگاه ميتوان يكي از وجوه متمايزكنندهاين دو را موضوع آزاديـمحدوديت
شمرد .ازاين حيث ميتوان گفت كه دانشگاه ،سازماني است نهادي يا نهادي است سازماني.اين

تعبير از دانشگاه آن را در مقابل ارتش 1قرار ميدهد كه يك سازمان داراي محدوديت حداكثري
است .در ارتش ،بنياد همه چيز بر «تبعيت» است و براي همه چيز« ،قواعد» مدونشده موجود

است .در حاليكه در دانشگاه بنياد امور بر «خالقيت» است و چارچوبهايي براي عمل مطرح

است كه راهنماي اجرايي عامل فعال هستند؛ نه دستورالعمل اجرايي عمله تابع.اين همان است

كه آزادي دانشگاهي ناميده ميشود و بر کموکیف آن «فرهنگ دانشگاهي» حاكم است.اين
فرهنگ داراي ارزشهايي است كه در خدمت آرمانهاي علمي قرار دارند و حدود آزادي

دانشگاهي را تعيين ميكنند .همين تعلق بنيادين به علم است كه برای دانشگاهیان تعيين حد
 .1ارتش درايران تحت نام «نظام» تولد يافت؛ تا نام آن نشانگر منطق دروني سازمان آن باشد.

ميكند (قانعيراد )1379 ،و معيار الزم براي ارزيابي را فراهم ميكند .اما ،چنين سازماني براي
عمل اعضای خود ،دستورالعملهای خشک و غیرمنعطف تولید نمیکند .عمل اعضای چنین
سازمانی ،مالک و معیار به محک زدن سایر امور است .آنان را رشدیافتگی درونیشان هدایت
میکند و مشروعیت میبخشد .كساني كه پرورشيافته فرهنگ دانشگاهي هستند ،ارزشهايي
را در خود دروني كردهاند كه آنان را هويت خاص ميبخشد (بارنت )2008 ،1و متمايز
ميسازد .بههميندليل ،خود آنان معیار هستند .این همان است که در پیامبران (به عنوان واقعیت
تاریخی) و در پیامبری (به عنوان حقیقت حیات) ظهور یافته و قرآن کریم به ارائه نمونههای
متعددي از آن اقدام نموده است.2

 .3وحدت معیار و آرمان دینی

پیامبرا ِن خداوند ،نه به واسطه شرایط بیرونی ،که بر بنیاد شرایط درونی خود به هدایت دست
یافتهاند .هدایتیافتگی نه یک دستاورد محدود به زمان و مکان است و نه یک دستاورد
اتمامیافته؛ آنچه از آن درک میشود «چشمه فیاض رحمت» است که فرد هدایتشده به
طور مستمر از آن بهرهمند است .هدایتیافتگی ،شروع ثمردهی زرعی است که به درختی
تناور بدل شده است و با ثمردهی خود به رشد خود نیز مشغول است .اینكه فرد در وضعیت
هدایتیافتگی واقع شود ،گونهای از بودن را متبلور ميكند؛ امااين گونه بودن هم به انتخاب
خود شخص تحقق مييابد و هم با تحمل مرارت سفر به دست ميآيد و البته نيازمند مراقبت
آگاهانه است .پیامبران خداوند از چنین نعمتی برخوردار بودهاند و الگوبودن آنان به واقع بدان
معناست که کسی با طی مسیر آنان ،به دستاوردهای آنان دست یابد .آنچه مطرح است« ،ممکن
بودن» این سفر برای ابناء بشر است ولی آنچه واقعیت است «مشکل بودن» این سفر برای
آدمیان معمولی است.
آرمان دینی برای آموزشگری دانشگاهی ،دستیابی به «رفتار پیامبرگونه» است .همین است
که بزرگان رهسپرده این راه گفتهاند :معلمی شغل انبیاء است (امام خميني .)355 :1364 ،این
انبيايي بودن شغل نه از آن جهت است که هر کس در پست سازمانی معلمي قرار گرفت،
پیامبر شده است؛ بلکه بدان معناست که هر کس میخواهد به معلمی کردن بپردازد نیاز دارد
تا خود را پیامبرگونه سازد .این سخن بیش از آنکه يادآور یک افتخار باشد ،آشكاركننده یک

مسئولیت است.

 .2قصه پيامبران و پيامبري در سورههاي متعدد قرآن مطرح است.

1. Barnet
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پيامبري خود ،شاید نخستین گام حرکت برای بهرهگيري از منش آنان بههنگام اقدام به تربيت
باشد .تالشهاي تحقيقي در این موضوع بسیار و دستاوردهای حاصل نیز فراوان است .آنچه
برای بحث حاضر ،مقدور و مکفی است تمرکز بر سه ویژگی عمل پیامبرانه است :اول خلق
فرصتهای عمل براي ديگران؛ دوم بهانتظار نشستن و مداومت ورزیدن (بردباری و صبر) و
سوم تمرکز بر تغییریافتن دیگران.
خلق فرصتهای عمل براي ديگري بدان معناست که محیطهای زندگی واقعي برای آن
گونه زندگی حمایت الزم را ایجاد كند .این پیامبران بودند که از حداقلها برای دستیابی به
حداکثر مورد نظر خود بهره گرفتهاند .بهانتظار نشستن و مداومت ورزیدن بدان معناست که آنان
در مواجهه با نامالیمات ،بردباری پیشه کردهاند و با مقاومت و تحمل بر مصائب و نامالیمات
غلبه نمودهاند .آنان به انتظار رويآوردن ديگران به انتظار ماندهاند و خود فقط به ابالغ رسالت
اقدام كردهاند .تمرکز بر تغییر یافتن دیگران در مقابل تغییر دادن دیگران قرار میگیرد و حکایت
از آن دارد که آنان برای تربیت درونی نه تنها ارزش اساسی قائل بودهاند که اصوالً روشی برای
جایگزینی آن بهکار نگرفتهاند .تربیت برای آنان آمیخته با اراده شخصی بوده است و بین ایجاد
فضا برای انتخاب تا ایجاد فشار برای انجام ،تمایز جدی قائل شدهاند .در این سه ویژگی،
عاملیت انسانی در محور باورهای پیامبرانه قرار دارد؛ آنان هم خود به صورت عامل عمل
کردهاند و هم عامل بودن دیگران را حرمت نهادهاند .حال باید دید که آیا واقعیتهای جاری
حیات سازمانی آموزشگران با این گونه بودن آنان تناسبی دارد؟
فرهنگ و سبك زندگي

تبيين فرهنگ دانشگاهي و به تبع آن سبك زندگي دانشگاهي به ميزان تبيين فرهنگ ،دشوار
است .از فرهنگ تعاریف متعددی ارائه شده كه محدود به بازيهاي زباني نيست .در تعاريف
مطرح شده ،معاني متعددي مورد نظر است كه شناسايي فرهنگ با هر يك از آنها به دستاوردهاي
متفاوتي منجر ميشود .محور و مدار اصلي اتصالاين نوع مفهومپردازيهاي متنوع را« ،باورهاي
بنيادين ،ارزشهاي رابط و رفتارهاي آشكار در ارتباطات انساني» تشكيل ميدهد .در بحث از

فرهنگ ،تمركز بر هر يك ازاين مؤلفهها ديده ميشود .ادگار شاين  )2010(1فرهنگ را «الگويي
از مفروضات بنيادي» ميداند كه «در فرايند مواجهه با دشواريهاي نهفته در سازگاري بيروني

1. Edgar Henry Schein

و يكپارچگي دروني ،از سوي گروهي معين از اشخاص ساخته ،كشف شده يا پديد آمده
است» .چنين الگويي ،چنان پاسخگوي نيازهاست ،كه به درست بودن آنيقين حاصل ميشود
ِ
درست ادراك كردن ،انديشيدن و احساس كردن مورد استفاده قرار ميگيرد.
و به عنوان شيوه

شاين ( )2010در شرحاينكه «چگونه ميتوان به بررسي فرهنگ پرداخت» بيان ميكند :رفتار

فردي و گروهي اعضايي كه تحت تأثير يك فرهنگ خاص قرار دارند،در سه سطح متجلي

ميشود و قابل بررسي است؛ كه عبارتند از)1 :مصنوعات)،ارزشهاي مشترك و  )3فرضيات
پنهان .ميتواناين سه تجلي را با عناوين عرضهها ،ارزشها و اعتقادات معرفي كرد« .عرضهها»
به هر ارتباطي اشاره دارد كه تبلور بيروني مييابد و وجه رفتاري به خود ميگيرد؛ «ارزشها»

شامل هر نوع شاخصي است كه شخص با كمك آنها ميتواند عرضههاي خود در ارتباطات را

بهمحك زند و دربارهی آنها قضاوت كند« .اعتقادات» به بنيادهاي مورد قبولي اطالق ميگردند

كه در مواجهه جدي منطقي ،فرد براي دفاع از عرضهها و ارزشهاي خود در ارتباطات انساني

به آنها متوسل ميشود.اين سه ،داراي نسبت «برهمنهادگي» هستند؛ يعني سه سطح يك پديده
محسوب ميشوند كه اولي همواره آشكار است؛ دومي داراي بخشهاي آشكار و پنهان است

و سومي همواره پنهان است .اما نسبت ديگري هم آنها دارند و آن «درهمشدگي» است .يعني

اين سه بنياد برهم نهاده شده ،قطعاتي مجزا نيستند كه بتوان آنها را منفك كرد؛ بلكه مجموعهاي

درهمتنيده و جداييناپذيرند .جداسازي آنها فقط در سطح انتزاعي صورت ميگيرد و نميتوان

شاهد جداسازي عملي آنها بود .بههمينعلت ،شاين معتقد بود كه «فرضيات پنهان» يا به تعبير

ما اعتقادات« ،خميرمايه فرهنگ» است .بنابراين ،در نظر شاين ،فرهنگ با باورهاي فلسفي و
جهانبيني برابر نهاده شده است .دو مؤلفه ديگر ،يعني مصنوعات و ارزشهاي مشترك ،تابعي
از همين فرضيههاي پنهان هستند كه فرهنگ ناميده ميشود .اما،اين نوع نگاه را برخي ديگر

دنبال نكردهاند (طوسي1372 ،؛ فاضلي .)1387 ،تيلور )1871( 1فرهنگ را «مجموعه پيچيدهاي

است كه شامل معارف ،معتقدات ،هنرها ،صنايع ،تكنيكها ،اخالق ،قوانين ،سنن و باالخره تمام

عادات و رفتارها و ضوابطي است كه انسان به عنوان عضو يك جامعه آن را از جامعه خود

كسب ميكند و در قبال آن جامعه تعهداتي به عهده دارد».

