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چكيده
سبک زندگي پدیده اي است که باورها، ارزش ها، دانش ها و صالحیت هاي فردي را در موقعیت هاي 
اجتماعي ـ فردي متبلور مي کند. سبک زندگي، بخش حقیقي تمدن هاي بشري را مي سازد و البته به 
شکل ساده و خطي حادث نمي شود. تبلور درونیات آدمیان، یعني سبک زندگي، به طور جدي متأثر 
از موقعیِت عمل آنان است و زمان و مکان آن گونه که در ادراک شخص ساخته مي شود، بستر 
عمل او را شکل مي دهد. با آن که بنیاد اصلي سازنده سبک زندگي شخص دیندار، دین است، اما 
تحقق آن براي اشخاص فعال در سازمان ها، متأثر از واقعیت جاري حیات سازماني است؛ که در 
قالب قوانین و مقررات عمل مي کند و به انواعي از سبک زندگي منجر مي شود. سه شکل مواجهه 
بین باورها و ارزش ها دیني با واقعیت هاي سازماني قابل تصور است: انطباق کامل؛ انطباق نسبي و 
عدم انطباق. در هر یک از اشکال مذکور، گونه اي از سبک زندگي در موقعیت هاي دانشگاهي جلوه 
مي نماید، که سبک زندگي آموزش گران دانشگاهي نامیده مي شود. آنچه توجه به این گونه ها را واجد 
اهمیت مي کند، بازتاب آن در تأثیرگذاري تربیتي فعالیت هاي آموزشي این گروه است. آموزش گر، 
فقط یک شخص داراي سبک زندگي نیست؛ بلکه بیش از آن، »آموزنده سبک زندگي« است که به 
شیوه غیرمستقیم و پنهان عمل مي کند. اگر تحقق »تمدن نوین اسالمي« مورد نظر است و »بخش 
حقیقي« آن را متن زندگي مردم تشکیل مي دهد و اگر متن زندگي مردم به شکل آشکار و پنهان 
متأثر از رفتارهاي تحصیل کردگان جامعه است، پس تبیین چگونگي عمل آموزش گران دانشگاهي 

در شرایط کنوني به عنوان الگوهاي مستقیم و غیرمستقیم جوانان حائز اهمیت است2.
واژگان كليدي: سبک زندگي، سبک زندگي آموزش گر دانشگاهي، دانشگاه، فرهنگ دانشگاهي، 

دانشگاهي بودن.
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طرح مسئله
1. مفهوم دانشگاه 

بحث مفهوم شناسانه درباره ی دانشگاه داراي اغواگري هاي خاصي است و برخي متفکران به آن 
پرداخته اند )یمني، 1388( اما در  اینجا به اینکه در لغت نامه دهخدا دانشگاه به معناي محل دانش 
و علم و معادل با یونیورستي تعریف شده، اکتفا مي شود. هر تصویر و یا توصیف کارکردي و 
مأموریتي که از مفهوم دانشگاه ارائه شود، دو تلقي مفهومي غالب در آن وجود دارد و از دو منظر 
مي توان به آن نگریست: مفهوم اول، مفهوم نهادي دانشگاه است. بر اساس این مفهوم، دانشگاه 
نهادي است که ارتباط بین نهادهاي اجتماعي فعال در عرصه ی دانش را میسر مي سازد و از همه 
مهم تر گفتگوي میان عناصر و متغیرهاي گفتمان دانش، یعني معرفت هاي علمي و معرفت هاي 
فرهنگي، را برقرار مي کند. )ابراهیم آبادی، 1390( تبیین دانشگاه از این منظر با ورود به عرصه 
انسان شناختي و نظریه هاي روان شناسي  ارتباطات، نظریه هاي تربیتي، نظریه هاي  نظریه هاي 
ممکن است. مفهوم دوم، مفهوم سازماني دانشگاه است که بر اساس آن، مفهوم دانشگاه به 
ساختارها، سازمان ها و مؤسساتي مربوط مي شود که در آن ها آموزش عالي و پژوهش علمي 
انجام مي گیرد. در  این معنا لفظ دانشگاه به لحاظ سازماني بر یک سازمان علمي و یا مؤسسه 
آموزش عالي داللت دارد که از چند دانشکده و چندین گروه آموزشي یا پژوهشي تشکیل 
شده است. این سازمان ها یا مؤسسات آموزش عالي با نام هاي مختلف مثل دانشگاه، کالج و یا 
مراکز آموزش عالي به صدور طیف گسترده اي از گواهینامه ها، مدارک و مدارج تحصیلي عالي 
در سطوح مختلف کارداني، کارشناسي، کارشناسی ارشد و دکتري مي پردازند. تبیین دانشگاه 
از این منظر با استفاده از نظریه هاي مدیریت و نظریه هاي سازمان ممکن مي گردد. بررسي سوابق 
و کارکردهاي دانشگاه در هر دو منظر مذکور، آشکار مي سازد که دانشگاه در حیات جوامع 

متعددي از جمله ایران داراي سوابق طوالني و کارکردهاي متفاوت بوده است. 
2. کارکردهای دانشگاه

گرچه سخن از تاریخ تحوالت و کارکردهاي دانشگاه موضوعي مهییج و مؤثر است، اما در اینجا 
فقط به کارکردهاي امروزین دانشگاه اشاره مي شود.

شریعتمداري )1386( در بحث از دانشگاه، کارکردهای آن را تحت هفت عنوان معرفي 
کرده است: حفظ سنت هاي علمي و آکادمیک؛ تربیت متخصصان در  زمینه هاي تخصصي و 
حرفه اي؛ تربیت عمومي؛ توسعه میراث فرهنگي؛ تاسیس مراکز تحقیق؛ حل مسائل جامعه؛ و 
تربیت معلم. شورت1 )2002( نیز در تفکر پیرامون موضوع کارکردهاي دانشگاه به دسته بندی 
1. Edmond Short
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مشابهی دست یافته است. ایشان از چهار کارکرد عمده دانشگاه یاد مي کند که عبارتند از: تربیت 
عمومی1 افراد؛ تربیت متخصصان2 در رشته های تخصصی و حرفه ای؛ تربیت پژوهشگران3 در 

قلمروهای مختلف عملی و نظری؛ و تربیت آموزش گران4. 
اگر به آنچه شریعتمداري از آن یاد کرده، نگاهي عمیق تر شود آشکار مي گردد که شمار آنها 
نیز همان است که شورت بیان داشته است. »توسعه میراث فرهنگي« در واقع جزیي از »تربیت 
عمومي« است و »حفظ سنت هاي علمي و آکادمیک« نیز با آنچه تحت نام »تاسیس مراکز 
تحقیق« و »حل مسائل جامعه« مطرح شده، متمایز نیست که عنوان هاي متعدد به آن اختصاص 
یابد. بر این اساس، شریعتمداري نیز همانند شورت همان چهار موضوع را مورد نظر داشته 
است. اما در تحلیلي بنیادي تر مي توان همه انواع تربیت مورد نظر شورت را نیز تحت دو عنوان 
معرفي کرد. تربیت متخصص، تربیت پژوهشگر و تربیت آموزش گر در واقع وجوه تخصصي 
تربیت محسوب مي شوند و در مقابل تربیت عمومي قرار مي گیرند. این وجوه تخصصي نیز 
نمي توانند تربیت به معناي اصیل آن قلمداد شود بلکه آنها انواعي از آموزش هستند. پس 

مي توان گفت که کارکردهاي اساسي دانشگاه عبارت است از: 
ـ تربیت عمومي

ـ آموزش تخصصي

جدول 1: طبقه بندي كاركردهاي دانشگاه

صورت بندي دیگرنظرات شورتنظرات شریعتمداري

حفظ سنت هاي علمي و آکادمیک
تربیت پژوهشگران در قلمروهای 

مختلف عملی و نظری

آموزش تخصصي

تاسیس مراکز تحقیق

حل مسائل جامعه

تربیت متخصصان در  زمینه هاي تخصصي 
و حرفه اي

تربیت متخصصان در رشته های 
تخصصی و حرفه ای

تربیت آموزش گرانتربیت معلم

تربیت عمومي
تربیت عموميتربیت عمومی افراد

توسعه میراث فرهنگي

1. General Education
2. Education of Specialists
3. Education of Researchers
4. Education of Educators
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استفاده از دو واژه »تربیت« و »آموزش« براي تنوع و تفنن نیست. این دو واژه از دو نوع 
فعالیت با ماهیت هاي متفاوت خبر مي دهند و در  اینجا نظر به همان تفاوت است. عمده ترین 
تفاوت این دو براي پیگیري این بحث، موضوع »عاملیت« است. در هر دوي  این فعالیت ها، 
دو عمل کننده مطرح است؛ که از آنها به تربیت کننده یا یاددهنده و تربیت شونده یا یادگیرنده 
یاد مي شود )ذوکاو، 2012(. در تربیت، تربیت شونده یا یادگیرنده ولي در آموزش تربیت کننده 
یا یاددهنده داراي نقش فعال است. یعني در تربیت، برنامه ریزي براي خود و در آموزش، 
برنامه ریزي براي دیگري داراي نقش اصلی است و تأثیر آن کم و بیش مقدور است. آموزش را 
مي توان با  ایجاد شرایطي در محیط به پیش برد و البته بر مخاطب آثاری بر جای گذاشت. مثاًل 
مي توان فرد را با موقعیتي یا موضوعي یا پدیده اي مواجه ساخت و اثر آن پدیده را بر او بر جاي 
گذاشت. مثاًل مواجه شدن فرد با یک شهر زلزله زده بر او آثاري را مي گذارد. این آموزش است. 
اما تربیت با شدن فرد در ارتباط است. یعني گونه اي از بودن که شخص به آن متصف مي شود و 
مي توان رفتارهاي او را بدان ها منتسب کرد. این گونه بودن، داراي بنیاد »انتخابي« است و ریشه 
در گوهره اختیار )آزادي( آدمي دارد.  اینگونه بودن در فرایندي پیچیده اما در اختیار شخص، 
شکل مي یابد. همین در اختیار بودن است که فرد را نسبت بدان، مسئول مي سازد. این اختیار، 
گوهر نهایی »انسانیت« است. با حذف آن، انسانیت محذوف است؛ و آدمیان به داشتن همین 
ویژگی است که خود را متمایز می سازند. البته آدمیان دارای خصیصه درک محیط و تأثر از 
آن هم هستند. این تأثرات گرچه واقعیت دارند، اما وجه انسانی او را شکل نمی دهند. همین 
بنیادهاست که منجر به تمایز جدی بین تربیت و آموزش است؛ هرچند که این دو فعالیت در 
ارتباط با هم عمل مي کنند. به تبع چنین تفسیری از انسان بودن آدمی است که در تربیت، تدارک 
و فراهم آوري محیط مطرح است اما دریافت و پردازش از سوي شخص مورد عنایت است اما 
در آموزش، اثرکردن محیط مطرح است و بازتاب دادن شخص حاصل همان اثر کردن است. 
تأکید مي شود که فعالیت فرد در فرایند هاي آموزش سبب تسهیل یادگیري، یادداري و یادآوري 
است و افزایش احتمال کاربست را در پي دارد اما در صورت نبود آن هم مي توان میزاني از 

توفیق به اثرگذاري را شاهد بود؛ ولي اصوالً تربیت چنین کششي را ندارد.
هم تربیت و هم آموزش مي تواند داراي وجه تخصصي و داراي وجه عمومي باشد. منظور 
از عمومي یا تخصصي بودن آن است که فعالیت هاي آن کلیت یک موضوع یا تمامیت یک 
گروه را پوشش دهد یا بخش ها و تعدادي را. تربیت عمومي در اینجا به معناي آن است که 
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تمامي جمعیت تحت پوشش )مثاًل دانشگاه دیدگان( را در تمامي مؤلفه هاي اصلي پوشش 
دهد. اما آموزش تخصصي به معناي آن است که گروه هایي از جمعیت را در مؤلفه هایي تحت 
پوشش قرار دهد. پس، مي توان چنین متصور شد که آموزش و تربیت دانشگاهي مي تواند 

عمومي یا تخصصي باشد )جدول 2(.

