
 
 

 
 

 

Pathology of University in Educating a Responsible Citizen and 

Solutions to Modify it 

Alireza Tanhayee  1
 
 

 

Abstract 

Background & Purpose: In today's society, one of the main duties of the university should be 

to train responsible citizens who not only feel self-worth but also consider themselves members 

of society. In addition, these citizens should not only face and solve problematic situations but 

also be able to take on various responsibilities in society and have high social participation. 

Accordingly, the purpose of this study is to examine the role of the university in educating a 

responsible citizen and to provide effective solutions. 

Methodology: This research is applied in terms of purpose and has been done using a 

qualitative approach and content analysis. Participants of this study are university 

administrators, professors, experts, and specialists (employees of universities, related 

institutions and organizations) with a doctoral degree and at least 15 years of service. For 

sampling, the snowball targeted method has been used to the extent of theoretical saturation. 

Findings: The analysis of the information collected in the interviews using open and axial 

coding indicates that the most important fundamental harms in reducing the effectiveness of the 

administrators of the universities of the Islamic Republic of Iran in educating responsible 

citizens include: the uncontrolled spread of quantitativeism in the development of universities 

and the weakness of quality, the weak relationship among academia, society, and industry, and 

the wrong system of promoting professors. Besides, the most important and effective ways to 

achieve this goal include: rethinking institutional values of university, establishing educational 

sites in the city with the help of other social institutions (municipality), reviewing the functions 

of higher education by specialists and experts in educational sciences. 

Conclusion: Applying strategies to improve the role of the university in educating responsible 

citizens can provide the ground for sustainable development in country by producing and 

promoting sustainable order and strengthening, deepening, and developing the values of 

democracy in society. 
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هاي كار راهو ريپذ تيدانشگاه در پرورش شهروند مسئول آفريني نقش شناسي آسيب
  بهسازي آن

  1عليرضا تنهايي

 

  چكيده
هـم خـود را عضـوي از     كـه  بـدانيم  پذيري مسئوليت شهروندان تربيتبايد  را دانشگاه اصلي يكي از وظايف ،امروزي جوامع در :هدفزمينه و 
در جامعـه  آنهـا را حـل كننـد،     ساز مسئله هاي موقعيتبا  مواجهههنگام  كه بتوانند كنند؛ شهرونداني مي دارزشيخو احساس دانند و هم جامعه مي
 ،پـژوهش حاضـر   از هـدف  ،بر همـين اسـاس  . نشان دهند اجتماعي مشاركتحضور فعال خود را در  و بگيرند عهده بر را مختلفي هاي مسئوليت

  .است مؤثرهاي كار راهپذير و ارائه  مسئوليت شهروند پرورش در دانشگاه آفريني نقش شناسي آسيب
مـديران   ،كنندگان اين پـژوهش  مشاركت. شده است اجرابا رويكرد كيفي و روش تحليل محتوا  است و يكاربردلحاظ هدف  ازپژوهش  :روش
 تحصـيلي  مـدرك  بـا ) مـرتبط  يهـا  سـازمان  و نهادها ها، دانشگاه در نشاغال( موضوع با مرتبط نامتخصص و نظران ، استادان، صاحبها هدانشگا
  .شداشباع نظري استفاده  كسببرفي تا حد  هگلولگيري از روش هدفمند به شيوه  براي نمونه. اند بودهخدمت  هسابق سال 15 حداقل و دكتري

 در مؤثر اساسيمهم و هاي  آسيب ،ها با استفاده از كدگذاري باز و محوري شده در مصاحبه آوري وتحليل اطالعات جمع تجزيهبر اساس : ها يافته
ـ  رويـه  بـي  گسـترش  :از نـد ا عبارتشناسايي شد كه  پذير مسئوليت شهروند تربيت در ا.ا.ج يها هدانشگا مديران اثرگذاري كاهش در گرايـي  يكم 
مهـم و   هـاي كار راه بر ايـن،  افزون. استاد يارتقا نادرست صنعت و نظام و جامعه دانشگاه، ارتباط ضعف ؛گرايي ضعف كيفيت و ها دانشگاه توسعه
 سـطح  در آموزشي هاي سايت ايجاد ؛دانشگاه نهادين هاي ارزش بازانديشي :ند ازا عبارتمشخص شد كه براي دستيابي به هدف مدنظر نيز  مؤثر
  .يتيترب علوم نظران صاحب و متخصصان توسط عالي آموزش كاركردهاي بازنگري ؛)شهرداري(اجتماعي  نهادهاي ساير كمك با شهر