آنچه در سطح عمومي از فرهنگ مطرح است و در ارتباطات روزمره مردم استفاده

ميشود ،در سطح عرضهها جاي ميگيرد؛ كه اغلب اغواگري شديدي دارد و موجب فريب
)1. Edward Burnett Taylor (1917-1832
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مطالعهكنندگان يا تدبيركنندگان ميشود .این سطحكه قابل مشاهده و ملموس است ،میتواند

شامل پديدههايي مثل سبك ازدواج ،نوع مسكن ،نوع لباس ،الگوى مصرف ،نوع خوراك ،نوع

آشپزى ،تفريحات ،مسئل ه خط ،مسئل ه زبان ،مسئل ه كسب و كار ،رفتار در محل كار ،رفتار در
دانشگاه ،رفتار در مدرسه ،رفتار در فعاليت سياسى ،رفتار در ورزش ،رفتار در رسان هاى كه

در اختيار است ،رفتار با پدر و مادر ،رفتار با همسر ،رفتار با فرزند ،رفتار با رئيس ،رفتار با
مرئوس ،رفتار با پليس ،رفتار با مأمور دولت ،سفرها ،نظافت و طهارت ،رفتار با دوست ،رفتار
با دشمن ،رفتار با بيگانه باشد .ارزشهاي مشترك اعضاءدر سطحي عميقتر قرار دارد که

شناخت آنها دشوارتر است اما پيوند آنها با عرضهها ،مستقيم و توسل بدانها براي ارزيابي و

دفاع از عرضهها ،زياد است .اعتقادات ،عميقترين سطح فرهنگ را تشكيل ميدهند و با آنكه

بنياد اساسي آن را فراهم ميكنند اما در اليههايي زيرين ،پنهان شدهاند .شايد همين پيچيدگي و
پنهاني است كه سبب ميشود فرهنگ مساوي عرضهها قلمداد شود.
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اتخاذ موضع استداللي در ميانه نظرات مطرح شده ،دشوار اما انتخاب موضع بحث يك

الزام است .بهنظر ميرسد نميتوان هيچيك ازاين سه پديده را در فهم فرهنگ ناديده گرفت.

آنچه فرهنگ را ميسازد اعتقاداتي است كه از طريق توليد ارزشها ،عرضههايي را در ارتباطات
انساني شكل ميدهند و يا عرضههايي است كه مبتني بر ارزشهاي حاصل از اعتقادات در

ارتباطات انساني ،تبلور مييابند .فرهنگ بدين معنا يعني «حيات ارزيابي شده» يا «حيات معقول»؛

اما «ارزيابيشدگي» يا «عقالنيت» را نميتوان وجه مطلوب مورد نظر تنها عالمان دانست ،بلكه

عقالنيت در سطح اجتماع بشري و گروه صاحب فرهنگ معنا ميشود .بههمينعلت است

كه ممكن است گاه گروهي بر گروه ديگر خرده گيرند كه فاقد عقالنيتاند .عقالنيت و
ارزيابيشدگي ،فرايندها و پديدههايي متعلق به انتزاع و عمل گروهها و افراد عاملهستند .هر

دوياين پديدهها در سطح شايستگي ادراكيـمهارتي عامالن خود ،تبلور مييابند.اين سطح

تبلور در وابستگي تمامعيار به فرهنگ قابل شناسايي است .يعني ،فرهنگ مجموعه درهمتنيده

اعتقادات ،ارزشها و عرضههاست كه در تعامل تنگاتنگ با زمانـمكان عمل ميكند و گونهاي
از بودن را براي صاحبان خود متبلور ميسازد و خود را با آنچه در موقعيت عمل رخ ميدهد،

بهطور مستمر ،سازگار ميسازد.

فرهنگ در تعلق با آدميان و تا جايي كه حضور آنان واجد وصف «اجتماع» است ،معني

مييابد .اما هر گاه جماعت به «فرد» تبديل شود ،فرهنگ نيز تغيير نام ميدهد و با همان ماهيتي

كه وصف شد ،تحت نام «سبك زندگي »1قرار ميگيرد .بهعبارتديگر ،پديدهاي در ارتباطات
انساني مطرح است كه بهصورت آميختهاي از اعتقادات ،ارزشها و عرضهها رخ مينماياند و

به تناسب شناسايي و تحليل آن ،هرگاه به گروههاي انساني منسوب شود ،فرهنگ و هرگاه به

افراد انساني منسوب شود ،سبك زندگي نام ميگيرد .همين نزديكي معنايي سبب شده است تا
در بكارگيري لفظ حامل معناي عمومياين پديده ،تمايزات فرهنگ و سبك زندگي به حداقل
كاهش يابد و از تعبيراتي مثل «سبك زندگيايرانيان »2يا «فرهنگ فردي »3استفاده شود.

سبك زندگي و فرهنگ دو پديدهی مجزا نيستند .سبك زندگي پديدهاي فردي است كه

برهمنهاد آن در جمعيتهاي انساني ،فرهنگ را ميسازد .يعني ،فرهنگ برآيند سبكهاي

زندگي است .فرهنگ ميتواند در سطوح مختلف مطرح باشد .در كليترين سطح فرهنگ،

پديدهاي فراگير مطرح است كه به يك اجتماع منتسب ميشود (سطح كالن)؛ آنچه از يك
اجتماع متبلور شده ،خود داراي اجزايي و هر جزء آن متلق به گروهي در درون آن اجتماع است

(سطح مياني) واين پديدههاي متعلق به گروهها از عمل افراد سازنده آن گروه حاصل آمدهاند
(سطح خرد) .سطح خرد فرهنگ همان است كه سبك زندگي نام گرفته است (نمودار .)1
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نمودار  :1نسبت فرهنگ ،خردهفرهنگ و سبك زندگي

فرهنگ و سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي

فرهنگ ،با مفهومي كه تشريح شد ،پذيراي قيود متعددي است .يكي از اشكال قيدزاي فرهنگ،

گروههاي جمعيتي تحت پوشش آن است .وقتي از فرهنگايراني يا فرهنگ آذري سخن به
ميان ميآيد ،همين وجه تمايزبخش مبناي تقسيم است.اين وجه ميتواند به گروههاي شغلي

1. Life Style

 .2براي نمونه« :معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی :)1387( .الگوهای سبک زندگی ایرانیان ،تهران :مركز تحقيقات
استراتژيك».
 .3براي نمونه« :دلو ،لويي :)1389( .فرهنگ فردي ،فرهنگ جمعي ،ترجمه عباس باقري ،تهران :فرزان روز».

نيز سرايت كند .سخن از فرهنگ بازاريان با چنين ارجاعي قابل دفاع است .فرهنگ دانشگاهيان

نيز بر همين قياس تعريف ميشود .دانشگاهيان يعني كساني كه در امور علم اشتغال دارند.
خوداين گروه نيز در درون داراي تقسيماتي است .در مياناينان ،آموزشگران كساني هستند

كه در وهلهی اول به تربيت و آموزش ميپردازند.اين گروه نيز به واسطه تفاوتهاي فرهنگي

خود ،از گروههاي ديگر متمايز ميشوند و پرسش ازاينكه فرهنگ دانشگاهي چيست را منطقي
ميسازند.
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فرهنگ دانشگاهی را فاضلی (« )1387الگوی معانی نهفته در صور نمادین ،از جمله کنشها،
گفتهها و تمامی مقولههای معناداری که افراد دانشگاهی به کمک آن با هم ارتباط برقرار میکنند
1
و در تجارب ،دریافتها و باورهای یکدیگر شریک میشوند» تعريف كرده است .بچر و ترولر
()2001فرهنگ دانشگاهي را در برگيرنده معاني،ارزشهاي مشترك و هنجارهايي ميدانند كه
از تاريخ علم و دانشگاه و داستانهاي اكتشافات و تجربههاي زيستشده دانشگاهي سرچشمه
ميگيرد و منشاء سبكي از زندگي ،حس هويت و اخالق و منش و كنش به عنوان «انسان
دانشگاهي »2است .در واقع ،فرهنگ دانشگاهي نظامی از باورها و ارزشهاي مشترك است كه
در محيط دانشگاه گسترش مييابد و رفتار دانشگاهيان را هدايت ميكند .فرهنگ دانشگاهي
مجموعهاي آميخته از اعتقادات ،ارزشها و عرضههاست كه ارتباطات انساني دانشگاهيان را در
موقعيتهايدانشگاهي و در جمعيت دانشگاهيان نشان ميدهد.اين فرهنگ وقتي در سطح
تك تك دانشگاهيان مطرح است ،سبك زندگي دانشگاهي را شكل ميدهد.
فرهنگ دانشگاهي يك موضوع چنداليه است .يعني يك امر واحد به نام فرهنگ دانشگاهي
كه در محيطهاي مختلف دانشگاهي بتوان به مشاهده آن پرداخت ،مطرح نيست؛ بلكه شواهدي
براي شناسايي وايجاد افتراق بين انواع آن (دراينجا افتراق دانشگاهي از غير دانشگاهيبودن)
ميتوان يافت و آن هم در كليترين و انتزاعيترين شكل .يعني ،فرهنگ دانشگاهي به گونههاي
تـعاملظهور
متعددي از رفتارها و ارزشها و نگرشها اطالق ميشود كه به تناسب موقعي 
مييابند .ازاين گونههاي متنوع به صورت انتزاعي ميتوان به وجوه يا ويژگيهايي نظري دست
يافت كه در تركيب مفهومي كلي ،نام «فرهنگ دانشگاهي» بر آنها سوار ميشود.
فرهنگ داراي وجهي آشكار و تدوينيافته نيست .پيامي گسترده در عرصه زمانـمكان

(موقعيت) است كه به تناسب موضوعات ،ظهور مييابد.اين ظهور در ادراك فرد عملكننده
1. Tony Becher & Paul R. Trowler
2. Academic Human

است؛ وگرنه ،فرهنگ امر جاريه حيات بشري است و در موقعيتهاي مختلف داراي

اختصاصات خود است .ظهور فرهنگ در تجربه شخص است نه از آن جهت كه در بيرون

جريان دارد بلكه از آن جهت كه از باور او سرچشمه ميگيرد و در عمل او تبلور مييابد.

فرهنگ را ميتوان آنگونه كه در رفتارها و گفتارها جاي ميگيرد و متبلور ميشود ،مشاهده

كرد .فرهنگ به مثابه ساختارهاي مادي حيات اجتماعي است و ميتواند امكاناتي براي يك

عمل فراهم آورد و يا ممانعتهايي بر سر راه يك عمل بنهد .فرهنگ براي انطباق با شرايط
متغير ،خودپرور و خوداحياگر است.