ـ  تخصصي بودن آموزش و تربيت دانشگاهي جدول 2: عمومي 

مؤلفه هاي موضوعي تحت پوششعمومي ـ تخصصي بودن

برخي/ تعداديهمه

تخصصيعموميهمهجمعیت تحت پوشش

تخصصيتخصصيبرخي/ تعدادي

تربیت عمومي به معناي آن است که فرد داراي تجربه دانشگاه، صاحب آداب، افکار و اعمالي 
مي شود که او را از غیر دانشگاهي متمایز مي سازد. آموزش تخصصي هم بدان معناست که هر 
گروه از دانش آموختگان دانشگاه از دانش هاي نظري و عملي اي در موضوعاتي برخوردارند که 
داراي چنین وجه تمایزي بین آنان و سایرین است؛ فارغ از  اینکه دانشگاه را تجربه کرده باشند 
یا نکرده باشند. وجه اول را مي توان »دانشگاهي شدن« نامید و وجه دوم را مي توان »حرفه اي 
شدن« نام گذاري کرد. دانشگاهي شدن شامل کسب خصایصي است که با اعتقادات، ارزش ها 
و رفتارهاي ویژه معنا مي یابد. کارکرد تربیتي دانشگاه با ارائه فرهنگ دانشگاهي همراه مي شود 
ولي کارکرد آموزشي آن با عرضه شایستگي هاي حرفه اي ظهور مي یابد. پس، دانشگاه داراي 
معناست که یک  بدان  تعبیر  این  )پروری( و متخصص سازي است.   کارکرد فرهنگ پراکني 
بخش از کارکرد هاي دانشگاه از نوع داراي قابلیت اثرگذاري گسترده بیروني است و بخش 
دیگر از نوع زمینه سازي براي تحرک و عمل دروني فرد به هنگام حضور و تجربه دانشگاه 
است. آموزش تخصصي را مي توان به اجرا گذاشت و از طریق نظارت و ارزشیابي آن، به 
دستاوردهاي دلخواه ـ دست کم تا حد زیادي ـ دست یافت. اما تربیت عمومي دانشگاهي از 
طریق مجاورت یافتن طوالني و در مواجهه اي نه چندان استداللي اما اختیاري آثاري بر جاي 
مي گذارد. کارکرد آموزش تخصصي دانشگاه داراي کشش الزم براي برنامه ریزي بیروني است 
و از طریق آن قابل پیگیري و حتي کسب توفیق است. آموزش، کم و بیش، قاعده پذیر است؛ با 
فنون عمومي سازگاري دارد؛ امري جمعي است و قابلیت شکل یابي دارد. اما کارکرد تربیت 
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عمومي دانشگاه داراي منطق برنامه ریزي دروني است. تربیت، بیش از هر چیز، ارادي است؛ 
بر بنیاد هاي ذوقي و ادراکات ویژه عمل مي کند؛ امري شخصي است و در درون تربیت شونده 
اتفاق مي افتد. بنابر این، ضمن آنکه مي توان آموزش را به  انجام رساند اما براي تربیت فقط 
مي توان به  ایجاد »فضاي تربیتي« اقدام کرد. با آنکه آموزش داراي قابلیت پیگیري مستقیم است 

اما اقتضاي پیگیري اهداف تربیت، استفاده از شیوه نامحسوس و غیرمستقیم است.
در چنین تفسیري از عمل تربیتي دانشگاه، یعني فرهنگ  پراکني، نقش الگویي آموزش گران 
الگویی  نقش  همین  است.  اهمیت  حائز  ـ  تخصصي  و  دانشي  بعد  در  نه  ـ  کلي  طور  به 
آموزش گران دانشگاهی است که عمل آنان را »پیامبرگونه« می سازد و شغل آنان را به انبیاء 
متشبه می گرداند. این نقش الگویي یک امر کلي است که با عمل عاشقانه مبتني بر باور تبلور 
مي یابد. نقش الگویي را تربیت یافتگان مي توانند ایفا کنند و تربیت یافتگي موضوعي است که با 
اراده ی آزاد فرد مشتاق به شدن، پیوند دارد. تربیت را نمي توان از بیرون اعمال کرد بلکه فقط 
شخص مي تواند آن را به خواست دروني )اشتیاق( دنبال کند. تربیت، نوعي خودسازي آگاهانه 
براي ساخت گونه اي از بودن است. آنچه امکان الگو بودن را براي آموزش گران دانشگاهي 
فراهم مي کند، اراده آنان به تربیت و آزادي آنان در تحقق آن است. همین دو وجه تربیت است 
که آن را از آموزش متمایز و سازماني شدن آن را مخاطره آمیز مي سازد )پاینار، 2008(. آزادي 
دانشگاهي به همین معنا قابل توجیه است و به همین دلیل در مقابل محدودیت دستگاهي قرار 
مي گیرد. اگر محدودیت هاي دستگاهي با »سازمان« و در مقابل آزادي هاي دستگاهي با »نهاد« 
برابر قرار گیرند، آنگاه مي توان یکي از وجوه متمایزکننده این دو را موضوع آزادي ـ  محدودیت 
شمرد. از  این حیث مي توان گفت که دانشگاه، سازماني است نهادي یا نهادي است سازماني. این 
تعبیر از دانشگاه آن را در مقابل ارتش1 قرار مي دهد که یک سازمان داراي محدودیت حداکثري 
است. در ارتش، بنیاد همه چیز بر »تبعیت« است و براي همه چیز، »قواعد« مدون شده موجود 
است. در حالیکه در دانشگاه بنیاد امور بر »خالقیت« است و چارچوب هایي براي عمل مطرح 
است که راهنماي اجرایي عامل فعال هستند؛ نه دستورالعمل اجرایي عمله تابع. این همان است 
که آزادي دانشگاهي نامیده مي شود و بر کم وکیف آن »فرهنگ دانشگاهي« حاکم است. این 
فرهنگ داراي ارزش هایي است که در خدمت آرمان هاي علمي قرار دارند و حدود آزادي 
دانشگاهي را تعیین مي کنند. همین تعلق بنیادین به علم است که برای دانشگاهیان تعیین حد 

1. ارتش در  ایران تحت نام »نظام« تولد یافت؛ تا نام آن نشانگر منطق دروني سازمان آن باشد.
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مي کند )قانعي راد، 1379( و معیار الزم براي ارزیابي را فراهم مي کند. اما، چنین سازماني براي 
عمل اعضای خود، دستورالعمل های خشک و غیرمنعطف تولید نمی کند. عمل اعضای چنین 
سازمانی، مالک و معیار به محک زدن سایر امور است. آنان را رشدیافتگی درونی شان هدایت 
می کند و مشروعیت می بخشد. کساني که پرورش یافته فرهنگ دانشگاهي هستند، ارزش هایي 
متمایز  و  )بارنت1، 2008(  مي بخشد  هویت خاص  را  آنان  که  کرده اند  دروني  در خود  را 
مي سازد. به همین دلیل، 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 نمونه های 

متعددي از آن اقدام نموده است2. 
3. وحدت معيار و آرمان دینی

پیامبراِن خداوند، نه به واسطه شرایط بیرونی، که بر بنیاد شرایط درونی خود به هدایت دست 
نه یک دستاورد  و  به زمان و مکان است  نه یک دستاورد محدود  یافته اند. هدایت یافتگی 
به  فرد هدایت شده  که  فیاض رحمت« است  آن درک می شود »چشمه  از  آنچه  اتمام یافته؛ 
طور مستمر از آن بهره مند است. هدایت یافتگی، شروع ثمردهی زرعی است که به درختی 
تناور بدل شده است و با ثمردهی خود به رشد خود نیز مشغول است. اینکه فرد در وضعیت 
هدایت یافتگی واقع شود، گونه ای از بودن را متبلور مي کند؛ اما  این گونه بودن هم به انتخاب 
خود شخص تحقق مي یابد و هم با تحمل مرارت سفر به دست مي آید و البته نیازمند مراقبت 
آگاهانه است. پیامبران خداوند از چنین نعمتی برخوردار بوده اند 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 آموزش گری دانشگاهی، دستیابی به »رفتار پیامبرگونه« است. همین است 
که بزرگان ره سپرده این راه گفته اند: معلمی شغل انبیاء است )امام خمیني، 1364: 355(. این 
انبیایي 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 می خواهد به معلمی کردن بپردازد نیاز دارد 
تا خود را پیامبرگونه سازد. این سخن بیش از آنکه یادآور یک افتخار باشد، آشکارکننده یک 

مسئولیت است. 
1. Barnet

2. قصه پیامبران و پیامبري در سوره هاي متعدد قرآن مطرح است.



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره پنجم
شماره 4
پاييز 1392

8

اکنون می توان پرسید که پیامبران چگونه پیامبري کرده اند؟ شناسایی علت هاي توفیق آنان در 
پیامبري خود، شاید نخستین گام حرکت برای بهره گیري از منش آنان به هنگام اقدام به تربیت 
باشد. تالش هاي تحقیقي 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 
فرصت های عمل براي دیگران؛ دوم به انتظار نشستن و مداومت ورزیدن )بردباری و صبر( و 

سوم تمرکز بر تغییریافتن دیگران.
خلق فرصت های عمل براي دیگري بدان معناست که محیط های زندگی واقعي برای آن 
گونه زندگی حمایت الزم را ایجاد کند. این پیامبران بودند که از حداقل ها برای دست یابی به 
حداکثر مورد نظر خود بهره گرفته اند. به انتظار نشستن و مداومت ورزیدن بدان معناست که آنان 
در مواجهه با نامالیمات، بردباری پیشه کرده اند و با مقاومت و تحمل بر مصائب و نامالیمات 
غلبه نموده اند. آنان به انتظار روي آوردن دیگران به انتظار مانده اند و خود فقط به ابالغ رسالت 
اقدام کرده اند. تمرکز بر تغییر یافتن دیگران در مقابل تغییر دادن دیگران قرار می گیرد و حکایت 
از آن دارد که آنان برای تربیت درونی نه تنها ارزش اساسی قائل بوده اند که اصوالً روشی برای 
جایگزینی آن به کار نگرفته اند. تربیت برای آنان آمیخته با اراده شخصی بوده است و بین ایجاد 
فضا برای انتخاب تا ایجاد فشار برای انجام، تمایز جدی قائل شده اند. در این سه ویژگی، 
عاملیت انسانی در محور باورهای پیامبرانه قرار دارد؛ آنان هم خود به صورت عامل عمل 
کرده اند و هم عامل بودن دیگران را حرمت نهاده اند. حال باید دید که آیا واقعیت های جاری 

حیات سازمانی آموزش گران با این گونه بودن آنان تناسبی دارد؟

فرهنگ و سبك زندگي 
تبیین فرهنگ دانشگاهي و به تبع آن سبک زندگي دانشگاهي به میزان تبیین فرهنگ، دشوار 
است. از فرهنگ تعاریف متعددی ارائه شده که محدود به بازي هاي زباني نیست. در تعاریف 
مطرح شده، معاني متعددي مورد نظر است که شناسایي فرهنگ با هر یک از آنها به دستاوردهاي 
متفاوتي منجر مي شود. محور و مدار اصلي اتصال این نوع مفهوم پردازي هاي متنوع را، »باورهاي 
بنیادین، ارزش هاي رابط و رفتارهاي آشکار در ارتباطات انساني« تشکیل مي دهد. در بحث از 
فرهنگ، تمرکز بر هر یک از این مؤلفه ها دیده مي شود. ادگار شاین 1)2010( فرهنگ را »الگویي 
از مفروضات بنیادي« مي داند که »در فرایند مواجهه با دشواري هاي نهفته در سازگاري بیروني 