تواند بـا توليـد و تـرويج نظـم پايـدار و       پذير مي دانشگاه در تربيت شهروند مسئوليت آفريني هاي بهسازي نقشكار راهكارگيري  به: گيري نتيجه
  .كندزمينه و بستر توسعه پايدار را در كشور فراهم  ،دموكراسي در جامعه هاي ارزش و توسعه تعميق تقويت،

  
  ، شهروند اجتماعيپذير يتشناسي،  شهروند مسئول بدانشگاه، آسي: ها كليدواژه

  
 ،مطالعـات منـابع انسـاني    .هـاي بهسـازي آن  كار راهو ريپذ تيدانشگاه در پرورش شهروند مسئول شناسي آسيب). 1400( تنهايي، عليرضا: استناد

11)4( ،129 – 148.   
  
                          

 

  atanhayee@yahoo.com  :رايانامه. تهران، ايراني، دانشكده علوم و فنون فاراب ،گروه علوم پايه ،استاديار  .1
 



  
  

  130  هاي بهسازي آنكارراهوريپذتيدانشگاه در پرورش شهروند مسئول شناسي آسيب

  
 

  مقدمه
ـ ها، پـرورش   مهارت ةدر عين حال جايي است كه ايجاد شغل، توسع دانشگاه مرجع اصلي توليد علم و شـهروند و   ةآگاهان

اسـت   يمهمـ  هـاي  گذاري درآمد و يكي از سرمايه ةكنند تعيين ،تحصيالت عالي .هاي اصلي آن است نگراني ،انتشار دانش
هاي فني و مـديريتي، بـه    ضمن تربيت نيروي انساني با مهارت زيرا ؛بايد براي شهروندان خود انجام دهد يكشورهر كه 

در چـارچوب  . كنـد  پذيري، مدرنيزاسيون و كليات تحـول در جوامـع كمـك مـي     ايجاد نگرش و تغييرات الزم براي جامعه
اصلي آمـوزش دانشـگاه    فرايندجاندن مطالعات نوآوري اجتماعي در كنوني، امروزه بحث لزوم گن ةجامعهاي بزرگ  چالش

عنوان كـارگزاران يـا    از آنها براي حل مشكالت اجتماعي به تا بتواننددهد  مي آموزشفراگيران  بهاين دانش، . مطرح است
سـت كـه نظـام آموزشـي و     دانشگاه تداوم راهي ا ؛ زيرا)2020، 1بايو، چاميند و گورانسون( مبتكران اجتماعي استفاده كنند

ها و  تا آنان را مهياي پذيرفتن نقش است آموختگاني آگاه و كاردان طي كرده در مسير پرورش دانش ،تربيتي جوامع كنوني
هاي معنـابخش آن   ها و آرمان حيات اجتماعي، سياسي و سپهر ارزش ةتوسعهايي سازد كه امكان حفظ جامعه و  مسئوليت

   .)1397، 2يالرو مكو  ويهيام يج، كينگ( را فراهم كند
هاي جامعه اهميت زيادي پيـدا   سازي دانشجويان براي رويارويي با واقعيت رسالت فرهنگي دانشگاه در آماده ،امروزه

هـا، هنجارهـا،    روشـنگري، تعميـق ارزش  ) 1382 ،سرخابي  دوزي يميني(تربيت شهروند خوب  دليل،به همين  است، كرده
 ةدر راستاي توسع ،زي دانشجويان براي زندگي جمعي و پرورش شهروندان مسئول و خودانگيختهسا باورها، اخالق و آماده

 زيـرا  ؛)1396مـاحوزي،  ( آيـد  حساب ميه ب از خدمات اجتماعي دانشگاه  ،منابع انساني متعهد و متخصص و بالندگي جامعه
هـا و   مواجهـه بـا چـالش    بـراي  ،وندان جامعـه عنوان شـهر  بهدانشجويان را  تواند ، ميدانشگاه با تربيت شهروند دانشگاهي