فرهنگ به واسطه كليت خصايصي كه دارد در مجراي ادراكي شخص وارد ميشود و در

جهاز هاضمه او هضم ميگردد و به تناسب نيازهاي او مورد استفاده قرار ميگيرد .در چنين
فرايندي ،فاعل دريافت ،فرد است و فرهنگ در محيط او جريان دارد .فرهنگ به واسطه بودنش

در فرد وارد نميشود؛ ضمن آنكه فرهنگ داراي چنين ارادهاي براي دخول هم نيست .فرهنگ،

بودن خود را به واسطه طبيعتش ،بهگونهاي نرم جلوهگر ميسازد .بودني لطيف و ماليم كه نه

تالشي و نه الزامي براي اثر كردن ندارد .نه تنها الزامي براي تأثير در آن نيست ،كه ماهيتي براي
متأثر شدن دارد .فرهنگ تا زماني كه جداي از يك فرد متصور ميشود ،با فرد داراي نسبت

تعاملي است .در ميان فرد و فرهنگ ،دادوستدي در جريان است .فرد با عمل خود ،فرهنگ را

و فرهنگ با واقعيت خود ،فرد را متأثر ميكند .از سوي ديگر ،وقتي كه فرد در درون فرهنگ

متصور ميشود ،آنگاه فرهنگ را بايد بودني متأثر از بودن فرد قلمداد كرد؛ زيرا فرهنگ ،تبلور
كلي بودنهاي جميعيت تحت يك فرهنگ است.اين نسبت ،در واقع نسبت فرهنگ و سبك
زندگي است.

تأمل براين موضوع مهم است كه در فهم فرهنگ ،بر اساس سنتهاي جاريشده قرن

بيستم ،مؤلفههايي محاسبه ميشود كه داراي قدرت هستند .قدرت مؤلفههاي سازنده فرهنگ
وابسته به «پوشش» آنهاست .آنچه غلبه اكثريت ناميده ميشود تعبير ديگر پوشش جمعيتي

است .چيزهايي از سبك زندگي در فهم و ترسيم فرهنگ بكار ميآيند كه داراي پوشش

غالب باشند .چنين بنيادي براي ترسيم فرهنگ ،كه داراي توجيهات دمكراتيك است ،سبب

ميشود نقش اقليت در فهم فرهنگ ناديده گرفته شود .فاضلي () دراين زمينه معتقد است كه

حتي نبوغ،نوآوري،پشتكار،شهامت و ديگر خصايص فردي نميتواند بر فراز فرهنگ علمي
و دانشگاهي هر جامعهاي قرار بگيرند .بههمين دليل است كه عليرغم استعدادهاي فراوان
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در همه جوامع،تنها برخي جوامع كه زمينه فرهنگي و فرهنگ دانشگاهي مناسب رشد علوم
جديد را داشتهاند توانستهاند به توسعه علمي دست يابند .در هر جامعه و يا گروهي ،يك

«جهتگيري غالب فرهنگي» وجود دارد و در جوار آن جهتگيريهاي فرهنگي ضعيفتر،به

فعاليت ميپردازند .ازاينرو در دانشگاه و آموزش عالي هر كشوري ممكن است سنتها و

جريانهاي محدود و حاشيهاي فراواني وجود داشته و هر كدام نيز در جاي خود تأثيرگذار
باشند اما در شناخت و صورتبندي فرهنگ دانشگاهي ناگزير بايد جريان و جهتگيري
فرهنگي غالبي كه عملكرد كلي و سرنوشت نظام به آن وابسته است را فرهنگ دانشگاهي
قلمداد كرد .پس ،فرهنگ دانشگاهي با افكار ،ارزشها و اعمال غاطبه دانشگاهيان سروكار دارد

واين موضوع منجر به آن ميشود كه بهطور عادي خالقيتها و اعتقادات قابل دفاع افراد يا
جمعيتهاي معدود با بيعنايتي كنار گذاشته شود.

در وضعيت برابر مؤلفههاي فرهنگي ،آنچه ميتواند آنها را صاحب پوشش كند ،قدرت دروني
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است؛ يعني استحكام نظري يا قابليت پاسخگويي به نيازها .اما اگر برخي از مؤلفههاي فرهنگي به
پشتيباني عواملي خارج از حدود فرهنگ بتوانند خود را حفظ نمايند ،آنگاه شاهد فروريختن فرايند

تحقق طبيعي فرهنگ هستيم.اين منشاء ،برابري را در تكوين فرهنگ برهم ميزند و مؤلفههايي را

بر آن حاكم ميسازد كه در فرايند طبيعي تكوين نيافتهاند .گرچه ميزان استحكام مؤلفههاي فرهنگ،
وابسته به نوع تكوين آنهاست ،اما در تكوين غيرطبيعي مؤلفههاي فرهنگ ،استمرار (مدت زمان)
و قدرت (فشار) حمايت عوامل پشتيبان داراي نقش تعيينكننده است.

فرايندهاي تكوين فرهنگ و سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي و پيامدهاي آن

فرايندهاي تكوين فرهنگ و سبك زندگي را ميتوان در دو نوع متمايز ساخت :اول فرهنگ

و سبك زندگي دانشگاهی متأثر از تعيينهاي نظام سازمانی و دوم فرهنگ و سبك زندگي

دانشگاهی متأثر از تشخيص نيازهاي حرفهاي .اولی ،كه آن را تكوين غيرطبيعي فرهنگ و سبك

زندگي دانشگاهي ميناميم ،با محیط بیرونی گره خورده و شخص به واسطه آنکه در محیط

است از آن متأثر است ولی دومی ،كه آن را تكوين طبيعي فرهنگ و سبك زندگي دانشگاهي

ميناميم ،با شخص و شخصیت حرفهاي او پيوند دارد و به واسطه آنکه شخص متعلق به آن

يـحرفهاي چنان تشخيص داده است ،استمرار مییابد .شايد در تحليلي عميقتر
حوزه دانش 
بتوان به نيازسازي و نيازيابي بهعنوان منشاءاين دو نوع تكوين ارجاع داد .در نيازسازي با منطق

تدبير بيروني و در نيازيابي با منطق تشخيص (ادراك) دروني سروكار است .البته ميتوان تمايز
جدي روشهاي مستقيم و غيرمستقيم تدبير بيروني را در نظر داشت ولي در همهحال منشاء
آن را نميتوان ناديده گرفت .يعني در اولي ابتدا عمل (عرضهها) شكل ميگيرد و اعتقادات
مربوط ،مؤخر از آن پديد ميآيد (دستكم تصور ميشود كه پديد ميآيد) ولي در دومي بر
اساس اعتقاداتي نوعي از عمل (عرضهها) تبلور مييابد.اين تمايز عمدهترين و عميقترين بنياد
تحليلي فرايندهاي تكوين فرهنگ و سبك زندگي است كه نوعي از آن را اعتقادات ديني،
مقبولتر ميشمارند .1بر اساس باورهاي اسالمي ،ارزش اعمال انسان عامل به بنيادهاي اعتقادي
او مربوط است .يعني باور داشتن مهمتر از تبعيت كردن عملي است.اين حكم ،يكي از اصول
خدشهناپذير اسالمي است .2اگراين حكم مبناي قضاوت قرار گيرد ،آنگاه همه فرصتهايي كه
به واسطه وضع قوانين سازمانيِ خوب از انسان عامل ستانده ميشود ،دور كردن او از متن دين
است .حالاين پرسش مطرح است كه آيا مقررات سازماني ،فعاليت آموزشگران دانشگاهي را
با چنين مخاطرهاي مواجه ميسازد؟
دو فرايند مذكورِ تكوينِ فرهنگ و سبك زندگي با دو پيامد متفاوت همراهاند :پيامد تكوين
طبيعي آن است كه شخص بهگونهاي وحدتيافته به عمل ميپردازد ولي در تكوين غيرطبيعي،
ِ
موقعيت عمل رخ ميدهد .علتاين پديده ،نوع وابستگي و منشاء
چندگانگي رفتاري به تناسب
عمل است .وقتي عامل عمل بيروني است ،با تغيير شرايط بيروني ،عمل نيز تبديل ميشود .وجه
سازمانی فرهنگ و سبك زندگي دانشگاهی ،محدود (بسته) به محیط است و شخص با خروج
از آن ،براي هر نوع عملي آمادگي خواهد داشت؛ چرا كه او براي تبعيت از محيط آمادگي
كسب كرده واين آمادگي او را براي تأثيرپذيري آماده ميسازد .این وجه فرهنگ دانشگاهی
طی سالهای گذشته به واسطه قانونیساختن و سازمانیکردن پدیدههای فرهنگ دانشگاهي،
يـقانوني كردن مؤلفههاي فرهنگ با هدفايجاد شرايط برای
در حال رشد است .گرچه سازمان 
مشابهت حداکثری اعضای جامعه دانشگاهي در شرايط دانشگاههاي انبوه دنبال ميشود ،اما
در بطن خود دوگانگي را ميپرورد .آميختن با فرهنگ دانشگاهي (دانشگاهيشدن) است كه
ميتواند سبك زندگي آموزشگران را با مؤلفههاي آن سازگار سازد .دراين شرايط است كه

ين َآ َمنُوا َه ْل أَ ُدل ُّ ُك ْم َع َلى
 .1تقدم باور بر عمل د ر آيات متعدد قرآن كريم مطرح است؛ از جمله سورهی صف :ياایها الَّ ِذ َ
ُنج ُ
ت ِ َجا َرة ٍ ت ِ
يكم ِّم ْن َع َذابٍ أَلِي ٍم ( )10تؤْ مِنُونَ بِاللهَّ ِ َو َر ُسول ِ ِه َوت َُجا ِهدُ ونَ فِي َسبِيلِ اللهَّ ِ ب ِ َأ ْم َوال ِ ُك ْم َوأَن ُف ِس ُك ْم َذل ِ ُك ْم خَ يْ ٌر لَّ ُك ْم
إِن ُكنتُ ْم تَ ْع َل ُمونَ (.)11
 .2در تبيين موضوع به اصل تربيتي «تأثير ظاهر بر باطن» توجه داشتهايم .اعتقاد براين است كه اصل مذكور بيش از آنكه
مجوزي براي «تدبير» يعني ساخت انسان باشد ،مبنايي براي «تبيين» يعني شناخت انسان است.
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«منعطف بودن ،اختياري بودن ،فرهنگي بودن ،اخالقي بودن و مشروع بودن» بر سبك زندگي

آموزشگران حاكم ميشود .در مقابل ،الزام به رعايت مقررات سازماني سبب ميشود تا فرد در
جستجوي فضايي براي فراغت از آن برآيد و سبكي از زندگي شكل ميگيرد كه ويژگيهاي
عمده آن «ثابت بودن ،الزامي بودن ،اداري بودن ،موفق بودن و محبوب بودن» است.