1. Edgar Henry Schein
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و یکپارچگي دروني، از سوي گروهي معین از اشخاص ساخته، کشف شده یا پدید آمده 
است«. چنین الگویي، چنان پاسخ گوي نیازهاست، که به درست بودن آن یقین حاصل مي شود 
و به عنوان شیوه درسِت ادراک کردن، اندیشیدن و احساس کردن مورد استفاده قرار مي گیرد. 
شاین )2010( در شرح اینکه »چگونه مي توان به بررسي فرهنگ پرداخت« بیان مي کند: رفتار 
فردي و گروهي اعضایي که تحت تأثیر یک فرهنگ خاص قرار دارند، در سه سطح متجلي 
مي شود و قابل بررسي است؛ که عبارتند از: 1( مصنوعات،  (  ارزش هاي مشترک و 3( فرضیات 
پنهان. مي توان  این سه تجلي را با عناوین عرضه ها، ارزش ها و اعتقادات معرفي کرد. »عرضه ها« 
به هر ارتباطي اشاره دارد که تبلور بیروني مي یابد و وجه رفتاري به خود مي گیرد؛ »ارزش ها« 
شامل هر نوع شاخصي است که شخص با کمک آنها مي تواند عرضه هاي خود در ارتباطات را 
به محک زند و درباره ی آن ها قضاوت کند. »اعتقادات« به بنیادهاي مورد قبولي اطالق مي گردند 
که در مواجهه جدي منطقي، فرد براي دفاع از عرضه ها و ارزش هاي خود در ارتباطات انساني 
به آنها متوسل مي شود. این سه، داراي نسبت »برهم نهادگي« هستند؛ یعني سه سطح یک پدیده 
محسوب مي شوند که اولي همواره آشکار است؛ دومي داراي بخش هاي آشکار و پنهان است 
و سومي همواره پنهان است. اما نسبت دیگري هم آنها دارند و آن »درهم شدگي« است. یعني 
 این سه بنیاد برهم نهاده شده، قطعاتي مجزا نیستند که بتوان آنها را منفک کرد؛ بلکه مجموعه اي 
درهم  تنیده و جدایي ناپذیرند. جداسازي آنها فقط در سطح انتزاعي صورت مي گیرد و نمي توان 
شاهد جداسازي عملي آنها بود. به همین علت، شاین معتقد بود که »فرضیات پنهان« یا به تعبیر 
ما اعتقادات، »خمیرمایه فرهنگ« است. بنابراین، در نظر شاین، فرهنگ با باورهاي فلسفي و 
جهان بیني برابر نهاده شده است. دو مؤلفه دیگر، یعني مصنوعات و ارزش هاي مشترک، تابعي 
از همین فرضیه هاي پنهان هستند که فرهنگ نامیده مي شود. اما، این نوع نگاه را برخي دیگر 
دنبال نکرده اند )طوسي، 1372؛ فاضلي، 1387(. تیلور1 )1871( فرهنگ را »مجموعه پیچیده اي 
است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، تکنیک ها، اخالق، قوانین، سنن و باالخره تمام 
عادات و رفتارها و ضوابطي است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه خود 

کسب مي کند و در قبال آن جامعه تعهداتي به عهده دارد«. 
استفاده  مردم  روزمره  ارتباطات  در  و  است  مطرح  فرهنگ  از  عمومي  سطح  در  آنچه 
مي شود، در سطح عرضه ها جاي مي گیرد؛ که اغلب اغواگري شدیدي دارد و موجب فریب 

1. Edward Burnett Taylor (1917-1832)
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مطالعه کنندگان یا تدبیرکنندگان مي شود. این سطح که قابل مشاهده و ملموس است، می تواند 
شامل پدیده هایي مثل سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع 
آشپزی، تفریحات، مسئله  خط، مسئله  زبان، مسئله  کسب و کار، رفتار در محل کار، رفتار در 
دانشگاه، رفتار در مدرسه، رفتار در فعالیت سیاسی، رفتار در ورزش، رفتار در رسانه ای که 
در اختیار است، رفتار با پدر و مادر، رفتار با همسر، رفتار با فرزند، رفتار با رئیس، رفتار با 
مرئوس، رفتار با پلیس، رفتار با مأمور دولت، سفرها، نظافت و طهارت، رفتار با دوست، رفتار 
با دشمن، رفتار با بیگانه باشد. ارزش هاي مشترک اعضاء  در سطحي عمیق تر قرار دارد که 
شناخت آنها دشوارتر است اما پیوند آنها با عرضه ها، مستقیم و توسل بدان ها براي ارزیابي و 
دفاع از عرضه ها، زیاد است. اعتقادات، عمیق ترین سطح فرهنگ را تشکیل مي دهند و با آنکه 
بنیاد اساسي آن را فراهم مي کنند اما در الیه هایي زیرین، پنهان شده اند. شاید همین پیچیدگي و 

پنهاني است که سبب مي شود فرهنگ مساوي عرضه ها قلمداد شود. 
اتخاذ موضع استداللي در میانه نظرات مطرح شده، دشوار اما انتخاب موضع بحث یک 
الزام است. به نظر مي رسد نمي توان هیچیک از  این سه پدیده را در فهم فرهنگ نادیده گرفت. 
آنچه فرهنگ را مي سازد اعتقاداتي است که از طریق تولید ارزش ها، عرضه هایي را در ارتباطات 
انساني شکل مي دهند و یا عرضه هایي است که مبتني بر ارزش هاي حاصل از اعتقادات در 
ارتباطات انساني، تبلور مي یابند. فرهنگ بدین معنا یعني »حیات ارزیابي شده« یا »حیات معقول«؛ 
اما »ارزیابي شدگي« یا »عقالنیت« را نمي توان وجه مطلوب مورد نظر تنها عالمان دانست، بلکه 
عقالنیت در سطح اجتماع بشري و گروه صاحب فرهنگ معنا مي شود. به همین علت است 
فاقد عقالنیت اند. عقالنیت و  که  بر گروه دیگر خرده  گیرند  که ممکن است گاه گروهي 
ارزیابي شدگي، فرایند ها و پدیده هایي متعلق به انتزاع و عمل گروه ها و افراد عامل هستند. هر 
دوي این پدیده ها در سطح شایستگي ادراکي ـ  مهارتي عامالن خود، تبلور مي یابند. این سطح 
تبلور در وابستگي تمام عیار به فرهنگ قابل شناسایي است. یعني، فرهنگ مجموعه درهم تنیده 
اعتقادات، ارزش ها و عرضه هاست که در تعامل تنگاتنگ با زمان ـ  مکان عمل مي کند و گونه اي 
از بودن را براي صاحبان خود متبلور مي سازد و خود را با آنچه در موقعیت عمل رخ مي دهد، 

به طور مستمر، سازگار مي سازد. 
فرهنگ در تعلق با آدمیان و تا جایي که حضور آنان واجد وصف »اجتماع« است، معني 
مي یابد. اما هر گاه جماعت به »فرد« تبدیل شود، فرهنگ نیز تغییر نام مي دهد و با همان ماهیتي 
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که وصف شد، تحت نام »سبک زندگي1« قرار مي گیرد. به عبارت دیگر، پدیده اي در ارتباطات 
انساني مطرح است که به صورت آمیخته اي از اعتقادات، ارزش ها و عرضه ها رخ مي نمایاند و 
به تناسب شناسایي و تحلیل آن، هرگاه به گروه هاي انساني منسوب شود، فرهنگ و هرگاه به 
افراد انساني منسوب شود، سبک زندگي نام مي گیرد. همین نزدیکي معنایي سبب شده است تا 
در بکارگیري لفظ حامل معناي عمومي این پدیده، تمایزات فرهنگ و سبک زندگي به حداقل 

کاهش یابد و از تعبیراتي مثل »سبک زندگي ایرانیان2« یا »فرهنگ فردي3« استفاده شود. 
سبک زندگي و فرهنگ دو پدیده ی مجزا نیستند. سبک زندگي پدیده اي فردي است که 
برآیند سبک هاي  یعني، فرهنگ  را مي سازد.  انساني، فرهنگ  برهم نهاد آن در جمعیت هاي 
زندگي است. فرهنگ مي تواند در سطوح مختلف مطرح باشد. در کلي ترین سطح فرهنگ، 
پدیده اي فراگیر مطرح است که به یک اجتماع منتسب مي شود )سطح کالن(؛ آنچه از یک 
اجتماع متبلور شده، خود داراي اجزایي و هر جزء آن متلق به گروهي در درون آن اجتماع است 
)سطح میاني( و  این پدیده هاي متعلق به گروه ها از عمل افراد سازنده آن گروه حاصل آمده اند 

)سطح خرد(. سطح خرد فرهنگ همان است که سبک زندگي نام گرفته است )نمودار 1(.

 

 نمودار 1: نسبت فرهنگ، خرده فرهنگ و سبك زندگي

فرهنگ و سبك زندگي آموزش گران دانشگاهي 
فرهنگ، با مفهومي که تشریح شد، پذیراي قیود متعددي است. یکي از اشکال قید زاي فرهنگ، 
گروه هاي جمعیتي تحت پوشش آن است. وقتي از فرهنگ ایراني یا فرهنگ آذري سخن به 
میان مي آید، همین وجه تمایزبخش مبناي تقسیم است.  این وجه مي تواند به گروه هاي شغلي 

1. Life Style
2. براي نمونه: »معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی. )1387(: الگوهای سبک زندگی ایرانیان، تهران: مرکز تحقیقات 

استراتژیک«.
3. براي نمونه: »دلو، لویي. )1389(: فرهنگ فردي، فرهنگ جمعي، ترجمه عباس باقري، تهران: فرزان روز«.



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره پنجم
شماره 4
پاييز 1392

12

نیز سرایت کند. سخن از فرهنگ بازاریان با چنین ارجاعي قابل دفاع است. فرهنگ دانشگاهیان 
نیز بر همین قیاس تعریف مي شود. دانشگاهیان یعني کساني که در امور علم اشتغال دارند. 
خود  این گروه نیز در درون داراي تقسیماتي است. در میان اینان، آموزش گران کساني هستند 
که در وهله ی اول به تربیت و آموزش مي پردازند.  این گروه نیز به واسطه تفاوت هاي فرهنگي 
خود، از گروه هاي دیگر متمایز مي شوند و پرسش از  اینکه فرهنگ دانشگاهي چیست را منطقي 

مي سازند.
فرهنگ دانشگاهی را فاضلی )1387( »الگوی معانی نهفته در صور نمادین، از جمله کنش ها، 
گفته ها و تمامی مقوله های معناداری که افراد دانشگاهی به کمک آن با هم ارتباط برقرار می کنند 
و در تجارب، دریافت ها و باورهای یکدیگر شریک می شوند« تعریف کرده است. بچر و ترولر1 
)2001( فرهنگ دانشگاهي را در برگیرنده معاني،  ارزش هاي مشترک و هنجارهایي مي دانند که 
از تاریخ علم و دانشگاه و داستان هاي اکتشافات و تجربه هاي زیست شده دانشگاهي سرچشمه 
مي گیرد و منشاء سبکي از زندگي، حس هویت و اخالق و منش و کنش به عنوان »انسان 
دانشگاهي2« است. در واقع، فرهنگ دانشگاهي نظامی از باورها و ارزش هاي مشترک است که 
در محیط دانشگاه گسترش مي یابد و رفتار دانشگاهیان را هدایت مي کند. فرهنگ دانشگاهي 
مجموعه اي آمیخته از اعتقادات، ارزش ها و عرضه هاست که ارتباطات انساني دانشگاهیان را در 
موقعیت هاي  دانشگاهي و در جمعیت دانشگاهیان نشان مي دهد.  این فرهنگ وقتي در سطح 

تک تک دانشگاهیان مطرح است، سبک زندگي دانشگاهي را شکل مي دهد. 
فرهنگ دانشگاهي یک موضوع  چندالیه است. یعني یک امر واحد به نام فرهنگ دانشگاهي 
که در محیط هاي مختلف دانشگاهي بتوان به مشاهده آن پرداخت، مطرح نیست؛ بلکه شواهدي 
براي شناسایي و  ایجاد افتراق بین انواع آن )در  اینجا افتراق دانشگاهي از غیر دانشگاهي بودن( 
مي توان یافت و آن هم در کلي ترین و انتزاعي ترین شکل. یعني، فرهنگ دانشگاهي به گونه هاي 
متعددي از رفتارها و ارزش ها و نگرش ها اطالق مي شود که به تناسب موقعیت ـ عامل ظهور 
مي یابند. از این گونه هاي متنوع به صورت انتزاعي مي توان به وجوه یا ویژگي هایي نظري دست 

یافت که در ترکیب مفهومي کلي، نام »فرهنگ دانشگاهي« بر آنها سوار مي شود. 
فرهنگ داراي وجهي آشکار و تدوین یافته نیست. پیامي گسترده در عرصه زمان ـ  مکان 
)موقعیت( است که به تناسب موضوعات، ظهور مي یابد. این ظهور در ادراک فرد عمل کننده 

1. Tony Becher & Paul R. Trowler
2. Academic Human
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داراي  مختلف  موقعیت هاي  در  و  است  بشري  حیات  جاریه  امر  فرهنگ  وگرنه،  است؛ 
اختصاصات خود است. ظهور فرهنگ در تجربه شخص است نه از آن جهت که در بیرون 
جریان دارد بلکه از آن جهت که از باور او سرچشمه مي گیرد و در عمل او تبلور مي یابد. 
فرهنگ را مي توان آن گونه که در رفتارها و گفتارها جاي مي گیرد و متبلور مي شود، مشاهده 
کرد. فرهنگ به مثابه ساختارهاي مادي حیات اجتماعي است و مي تواند امکاناتي براي یک 
عمل فراهم آورد و یا ممانعت هایي بر سر راه یک عمل بنهد. فرهنگ براي انطباق با شرایط 