 ضـعف ماننـد  (هايي كه خواستگاه آن هم مسائل فرهنگي شـهروندي   چالش. كندسوم آماده  ةهزارگير  گيربان هاي بحران
اجتماعي، تضعيف  ةسرمايمانند تضعيف (؛ هم مسائل اجتماعي شهروندي )اثري آموزش شهروندي كم آگاهي شهروندي و
حق  ةمعادل«مانند فقدان توازن در (سياسي شهروندي  ـ  هم مسائل حقوقي ؛)بستگي اجتماعي تزلزل هم اعتماد اجتماعي و

ي نامستقل و احـزاب سياسـي بـه    ها هاندازي رسان رنگي عدالت حقوقي و قانوني و قضايي، دست كم ،»شهروندية وظيف ـ
كننـده و   از جمله تبديل شهروند بـه مصـرف  (مسائل اقتصاد سياسي شهروندي  ،و در نهايت )عمومي ةمدني و حوز ةجامع

هـاي   مؤلفـه تمـامي   كـه  ذكـر اسـت   شـايان . گيرد را دربرمي )مشتري و به محاق رفتن رفاه شهروندي و عدالت اجتماعي
مـردي،   جـوان  دوستي، فضيلت شـهروندي و  تكريم ارباب رجوع، نوع شناسي، احترام و همانند وظيفه ،شهروندي دانشگاهي

مالي بـه   هاي كاري و كمك كار، سوزي، ايثار در كار، دل هاي مختلف در ي، احترام به همكاران، مشاركتكار تعهد، وجدان
   ).1396 نجاتي حسيني،( با نيازهاي جامعه سازگاري دارد و مانند اينهاهمكاران 

بـه تربيـت    بلكه الزم است ،خوش توليد مدرك باشد دل فقط آموزش عالي نبايد ،در عصر حاضر، 3اليس چو به گفتة
آينـده حـول سـه     انتربيت شهروند. نيز بينديشدبراي تغيير زندگي جامعه و تمدن بشري  و مثمر ثمراي  حرفه يشهروندان

بـراي تربيـت   از سـوي ديگـر،    .اجتماعي، مشاركت اجتماعي و سواد سياسـي  ـپذيري اخالقي   مسئوليت: محور خواهد بود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Bayuo, Chaminade & Göransson 
2. King, Jimmyahu and McAlroy  
3. Alis cho 



  
  

   1400زمستان ، 4، شماره 11مطالعات منابع انساني، دوره  131  

 
 

اصلي دانشگاه را پرورش  ةبايد وظيف ،در جوامع امروزي. الزم است، و عملدانش، تفكر، تعهد  شهروند خوب، چهار عناصر
عمـومي داشـته باشـد تـا      ةجنبـ آمـوزش بايـد بيشـتر     هـاي  هثمر از سوي ديگر،. فرد اجتماعي كارآمد بدانيم تا فرد موفق

شـده   ارائـه هاي عمومي  شآموز بردن از با بهرهبايد  ،تخصصي ةعالوه بر حوز ،ها تحصيالن امروز دانشگاهال فارغ .خصوصي
عنوان يك انسان، والد و شهروند آماده شوند تا در راستاي نيل به كمال انسـاني و   براي انجام وظايفشان به ،ها در دانشگاه

   ).1932، 1ولسوزا( موفق شوند ،ي مشاركتي شهروندي به آنها نياز داردها فعاليتآگاهي مدني كه 
به تقويت، تعميـق و  اين حوزه از دانشگاه  ،رود كه براي ساختن جامعة خوب ينظران، انتظار م بر اساس آراي صاحب

ـ بـر مبنـاي    .هاي دموكراسي ليبرال در جامعه كمك كند توسعة ارزش نهـايي چنـين    برآينـد  ،دانشـگاه شـهروندي   ةنظري
نقش مكمـل  بايد لم، عنوان محل توليد ع ضمن اينكه دانشگاه به ؛عنوان شهروند است اي، تربيت فرد دانشگاهي به وظيفه

هاي شهروندي و  بتواند فرهنگ ارزش ،ورزي علمدر كنار زمان دانشجويي است كه  ديگري را نيز ايفا كند و آن تربيت هم
عـالوه بـر انجـام وظـايف علمـي و رسـمي        ،هـا  دانشگاه اداندانشمندان و است .خدمت به اجتماع محلي و ملي را فراگيرد