این پدیدههاي زندگي آموزشگران دانشگاهي گرچه ممکن است از نگاه یک رفتارشناس

فقط یک واقعیت (پديده) قابل بررسي باشد ،اما از منظر یک مربی ،واقعیتی مخاطرهانگيز و

مشكلآفرين محسوب ميشود .زيرا وجه آموزندگی فرهنگ و سبك زندگي دانشگاهی براي

مخاطب (مشاهدهگر) ،وجود استمرار منطقي آن است .باوجود این ،نکته اساسیتر آن است که

تفاوت رفتاری در موقعیتهای متفاوت ،آموزندگی و پيامد منفی نيز دارد يعني از سويي تشكيل

سرمايه اجتماعي را منع ميكند (قانعيراد )1385 ،و از سوي ديگر منجر به نوعی نسبیگرایی
و تلون غيرمنطقي میشود .واقع ًا کدام نوع از آموزندگی آموزشگران هدف تربیت اسالمي در
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محيطهاي دانشگاهی است؟

1

ممکن است در سطح آموزش بتوان مشکل را با بیان و شرح موضوع حل کرد ،اما در سطح
ِ
شخصيت الگو داراي ِ
نقش محوري
تربیت که بنیاد آن بر الگوگيري غيرمستقيم است ،2وحدت

است .دستاورد چنین گونهای از تربیت ،تلون رفتاری است؛ امری که با بنیادهای باورهای
اسالمی سازگار نیست .شرحاينكه سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي چگونه از دو منشاء

عمده تكوين خود متأثر ميشود با پيگيري و تشريح دوگانههاي ناشي از گونههاي تكوين
فرهنگ و سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي دنبال ميگردد.

 .1منعطف -ثابت بودن سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي

وقتي از منظر فرهنگ به سبك زندگي نظر ميشود ،سبك زندگي بهعنوان رفتار فردي آموزشگر

دانشگاهي ،يك واحد بسيط جلوه ميكند .اما ،سبك زندگي نميتواند بسيط باشد زيرا داراي
موضوعات متعدد است و در زمانهاي متوالي متبلور ميشود .تصور واحد از سبك زندگي،

تنها يك فرضيه است كه به فهم آن كمك ميكند .تنوع واقعي سبك زندگي به واسطه دو متغير
زما نـموضوع است كه خود آن نيز در بسترهاي متنوع محيطي تحقق مييابد .تعدد موضوعات،

 .1آيا مربي معتقد به باورهاي اسالمي ،ميتواند از چيزي سخن گويد كه خود به آن عمل نميكند؟ بنگريد به سورهی
ين َآ َمنُوا ل ِ َم تَ ُقولُونَ َما لاَ تَ ْف َع ُلونَ (َ )2كبُ َر َم ْقت ًا ِعندَ اللهَّ ِ أَن تَ ُقولُوا َما لاَ تَ ْف َع ُلونَ (.)3
صف :يَااي َها الَّ ِذ َ
 .2شايداين باور عمومي نيز نقش داشته باشد كه در ضربالمثل وارد شده است :شنيدن كي بود مانند ديدن!

تنوع بسترهاي عمل و تغيير زمان ،سبب ميشوند تا وحدت عمل (بر اساس آنچه در ظاهر

تبلور مييابد) در حيات فردي ناممكن يا بسيار دشوار گردد؛ مگر آنكه به بنيادهاي عميق آن
عنايت شود.اين بنيادهاي عميق ،همان بخش از سبك زندگي است كه اعتقادات ناميده شد.
اعتقادات در «فضاي واقعي» حيات فردي شكل ميگيرند اما فرايند شكلگيري آنها تابع مقررات

بيروني نيست .ارتباط متقابلي را ميتوان بين اعتقادات و محيط شناسايي كرد ،اما این ارتباط نه

تنها به معنای تبعیت نیست ،بلکه گاه به معنای تقابل تمامعیار است .فرهنگ و سبك زندگي

دانشگاهی در ساختارهای غیررسمی نظامهای رشتهای و بینرشتهای شکل میگیرد و به مثابه

درختی است که با سرعتی اندک به رشدي عميق میپردازد و داراي دستاوردي مستحکم است.

به تعبير توني بچر )1994( 1فرهنگ دانشگاهي قلمروها و مرزهاي اجتماع علمي را مانند

يك قبيله مشخص ميسازد .وي از آن جهت استعاره قبيله را به كار ميبرد كه در اجتماعات

دانشگاهي نيز مانند يك قبيله ،ميتوان الگوهاي فرهنگي،زبان ،قلمرو ،سرحدات ،باورها و

ارزشهاي متمايز از ديگري را شناسايي كرد .همانطور كه افراد عضو یک قبيله داراي هويت
قبيلگي خاص هستند،اعضاي اجتماعات علمي نيز داراي هويت قابل شناسايي ويژهاي میباشند.

در واقع ،هويت دانشگاهي اشاره به فرهنگ متمايزي دارد كه داراي تاريخ منحصر به خود و
چهارچوب اخالقي و مفهومي خاصی است كه آن را در درون نهادها و يا اجتماعات معين و

تعريف شدهاي قرار ميدهد .همانگونه كه گروههاي سازنده يك قبيله داراي رفتارهاي متفاوت
هستند و حتي خود قبيله هم با بروز برخي تغييرات ،به تغيير رفتارهاي ظاهري روي ميآورد

(مثل تغيير محل سكونت و يا نوع پوشش) ،در فرهنگ دانشگاهي نيز تفاوتهاي دروني محترم
و داراي ارزش ذاتي است .هم قبيله و هم فرهنگ دانشگاهي نه بر بنياد مشابهت دروني كه

بر بنياد مفارقت بيروني معنا مييابد .يعني فرهنگ دانشگاهي از آن جهت فرهنگ دانشگاهي
است كه با فرهنگهاي ديگر تفاوت دارد نه از آن جهت كه خود يك كل متحدالشكل ثابت

است.اين وجه بنيادي در شناسايي فرهنگ دانشگاهي ،سبب ميشود براي شناخت آن در پي

صفات متمايزكننده بود نه در پي ويژگيهاي ثابت سازنده آن .فرهنگ دانشگاهي به دليل آنكه

فرهنگ است با فرهنگهاي ديگر داراي اشتراكاتي است.اينگونه اشتراكات ممكن است سبب
شود تا به هنگام معرفياين فرهنگ ،پيام كلياين باشد كه «اينهم مثل همه» .چنين پيامي شرايط

را براي تعميم مشابهت افزايش ميدهد و اين تعميم مانع فهم درست موضوع ميگردد .چنانكه
1. Tony Becher
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گالتونگ )2003( 1اعتقاد دارد هر جامعهاي فرهنگ دانشگاهي خاص خود را ايجاد ميكند؛ زيرا

فرهنگ دانشگاهي از دل ساختارها و روابط اجتماعي،سياسي،اقتصادي و فرهنگي آن جامعه

بيرون ميآيد .چنين زايشي با اشتراكاتي همراه است كه در صورت تمركز بر وجوه مشابه ،ممكن

است فريبنده باشند و منجر به مشابهانگاري گردد .حتي فراتر از آن ،هر فرهنگ دانشگاهي نيز

با تنوع خردهفرهنگها و تكثر سبكهاي زندگي آميخته است .در این زمینه نظرات هوبارد
( )2010قابل تأمل است .وی بيان ميكند كه «هر آموزشگري يك خرده فرهنگ خاص را در
كالس درس خودايجاد ميكند؛ چون قوانين،رفتارها و انتظارات خاصي دارد».ايشان در شرح

ديدگاه خود براين موضوع تأكيد مينهد كه در بين آموزشگران رشتههاي مختلف ،اشتراكاتي

نيز وجود دارد كه آنها را با هم مشابه ميسازد .ولي او بر تفاوتهاي آنان تاكيد ميگذارد

تـزمانهاي مختلف يادآور ميشود .فهم
و تنوع رفتاري حتي يك آموزشگر را در موقعي 

تشابهات و تفاوتهاي سبك زندگي و فرهنگ آموزشگران دانشگاهي با توسل به موضوع
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تـمتغير ممكن ميشود .سبك زندگي هر آموزشگر دانشگاهي با سه پديده«اعتقادات»،
ثاب 

«ارزشها» و «عرضهها» معنا مييابد كه ويژگي اعتقادات را «ثابتبودن» و ويژگي عرضهها را
«متغيربودن» تشكيل ميدهد .ارزشهاي نيز داراي گونههاي ثابت و متغير هستند .اعتقادات را
ميتوان ظروفي قلمداد كرد كه مظروفهاي متعدد عرضهها را در خود جاي ميدهند واين

فرصت را پديد ميآورند تا ثابت بودن در اعتقادات با منعطف بودن در عرضهها سازگار شود.