متغیر، خودپرور و خوداحیاگر است. 
فرهنگ به واسطه کلیت خصایصي که دارد در مجراي ادراکي شخص وارد مي شود و در 
جهاز هاضمه او هضم مي گردد و به تناسب نیازهاي او مورد استفاده قرار مي گیرد. در چنین 
فرایندي، فاعل دریافت، فرد است و فرهنگ در محیط او جریان دارد. فرهنگ به واسطه بودنش 
در فرد وارد نمي شود؛ ضمن آنکه فرهنگ داراي چنین اراده اي براي دخول هم نیست. فرهنگ، 
بودن خود را به واسطه طبیعتش، به گونه اي نرم جلوه گر مي سازد. بودني لطیف و مالیم که نه 
تالشي و نه الزامي براي اثر کردن ندارد. نه تنها الزامي براي تأثیر در آن نیست، که ماهیتي براي 
متأثر شدن دارد. فرهنگ تا زماني که جداي از یک فرد متصور مي شود، با فرد داراي نسبت 
تعاملي است. در میان فرد و فرهنگ، دادوستدي در جریان است. فرد با عمل خود، فرهنگ را 
و فرهنگ با واقعیت خود، فرد را متأثر مي کند. از سوي دیگر، وقتي که فرد در درون فرهنگ 
متصور مي شود، آنگاه فرهنگ را باید بودني متأثر از بودن فرد قلمداد کرد؛ زیرا فرهنگ، تبلور 
کلي بودن هاي جمیعیت تحت یک فرهنگ است. این نسبت، در واقع نسبت فرهنگ و سبک 

زندگي است. 
تأمل بر  این موضوع مهم است که در فهم فرهنگ، بر اساس سنت هاي جاري شده قرن 
بیستم، مؤلفه هایي محاسبه مي شود که داراي قدرت هستند. قدرت مؤلفه هاي سازنده فرهنگ 
وابسته به »پوشش« آنهاست. آنچه غلبه اکثریت نامیده مي شود تعبیر دیگر پوشش جمعیتي 
بکار مي آیند که داراي پوشش  از سبک زندگي در فهم و ترسیم فرهنگ  است. چیزهایي 
غالب باشند. چنین بنیادي براي ترسیم فرهنگ، که داراي توجیهات دمکراتیک است، سبب 
مي شود نقش اقلیت در فهم فرهنگ نادیده گرفته شود. فاضلي ) ( در این زمینه معتقد است که 
حتي نبوغ، نوآوري،  پشتکار،  شهامت و دیگر خصایص فردي نمي تواند بر فراز فرهنگ علمي 
و دانشگاهي هر جامعه اي قرار بگیرند. به  همین دلیل است که علیرغم استعدادهاي فراوان 
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در همه جوامع، تنها برخي جوامع که زمینه فرهنگي و فرهنگ دانشگاهي مناسب رشد علوم 
جدید را داشته اند توانسته اند به توسعه علمي دست یابند. در هر جامعه و یا گروهي، یک 
»جهت گیري غالب فرهنگي« وجود دارد و در جوار آن جهت گیري هاي فرهنگي ضعیف تر، به 
فعالیت مي پردازند. از این رو در دانشگاه و آموزش عالي هر کشوري ممکن است سنت ها و 
جریان هاي محدود و حاشیه اي فراواني وجود داشته و هر کدام نیز در جاي خود تأثیرگذار 
باشند اما در شناخت و صورت بندي فرهنگ دانشگاهي ناگزیر باید جریان و جهت گیري 
فرهنگي غالبي که عملکرد کلي و سرنوشت نظام به آن وابسته است را فرهنگ دانشگاهي 
قلمداد کرد. پس، فرهنگ دانشگاهي با افکار، ارزش ها و اعمال غاطبه دانشگاهیان سروکار دارد 
و  این موضوع منجر به آن مي شود که به طور عادي خالقیت ها و اعتقادات قابل دفاع افراد یا 

جمعیت هاي معدود با بي عنایتي کنار گذاشته شود. 
در وضعیت برابر مؤلفه هاي فرهنگي، آنچه مي تواند آنها را صاحب پوشش کند، قدرت دروني 
است؛ یعني استحکام نظري یا قابلیت پاسخگویي به نیازها. اما اگر برخي از مؤلفه هاي فرهنگي به 
پشتیباني عواملي خارج از حدود فرهنگ بتوانند خود را حفظ نمایند، آنگاه شاهد فروریختن فرایند 
تحقق طبیعي فرهنگ هستیم. این منشاء، برابري را در تکوین فرهنگ برهم مي زند و مؤلفه هایي را 
بر آن حاکم مي سازد که در فرایند طبیعي تکوین نیافته اند. گرچه میزان استحکام مؤلفه هاي فرهنگ، 
وابسته به نوع تکوین آنهاست، اما در تکوین غیرطبیعي مؤلفه هاي فرهنگ، استمرار )مدت زمان( 

و قدرت )فشار( حمایت عوامل پشتیبان داراي نقش تعیین کننده است.  

فرایندهاي تكوین فرهنگ و سبك زندگي آموزش گران دانشگاهي و پيامدهاي آن
فرایند هاي تکوین فرهنگ و سبک زندگي را مي توان در دو نوع متمایز ساخت: اول فرهنگ 
و سبک زندگي دانشگاهی متأثر از تعیین هاي نظام سازمانی و دوم فرهنگ و سبک زندگي 
دانشگاهی متأثر از تشخیص نیازهاي حرفه اي. اولی، که آن را تکوین غیرطبیعي فرهنگ و سبک 
زندگي دانشگاهي مي نامیم، با محیط بیرونی گره خورده و شخص به واسطه آنکه در محیط 
است از آن متأثر است ولی دومی، که آن را تکوین طبیعي فرهنگ و سبک زندگي دانشگاهي 
مي نامیم، با شخص و شخصیت حرفه اي او پیوند دارد و به واسطه آنکه شخص متعلق به آن 
حوزه دانشي ـ حرفه اي چنان تشخیص داده است، استمرار می یابد. شاید در تحلیلي عمیق تر 
بتوان به نیاز سازي و نیازیابي به عنوان منشاء این دو نوع تکوین ارجاع داد. در نیازسازي با منطق 
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تدبیر بیروني و در نیازیابي با منطق تشخیص )ادراک( دروني سروکار است. البته مي توان تمایز 
جدي روش هاي مستقیم و غیرمستقیم تدبیر بیروني را در نظر داشت ولي در همه حال منشاء 
آن را نمي توان نادیده گرفت. یعني در اولي ابتدا عمل )عرضه ها( شکل مي گیرد و اعتقادات 
مربوط، مؤخر از آن پدید مي آید )دست کم تصور مي شود که پدید مي آید( ولي در دومي بر 
اساس اعتقاداتي نوعي از عمل )عرضه ها( تبلور مي یابد. این تمایز عمده ترین و عمیق ترین بنیاد 
تحلیلي فرایند هاي تکوین فرهنگ و سبک زندگي است که نوعي از آن را اعتقادات دیني، 
مقبول تر مي شمارند1. بر اساس باورهاي اسالمي، ارزش اعمال انسان عامل به بنیادهاي اعتقادي 
او مربوط است. یعني باور داشتن مهم تر از تبعیت کردن عملي است. این حکم، یکي از اصول 
خدشه ناپذیر اسالمي است2. اگر  این حکم مبناي قضاوت قرار گیرد، آنگاه همه فرصت هایي که 
به واسطه وضع قوانین سازمانِي خوب از انسان عامل ستانده مي شود، دور کردن او از متن دین 
است. حال این پرسش مطرح است که آیا مقررات سازماني، فعالیت آموزش گران دانشگاهي را 

با چنین مخاطره اي مواجه مي سازد؟
دو فرایند مذکورِ تکویِن فرهنگ و سبک زندگي با دو پیامد متفاوت همراه اند: پیامد تکوین 
طبیعي آن است که شخص به گونه اي وحدت یافته به عمل مي پردازد ولي در تکوین غیرطبیعي، 
چندگانگي رفتاري به تناسب موقعیِت عمل رخ مي دهد. علت  این پدیده، نوع وابستگي و منشاء 
عمل است. وقتي عامل عمل بیروني است، با تغییر شرایط بیروني، عمل نیز تبدیل مي شود. وجه 
سازمانی فرهنگ و سبک زندگي دانشگاهی، محدود )بسته( به محیط است و شخص با خروج 
از آن، براي هر نوع عملي آمادگي خواهد داشت؛ چرا که او براي تبعیت از محیط آمادگي 
کسب کرده و  این آمادگي او را براي تأثیرپذیري آماده مي سازد. این وجه فرهنگ دانشگاهی 
طی سال های گذشته به واسطه قانونی ساختن و سازمانی کردن پدیده های فرهنگ دانشگاهي، 
در حال رشد است. گرچه سازماني ـ قانوني کردن مؤلفه هاي فرهنگ با هدف  ایجاد شرایط برای 
مشابهت حداکثری اعضای جامعه دانشگاهي در شرایط دانشگاه هاي انبوه دنبال مي شود، اما 
در بطن خود دوگانگي را مي پرورد. آمیختن با فرهنگ دانشگاهي )دانشگاهي شدن( است که 
مي تواند سبک زندگي آموزش گران را با مؤلفه هاي آن سازگار سازد. در این شرایط است که 

1. تقدم باور بر عمل در  آیات متعدد قرآن کریم مطرح است؛ از جمله سوره ی صف: یا ایها الَِّذیَن َآَمنُوا َهْل أَُدلُُّکْم َعَلی 
ِ بَِأْمَوالُِکْم َوأَنُفِسُکْم َذلُِکْم َخیٌْر لَُّکْم  ِ َوَرُسولِِه َوتَُجاِهُدوَن فِي َسبِیِل اهللَّ ْن َعَذاٍب أَلِیٍم )10( تْؤمِنُوَن بِاهللَّ تَِجاَرةٍ تُنِجیُکم مِّ

إِن ُکنتُْم تَْعَلُموَن )11(.
2. در تبیین موضوع به اصل تربیتي »تأثیر ظاهر بر باطن« توجه داشته ایم. اعتقاد بر این است که اصل مذکور بیش از آنکه 

مجوزي براي »تدبیر« یعني ساخت انسان باشد، مبنایي براي »تبیین« یعني شناخت انسان است.



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره پنجم
شماره 4
پاييز 1392

16

»منعطف بودن، اختیاري بودن، فرهنگي بودن، اخالقي بودن و مشروع بودن« بر سبک زندگي 
آموزش گران حاکم مي شود. در مقابل، الزام به رعایت مقررات سازماني سبب مي شود تا فرد در 
جستجوي فضایي براي فراغت از آن برآید و سبکي از زندگي شکل مي گیرد که ویژگي هاي 

عمده آن »ثابت بودن، الزامي بودن، اداري بودن، موفق بودن و محبوب بودن« است. 
این پدیده هاي زندگي آموزش گران دانشگاهي گرچه ممکن است از نگاه یک رفتارشناس 
فقط یک واقعیت )پدیده( قابل بررسي باشد، اما از منظر یک مربی، واقعیتی مخاطره انگیز و 
مشکل آفرین محسوب مي شود. زیرا وجه آموزندگی فرهنگ و سبک زندگي دانشگاهی براي 
مخاطب )مشاهده گر(، وجود استمرار منطقي آن است. باوجود این، نکته اساسی تر آن است که 
تفاوت رفتاری در موقعیت های متفاوت، آموزندگی و پیامد منفی نیز دارد یعني از سویي تشکیل 
سرمایه اجتماعي را منع مي کند )قانعي راد، 1385( و از سوي دیگر منجر به نوعی نسبی گرایی 
و تلون غیرمنطقي می شود. واقعاً کدام نوع از آموزندگی آموزش گران هدف تربیت اسالمي در 

محیط هاي دانشگاهی است؟1
ممکن است در سطح آموزش بتوان مشکل را با بیان و شرح موضوع حل کرد، اما در سطح 
تربیت که بنیاد آن بر الگوگیري غیرمستقیم است2، وحدت شخصیِت الگو داراي نقِش محوري 
است. دستاورد چنین گونه ای از تربیت، تلون رفتاری است؛ امری که با بنیادهای باورهای 
اسالمی سازگار نیست. شرح  اینکه سبک زندگي آموزش گران دانشگاهي چگونه از دو منشاء 
عمده تکوین خود متأثر مي شود با پیگیري و تشریح دوگانه هاي ناشي از گونه هاي تکوین 

فرهنگ و سبک زندگي آموزش گران دانشگاهي دنبال مي گردد.
1. منعطف -  ثابت بودن سبك زندگي آموزش گران دانشگاهي