زيست  عنوان عضو عادي جامعه به سرنوشت و بهبود اجتماع محل به ،ورزي تخصصي لمع ةعرصبايد در  ،خود دانشگاهي
اي  حرفـه  تخصصـي و  كـامالًً  نوعي مكمل نقش علمي و به ،نقش شهروندي دانشمندان كه به اين معنا ؛متعهد باشند خود

بخواهـد و بتوانـد    ،صـرف  ةموختآ جاي تربيت دانش انتظار جامعه از نظام آموزش عالي اين است كه دانشگاه به. آنان است
 :1396 نجـاتي حسـيني،  ( سياسي شهروندي پرورش يافته باشد ـ  اي تحويل جامعه دهد كه با فرهنگ مدني آموخته دانش

17-15.(   
هاي جامعه، انسـجام و يگـانگي اجتمـاعي، تغييـر و      انتقال هويت و ارزش دانشگاه را آفريني نقش ،)1379( بند عالقه

. معرفـي كـرده اسـت   مين نيـروي متخصـص   أاي افراد و ت هاي اجتماعي و سياسي، آموزش حرفه اهينوآوري، پرورش آگ
ارتقـا و انتقـال علـم و دانـش      چـون هـايي هم  دانشگاه از طريق ايفاي نقش معتقد است كه) 1388(دوزي سرخابي  يميني

. جامعـه نقـش مهمـي دارد    ةتوسـع در  ،پذيري جوانان براي عبور از فرديت و رسيدن به حيات جمعي بشري، تحقق جامعه
 سازي و تضمين سـعادت جامعـه، ايجـاد    مين استقالل و خودباوري، آيندهأسازي، ت انسان) 1393( ذوالفقارزاده و سعدآبادي

 در فراگيـران  سـازي  آگـاه  و افراد رواني و روحي رشد پذيري، مسئوليت حس تقويت ملّي، هويت تقويت مثبت، هاي نگرش
ـ   ) 1394( ونگيهـا   به نظـر . دانند ميوظايف دانشگاه  از جملهم را جراي از پيشگيري جهت هـاي   آمـوزش  ةدانشـگاه بـا ارائ

 دهد كـه  مي تواناييبه افراد و  شود ميهاي جديد به مسائل اطراف  ديدگاه گيري شكلسبب  ،هاي زندگي عمومي و مهارت
كاركردهاي نهادهايي  انتقالكه  كرده استي بيان در پژوهش) 1382( 2بائوم. مواجه شوندساز جامعه  مسئلههاي  با موقعيت 

 ،سـطوح جامعـه    در تمـامي ) آموختگـان  دانـش (ها  فعاليت محصوالت دانشگاه در كنار ،ها همانند خانواده و دين به دانشگاه
هم است گوياي اين م ،متواتر هاي هغالب و مشاهد ةروي. كند مي را برجستهگذار دانشگاه در جامعه تأثيرنقش بسيار مهم و 
 ةپذيري شهروندي، تربيت سرماي كاركرد نهادي مانند دانشگاه كه در تربيت، آموزش، افزايش مسئوليت ،كه در حال حاضر
گذشـته گسـترش    در مقايسه بـا  )11: 2005 ،3ناي(دارد نقش مهمي عنوان اعضاي جامعه  هاي توانمند به انساني و انسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Suzzallo 
2. Baum  
3. Nye 
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 انتقـال دانـش از نسـلي بـه نسـل ديگـر       و )پژوهش( دانش ايي همچون توليدكاركرده عالوه بر ها هو دانشگااست يافته 
خـواني الزم بـا نيازهـاي جامعـه در ابعـاد مختلـف        همضمن كه  دنكنرا تربيت  يپذير بايد شهروندان مسئوليت ،)آموزش( 

دار باشند تا بتواننـد بـا   ها، باورها و هنجارها برخور از توانايي درك ارزش ،اخالقي و اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي
تحقيقـات   بر اساس ،در حال حاضراما . كنندكشور را فراهم  ةجانب پايدار و همه ةتوسع ةزميندر امور جامعه،  مؤثرمشاركت 

هاي اجتمـاعي كشـور ايفـا     دهي به نظام در شكل نقش مؤثري ها كه در سراسر جامعه آموختگان دانشگاه دانش ،شده انجام
پـذيري و   مسـئوليت «پارامترهـاي مهمـي ماننـد    سه با افرادي كه تحصـيالت كمتـري دارنـد، از لحـاظ     مقاي، در ندكن مي