براي نمونه ميتوان به اعتقادات مربوط به علم اشاره كرد .دراينجا ،اعتقاد ثابت نشان ميدهد

كه علم ،ارزش است .2اما عرضههاي اين اعتقاد ميتواند در دانشهاي بنيادي يا كاربردي
متبلور شود .بر اساس مقررات كنوني سازماني دانشگاهها ،دانشهاي كاربردي واجد ارزش

قلمداد شده است ولي ممكن است در دورهاي ديگر به مالحظه مصالح ديگري ،دانش بنيادي
مهمتر جلوه كند .ترديد نيست كه هر يك ازاين دو نگاه ،پيامدهاي خاص خود را دارد .آنچه

1. Johan Galtung

 .2نگاه رهبري به علم ،كه در ديدار با استادن دانشگاهها مطرح شد ( )1392/05/15قابل تأمل است:اينكه ما روى علم
تكيه ميكنيم ،فقط به جهت احترام آرمانى به علم نيست  -كه البتهاين خودش يك نقطهى مهمى است؛ اسالم براى علم
ارزش ذاتى قائل است  -ليكن عالوهى ب ر اين ارزش ذاتى ،علم قدرت است .يك ملت براىاينكه راحت زندگى كند ،عزيز
زندگى كند ،با كرامت زندگى كند ،احتياج دارد به قدرت .عامل اصلى كه به يك ملت اقتدار ميبخشد ،علم است .علم ،هم
ميتواند اقتدار اقتصادىايجاد كند ،هم ميتواند اقتدار سياسىايجاد كند ،هم ميتواند آبرو و كرامت ملى براى يك ملت
در چشم جهانيان به وجود بياورد .يك ملت عالم ،دانا ،توليدكنندهى علم ،در چشم جامعهى بينالمللى و انسانها طبع ًا با
كرامت است .پس علم عالوه بر كرامت ذاتى و ارزش ذاتى ،اين ارزشهاى بسيار مه ِم اقتدارآفرين را هم دارد (Http://
.)10951=Www.Leader.Ir/Langs/Fa/Index.Php?P=Bayanat&Id

در فرهنگ دانشگاهي در جریان است ،نگاهی به علم است که برای علم و عالم ارزش بنیادی
قائل است و آنچه نگاه اصلی سازمانی را شکل میدهد آن است که برای علم و عالم ارزش
کاربردی قائل است .این دو نگاه به علم دارای پیامدهای متفاوت در عرصه عمل است .عمل
و ارزشهای منشعب از نگاه اول ،فارغ از دستاوردهای علم و عالمان شکل میگیرند و عمل
و ارزشهای منشعب از نگاه دوم در انطباق با دستاوردهای علم و عالمان معنی مییابند .این
دو دسته ارزشها در واقع ،متعارضاند؛ و اگر تثبيت سازماني بر يكي از آنها تحقق يابد ،آنگاه
انعطاف عالمانه امكان تحقق نمييابد.
يـالزامي بودن سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي
 .2اختيار 

اگرچه جان سدلك( 1به نقل از عارفی ،)1383،در انتهاي قرن بيستم بیان كرده بود که امروزه
دانشگاهها از نقش «منعكسكننده» روابط اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي به نقش «تعيينكننده»
روابط مذكور از طريق توسعه علم و ارائه خدمات تحول يافتهاند ،اما به نظر ميرسد كه
چنين نقشي اگر آرزويايشان نبوده باشد يا اصوالً در دهه اول قرن بيستو يكم از ميان رفته
و يا دستكم دانشگاههايايران ازايفاي چنين نقشي دور ماندهاند.اين موضوع حتي اگر در
حوزههاي علم و فناوري و توليدات فيزيكي توسط دانشگاههاي صنعتي و پزشكي ،تاحدي،
دنبال شود ،در حوزههاي اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و تربيتي توسط دانشگاههاي علوم
انساني پيگيري نميشود .2شايد بتواناين عملكرد نظام دانشگاهي را با ارجاع به انتظارات از
آموزشگران مرتبط ساخت .مجموعه مقررات و قوانين جاري براي كسب توفيقات سازماني
در نظام دانشگاهي به تحقق شخصيتي از آموزشگر منجر ميشود كه از سويي با «تبعيت» و از
سويي با «حقارت» آميخته است .تبعيت به تسليمبودن در مقابل نظام حاكم (سياسي و علمي)
مربوط است و حقارت به دوري از كسب قدرت شخصي در نظام اجتماعي.

حقارت به معناي آن است كه شخص از مطرح بودن و كسب قدرت شخصي ـ در هر
1. John Sadlack

 .2اين بيان رهبري در ديدار با استادان دانشگاهها ( )1392/05/15نيز احتماالً تاحدي متأثر از شرحي است كه استادان
گروههاي مهندسي و پزشكي (پنج نفر از هشت نفر ارائه كننده) ارائه كردهاند« :گفتمان علم و پيشرفت علمى» و «گفتمان
پيشرفت عمومى كشور»  -يعنى انگيزه براى سهيم شدن دانشگاه در پيشرفت كشور -در دانشگاه بايد حفظ شود؛ كه البته
امروز وجود دارد ،اما بايد حفظ و تقويت شود .هيچ چيزى نبايد بااين گفتمان در دانشگاه مزاحمت كند .بايد اصرار بر
نوآورى علمى در دانشگاه وجود داشته باشد؛ اصرار بر قرار گرفتن پيشرفتهاى علمى در خدمت نيازهاى كشور ،كه يكى
از جهتگيرىها و معيارهاى اساسىاين است .باالخره ظرفيتها محدود است  -هم ظرفيتهاى انسانى ،هم ظرفيتهاى
مالى و مادى  -حتم ًا بايد توجه شود كه كار علمى ما در جهت نياز كشور باشد .ما نيازهاى گوناگونى داريم كه دانشگاه
ميتواند بهاين نيازها پاسخ دهد،اين خألها را پر كند
(Http://Www.Leader.Ir/Langs/Fa/Index.Php?P=Bayanat&Id=10951).
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شكل و گونهاي ـ پرهيز نمايد؛ مگر آنكه با نظام قدرت حاكم داراي پيوندي محكم باشد.اين

بودن در نظام حاكم نيز فقط با تبعيت ـ البته سلسله مراتبي سازمانی ـ تحقق و استمرار مييابد.1
قدرت شخصي در نظام دانشگاهي به توان خالقه و نوآوريهاي اشخاص مربوط است .در

حوزههاي علوم انساني و اجتماعي چنين قدرتي ميتواند از طرقي مثل كالبدشكافي پديدهها و
نقد الگوهاي جاري و ارائه الگوهاي جايگزين حاصل شود .كسب قدرت شخصي از آن جهت

كه با قدرت اجتماعي در ارتباط قرار ميگيرد ،مشمول احكام خودي بودن يا نبودن هم در

نظام سياسي و هم در نظام علمي ميشود .2كسب قدرت شخصي در شرايط غيرخودي بودن،
امري ناپسند و ممنوعه است .در چنين شرايطي چه اتفاقي رقم ميخورد؟ آنچه جاری است،

نظامی از افکار و اعمال است که صاحبان قدرت ،قدرت خود را در بقای آن میبینند .این باور

سبب میشود تا برای بقای آن ،گاه به هر قیمت ،تالش نمایند .به طور معمول ،بقای نظامهای
تمرکزگرا در حفظ ساختارهای مدون جاري است و بازسازی و انطباق در آن به حداقل ممکن
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فروکش میکند .چنین ضرورتی سبب میشود تا هرگونه نوآوري و نقادی با اتهامهاي متفاوت

از صحنه بیرون رانده شود .3نبود تصوری از فواید نقادی در سیستمهای دارای فرایندهای
خطی ،علت اصلی منع هر نوع متفاوتبودن است .4چنین منعی فقط بر شخص آموزشگر اثر

منفی ندارد بلکه بیش از آن ،بر فرهنگ دانشگاهی آسيب وارد میکند .فرهنگ دانشگاهی که

 .1شاهداين موضوع را ميتوان برخورد برخي از مديران دانشگاهها با برخي از استاداني دانست كه نشانههايي از كسب
چنين قدرتي را بدون تبعيت سازماني ،آشكار كردهاند .بنگريد به93071/Http://Www.Tabnak.Ir/Fa/News :
 .2برخي از درخواستهايي كه استادان دانشگاهها در ديدار با رهبري ( )1392/05/15مطرح كردهاند ،واقعيتهاي ناشي
از چنين شرايطي است؛ از جمله :ضرورت ایجاد فضای بازتر برای نظریهپردازی در علوم انسانی در دانشگاهها و استفاده
حداكثری از ظرفیت اساتید علوم انسانی در سطوح ارشد مدیریتی .نگريد بهHttp://Farsi.Khamenei.Ir/News- :

23441=Content?Id

 .3نوع مواجهه با فتوای یکی از مراجع (آیتاهلل بیات زنجانی) در ارتباط با آب خوردن و روزهداری ،شاهدي براياين پديده
است .وي اعالم كرده است« :کسانی که روزه میگیرند ولی تاب و تحمل تشنگی را ندارند ،فقط به اندازهیی که جلوی
تشنگیشان را بگیرد میتوانند آب بنوشند و در این حالت روزهشان باطل نبوده و قضا هم ندارد» .يكي ديگر از مراجع ،با
ارجاع بهاينكه «احدی به این صورت فتوا نداده است و خالف اجماع فقهای اسالم است و احتمال دارد خالف ضرورت
دین هم باشد» ،چنين فتوايي را «بازي با دين مردم» قلمداد كرده (آيتاهلل مكارمHttp://Khabaronline.Ir/( )1392 ،
 )Culture/Religion/303665/Detailو يا در ارتباط با آن گفته شده است «این همان قیاس ابوحنیفه است که امام
صادق(ع) در پاسخ او فرمود این قیاس ابلیس است» (حجتاالسالم گرجيانHttp://Www.Bartarinha.Ir/Fa/( )1392 ،
 .)59222/Newsاین در جایی رخ می دهد که موضوع آزادی فتوا ،امر ضروری فقاهت شیعه محسوب میگردد .چنين
مواردي در سطح دانشگاه با خشكي و خشونت بيشتري دنبال ميشود.
 .4اين در حالي است كه رهبري در ديدار با مسئوالن و كاركنان قوهی قضاييه ( )1392/04/05بهروشني از نقد و نقادي دفاع
نموده و بيان كردهاند :نميگوئيم كسىايراد نگيرد ،انتقاد نكند ،اعتراض نكند؛ چرا ،انتقاد كردن و اعتراض كرد ِن سالم قطع ًا
براى پيشرفت كار كشور مفيد است؛ اما اين را هم بايد توجه داشت كه كار اجرائى سخت است .بنگريد به:
Http://Www.Leader.Ir/Langs/Fa/Index.Php?P=Bayanat&Id=10850

با انتخاب ،خالقیت ،تعهد درونی و سلب منفعت مادی آمیخته است ،با چنین شرایطی از همه

آنها دور میشود.اين خصايص كه براي فرهنگ دانشگاهي برشمرده شد ،نمونههايي تقليدي از

آنچه در غرب جريان دارد ،نيست؛ بلكه بازيابي حقيقت تاريخي سنت دانشگاهي در نظامهاي
آموزش عالي اسالمي است (مجتهدي1379 ،؛ چيتسازيان.)1386 ،

اگرچه رشد و بالندگي علم درايران داراي موانع و علتهاي فراواني است (رفيعپور1389 ،؛

هاشمي )1384 ،و قانعيراد ،)1379 ،اما دو خصيصه مذكور د ر اينكه آموزشگر دانشگاهي و

به تبع آن دانشگاه بهطور فعال در پيشرفتهاي كشور سهيم نشود و داراي نقش تعيينكنندگي

نگردد ،اثر محوري داشتهاند .تعيينكنندگي وقتي رخ ميدهد كه آموزشگران دانشگاهي از

«اختيار باليدن» برخوردار باشند .منظور از اختيار باليدن آن است كه آموزشگر دانشگاهي در
عين دانشگاهيبودن از تبعيت و حقارت ،رهايي يابد.