وقتي از منظر فرهنگ به سبک زندگي نظر مي شود، سبک زندگي به عنوان رفتار فردي آموزش گر 
دانشگاهي، یک واحد بسیط جلوه مي کند. اما، سبک زندگي نمي تواند بسیط باشد زیرا داراي 
موضوعات متعدد است و در زمان هاي متوالي متبلور مي شود. تصور واحد از سبک زندگي، 
تنها یک فرضیه است که به فهم آن کمک مي کند. تنوع واقعي سبک زندگي به واسطه دو متغیر 
زمان ـ موضوع است که خود آن نیز در بسترهاي متنوع محیطي تحقق مي یابد. تعدد موضوعات، 

1 . آیا مربي معتقد به باورهاي اسالمي، مي تواند از چیزي سخن گوید که خود به آن عمل نمي کند؟ بنگرید به  سوره ی 
ِ أَن تَُقولُوا َما اَل تَْفَعُلوَن  )3(. صف: یَا ایَها الَِّذیَن آََمنُوا لَِم تَُقولُوَن َما اَل تَْفَعُلوَن)2( َکبَُر َمْقتاً ِعنَد اهللَّ

2. شاید این باور عمومي نیز نقش داشته باشد که در ضرب المثل وارد شده است: شنیدن کي بود مانند دیدن!
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تنوع بسترهاي عمل و تغییر زمان، سبب مي شوند تا وحدت عمل )بر اساس آنچه در ظاهر 
تبلور مي یابد( در حیات فردي ناممکن یا بسیار دشوار گردد؛ مگر آنکه به بنیادهاي عمیق آن 
عنایت شود.  این بنیادهاي عمیق، همان بخش از سبک زندگي است که اعتقادات نامیده شد. 
اعتقادات در »فضاي واقعي« حیات فردي شکل مي گیرند اما فرایند شکل گیري آنها تابع مقررات 
بیروني نیست. ارتباط متقابلي را مي توان بین اعتقادات و محیط شناسایي کرد، اما این ارتباط نه 
تنها به معنای تبعیت نیست، بلکه گاه به معنای تقابل تمام عیار است. فرهنگ و سبک زندگي 
دانشگاهی در ساختارهای غیررسمی نظام های رشته ای و بین رشته ای شکل می گیرد و به مثابه 
درختی است که با سرعتی اندک به رشدي عمیق می پردازد و داراي دستاوردي مستحکم است. 
به تعبیر توني بچر1 )1994( فرهنگ دانشگاهي قلمروها و مرزهاي اجتماع علمي را مانند 
یک قبیله مشخص مي سازد. وي از آن جهت استعاره قبیله را به کار مي برد که در اجتماعات 
دانشگاهي نیز مانند یک قبیله، مي توان الگوهاي فرهنگي، زبان،  قلمرو، سرحدات،  باورها و 
ارزش هاي متمایز از دیگري را شناسایي کرد. همان طور که افراد عضو یک قبیله داراي هویت 
قبیلگي خاص هستند، اعضاي اجتماعات علمي نیز داراي هویت قابل شناسایي ویژه اي می باشند. 
در واقع، هویت دانشگاهي اشاره به فرهنگ متمایزي دارد که داراي تاریخ منحصر به خود و 
چهارچوب اخالقي و مفهومي خاصی است که آن را در درون نهادها و یا اجتماعات معین و 
تعریف شده اي قرار مي دهد. همان گونه که گروه هاي سازنده یک قبیله داراي رفتارهاي متفاوت 
هستند و حتي خود قبیله هم با بروز برخي تغییرات، به تغییر رفتارهاي ظاهري روي مي آورد 
)مثل تغییر محل سکونت و یا نوع پوشش(، در فرهنگ دانشگاهي نیز تفاوت هاي دروني محترم 
و داراي ارزش ذاتي است. هم قبیله و هم فرهنگ دانشگاهي نه بر بنیاد مشابهت دروني که 
بر بنیاد مفارقت بیروني معنا مي یابد. یعني فرهنگ دانشگاهي از آن جهت فرهنگ دانشگاهي 
است که با فرهنگ هاي دیگر تفاوت دارد نه از آن جهت که خود یک کل متحد الشکل ثابت 
است. این وجه بنیادي در شناسایي فرهنگ دانشگاهي، سبب مي شود براي شناخت آن در پي 
صفات متمایزکننده بود نه در پي ویژگي هاي ثابت سازنده آن. فرهنگ دانشگاهي به دلیل آنکه 
فرهنگ است با فرهنگ هاي دیگر داراي اشتراکاتي است. این گونه اشتراکات ممکن است سبب 
شود تا به هنگام معرفي این فرهنگ، پیام کلي این باشد که »اینهم مثل همه«. چنین پیامي شرایط 
را براي تعمیم مشابهت افزایش مي دهد و این تعمیم مانع فهم درست موضوع مي گردد. چنانکه 

1. Tony Becher
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گالتونگ1 )2003( اعتقاد دارد هر جامعه اي فرهنگ دانشگاهي خاص خود را  ایجاد مي کند؛ زیرا 
فرهنگ دانشگاهي از دل ساختارها و روابط اجتماعي،  سیاسي، اقتصادي و فرهنگي آن جامعه 
بیرون مي آید. چنین زایشي با اشتراکاتي همراه است که در صورت تمرکز بر وجوه مشابه، ممکن 
است فریبنده باشند و منجر به مشابه انگاري گردد. حتي فراتر از آن، هر فرهنگ دانشگاهي نیز 
با تنوع خرده فرهنگ ها و تکثر سبک هاي زندگي آمیخته است. در این زمینه نظرات هوبارد 
)2010( قابل تأمل است. وی بیان مي کند که »هر آموزش گري یک خرده فرهنگ خاص را در 
کالس درس خود  ایجاد مي کند؛ چون قوانین، رفتارها و انتظارات خاصي دارد«. ایشان در شرح 
دیدگاه خود بر  این موضوع تأکید مي نهد که در بین آموزش گران رشته هاي مختلف، اشتراکاتي 
نیز وجود دارد که آنها را با هم مشابه مي سازد. ولي او بر تفاوت هاي آنان تاکید مي گذارد 
و تنوع رفتاري حتي یک آموزش گر را در موقعیت ـ زمان هاي مختلف یادآور مي شود. فهم 
تشابهات و تفاوت هاي سبک زندگي و فرهنگ آموزش گران دانشگاهي با توسل به موضوع 
ثابت ـ متغیر ممکن مي شود. سبک زندگي هر آموزش گر دانشگاهي با سه پدیده »اعتقادات«، 
»ارزش ها« و »عرضه ها« معنا مي یابد که ویژگي اعتقادات را »ثابت بودن« و ویژگي عرضه ها را 
»متغیربودن« تشکیل مي دهد. ارزش هاي نیز داراي گونه هاي ثابت و متغیر هستند. اعتقادات را 
مي توان ظروفي قلمداد کرد که مظروف هاي متعدد عرضه ها را در خود جاي مي دهند و این 
فرصت را پدید مي آورند تا ثابت بودن در اعتقادات با منعطف بودن در عرضه ها سازگار شود. 
براي نمونه مي توان به اعتقادات مربوط به علم اشاره کرد. در  اینجا، اعتقاد ثابت نشان مي دهد 
که علم، ارزش است2. اما عرضه هاي  این اعتقاد مي تواند در دانش هاي بنیادي یا کاربردي 
متبلور شود. بر اساس مقررات کنوني سازماني دانشگاه ها، دانش هاي کاربردي واجد ارزش 
قلمداد شده است ولي ممکن است در دوره اي دیگر به مالحظه مصالح دیگري، دانش بنیادي 
مهم تر جلوه کند. تردید نیست که هر یک از این دو نگاه، پیامدهاي خاص خود را دارد. آنچه 
1. Johan Galtung
2. نگاه رهبري به علم، که در دیدار با استادن دانشگاه ها مطرح شد )1392/05/15( قابل تأمل است:  اینکه ما روی علم 
تکیه مي کنیم، فقط به جهت احترام آرمانی به علم نیست - که البته  این خودش یک نقطه ی مهمی است؛ اسالم برای علم 
ارزش ذاتی قائل است - لیکن عالوه ی بر  این ارزش ذاتی، علم قدرت است. یک ملت برای  اینکه راحت زندگی کند، عزیز 
زندگی کند، با کرامت زندگی کند، احتیاج دارد به قدرت. عامل اصلی که به یک ملت اقتدار مي بخشد، علم است. علم، هم 
مي تواند اقتدار اقتصادی  ایجاد کند، هم مي تواند اقتدار سیاسی  ایجاد کند، هم مي تواند آبرو و کرامت ملی برای یک ملت 
در چشم جهانیان به وجود بیاورد. یک ملت عالم، دانا، تولیدکننده ی علم، در چشم جامعه ی بین المللی و انسان ها طبعاً با 
Http://( کرامت است. پس علم عالوه بر کرامت ذاتی و ارزش ذاتی،  این ارزش های بسیار مهِم اقتدارآفرین را هم دارد

.)10951=Www.Leader.Ir/Langs/Fa/Index.Php?P=Bayanat&Id
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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 می دهد 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 ارزش های منشعب از نگاه اول، فارغ از دستاوردهای علم و عالمان شکل می گیرند و عمل 
و ارزش های منشعب از نگاه دوم در انطباق با دستاوردهای علم و عالمان معنی می یابند. این 
دو دسته ارزش ها در واقع، متعارض اند؛ و اگر تثبیت سازماني بر یکي از آنها تحقق یابد، آنگاه 

انعطاف عالمانه امکان تحقق نمي یابد. 
ـ الزامي بودن سبك زندگي آموزش گران دانشگاهي 2. اختياري 

اگرچه جان سدلک1 )به نقل از عارفی،1383(، در انتهاي قرن بیستم بیان کرده بود که امروزه 
دانشگاه ها از نقش »منعکس کننده« روابط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به نقش »تعیین کننده« 
به نظر مي رسد که  اما  یافته اند،  ارائه خدمات تحول  از طریق توسعه علم و  روابط مذکور 
چنین نقشي اگر آرزوي  ایشان نبوده باشد یا اصوالً در دهه اول قرن بیست و یکم از میان رفته 
و یا دست کم دانشگاه هاي ایران از ایفاي چنین نقشي دور مانده اند.  این موضوع حتي اگر در 
حوزه هاي علم و فناوري و تولیدات فیزیکي توسط دانشگاه هاي صنعتي و پزشکي، تاحدي، 
دنبال شود، در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و تربیتي توسط دانشگاه هاي علوم 
انساني پیگیري نمي شود2. شاید بتوان این عملکرد نظام دانشگاهي را با ارجاع به انتظارات از 
آموزش گران مرتبط ساخت. مجموعه مقررات و قوانین جاري براي کسب توفیقات سازماني 
در نظام دانشگاهي به تحقق شخصیتي از آموزش گر منجر مي شود که از سویي با »تبعیت« و از 
سویي با »حقارت« آمیخته است. تبعیت به تسلیم بودن در مقابل نظام حاکم )سیاسي و علمي( 

مربوط است و حقارت به دوري از کسب قدرت شخصي در نظام اجتماعي.
حقارت به معناي آن است که شخص از مطرح بودن و کسب قدرت شخصي ـ در هر 

1. John Sadlack
2 . این بیان رهبري در دیدار با استادان دانشگاه ها )1392/05/15( نیز احتماالً تاحدي متأثر از شرحي است که استادان 
گروه هاي مهندسي و پزشکي )پنج نفر از هشت نفر ارائه کننده( ارائه کرده اند: »گفتمان علم و پیشرفت علمی« و »گفتمان 
پیشرفت عمومی کشور« - یعنی انگیزه برای سهیم شدن دانشگاه در پیشرفت کشور- در دانشگاه باید حفظ شود؛ که البته 
امروز وجود دارد، اما باید حفظ و تقویت شود. هیچ چیزی نباید با  این گفتمان در دانشگاه مزاحمت کند. باید اصرار بر 
نوآوری علمی در دانشگاه وجود داشته باشد؛ اصرار بر قرار گرفتن پیشرفت های علمی در خدمت نیازهای کشور، که یکی 
از جهت گیری ها و معیارهای اساسی این است. باالخره ظرفیت ها محدود است - هم ظرفیت های انسانی، هم ظرفیت های 
مالی و مادی - حتماً باید توجه شود که کار علمی ما در جهت نیاز کشور باشد. ما نیازهای گوناگونی داریم که دانشگاه 