 ،در عمـل  ،بنـابراين . تـر و ناهنجـاري بيشـتري دارنـد      ضعيف اخالق كاري ،نااميدي بيشتر ،كمتر كارايي» پذيري مشاركت
اجتماعي، در مقابـل آنهـا قـرار     هاي واقعيت يجاي ارتقا به دانشگاه است،كاركردهاي  دهندة نشانمحصوالت دانشگاه كه 

   .)1395 معيدفر،( است گرفته
ريختگـي   مهـ  دچار نابساماني كاركردي و به ،جديد ةدوردر  ايران توان به اين فهم رسيد كه دانشگاه با نگاه كلي مي

عـواملي   .داردريشـه  ) مديريت( سوگيري مهم سازماني و اداري در بيشتر ،ساختاري و سازماني شده است كه اين وضعيت
بـرداري   در نسخه ها هدانشگاه در ايران، گرايش مديران دانشگا دهي ساماناندازي، گسترش و  ها و روش راه همچون شيوه

: 1396 ارمكي، آزاد(سازي علمي و فرهنگي  يكسان و هاي مديريتي با محوريت وزارت علوم بودن روش از يكديگر، يكسان
بلكه در سـطح   ،نه در سطح ملي پذير مسئوليتكه همان تربيت شهروندان  ها هد اصلي دانشگاطور طبيعي بر كاركر به ،)20

هاي زيـر بـه    الؤبرآنيم تا در اين پژوهش با پاسخ به س ،از همين رو. گذاشتخواهد زيادي  تأثير است، اي و جهاني منطقه
كـاهش رفتارهـاي ضـداجتماعي     كنـيم و بـا   كمك پذير تربيت شهرونداني مسئوليت در راستايدانشگاه بهتر  ينيآفر نقش

به قـانون،   ياحترام بيتفاوتي، تبعيض جنسي، طالق، فروپاشي خانواده، افت تحصيلي،  ، آشناپروري، بي بازي پارتيهمچون 
  :گام برداريمپايدار جامعه  ةتوسعدر جهت تحقق ... اعتياد و
 ند؟ا دامك پذير مسئوليتاساسي دانشگاه در تربيت شهروندان   هاي آسيب .1

   ند؟ا پذير كدام دانشگاه در تربيت شهروندان مسئوليت آفريني در بهسازي نقش مؤثرهاي كار راه .2

  پژوهش ة نظريپيشين
  پذير دانشگاه و شهروند مسئوليت

اهميت شايان ، در خلق شهروندان مسئول در دنياي پسامدرن كنند ايفا مي در رفاه اجتماعي ي كهنقش ةواسط ها، به دانشگاه
آمـوزش   هـاي  هسسـ ؤهـا و م  يونسكو اعالم كه مسئوليت دانشـگاه  ،كنفرانس جهاني آموزش عالي ةدر بياني .جهي دارندتو

 كـارگيري ايـن   نحـوة بـه  بلكـه بايـد    ،كردن فرصت رشد حداكثري براي آنـان نيسـت   آموزش جوانان و فراهم فقط ،عالي
تربيـت   بايـد  ،آمـوزش هـدف   .جوانان آمـوزش داده شـود   بهها و استعدادها با حداكثر احساس مسئوليت اجتماعي  توانايي
 ةهاي انتقادي و غيرسوگيران تواناييبايد  افزون بر اين،. باشددر جامعه  و فعال و شهرونداني مسئول ماهرآموختگاني  دانش
و  دهنـد  ارائـه  هـا را  حـل  ، راهكننـد  اي كه بتوانند انتقادي بينديشند، مشكالت جامعـه را تحليـل   گونه به ؛پرورش يابدآنان 
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 معتقدنـد كـه   )2005( 2فليـك و ويليامسـون   بـراون،  .)1998، 1يونسـكو ( مسئوليت شهروندي خود را در جامعـه بپذيرنـد  
هاي يادگيري در  و مبتني بر نظريه كنندعنوان شهروند مسئول ايفاي نقش  ها در محل كار بايد به آموختگان دانشگاه دانش
بايـد در   ، دانشـجويان گيـرد  متقابل شكل مـي  ةرهاي اجتماعي مانند اعتماد و رابطهنجا بر اساسهاي اجتماعي كه  محيط