اختيار باليدن داراي پيچيدگيهايي است اما محور اصلي آن را آزادي براي رفتار دانشگاهي

(علمي) تشكيل ميدهد .آزادي براي رفتار دانشگاهي داراي جنبههاي متعددي است؛ كه بعد

سياسي ،بعد اقتصادي ،بعد فرهنگي و بعد تربيتي آن حائز ارزش اثرگذاري بيشتري هستند.

اغلب وقتي از آزادي براي رفتار دانشگاهي سخن به ميان ميآيد به بعد سياسي آن عنايت

ميشود .اما شايد بُعد اقتصادي به همان ميزان اثرگذار باشد .وقتي فرد براي ادامه حيات شخصي

نيازمند توجه به بعد اقتصادي است ،آنگاه اين بعد هم به قدر بعد سياسي اثرگذار خواهد بود.

همين وضع را بعد فرهنگي دارد .باورهاي فرهنگي گاه به ميزاني شديد فرد را مجبور به عمل

ميكنند .بعد تربيتي نيز از حيث ميزان آگاهي و دانش فرد ،بر او آثار جدي دارد.اين است كه
آزادي براي عمل دانشگاهي ،با چهار بعد مذكور آميخته است .همين شرايط ميتواند سبب شود

كه در جهان واقعي ،ناهمخواني بين اعتقادات ،ارزشها و عرضهها ديده شود.اين ناهمخواني،
ممكن است با حضور پرقدرت هر يك از ابعاد اثرگذار ،ظهوري بارزتر يابد .مث ً
ال عوامل سياسي
ِ
قدرت در
ممكن است انتظارات خاصي را در هر سه سطح مطرح نمايند و آنها را با استفاده از
اختيار دنبال كنند .در چنين شرايطي آنچه تحقق مييابد همان سطحي است كه امكان سنجش
و بررسي و كنترل آن را دارند و آن سطح عرضههاست .در چنين شرايطي چه اتفاقي ميافتد؟

در شرايطي كه تالشهاي بيروني براي شكلدهي به عرضههاي مغاير با اعتقادات ،افزايش

مييابد ،پديده رفتارياي ظهور ميكند و عملي از فرد سر ميزند كه ظاهرسازانه است و در

عمق جان به آن باور ندارد .چنين رخدادي ممكن است با دو تفسير همراه شود :اول نگاه
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سازماني است كه ميگويد مهم ظاهر و رعايت مقررات است (ظاهر سازگار) .دوم نگاه تربيتي
است كه ميگويد مهم باورها و عمل مبتني بر آنهاست (عمل سازوار) .بر اساس تفسير اول،
تبعيت از سيستم داراي اعتبار بنيادي و تحقق آن كمال مطلوب است .بر اساس تفسير دوم،
ايجاد شرايط براي بهرهگيري آموزشگران از اختيار دانشگاهي براي ايفاي نقش راهنمايي
ضرورت دارد .1البتهاين اختيار ،در محدوده فعاليت حرفهاي مطرح است و چنانكه فراستخواه
( )1389بيان ميكند «هر عضو اجتماعات علمي نياز دارد كه براي اعتالي هويت دانشگاهي و
درونيسازي باورها و ارزشهاي حرفهاي خود ،نسبت به فرهنگ دانشگاهي خويش آشنايي
داشته باشد و مؤلفهها و ويژگيهاياين فرهنگ را بشناسد» .تأكيد ايشان بر «درونيسازي
باورها» حائز توجه است كه حاصل آن «نوع خاصي از نگرشها ،يك سلسله ارزشهاي
اجتماعي،يك سبك زندگي،الگوهاي خاصي از حل مسئله،نوع متفاوتي از قضاوت كردن،
تعامل با ديگران،اداره زندگي اجتماعي ،شيوهی مديريت و رهبري است».
اين موضوع از منظر مقررات استخدامي تحليل ميشود .آييننامه ارتقاء مرتبه اعضاي
هيات علمي در بند يك به فعاليتهاي فرهنگي ،تربيتي و اجتماعي براي كسب ارتقاء اشاره
ميكند.اينكهاين موضوع د ر آييننامه ارتقا داراي ارزش شده ،حسن قابل تقديري است .اما
معناي واقعي آن در فرايندهاي جاري دانشگاهي چيست؟ آيا موارد خاص مورد نظر نظام
سياسي مطرح است يا فعاليتهايي در جهت گسترش فرهنگ و سبك زندگي دانشگاهي؟
گرچه ميتوان پذيرفت كه آنچه از سوي نظام دانشگاهي مطرح ميشود ،داراي ارزش و
تاحدي مقبوليت است؛ اما نميتوان پذيرفت كه فعاليت فرهنگي و تربيتي و اجتماعي محدود
يـتربيتي با مجموعهاي از امور عمومي متعلق به فرهنگ عمومي
به آنهاست .فعاليت فرهنگ 
آميخته شده است كه نه تنها در اولويت فعاليت دانشگاهي نيستند ،كه حتي در مواردي خروج
از خطقرمزهاي فرهنگ دانشگاهي محسوب ميشوند .براي نمونه ميتوان به برگزاري مراسم
مذهبي در دانشگاه اشاره كرد و يا شركت در برخي از امور واجب مثل نماز را يادآور شد.
اينها فعاليتهاي مقبول و با ارزشي هستند كه در فرهنگ عمومي بهگونهاي دنبال ميشوند،
اما نميتوان انتظار داشت آموزشگر دانشگاهي نيز به همان نحو و در همان سطح ،آنهم برای
کسب امتیاز ارتقای مرتبه علمی دانشگاهي ،به آنها مبادرت ورزد .این فعالیتها در فرهنگ
دانشگاهی از آن جهت دارای ارزش محسوب شده که ارج دنیایی و معذوریت سازمانی باعث آن

ناک َع َليْهِ ْم َحفيظ ًا إ ِنْ َع َليْ َ
 .1سورهی شوراَ :فإ ِنْ أَ ْع َر ُضوا َفما أَ ْر َس ْل َ
ک إ ِ َّال الْبَ ُ
الغ َو إِنَّا إِذا أَ َذقْنَا إْالِن ْسانَ مِنَّا َر ْح َم ًة َفر َِح بِها َو إ ِنْ
ت ِ
ُصبْ ُه ْم َس ِّيئَ ٌة بِما َقدَّ َمتْايديهِ ْم َفإ ِ َّن إْالِن ْسانَ َک ُفو ٌر (.)48

يـاجتماعي اعضاي هيات
يـتربيت 
نبوده است .همچنين ،جهت بررسي و تعيين امتيازات فرهنگ 

علمي« ،كميسيوني تخصصي» در هر مؤسسه تشكيل ميشود كه فارغ از سنت كميسيونهاي

تخصصي هيات مميزه داراي تركيب مديريتي است (تبصره  1ماده 1آييننامه ارتقاء مرتبه
اعضاي هيات علمي .)1387 ،اعضایاين كميسيون عبارتند از :رئيس مؤسسه بهعنوان رئيس
كميسيون؛ معاون اجرايي يا عناوين مشابه بهعنوان دبير كميسيون؛ معاون پژوهشي مؤسسه؛ يك

نفر عضو هيات علمي حداقل با مرتبه دانشياري به انتخاب هيات اجرايي جذب؛ و دبير شوراي
همانديشي اساتيد مؤسسه.

اینان كساني هستند كه بيش از آنكه متعهد به فرهنگ دانشگاهي باشند ،متعلق به فرهنگ

يـسازماني دانشگاه و گاه نيز داراي ارتباطات و تعهداتي به فرهنگسازمانهاي ديگر
ادار 

هستند .چنين شرايطي زمينه را براي تشكيل و استمرار فرهنگ دانشگاهي ،دچار ضعف ميكند

ولي فرصتهاي فراواني را در اختيار فرهنگ سازماني دانشگاه ميگذارد.

ي ـ اداري بودن سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي
 .3تربيت 

عضو هيات علمي دانشگاه داراي تكاليف و وظايفي است؛ كه بر اساس قوانين و مقررات

آموزش عاليايران (آييننامه استخدامي اعضاي هيات علمي :1389 ،ماده  )22بر شش عنوان

ميباشد؛ و عبارتند از:

ـ فعاليت فرهنگي ،تربيتي و اجتماعي؛
ـ فعاليت آموزشي (نظري و عملي)؛
ـ فعاليت پژوهشي و فناوري؛

ـ فعاليت علمي و اجرايي؛

ـ راهنمايي دانشجو و ساير خدمات دانشگاهي؛

ـ همكاري تخصصي با حوزه كاربردي مرتبط؛

سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي ،تابعي است از متغيرهاي آشكار و پنهان ادراك

يـزماني براي آنان جلوهاي واقعي مييابند و يا از
شده از سوي آنان كه در موقعيتهاي مكان 

باورهاي آنان به صورت فرمانهايي انتزاعي صادر ميگردند.اين ادراكات است كه اعتقادات
انان را شكل ميدهد و رفتارهاي آنان را رقم ميزند (مهرعليزاده ،سپاسي و اميديان.)1384 ،

اين باورهاي دروني يا اعتقادات از منابع مختلفي تغذيه ميكنند .از جملهاين منابع ميتوان

به دستورات و تعليمات و پيامهاي ديني و مقررات و قوانين سازماني اشاره كرد .باورهاي ديني
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و فرهنگ دانشگاهي داراي بنيادهاي دروني هستند 1و عمل بدانها بر بنياد انتخاب و رغبتهاي

شخصي است.اين عمل با خود نظارتي همراه است و بر اساس خودارزيابي ،اصالح ميشود.
در مقابلاين وضعيت ،مقررات سازماني قرار دارند .بنياد آنها را كنترل بيروني و هدايت آنها

را نظارت بيروني و اصالح آنها را ارزيابي ديگري تشكيل ميدهد .آنچه از درون برميخيزد

با كليت شخصيت شخص آميخته است اما آنچه از بيرون طلب ميشود ،ممكن است چنين
شرايطي را نداشته باشد .بستر زايش پديده دوگانگي ،همين امكان است .بهعبارتديگر ،آنچه

سبب ميشود تا اعضاي هيات علمي به ارائه رفتارهايي بپردازند كه ممكن است با باورهاي آنان

ناهماهنگ باشد ،تعارضهاي بين فرهنگ دانشگاهي با مقررات سازماني است؛ زيرا بر اساس

مقررات سازمانياين امكان وجود دارد كه امر نامطلوب از نظر فرهنگ دانشگاهي حائز ارزش
و داراي امتياز گردد (جدول .)3
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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مقررات سازماني
امتياز دارد
فرهنگ
دانشگاهي