مي تواند به این نیازها پاسخ دهد،  این خألها را پر کند
 (Http://Www.Leader.Ir/Langs/Fa/Index.Php?P=Bayanat&Id=10951).
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شکل و گونه ايـ  پرهیز نماید؛ مگر آنکه با نظام قدرت حاکم داراي پیوندي محکم  باشد. این 
بودن در نظام حاکم نیز فقط با تبعیتـ  البته سلسله مراتبي سازمانیـ  تحقق و استمرار مي یابد1. 
قدرت شخصي در نظام دانشگاهي به توان خالقه و نوآوري هاي اشخاص مربوط است. در 
حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي چنین قدرتي مي تواند از طرقي مثل کالبدشکافي پدیده ها و 
نقد الگوهاي جاري و ارائه الگوهاي جایگزین حاصل شود. کسب قدرت شخصي از آن جهت 
که با قدرت اجتماعي در ارتباط قرار مي گیرد، مشمول احکام خودي بودن یا نبودن هم در 
نظام سیاسي و هم در نظام علمي مي شود2. کسب قدرت شخصي در شرایط غیرخودي بودن، 
امري ناپسند و ممنوعه است. در چنین شرایطي چه اتفاقي رقم مي خورد؟ آنچه جاری است، 
نظامی از افکار و اعمال است که صاحبان قدرت، قدرت خود را در بقای آن می بینند. این باور 
سبب می شود تا برای بقای آن، گاه به هر قیمت، تالش نمایند. به طور معمول، بقای نظام های 
تمرکزگرا در حفظ ساختارهای مدون جاري است و بازسازی و انطباق در آن به حداقل ممکن 
فروکش می کند. چنین ضرورتی سبب می شود تا هرگونه نوآوري و نقادی با اتهام هاي متفاوت 
از صحنه بیرون رانده شود3. نبود تصوری از فواید نقادی در سیستم های دارای فرایندهای 
خطی، علت اصلی منع هر نوع متفاوت بودن است4. چنین منعی فقط بر شخص آموزش گر اثر 
منفی ندارد بلکه بیش از آن، بر فرهنگ دانشگاهی آسیب وارد می کند. فرهنگ دانشگاهی که 

1. شاهد  این موضوع را مي توان برخورد برخي از مدیران دانشگاه ها با برخي از استاداني دانست که نشانه هایي از کسب 
93071/Http://Www.Tabnak.Ir/Fa/News :چنین قدرتي را بدون تبعیت سازماني، آشکار کرده اند. بنگرید به

2. برخي از درخواست هایي که استادان دانشگاه ها در دیدار با رهبري )1392/05/15( مطرح کرده اند، واقعیت هاي ناشي 
از چنین شرایطي است؛ از جمله: ضرورت ایجاد فضای بازتر برای نظریه پردازی در علوم انسانی در دانشگاه ها و استفاده 
Http://Farsi.Khamenei.Ir/News- :به نگرید  ارشد مدیریتی.  انسانی در سطوح  اساتید علوم  از ظرفیت  حداکثری 

23441=Content?Id
3. نوع مواجهه با فتوای یکی از مراجع )آیت اهلل بیات زنجانی( در ارتباط با آب خوردن و روزه داری، شاهدي براي این پدیده 
است. وي اعالم کرده است: »کسانی که روزه می گیرند ولی تاب و تحمل تشنگی را ندارند، فقط به اندازه یی که جلوی 
تشنگی شان را بگیرد می توانند آب بنوشند و در این حالت روزه شان باطل نبوده و قضا هم ندارد«. یکي دیگر از مراجع، با 
ارجاع به اینکه »احدی به این صورت فتوا نداده است و خالف اجماع فقهای اسالم است و احتمال دارد خالف ضرورت 
Http://Khabaronline.Ir/) )1392 ،دین هم باشد«، چنین فتوایي را »بازي با دین مردم« قلمداد کرده )آیت اهلل مکارم

Culture/Religion/303665/Detail) و یا در ارتباط با آن گفته شده است »این همان قیاس ابوحنیفه است که امام 
Http://Www.Bartarinha.Ir/Fa/) )1392 ،صادق)ع( در پاسخ او فرمود این قیاس ابلیس است« )حجت االسالم گرجیان

News/59222). این در جایی رخ می دهد که موضوع آزادی فتوا، امر ضروری فقاهت شیعه محسوب می گردد. چنین 
مواردي در سطح دانشگاه با خشکي و خشونت بیشتري دنبال مي شود.

4 . این در حالي است که رهبري در دیدار با مسئوالن و کارکنان قوه ی قضاییه )1392/04/05( به روشني از نقد و نقادي دفاع 
نموده و بیان کرده اند: نمي گوئیم کسی  ایراد نگیرد، انتقاد نکند، اعتراض نکند؛ چرا، انتقاد کردن و اعتراض کردِن سالم قطعًا 

برای پیشرفت کار کشور مفید است؛ اما  این را هم باید توجه داشت که کار اجرائی سخت است. بنگرید به:
 Http://Www.Leader.Ir/Langs/Fa/Index.Php?P=Bayanat&Id=10850
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با انتخاب، خالقیت، تعهد درونی و سلب منفعت مادی آمیخته است، با چنین شرایطی از همه 
آنها دور می شود.  این خصایص که براي فرهنگ دانشگاهي برشمرده شد، نمونه هایي تقلیدي از 
آنچه در غرب جریان دارد، نیست؛ بلکه بازیابي حقیقت تاریخي سنت دانشگاهي در نظام هاي 

آموزش عالي اسالمي است )مجتهدي، 1379؛ چیت سازیان، 1386(. 
اگرچه رشد و بالندگي علم در  ایران داراي موانع و علت هاي فراواني است )رفیع پور، 1389؛ 
هاشمي، 1384( و قانعي راد، 1379(، اما دو خصیصه مذکور در  اینکه آموزش گر دانشگاهي و 
به تبع آن دانشگاه به طور فعال در پیشرفت هاي کشور سهیم نشود و داراي نقش تعیین کنندگي 
نگردد، اثر محوري داشته اند. تعیین کنندگي وقتي رخ مي دهد که آموزش گران دانشگاهي از 
»اختیار بالیدن« برخوردار باشند. منظور از اختیار بالیدن آن است که آموزش گر دانشگاهي در 

عین دانشگاهي  بودن از تبعیت و حقارت، رهایي یابد.
اختیار بالیدن داراي پیچیدگي هایي است اما محور اصلي آن را آزادي براي رفتار دانشگاهي 
)علمي( تشکیل مي دهد. آزادي براي رفتار دانشگاهي داراي جنبه هاي متعددي است؛ که بعد 
سیاسي، بعد اقتصادي، بعد فرهنگي و بعد تربیتي آن حائز ارزش اثرگذاري بیشتري هستند. 
اغلب وقتي از آزادي براي رفتار دانشگاهي سخن به میان مي آید به بعد سیاسي آن عنایت 
مي شود. اما شاید بُعد اقتصادي به همان میزان اثرگذار باشد. وقتي فرد براي ادامه حیات شخصي 
نیازمند توجه به بعد اقتصادي است، آنگاه این بعد هم به قدر بعد سیاسي اثرگذار خواهد بود. 
همین وضع را بعد فرهنگي دارد. باورهاي فرهنگي گاه به میزاني شدید فرد را مجبور به عمل 
مي کنند. بعد تربیتي نیز از حیث میزان آگاهي و دانش فرد، بر او آثار جدي دارد.  این است که 
آزادي براي عمل دانشگاهي، با چهار بعد مذکور آمیخته است. همین شرایط مي تواند سبب شود 
که در جهان واقعي، ناهمخواني بین اعتقادات، ارزش ها و عرضه ها دیده شود. این ناهمخواني، 
ممکن است با حضور پرقدرت هر یک از ابعاد اثرگذار، ظهوري بارزتر یابد. مثاًل عوامل سیاسي 
ممکن است انتظارات خاصي را در هر سه سطح مطرح نمایند و آنها را با استفاده از قدرِت در 
اختیار دنبال کنند. در چنین شرایطي آنچه تحقق مي یابد همان سطحي است که امکان سنجش 
و بررسي و کنترل آن را دارند و آن سطح عرضه هاست. در چنین شرایطي چه اتفاقي مي افتد؟ 
در شرایطي که تالش هاي بیروني براي شکل دهي به عرضه هاي مغایر با اعتقادات، افزایش 
مي یابد، پدیده رفتاري اي ظهور مي کند و عملي از فرد سر مي زند که ظاهرسازانه است و در 
عمق جان به آن باور ندارد. چنین رخدادي ممکن است با دو تفسیر همراه شود: اول نگاه 
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سازماني است که مي گوید مهم ظاهر و رعایت مقررات است )ظاهر سازگار(. دوم نگاه تربیتي 
است که مي گوید مهم باورها و عمل مبتني بر آنهاست )عمل سازوار(. بر اساس تفسیر اول، 
تبعیت از سیستم داراي اعتبار بنیادي و تحقق آن کمال مطلوب است. بر اساس تفسیر دوم، 
 ایجاد شرایط براي بهره گیري آموزش گران از اختیار دانشگاهي براي  ایفاي نقش راهنمایي 
ضرورت دارد1. البته این اختیار، در محدوده فعالیت حرفه اي مطرح است و چنانکه فراستخواه 
)1389( بیان مي کند »هر عضو اجتماعات علمي نیاز دارد که براي اعتالي هویت دانشگاهي و 
دروني سازي باورها و ارزش هاي حرفه اي خود،  نسبت به فرهنگ دانشگاهي خویش آشنایي 
داشته باشد و مؤلفه ها و ویژگي هاي این فرهنگ را بشناسد«. تأکید  ایشان بر »دروني سازي 
از نگرش ها،  یک سلسله ارزش هاي  باورها« حائز توجه است که حاصل آن »نوع خاصي 
اجتماعي، یک سبک زندگي،  الگوهاي خاصي از حل مسئله،  نوع متفاوتي از قضاوت کردن، 

 تعامل با دیگران،  اداره زندگي اجتماعي، شیوه ی مدیریت و رهبري است«.
ارتقاء مرتبه اعضاي  آیین نامه  استخدامي تحلیل مي شود.  از منظر مقررات  این موضوع 
هیات علمي در بند یک به فعالیت هاي فرهنگي، تربیتي و اجتماعي براي کسب ارتقاء اشاره 
مي کند.  اینکه  این موضوع در  آیین نامه ارتقا داراي ارزش شده، حسن قابل تقدیري است. اما 
معناي واقعي آن در فرایندهاي جاري دانشگاهي چیست؟ آیا موارد خاص مورد نظر نظام 
سیاسي مطرح است یا فعالیت هایي در جهت گسترش فرهنگ و سبک زندگي دانشگاهي؟ 
ارزش و  داراي  دانشگاهي مطرح مي شود،  نظام  از سوي  آنچه  که  پذیرفت  گرچه مي توان 
تاحدي مقبولیت است؛ اما نمي توان پذیرفت که فعالیت فرهنگي و تربیتي و اجتماعي محدود 
به آنهاست. فعالیت فرهنگي ـ تربیتي با مجموعه اي از امور عمومي متعلق به فرهنگ عمومي 
آمیخته شده است که نه تنها در اولویت فعالیت دانشگاهي نیستند، که حتي در مواردي خروج 
از خط قرمزهاي فرهنگ دانشگاهي محسوب مي شوند. براي نمونه مي توان به برگزاري مراسم 
مذهبي در دانشگاه اشاره کرد و یا شرکت در برخي از امور واجب مثل نماز را یادآور شد. 
 این ها فعالیت هاي مقبول و با ارزشي هستند که در فرهنگ عمومي به گونه اي دنبال مي شوند، 
اما نمي توان انتظار داشت آموزش گر دانشگاهي نیز به همان نحو و در همان سطح، آن هم برای 
کسب امتیاز ارتقای مرتبه علمی دانشگاهي، به آنها مبادرت ورزد. این فعالیت ها در فرهنگ 
دانشگاهی از آن جهت دارای ارزش محسوب شده که ارج دنیایی و معذوریت سازمانی باعث آن 
1. سوره ی شورا: َفإِْن أَْعَرُضوا َفما أَْرَسْلناَک َعَلیْهِْم َحفیظاً إِْن َعَلیَْک إاِلَّ الْباَلُغ َو إِنَّا إِذا أََذقْنَا اْلِنْساَن مِنَّا َرْحَمًة َفِرَح بِها َو إِْن 