ايـن   ،طبـع  بـه . هاي شهروندي اجتماعي و شغلي را نيز در خود ايجاد كننـد  خاص، مهارت يكنار كسب مهارت در موضوع
طور كامل توسعه  ماع بههاي خود را با احساس مسئوليت شهروندي در اجت است كه دانشجويان توانايي آنموضوع مستلزم 
را به ارمغان بياورند رشد عدالت  و شوند تبديل كنندگاني حياتي و مروج تغييرات به شركت ،دمكراتيك اي دهند تا در جامعه

 ). 2021، 3كوئيلو و منزس(

هـايي  رويكرد نيازمنـد  ،المللـي  محلي، ملـي و بـين   ةتر دانشگاه در توسع امروزه ضرورت ايفاي نقش پررنگ ،بنابراين
 و هـم شـهروند   تخصصي خود ةدر حوزافراد پيشرو  قادر باشد كه هم دانشگاه بايد .استجديد به پيوند دانشگاه و اجتماع 

بايـد بـه هـدفي بـراي محـيط       ،پذير مسئوليتكه تربيت شهروند نكتة مهم اين است  .ي را روانة جامعه كندمسئول و فعال
مشاركت اعضاي جامعـه در حـل   آنها در خصوص آگاهي افزايش سطح ي امعن به ،زيرا تربيت جوانان ؛شود تبديل دانشگاه

 زيـرا ايـن   ؛هـا انتظـار داشـت    توان از دانشـگاه  اي است كه مي تربيت شهروندان مسئول، وظيفه. استمشكالت اجتماعي 
دني در كـردن جوانـان بـراي زنـدگي مـ      همان بازشناخت و تعهد دوباره به آرمان سنتي آموزش در جهـت آمـاده   موضوع،
  ).16: 2005 ،4پاور(اي آزاد است جامعه

   پذير مسئوليتشهروند 
هـاي ملـي را درونـي     كه ارزش بودشهرونداني  تربيت ها مدارس و دانشگاههدف هاي تربيت شهروندي گذشته،  در برنامه

هاي آموزش شـهروندي   امهچنين اهدافي با برن. كنند، به قهرمانان ملي خود احترام بگذارند و با تاريخ ملي خود آشنا شوند
آمـوزش شـهروندي بايـد    . متنـاقض اسـت   ،تر و تعامالت فراملي تمركز داشته باشـند  هاي وسيع معاصر كه بايد بر محيط

در جهـت منـافع جهـاني و     هـايي  به اقـدام  احساس مسئوليت جهاني باوطني داشته باشد تا فراگيران را  گيري جهان جهت
  ). 2020، 5فوزدار و مارتين( ندترغيب ك نوع بشريتهمچنين منافع 

بر تربيت افرادي تمركز دارد كه در مقابل تغييرات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ،آموزش شهروندي جهاني
اسـت كـه بـازيگران     يتـر  نقش بسيار گسترده ،شهروند جهاني). 2016 ،6گائودلي(كنند  تمام جهان احساس مسئوليت مي

شناسد و با اعتقاد راسخ به گفتمان تعامل جهان و كنار گذاشتن فيلتـر دولـت ـ     ا به رسميت ميفعاالن غيردولتي فراملي ر
  ).2015، 7هارشمن( كند مياحساس مسئوليت جهاني  ،ملت و قوم ـ قبيله

 را كشورها ياصل يها در برنامه داريپا ةتوسع يبرا آموزان و دانشجويان دانش وپرورش هدف از آموزش )2011( 8سيم
وي آموزش شـهروندي را   .داند ميشناس  وظيفه انعنوان شهروند پذيرش مسئوليت به آنان براي ةزيانگو  يآمادگ شيافزا
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1. UNESCO 
2. Brown, Flick & Williamson 
3. Coelho & Menezes 
4. Power 
5. Fozdar & Martin 
6. Gaudelli 
7. Harshman 
8. Sim 
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 هـا  تيهـا و مسـئول   نقـش  ي پذيرفتنجوانان برا يساز آماده معناي ، بهيمدن اي يآموزش شهروند :كند گونه تعريف مي اين
 يبراعنوان شهروندان فعال و مسئول  افراد به يآمادگ ،يشهروند آموزش ،به بياني ديگر. است در جامعهعنوان شهروند  به