امتياز ندارد

مطلوب

تاييد رفتار

1

2

تعارض نوع اول

نامطلوب

تعارض نوع دوم

3

4

منع رفتار

در فرايندهاي عمل دانشگاهي ،چهار وضعيت مذكور در جدول  3داراي نسبت برابر

نيستند .آنچه ميتواند رفتارهاي مقبول را افزايش دهد ،گستردگي دامنه خانه شماره  1و كاهش

دامنه خانه شماره  4است .امااين دو خانه داراي دو جهت طولي و عرضي براي گسترش و
كاهش هستند .با افزايش عرضي خانه  ،1كاهش عرضي خانه  4و همزمان كاهش عرضي خانه

 2حاصل ميشود ولي اتفاق ناشي از آن با گسترش عرضي خانه  3همراه است كه تعارض
نوع دوم است .بر اساساين مدل،اين امكان وجود دارد كه آنچه از حيث فرهنگ دانشگاهي

نامطلوب است يا آنچه از حيث مقررات دانشگاهي فاقد امتياز است ،به صفر برسد و به تبع آن،
دو خانه از خانههاي عمل فردي حذف گردد (جدول .)4

 .1سورهی زمر :إِنَّا أَن َزلْنَا َع َلیْ َ
َّاس بِال ْ َح ِّق َف َمنِ ا ْهتَدَ ی َفلِنَ ْف ِس ِه َو َمن ضَ َّل َفإِنَّ َما یَ ِ
اب لِلن ِ
نت َع َلیْهِم ب ِ َوکِیلٍ
ض ُّل َع َلیْ َها َو َما أَ َ
ک ال ْ ِکتَ َ
()41؛ و همچنين يسَ :و َما َع َلیْنَا إ ِ َّال الْبَ َ
ین (.)17
ال ُغ ال ْ ُمب ِ ُ

جدول  :4نوع عمل ناشي از تعامل فرهنگ دانشگاهي و مقررات سازماني
مقررات سازماني

فرهنگ دانشگاهي

امتياز دارد

امتياز ندارد

مطلوب

عمل صادقانه

عمل ارزيابانه

نامطلوب

عمل فريبكارانه

بيعملي

ي ـ موفق بودن سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي
 .4اخالق 

رهنمايي ( )1386نكات حائز اهميت در بررسي سير تحول آموزش عالي درايران را در موارد
ذيل ميداند:

هر زمان كه كشور آرامش و امنيت سياسي و اقتصادي داشته است ،توجه به علم و مراكز

علمي نيز بيشتر شده است؛

بودجه و هزينههاي مراكز علمي عمدت ًا از موقوفات و كمكهاي خيريهی مردم تامين

ميشد؛

مراكز علمي و آموزشي عمدت ًا استادمحور بودهاند،شهرت استاد و شيوه سلوك و مهارت

علمي او باعث ميشد كه دانشجويان گرد او جمع شوند و همين حضور اساتيد در يك نقطه
شهري يا روستا به آن مركزيت علمي ميبخشيد؛
استادان غالب ًا فارغ از وابستگي سياسي و با خميرمايه علمي و جذابيت معنوي و اخالقي
خود دانشجويان را جلب ميكردند؛

حضور استادان و شاگردان در يك نقطه باعث اعتالي فرهنگي در آن منطقه ميشد؛

ارتباط منطقي ناشي از فعاليت علمي باعث نوعي روابط علمي ميان مراكز مختلف ميگرديد.
اين ويژگيها با شكلگيري نظام آموزش عالي نوينايران به كلي از ميان رفت .منبع اصلي

ارتزاق آموزش عالي از مردم به دولت تغيير يافت ،استادمحوري جاي خود را به مؤسسهمحوري

داد ،فراغت (آزادی) استادان از وابستگي سياسي به سرسپردگي سياسي تبديل شد ،اثرگذاري

اجتماعي (رهبری) نهاد علم به پيروي و تبعیت مؤسسه آموزش عالي از روندهاي اجتماعي

تغير پيدا كرد ،و ارتباط بين نهادهاي علمي به عنوان واحدهای مستقل اجتماعی به تشکیل يك

صنف متشکل از اجزای وابسته تقليل يافت و استقالل دانشگاهی نقش محوری خود را در
ارتباطات اجتماعی از دست داد .در چنين فضايي از عمل آموزش عالي ،انتظاراتايدئولوژيك

اسالمي نيز با حضور جمهوري اسالمي بر آن افزوده شد.
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بدین ترتیب ،آموزشگر فعال و آزاد در مؤسسه مستقل مؤثر ،به آموزشگر منضبط به مقررات
مؤسسه قانونمند تبدیل شد .اما این عضو اجتماعیشده سازمان جدید از سویی با تاریخی از
فعالیت و از سویی با باورهایی برخاسته از انقالبی ارزشی همراه بود .آنچه بر دوش او بار بود،
تاریخ و تعهد او بود و آنچه پیش روی او قرار داشت ضوابط و زمینههای ارتقای سازمانی او
بود .این دو در فضایی از اقتصاد و ارزشهای اجتماعی با هم آمیختند که اولی تأمین مالی عمل
متعهدانه را تحمل نمیکرد و دومی تعهد به ارزشهای صبورانه علمی را تأیید نمینمود.
اقتصاد که به اقتضای اصول و قواعد خود عمل میکرد ،از پژوهشگر و آموزشگر دانشگاه
انتظار «اقتصادی شدن» دانش را طلب میکرد؛ آنچه که با باورهای عالمانه ـ مخصوص ًا در علوم
انساني ـ سازگار نبود .اجتماع بر ارزشهای سبقتی (رقابتي) تأکید مینهاد که با صبوری عارفانه
پژوهشگر و آموزشگر دانشگاهي انطباق نداشت.
علم بهماهو علم ،که از ارزشهای پایه علمآموزی در ارزشهای دینی اسالم است ،در حیات
سازمانی به سیطره علم به عنوان ثروت افتاد و کارآفرینی و تجاریسازی بر آن سایه افکند و
ارزشهای قناعت و صبوری و خویشتنداری در جایگاه متهم قرار گرفتند .آییننامهها و مقررات
ارتقای حرفهای آموزشگران بر بنیاد ارزشهای جدید تدوين شدند ولی باورهای نهادینه شده
اعضای هیأت علمی همچنان بر علم برای علم (شاید هم تکلیف) و ارزشهای پنهان داشتن ،بنا
شده بود .اینچنین بود که بین «اخالقی بودن» و «موفق بودن» فاصلهای پدید آمد.
در تعارض بین موفقیت سازمانی و متعهد بودن درونی ،آنچه مورد حمایت همهجانبه قرار
گرفت ،موفقیت بود .بدین ترتیب ،گروهی از آموزشگران در عرصه دانشگاهی ایران ظهور
یافتند که راهی جزء تنسپاری به سیطره ارزشهای جدید و یا خروج از نظام دانشگاهی در
پیش رو نداشتند؛ که چنین شد.اينان نويسندگاني پركار محسوب ميشوند كه نگارش ـ انتشار
برايشان معادل زندگي است .بنياداين نگاه را باورهايي تشكيل ميدهد كه در بسياري از اوقات
با سنت «هدف وسيله را توجيه ميكند» همراهي مينمايد.1

عـمحبوب بودن سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي
 .5مشرو 

آموزش دانشگاهي با دو موضوع سازماني آميخته است :اول كسب نظرات دانشجويان دربارهی

آموزش آموزشگران در كالس درس و دوم مرتبط شدن ارتقاي مرتبه به نظرات دانشجويان.اين

دو اقدام سازماني طي دو دههی گذشته داراي موافقان و مخالفاني بود كه منجر به غلبه نظر
 .1يكي از اعضاي هيأت علمي جوان كشور (داراي سن كمتر از  35سال) تعداد آثار تأليفي ده سالهی خود را كه براي يكي
از دورههاي جشنواره بينالمللي فارابي ارسال كرده بود ،بالغ بر  20عنوان متنوع كتاب تأليفي بود .يعني در عمل طي ده سال
گذشته هر سال ،عالوه بر تدريس و امور مربوط به آن ،دو كتاب توسطايشان تأليف شده است.

موافقان شد .نگارنده نيز در نيمه دوم دهه هفتاد و نيمه اول دهه هشتاد در گروه موافقا ن اين

نظر جاي داشت (موسيپور و حري .)1382 ،موافقاناين قانون براين نكته تأكيد مينهادند

كه آموزش دانشگاهي در كالس درس اتفاق ميافتد و عمل آموزشگران در آن شرايط را
شاگردان شاهد هستند و ميتوانند ك موكيف آن را گزارش كنند .همچنين ،بيان ميشد شاگردان

كالس درس ،مصرفكنندهی اصلي آموزشهاي آموزشگران هستند پس ميتوانند به قضاوت

دربارهی آن بپردازند.اين دو قضيه وقتي داراي اعتبار هستند كه پديدههاي ديگر مربوط به آنها
هم در سطح دانشگاه نخبهگرا حضور داشته باشند .مث ً
ال يادگيري دانشگاهي در جامعه داراي

منزلت باشد نه مدرك تحصيلي .اما اگر شرايط اداري بهگونهاي باشد كه مدرك ،فارغ از توان

صاحب آن ،داراي ارزش قلمداد گردد ،آموزش دانشگاهي نه بر اساس كيفيت حقيقي آن بلكه

بر اساس سهولت دستيابي به مدرك ارزيابي ميشود.اين اتفاق كه در سنت دانشگاه تودهاي،

امري طبيعي محسوب ميشود ،نوعي انحراف را در بقيه فرآيند پديد ميآورد و منجر به آن

ميشود آموزشگراني كه به كيفيت آموزش بر اساس جايگاه حرفهاي خود نظر دارند به عنوان
آموزشگران «سختگير» و «غيرمنطقي» در ارزيابي دانشجويان طبقهبنديشوند و نه تنها از

ارتقاء بازمانند كه حتي از حضور در دانشگاه محرومگردند .آنچه دراينجا دنبال ميشود بر

قوانين سازماني بنا شده است.اين بنياد قانوني با پشتيباني همهجانبه اداري همراه ميشود و

براي آموزشگران متعهد به اصول حرفهاي و ارزشهاي ديني راهي جزء تنسپاري يا خروج

باقي نميگذارد .چنين پديدهاي محدود به آموزشهاي كالس درس نيست بلكه در تدوين

پاياننامهها و رسالهها نيز نفوذ كرده است (صفاييموحد .)1390 ،البته آنان كه دراين گردونه

باقياند يا برآمدهگان همان فرهنگ دانشجويياند و يا بهناچار دراين سيستمماندهاند ولي با اين