َمْت ایدیهِْم َفإِنَّ اْلِنْساَن َکُفوٌر )48(. تُِصبُْهْم َسیِّئٌَة بِما َقدَّ
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نبوده است. همچنین، جهت بررسي و تعیین امتیازات فرهنگي ـ تربیتي ـ اجتماعي اعضاي هیات 
علمي، »کمیسیوني تخصصي« در هر مؤسسه تشکیل مي شود که فارغ از سنت کمیسیون هاي 
تخصصي هیات ممیزه داراي ترکیب مدیریتي است )تبصره 1 ماده 1 آیین نامه ارتقاء مرتبه 
اعضاي هیات علمي، 1387(. اعضای  این کمیسیون عبارتند از: رئیس مؤسسه به عنوان رئیس 
کمیسیون؛ معاون اجرایي یا عناوین مشابه به عنوان دبیر کمیسیون؛ معاون پژوهشي مؤسسه؛ یک 
نفر عضو هیات علمي حداقل با مرتبه دانشیاري به انتخاب هیات اجرایي جذب؛ و دبیر شوراي 

هم اندیشي اساتید مؤسسه.
اینان کساني هستند که بیش از آنکه متعهد به فرهنگ دانشگاهي باشند، متعلق به فرهنگ 
به فرهنگ سازمان هاي دیگر  تعهداتي  ارتباطات و  داراي  نیز  دانشگاه و گاه  اداري ـ سازماني 
هستند. چنین شرایطي زمینه را براي تشکیل و استمرار فرهنگ دانشگاهي، دچار ضعف مي کند 

ولي فرصت هاي فراواني را در اختیار فرهنگ سازماني دانشگاه مي گذارد.
ـ  اداري بودن سبك زندگي آموزش گران دانشگاهي 3. تربيتي 

عضو هیات علمي دانشگاه داراي تکالیف و وظایفي است؛ که بر اساس قوانین و مقررات 
آموزش عالي ایران )آیین نامه استخدامي اعضاي هیات علمي، 1389: ماده 22( بر شش عنوان 

مي باشد؛ و عبارتند از:
ـ فعالیت فرهنگي، تربیتي و اجتماعي؛

ـ فعالیت آموزشي )نظري و عملي(؛
ـ فعالیت پژوهشي و فناوري؛

ـ فعالیت علمي و اجرایي؛
ـ راهنمایي دانشجو و سایر خدمات دانشگاهي؛
ـ همکاري تخصصي با حوزه کاربردي مرتبط؛

ادراک  پنهان  از متغیرهاي آشکار و  تابعي است  سبک زندگي آموزش گران دانشگاهي، 
شده از سوي آنان که در موقعیت هاي مکاني ـ زماني براي آنان جلوه اي واقعي مي یابند و یا از 
باورهاي آنان به صورت فرمان هایي انتزاعي صادر مي گردند.  این ادراکات است که اعتقادات 

انان را شکل مي دهد و رفتارهاي آنان را رقم مي زند )مهرعلیزاده، سپاسي و امیدیان، 1384(.
این باورهاي دروني یا اعتقادات از منابع مختلفي تغذیه مي کنند. از جمله  این منابع مي توان 
به دستورات و تعلیمات و پیام هاي دیني و مقررات و قوانین سازماني اشاره کرد. باورهاي دیني 
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و فرهنگ دانشگاهي داراي بنیادهاي دروني هستند1 و عمل بدان ها بر بنیاد انتخاب و رغبت هاي 
شخصي است.  این عمل با خود نظارتي همراه است و بر اساس خودارزیابي، اصالح مي شود. 
در مقابل  این وضعیت، مقررات سازماني قرار دارند. بنیاد آن ها را کنترل بیروني و هدایت آنها 
را نظارت بیروني و اصالح آنها را ارزیابي دیگري تشکیل مي دهد. آنچه از درون برمي خیزد 
با کلیت شخصیت شخص آمیخته است اما آنچه از بیرون طلب مي شود، ممکن است چنین 
شرایطي را نداشته باشد. بستر زایش پدیده دوگانگي، همین امکان است. به عبارت دیگر، آنچه 
سبب مي شود تا اعضاي هیات علمي به ارائه رفتارهایي بپردازند که ممکن است با باورهاي آنان 
ناهماهنگ باشد، تعارض هاي بین فرهنگ دانشگاهي با مقررات سازماني است؛ زیرا بر اساس 
مقررات سازماني این امکان وجود دارد که امر نامطلوب از نظر فرهنگ دانشگاهي حائز ارزش 

و داراي امتیاز گردد )جدول 3(.

جدول 3: انواع رفتارهاي ناشي از تعامل فرهنگ و مقررات دانشگاهي

مقررات سازماني
امتیاز نداردامتیاز دارد

فرهنگ 
دانشگاهي

تعارض نوع اول12تایید رفتار مطلوب

منع رفتار34تعارض نوع دوم نامطلوب

برابر  فرایندهاي عمل دانشگاهي، چهار وضعیت مذکور در جدول 3 داراي نسبت  در 
نیستند. آنچه مي تواند رفتارهاي مقبول را افزایش دهد، گستردگي دامنه خانه شماره 1 و کاهش 
دامنه خانه شماره 4 است. اما  این دو خانه داراي دو جهت طولي و عرضي براي گسترش و 
کاهش هستند. با افزایش عرضي خانه 1، کاهش عرضي خانه 4 و همزمان کاهش عرضي خانه 
2 حاصل مي شود ولي اتفاق ناشي از آن با گسترش عرضي خانه 3 همراه است که تعارض 
نوع دوم است. بر اساس این مدل،  این امکان وجود دارد که آنچه از حیث فرهنگ دانشگاهي 
نامطلوب است یا آنچه از حیث مقررات دانشگاهي فاقد امتیاز است، به صفر برسد و به تبع آن، 

دو خانه از خانه هاي عمل فردي حذف گردد )جدول 4(.

1. سوره ی زمر: إِنَّا أَنَزلْنَا َعَلیَْک الِْکتَاَب لِلنَّاِس بِالَْحقِّ َفَمِن اْهتََدی َفلِنَْفِسهِ َوَمن َضلَّ َفإِنََّما یَِضلُّ َعَلیَْها َوَما أَنَت َعَلیْهِم بَِوکِیٍل 
)41(؛ و همچنین یس: َوَما َعَلیْنَا إاِلَّ الْباََلُغ الُْمبِیُن )17(.
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جدول 4: نوع عمل ناشي از تعامل فرهنگ دانشگاهي و مقررات سازماني

مقررات سازماني

امتیاز نداردامتیاز دارد

فرهنگ دانشگاهي
عمل ارزیابانهعمل صادقانهمطلوب
بي عمليعمل فریبکارانهنامطلوب

ـ  موفق بودن سبك زندگي آموزش گران دانشگاهي 4. اخالقي 

رهنمایي )1386( نکات حائز اهمیت در بررسي سیر تحول آموزش عالي در  ایران را در موارد 
ذیل مي داند:

هر زمان که کشور آرامش و امنیت سیاسي و اقتصادي داشته است،  توجه به علم و مراکز 
علمي نیز بیشتر شده است؛ 

از موقوفات و کمک هاي خیریه ی مردم تامین  بودجه و هزینه هاي مراکز علمي عمدتاً 
مي شد؛

مراکز علمي و آموزشي عمدتاً استادمحور بوده اند،  شهرت استاد و شیوه سلوک و مهارت 
علمي او باعث مي شد که دانشجویان گرد او جمع شوند و همین حضور اساتید در یک نقطه 

شهري یا روستا به آن مرکزیت علمي مي بخشید؛ 
استادان غالباً فارغ از وابستگي سیاسي و با خمیرمایه علمي و جذابیت معنوي و اخالقي 

خود دانشجویان را جلب مي کردند؛ 
حضور استادان و شاگردان در یک نقطه باعث اعتالي فرهنگي در آن منطقه مي شد؛ 

ارتباط منطقي ناشي از فعالیت علمي باعث نوعي روابط علمي میان مراکز مختلف مي گردید. 
این ویژگي ها با شکل گیري نظام آموزش عالي نوین  ایران به کلي از میان رفت. منبع اصلي 
ارتزاق آموزش عالي از مردم به دولت تغییر یافت، استادمحوري جاي خود را به مؤسسه محوري 
داد، فراغت )آزادی( استادان از وابستگي سیاسي به سرسپردگي سیاسي تبدیل شد، اثرگذاري 
اجتماعي )رهبری( نهاد علم به پیروي و تبعیت مؤسسه آموزش عالي از روندهاي اجتماعي 
تغیر پیدا کرد، و ارتباط بین نهادهاي علمي به عنوان واحدهای مستقل اجتماعی به تشکیل یک 
صنف متشکل از اجزای وابسته تقلیل یافت و استقالل دانشگاهی نقش محوری خود را در 
ارتباطات اجتماعی از دست داد. در چنین فضایي از عمل آموزش عالي، انتظارات  ایدئولوژیک 

اسالمي نیز با حضور جمهوري اسالمي بر آن افزوده شد.
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بدین ترتیب، آموزش گر فعال و آزاد در مؤسسه مستقل مؤثر، به آموزش گر منضبط به مقررات 
مؤسسه قانونمند تبدیل شد. اما این عضو اجتماعی شده 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 زمینه های ارتقای سازمانی او 
بود. این دو در فضایی از اقتصاد و ارزش های اجتماعی با هم آمیختند که اولی تأمین مالی عمل 

متعهدانه را تحمل نمی کرد و دومی تعهد به ارزش های صبورانه علمی را تأیید نمی نمود. 
اقتصاد که به اقتضای اصول و قواعد خود عمل می کرد، از پژوهش گر و آموزش گر دانشگاه 
انتظار »اقتصادی شدن« دانش را طلب می کرد؛ آنچه که با باورهای عالمانهـ  مخصوصاً در علوم 
انسانيـ  سازگار نبود. اجتماع بر ارزش های سبقتی )رقابتي( تأکید می نهاد که با صبوری عارفانه 

پژوهشگر و آموزش گر دانشگاهي انطباق نداشت.
علم به ماهو علم، که از ارزش های پایه علم آموزی در ارزش های دینی اسالم است، در حیات 
سازمانی به سیطره علم به عنوان ثروت افتاد و کارآفرینی و تجاری سازی بر آن سایه افکند و 
ارزش های قناعت و صبوری و خویشتن داری در جایگاه متهم قرار گرفتند. آیین نامه ها و مقررات 
ارتقای حرفه ای آموزش گران بر بنیاد ارزش های جدید تدوین شدند ولی باورهای نهادینه شده 
اعضای هیأت علمی همچنان بر علم برای علم )شاید هم تکلیف( و ارزش های پنهان داشتن، بنا 

شده بود. اینچنین بود که بین »اخالقی بودن« و »موفق بودن« فاصله ای پدید آمد.
در تعارض بین موفقیت سازمانی و متعهد بودن درونی، آنچه مورد حمایت همه جانبه قرار 
گرفت، موفقیت بود. بدین ترتیب، گروهی از آموزش گران در عرصه دانشگاهی ایران ظهور 
یافتند که راهی جزء تن سپاری به سیطره ارزش های جدید و یا خروج از نظام دانشگاهی در 
پیش رو نداشتند؛ که چنین شد.  اینان نویسندگاني پرکار محسوب مي شوند که نگارشـ  انتشار 
برایشان معادل زندگي است. بنیاد  این نگاه را باورهایي تشکیل مي دهد که در بسیاري از اوقات 

با سنت »هدف وسیله را توجیه مي کند« همراهي مي نماید1. 
ـ محبوب بودن سبك زندگي آموزش گران دانشگاهي  5. مشروع 

آموزش دانشگاهي با دو موضوع سازماني آمیخته است: اول کسب نظرات دانشجویان درباره ی 
آموزش آموزش گران در کالس درس و دوم مرتبط شدن ارتقاي مرتبه به نظرات دانشجویان. این 
دو اقدام سازماني طي دو دهه ی گذشته داراي موافقان و مخالفاني بود که منجر به غلبه نظر 
1. یکي از اعضاي هیأت علمي جوان کشور )داراي سن کمتر از 35 سال( تعداد آثار تألیفي ده ساله ی خود را که براي یکي 
از دوره هاي جشنواره بین المللي فارابي ارسال کرده بود، بالغ بر 20 عنوان متنوع کتاب تألیفي بود. یعني در عمل طي ده سال 