 يهـا  تيـ ، اولويفرهنگـ  ياز هنجارهـا  ،يآموزش شهروندمعتقد است كه ) 2017( 1تورس. است يدر دموكراسمشاركت 
از . جـدا نيسـت   يخيتار يها نهيشيپ و ياسيس ژئو يها نهي، زميمل ياقتصاد ةتوسع ي، آرزوهاياجتماع هاي، انتظارياسيس

مفهـوم   يو معرفـ  ي، مدنياجتماع يها انتقال و تداوم ارزش ةفيوظهستند كه  ينهاد اجتماع نخستين ها هنظر وي، دانشگا
پـذيرش مسـئوليت   و اصـول   كيـ دمكرات يهـا  ارزش ،هـا  دانشگاهاست كه  نيتر ا اما مهم ؛را برعهده دارند يجهان تيهو

 ،از ابعـاد آمـوزش   يكـ ي ،دمكراتيـك در جامعـه   )2017( 2ووگلرزعقيدة به . كنند را براي دانشجويان ترسيم مي يشهروند
. اسـت  افـراد  ةهمـ  يدر بهبود جامعه بـرا  ينقش فعال شهروند يفايبه ا ليو تما ييتوانا اي رپذي تيشهروند مسئول تيترب

   :اند از عبارت پذير در تربيت شهروند مسئوليت ها هدانشگااهداف سطوح مختلف 
 جـاد يبـا هـدف ا   عنـوان شـهروند   بـه  سـت يز طيرفاه انسان، اقتصاد و حفاظت از مح نيبدرك ارتباط  شيافزا .1

 ؛رفاه نسبي اي با جامعه

ـ   يهـا  شرط شيمختلف، عدالت و پ يها فرهنگ و خود يفرهنگ راثيدرك م شيافزا .2  يهـا  گـروه  نياعتمـاد ب
 ؛يانسان

 ؛يالملل نيو ب يفرهنگ نيتعامل ب ييتوانا ةتوسع .3

 كيـ نزد طيآنها در مح يامدهايعلل و پ ييشناسا و جامعه و طيدر مح راتييتغ صيشخت يبرا يآمادگ شيافزا .4
 ؛يسطح جهانهمچنين در و 

 ؛ياز زندگ داريپا يا وهيشگسترش و تعهد به زندگي  ةروزاندار ايناپ يها وهيدر ش رييتغ .5

و  پـذير  مسئوليت روندعنوان شه به يريگ ميبر تصم يگذارتأثيرمشاركت و  يبرا زهيانگ افزايش و يبهبود آمادگ .6
 ؛جوامع ريكار و سا ةجامععضو 

ـ  كردن فراهم منظور به ،مختلف يها هنيدر زم يا حرفه يها انواع مهارتتخصصي  آموزش .7  يبـرا  ييازهـا ين شيپ
 . پذير شدن به شهروند مسئوليت ها جهت تبديل مهارت ةتوسع

  شناسي پژوهش روش
 شهروند پرورش در دانشگاه آفريني نقش شناسي آسيبدنبال  به نجا كهاز آحاضر با توجه به هدف كاربردي است و  پژوهش
رويكـرد  . شود ميبندي  تحقيقات اكتشافي طبقه ةحيطدر  ،از نظر روش تحقيق ،است مؤثرهاي كار راه ةارائپذير و  مسئوليت

نظران  استادان، صاحب ،شپژوهكنندگان  مشاركت. بهره برده استتحليل محتوا  است و براي اجرا ازاين مطالعه نيز كيفي 
داشـتن   هستند كه شرط حضور آنها )ي مرتبطها سازمانها، نهادها و  ن در دانشگاهشاغال( ن مرتبط با موضوعاو متخصص

ـ  نگارشخدمت و  ةسال سابق 15مدرك تحصيلي دكتري و حداقل  كم دست موضـوع   در ارتبـاط بـا   كتـاب  ليفأمقاله و ت
   .بوده استپژوهش 
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  كنندگان پژوهش مشاركت مشخصات. 1 جدول