فرياد وجدان خود به طور مستمر مواجهاند كه چرا در جنايتي بزرگ سهيمشدهاند.1
جمعبندي

«ارتباطات انساني» سازندهی اصلي فرهنگ است و در چهار جهت ،تبلور مييابد :ارتباط با

خود ،ارتباط با خلق ،ارتباط با خلقت و ارتباط با خالق .این ارتباطات ،بر بنياد اعتقاداتي و به

.1اين تعبير را وامدار جمعي از همكاران هستم كه در آزموني شركت كردند و دانشجويان را به توصيه مسئوالن دانشگاه
قبول اعالم نمودند ولي باور داشتند كه بيش از نيمي از آن دانشجويان واجد صالحيت نبودهاند .در توجيهاين رفتار خود،
بارها از آنچه در فضاي دانشجويي حاكم و بر آنان اثر ميكند مطالبي را گفتند كه همه حكايت از سيطره فضاي فرهنگ
دانشجويي داشت و تسليميودن آنان .در همانجا بود كه يكي از آن استادان گفت :جنايتي در حال وقوع است كه همه ما
در آن دست داريم.
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واسطه ارزشهايي ،بهگونهاي عرضه ميشود كه به طور معمول آن را فرهنگ ناميدهاند .در

تبييني دقيقتر ،فرهنگ شامل اعتقاداتي است كه از طريق توليد ارزشها ،عرضههايي را در
ارتباطات انساني شكل ميدهند و يا عرضههايي است كه مبتني بر ارزشهاي حاصل از اعتقادات

در ارتباطات انساني ،تبلور مييابند .فرهنگ بدين معنا داراي سه تجلي با عناوين عرضهها،

ارزشها و اعتقادات است كهاين سه با دو ويژگي اساسي «برهمنهادگي» و «درهمشدگي»

مطرح ميشوند .فرهنگ در تعلق با «افراد» معني مييابد .تا جايي كه حضور افراد واجد وصف

«اجتماع» است ،فرهنگ با آن همراهي ميكند اما هر گاه جماعت به فرد تبديل شود ،فرهنگ
نيز تغيير نام ميدهد و با همان ماهيتي كه وصف شد ،تحت نام «سبك زندگي» قرار ميگيرد.

فرهنگ و سبك زندگي ،پذيراي قيود متعددي است .يكي از اشكال قيدزاي فرهنگ،

گروههاي جمعيتي تحت پوشش آن هستند .يعني فرهنگ دانشگاهي ،ارتباطات انساني
دانشگاهيان را در موقعيتهايدانشگاهي و در جمعيت دانشگاهيان نشان ميدهد .فرهنگ

فصلنامهعلمی-پژوهشی

28

دورهپنجم
شماره 4
پاییز1392

دانشگاهي با افكار ،ارزشها و اعمال غاطبه دانشگاهيان سروكار دارد و اين موضوع منجر

به آن ميشود كه بهطور عادي خالقيتها و اعتقادات قابل دفاع افراد يا جمعيتهاي معدود

با بيعنايتي كنار گذاشته شود .در فهم فرهنگ ،بر اساس سنتهاي جاريشده قرن بيستم،

مؤلفههايي محاسبه ميشود كه داراي قدرت هستند .قدرت مؤلفههاي سازنده فرهنگ وابسته

به «پوشش» آنهاست .آنچه غلبه اكثريت ناميده ميشود تعبير ديگر پوشش جمعيتي است .يعني
چيزهايي از سبك زندگي در فهم و ترسيم فرهنگ بكار ميآيند كه داراي پوشش غالب باشند.
چنين بنيادي براي ترسيم فرهنگ ،كه داراي توجيهات دمكراتيك است ،سبب ميشود نقش
اقليت در فهم فرهنگ ناديده گرفته شود.

تمركز بر عامل زمينهساز كسب پوشش نيز مهم است .در وضعيت برابر مؤلفههاي فرهنگي،

آنچه ميتواند آنها را صاحب پوشش كند ،قدرت دروني است؛ يعني استحكام نظري يا قابليت
پاسخگويي به نيازها .اما اگر برخي از مؤلفههاي فرهنگي به پشتيباني عواملي خارج از حدود

فرهنگ بتوانند خود را حفظ نمايند ،آنگاه شاهد تحقق طبيعي فرهنگ نيستيم.اين منشاء ،برابري

را در تكوين فرهنگ برهم ميزند و مؤلفههايي را بر آن حاكم ميسازد كه در فرايند طبيعي،
تكوين نيافتهاند.

فرايندهاي تكوين فرهنگ و سبك زندگي را ميتوان در دو نوع متمايز ساخت :اول فرهنگ

و سبك زندگي دانشگاهی متأثر از تعيينهاي سازمانی و دوم فرهنگ و سبك زندگي دانشگاهی

متأثر از تشخيصهاي حرفهاي .اولی ،كه آن را تكوين غيرطبيعي فرهنگ و سبك زندگي
دانشگاهي ميناميم ،با محیط بیرونی گره خورده و شخص به واسطه آنکه در محیط است از آن
متأثر است ولی دومی ،كه آن را تكوين طبيعي فرهنگ و سبك زندگي دانشگاهي ميناميم ،با
شخص و شخصیت حرفهاي او پيوند دارد و به واسطه آنکه شخص واجد صالحيت آن حوزه
يـحرفهاي چنان تشخيص داده است ،استمرار مییابد .گرچه ميزان استحكام مؤلفههاي
دانش 
فرهنگ ،وابسته به نوع تكوين آنهاست ،اما در تكوين غيرطبيعي مؤلفههاي فرهنگ ،استمرار
(مدت زمان) و قدرت (فشار) حمايت عوامل پشتيبان داراي نقش تعيينكننده است.
آميختن با فرهنگ دانشگاهي (دانشگاهيشدن) است كه ميتواند سبك زندگي آموزشگران
را با مؤلفههاي آن سازگار سازد .دراين شرايط« ،منعطف بودن ،اختياري بودن ،فرهنگي بودن،
اخالقي بودن و مشروع بودن» بر سبك زندگي آموزشگران حاكم ميشود .در مقابل ،الزام به
رعايت مقررات سازماني سبب ميشود تا فرد در جستجوي فضايي براي فراغت از آن برآيد و
سبكي از زندگي شكل ميگيرد كه ويژگيهاي عمده آن «ثابت بودن ،الزامي بودن ،اداري بودن،
موفق بودن و محبوب بودن» است.
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فرايند تكوين فرهنگ و سبك زندگي

مؤلفهها

طبيعي

منشاء

نيازيابي حرفهاي /دروني

عامل

غيرطبيعي

نيازسازي القايي /بيروني

فرايند

تشخيص اجتماع حرفهايها
از اعتقاد به عمل

تعيين گروه مديران

دستاورد

وحدتيافتگي و انسجام رفتاري

چندگانگي و گسيختگي رفتاري

منعطف بودن

ثابت بودن

اول

دوم

ويژگيها

پيامد

از عمل به اعتقاد

سوم

اختياري بودن
فرهنگي بودن

الزامي بودن

چهارم

اخالقي بودن

موفق بودن

پنجم

مشروع بودن

محبوب بودن

دانشگاهي بودن

اداري بودن

سازماني بودن

عمدهترين تمايز بين تكوين طبيعي و غيرطبيعي فرهنگ و سبك زندگي آن است كه در

اولي شاهد تحقق شخصيتي هستيم كه عمل او با وجود اعتقادات پايدار توأم با انعطاف و
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تنوع به تناسب موقعيت است ،با دروري از تبعيت و حقارت ،از آزادي باليدن و اختيار عمل

برخوردار است ،رفتار آنها تربيتي است ،اخالقي عمل ميكنند و مشروعيت حرفهاي برايشان

اهميت دارد .در دومي شاهد تحقق شخصيتي هستيم كه داراي رفتارهاي ثابت است ،محدود

به مقررات مدون عمل ميكند ،رفتاري اداري دارد ،كسب موفقيت برايش مهم است و براي

محبوبيت تالش ميكند .در اولي نوعي از آزادي براي خالقيت ديده ميشود و در دومي

نوعي از محدوديت براي مشابهت .به همين دليل اولي را با شواهد فراوانتر و مستحكمتري
ميتوان سازگار با آموزههاي ديني قلمداد كرد و دومي را پديدهاي سازماني محسوب نمود .اين
تمايز ممكن است با دشواريهاي مربوط به تفسيرپذيري مفاهيم همراه باشد .يعني دراينجا با

نوعي انتساب بيدغدغه مواجه نيستيم .هريك ازاين دو داراي ديوارها و مرزهاي نفوذناپذير
نيستند و اصوالً اسالميبودن با سازمانيبودن داراي تعارض ذاتي نيستند كه امكان جداسازي

آنها در اينجا به سهولت فراهم باشد .جداي ازاين ويژگي ذاتي ،تفكيك كنوني از جهت
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ديگري نيز شكننده است .فرهنگ دانشگاهي موضوعي چنداليهاست كه به تناسب موقعيتهاي
يـزماني ظهور مييابد .چنين واقعيتي سبب ميشود كه مجموعهی متنوعي از عرضهها
مكان 

ظهور يابد.اين ظهور موقعيتي بر اساس استحكام سطوح فرهنگ و سبك زندگي ،منجر به

تـمتغير در فرهنگ و سبك زندگي دانشگاهي ميشود :اعتقادات ثابت ،ارزشهاي
پديده ثاب 

نسبتا ثابت و عرضههاي متغير .با آنكه بنياد اصلي سازنده سبك زندگي شخص ديندار را دين

تشكيل ميدهد و ارزشها و عرضههاي او متأثر از اعتقادات ديني است ،اما تحقق آن متأثر

از واقعيت جاري حيات سازماني است؛ كه در قالب قوانين و مقررات عمل ميكند و انواعي

از مواجهه با سبك زندگي را پديد ميآورد .سه شكل از مواجهه بيناين دو پديده قابل تصور

است :انطباق كامل ،انطباق نسبي و عدم انطباق .وقتي كه اعتقادات ،ارزشها و عرضهها در

دين و در سازمان داراي محتواي مشابه هستند ،شرايط «انطباق كامل» حاكم است .وقتي
اعتقادات ،ارزشها و عرضههاي ديني داراي محتوايي مغاير با اعتقادات ،ارزشها و عرضههاي

سازماني هستند ،شرايط «عدم انطباق» پديد ميآيد .در وضعيتهايي هم ميتوان شواهدي از

قـعدمانطباق را يافت .در هر يك از اشكال مذكور ،گونهاي از رفتارها شكل ميگيرد كه
انطبا 

سبك زندگي آموزشگران دانشگاهي ناميده ميشود.
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