گذشته هر سال، عالوه بر تدریس و امور مربوط به آن، دو کتاب توسط ایشان تألیف شده است.  
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موافقان شد. نگارنده نیز در نیمه دوم دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد در گروه موافقان  این 
نظر جاي داشت )موسي پور و حري، 1382(. موافقان  این قانون بر  این نکته تأکید مي نهادند 
که آموزش دانشگاهي در کالس درس اتفاق مي افتد و عمل آموزش گران در آن شرایط را 
شاگردان شاهد هستند و مي توانند کم و کیف آن را گزارش کنند. همچنین، بیان مي شد شاگردان 
کالس درس، مصرف کننده ی اصلي آموزش هاي آموزش گران هستند پس مي توانند به قضاوت 
درباره ی آن بپردازند.  این دو قضیه وقتي داراي اعتبار هستند که پدیده هاي دیگر مربوط به آنها 
هم در سطح دانشگاه نخبه گرا حضور داشته باشند. مثاًل یادگیري دانشگاهي در جامعه داراي 
منزلت باشد نه مدرک تحصیلي. اما اگر شرایط اداري به گونه اي باشد که مدرک، فارغ از توان 
صاحب آن، داراي ارزش قلمداد گردد، آموزش دانشگاهي نه بر اساس کیفیت حقیقي آن بلکه 
بر اساس سهولت دستیابي به مدرک ارزیابي مي شود.  این اتفاق که در سنت دانشگاه توده اي، 
امري طبیعي محسوب مي شود، نوعي انحراف را در بقیه فرآیند پدید مي آورد و منجر به آن 
مي شود آموزش گراني که به کیفیت آموزش بر اساس جایگاه حرفه اي خود نظر دارند به عنوان 
آموزش گران »سخت گیر« و »غیرمنطقي« در ارزیابي دانشجویان طبقه بندي  شوند و نه تنها از 
ارتقاء باز مانند که حتي از حضور در دانشگاه محروم  گردند. آنچه در  اینجا دنبال مي شود بر 
قوانین سازماني بنا شده است. این بنیاد قانوني با پشتیباني همه جانبه اداري همراه مي شود و 
براي آموزش گران متعهد به اصول حرفه اي و ارزش هاي دیني راهي جزء تن سپاري یا خروج 
باقي نمي گذارد. چنین پدیده اي محدود به آموزش هاي کالس درس نیست بلکه در تدوین 
پایان نامه ها و رساله ها نیز نفوذ کرده است )صفایي موحد، 1390(. البته آنان که در  این گردونه 
باقي اند یا برآمده گان همان فرهنگ دانشجویي اند و یا به ناچار در این سیستم مانده اند ولي با  این 

فریاد وجدان خود به طور مستمر مواجه اند که چرا در جنایتي بزرگ سهیم شده اند1. 

جمع بندي
»ارتباطات انساني« سازنده ی اصلي فرهنگ است و در چهار جهت، تبلور مي یابد: ارتباط با 
خود، ارتباط با خلق، ارتباط با خلقت و ارتباط با خالق. این ارتباطات، بر بنیاد اعتقاداتي و به 

1.  این تعبیر را وام دار جمعي از همکاران هستم که در آزموني شرکت کردند و دانشجویان را به توصیه مسئوالن دانشگاه 
قبول اعالم نمودند ولي باور داشتند که بیش از نیمي از آن دانشجویان واجد صالحیت نبوده اند. در توجیه  این رفتار خود، 
بارها از آنچه در فضاي دانشجویي حاکم و بر آنان اثر مي کند مطالبي را گفتند که همه حکایت از سیطره فضاي فرهنگ 
دانشجویي داشت و تسلیم یودن آنان. در همان جا بود که یکي از آن استادان گفت: جنایتي در حال وقوع است که همه ما 

در آن دست داریم.
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واسطه ارزش هایي، به گونه اي عرضه مي شود که به طور معمول آن را فرهنگ نامیده اند. در 
تبییني دقیق تر، فرهنگ شامل اعتقاداتي است که از طریق تولید ارزش ها، عرضه هایي را در 
ارتباطات انساني شکل مي دهند و یا عرضه هایي است که مبتني بر ارزش هاي حاصل از اعتقادات 
در ارتباطات انساني، تبلور مي یابند. فرهنگ بدین معنا داراي سه تجلي با عناوین عرضه ها، 
ارزش ها و اعتقادات است که  این سه با دو ویژگي اساسي »برهم نهادگي« و »درهم شدگي« 
مطرح مي شوند. فرهنگ در تعلق با »افراد« معني مي یابد. تا جایي که حضور افراد واجد وصف 
»اجتماع« است، فرهنگ با آن همراهي مي کند اما هر گاه جماعت به فرد تبدیل شود، فرهنگ 
نیز تغییر نام مي دهد و با همان ماهیتي که وصف شد، تحت نام »سبک زندگي« قرار مي گیرد. 

قید زاي فرهنگ،  اشکال  از  متعددي است. یکي  قیود  پذیراي  فرهنگ و سبک زندگي، 
انساني  ارتباطات  دانشگاهي،  فرهنگ  یعني  هستند.  آن  پوشش  تحت  جمعیتي  گروه هاي 
دانشگاهیان را در موقعیت هاي  دانشگاهي و در جمعیت دانشگاهیان نشان مي دهد. فرهنگ 
دانشگاهي با افکار، ارزش ها و اعمال غاطبه دانشگاهیان سروکار دارد و  این موضوع منجر 
به آن مي شود که به طور عادي خالقیت ها و اعتقادات قابل دفاع افراد یا جمعیت هاي معدود 
با بي عنایتي کنار گذاشته شود. در فهم فرهنگ، بر اساس سنت هاي جاري شده قرن بیستم، 
مؤلفه هایي محاسبه مي شود که داراي قدرت هستند. قدرت مؤلفه هاي سازنده فرهنگ وابسته 
به »پوشش« آنهاست. آنچه غلبه اکثریت نامیده مي شود تعبیر دیگر پوشش جمعیتي است. یعني 
چیزهایي از سبک زندگي در فهم و ترسیم فرهنگ بکار مي آیند که داراي پوشش غالب باشند. 
چنین بنیادي براي ترسیم فرهنگ، که داراي توجیهات دمکراتیک است، سبب مي شود نقش 

اقلیت در فهم فرهنگ نادیده گرفته شود. 
تمرکز بر عامل زمینه ساز کسب پوشش نیز مهم است. در وضعیت برابر مؤلفه هاي فرهنگي، 
آنچه مي تواند آنها را صاحب پوشش کند، قدرت دروني است؛ یعني استحکام نظري یا قابلیت 
پاسخگویي به نیازها. اما اگر برخي از مؤلفه هاي فرهنگي به پشتیباني عواملي خارج از حدود 
فرهنگ بتوانند خود را حفظ نمایند، آنگاه شاهد تحقق طبیعي فرهنگ نیستیم. این منشاء، برابري 
را در تکوین فرهنگ برهم مي زند و مؤلفه هایي را بر آن حاکم مي سازد که در فرایند طبیعي، 

تکوین نیافته اند.  
فرایند هاي تکوین فرهنگ و سبک زندگي را مي توان در دو نوع متمایز ساخت: اول فرهنگ 
و سبک زندگي دانشگاهی متأثر از تعیین هاي سازمانی و دوم فرهنگ و سبک زندگي دانشگاهی 
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متأثر از تشخیص هاي حرفه اي. اولی، که آن را تکوین غیرطبیعي فرهنگ و سبک زندگي 
دانشگاهي مي نامیم، با محیط بیرونی گره خورده و شخص به واسطه آنکه در محیط است از آن 
متأثر است ولی دومی، که آن را تکوین طبیعي فرهنگ و سبک زندگي دانشگاهي مي نامیم، با 
شخص و شخصیت حرفه اي او پیوند دارد و به واسطه آنکه شخص واجد صالحیت آن حوزه 
دانشي ـ حرفه اي چنان تشخیص داده است، استمرار می یابد. گرچه میزان استحکام مؤلفه هاي 
فرهنگ، وابسته به نوع تکوین آنهاست، اما در تکوین غیرطبیعي مؤلفه هاي فرهنگ، استمرار 

)مدت زمان( و قدرت )فشار( حمایت عوامل پشتیبان داراي نقش تعیین کننده است.  
آمیختن با فرهنگ دانشگاهي )دانشگاهي شدن( است که مي تواند سبک زندگي آموزش گران 
را با مؤلفه هاي آن سازگار سازد. در  این شرایط، »منعطف بودن، اختیاري بودن، فرهنگي بودن، 
اخالقي بودن و مشروع بودن« بر سبک زندگي آموزش گران حاکم مي شود. در مقابل، الزام به 
رعایت مقررات سازماني سبب مي شود تا فرد در جستجوي فضایي براي فراغت از آن برآید و 
سبکي از زندگي شکل مي گیرد که ویژگي هاي عمده آن »ثابت بودن، الزامي بودن، اداري بودن، 

موفق بودن و محبوب بودن« است.

جدول 9: انواع فرايندهاي تكوين فرهنگ و سبك زندگي آموزش گران دانشگاهي

مؤلفه ها
فرایند تکوین فرهنگ و سبک زندگي

غیرطبیعيطبیعي
نیازسازي القایي/ بیرونينیازیابي حرفه اي/ درونيمنشاء
تعیین گروه مدیرانتشخیص اجتماع حرفه اي هاعامل
از عمل به اعتقاداز اعتقاد به عملفرایند

چندگانگي و گسیختگي رفتاري وحدت یافتگي و انسجام رفتاريدستاورد

ویژگي ها

ثابت بودن منعطف بودن اول
الزامي بودناختیاري بودندوم
اداري بودنفرهنگي بودنسوم

موفق بودناخالقي بودنچهارم
محبوب بودنمشروع بودنپنجم

سازماني بودندانشگاهي بودنپیامد

عمده ترین تمایز بین تکوین طبیعي و غیرطبیعي فرهنگ و سبک زندگي آن است که در 
اولي شاهد تحقق شخصیتي هستیم که عمل او با وجود اعتقادات پایدار توأم با انعطاف و 
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تنوع به تناسب موقعیت است، با دروري از تبعیت و حقارت، از آزادي بالیدن و اختیار عمل 
برخوردار است، رفتار آنها تربیتي است، اخالقي عمل مي کنند و مشروعیت حرفه اي برایشان 
اهمیت دارد. در دومي شاهد تحقق شخصیتي هستیم که داراي رفتارهاي ثابت است، محدود 
به مقررات مدون عمل مي کند، رفتاري اداري دارد، کسب موفقیت برایش مهم است و براي 
از آزادي براي خالقیت دیده مي شود و در دومي  محبوبیت تالش مي کند. در اولي نوعي 
نوعي از محدودیت براي مشابهت. به همین دلیل اولي را با شواهد فراوان تر و مستحکم تري 
مي توان سازگار با آموزه هاي دیني قلمداد کرد و دومي را پدیده اي سازماني محسوب نمود. این 
تمایز ممکن است با دشواري هاي مربوط به تفسیرپذیري مفاهیم همراه باشد. یعني در اینجا با 
نوعي انتساب بي دغدغه مواجه نیستیم. هریک از  این دو داراي دیوارها و مرزهاي نفوذناپذیر 
نیستند و اصوالً اسالمي بودن با سازماني بودن داراي تعارض ذاتي نیستند که امکان جداسازي 
آن ها در  اینجا به سهولت فراهم باشد. جداي از این ویژگي ذاتي، تفکیک کنوني از جهت 
دیگري نیز شکننده است. فرهنگ دانشگاهي موضوعي چندالیه است که به تناسب موقعیت هاي 
مکاني ـ زماني ظهور مي یابد. چنین واقعیتي سبب مي شود که مجموعه ی متنوعي از عرضه ها 
ظهور یابد.  این ظهور موقعیتي بر اساس استحکام سطوح فرهنگ و سبک زندگي، منجر به 
پدیده ثابت ـ متغیر در فرهنگ و سبک زندگي دانشگاهي مي شود: اعتقادات ثابت، ارزش هاي 
نسبتا ثابت و عرضه هاي متغیر. با آنکه بنیاد اصلي سازنده سبک زندگي شخص دیندار را دین 
تشکیل مي دهد و ارزش ها و عرضه هاي او متأثر از اعتقادات دیني است، اما تحقق آن متأثر 
از واقعیت جاري حیات سازماني است؛ که در قالب قوانین و مقررات عمل مي کند و انواعي 
از مواجهه با سبک زندگي را پدید مي آورد. سه شکل از مواجهه بین این دو پدیده قابل تصور 
است: انطباق کامل، انطباق نسبي و عدم انطباق. وقتي که اعتقادات، ارزش ها و عرضه ها در 
است. وقتي  کامل« حاکم  »انطباق  داراي محتواي مشابه هستند، شرایط  دین و در سازمان 
اعتقادات، ارزش ها و عرضه هاي دیني داراي محتوایي مغایر با اعتقادات، ارزش ها و عرضه هاي 
سازماني هستند، شرایط »عدم انطباق« پدید مي آید. در وضعیت هایي هم مي توان شواهدي از 
انطباق ـ عدم انطباق را یافت. در هر یک از اشکال مذکور، گونه اي از رفتارها شکل مي گیرد که 

سبک زندگي آموزش گران دانشگاهي نامیده مي شود.  
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