 فعاليت ةسابق  علمي ةرتب  مسئوليت سازماني  رديف
  )سال(

  26  دانشيار  )ع(رئيس دانشكده و دانشيار دانشگاه امام صادق  1
  32  دانشيار  مدرس و پژوهشگر دانشگاه دفاع ملي  2
  23  استاديار  علوم انساني ةو رئيس پژوهشكد علمي دانشگاه شهيد بهشتي هيئت  3
  27  دانشيار  هاي استراتژيك رياست جمهوري دانشگاه اطالعات و مركز بررسي علمي يئتهعضو   4
  29  دانشيار  دانشگاه تهران علمي هيئت  5
  32  دانشيار  مدير پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي وزارت علوم  6
  24  دانشيار  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي وزارت علوم علمي هيئت  7
  23  دانشيار  مدير گروه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي وزارت علوم  8
  15  استاديار  گروه جامعه و امنيت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي وزارت علوم علمي هيئت  9

  17  تادياراس  گروه مطالعات اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي وزارت علوم علمي هيئت  10
  34  دانشيار  س دانشگاه و دانشيار دانشگاه فارابيئير  11
  22  استاديار  دانشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعيو معاونت مدير تحصيالت تكميلي پژوهشكده   12
  32  استاديار  مطالعات اجتماعي فرهنگي ةگروه فرهنگي پژوهشكد علمي هيئت  13
  21  دانشيار  شگاه تهرانعلوم سياسي دان ةدانشكد علمي هيئت  14
  27  دانشيار  علوم تربيتي دانشگاه تهران ةدانشكد علمي هيئت  15
  18  استاديار  دانشگاه عالمه شناسي و علوم تربيتي روان ةدانشكدو رئيس  علمي هيئت  16
  15  استاديار مطالعات اجتماعي فرهنگي ةپژوهشكد علمي هيئت  17
  16  استاديار ي فرهنگيمطالعات اجتماع ةپژوهشكد علمي هيئت  18
  23  دانشيار  علوم اجتماعي دانشگاه تهران ةدانشكد علمي هيئت  19
  22  دانشيار  دانشگاه تربيت مدرس علمي هيئت  20
  32  دانشيار  )واحد علوم تحقيقات( دانشگاه آزاد علمي هيئت  21
  17  استاديار  مطالعات راهبردي ةدانشگاه آزاد و پژوهشگر پژوهشكد علمي هيئت  22
  20  استاديار  دانشگاه فارابي علمي هيئترئيس اسبق دانشگاه و   23
  33  استاديار  دانشگاه فارابي علمي هيئت  24
  31  استاديار  دانشگاه علمي هيئتحقوق دانشگاه امام صادق و عضو  ةرئيس دانشكد  25
  34  استاديار  دانشگاه عالي دفاع و معاون وزير علمي هيئت  26
  22  استاديار  اسبق دانشگاه امين و رئيس علمي هيئت  27
  18  استاديار  )ع(دانشگاه امام حسين علمي هيئت  28
  22  دانشيار  مديريت ةدانشگاه خوارزمي و رئيس اسبق دانشكد علمي هيئت  29
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 ،هـا  جاي تعمـيم يافتـه   زيرا هدف آن به ؛ي استهاي كم هاي كيفي بسيار متفاوت از پژوهش گيري در پژوهش نمونه
از آنجا كه پژوهش كيفي راه رسـيدن بـه    1)2011اشتراس و كوربين،(  بررسي است در دست ةپديدعميق از  كسب درك

هاي آن نيز  ي انجام داد، ابزارها و روشهاي سخت و دقيق كم توان آن را از طريق روش محتواي ذهني افراد است و نمي
ال پژوهش ؤبيشترين ميزان اطالعات را بر اساس هدف و س اي انتخاب شوند كه گونه ها بايد به نمونه. بسيار متفاوت است

در پـژوهش   بر ايـن اسـاس،   ).2010، 3هالووي و ويلر( شود گفته مي 2گيري هدفمند اي نمونه به چنين شيوه. فراهم آورند
 كـه  شـايان ذكـر اسـت   . اشباع نظـري اسـتفاده شـد    رسيدن به وبرفي  ةگلول ةگيري هدفمند به شيو از روش نمونهحاضر 
 ي مورد نيـاز بـراي فهـم آنهـا    ها مين دادهأبا هدف ت و پژوهش يها متفاوت از پرسش ،ة اين پژوهشمصاحب يها پرسش

 يهـا  سـؤال  پژوهش، ةپيشين ةمطالعاز  ؛ بدين ترتيب كه پسشد بررسياز روش محتوايي  روايي آنها با استفادهو طراحي 
كردنـد كـه پـس از     بررسـي آنها را پژوهش  ةحوز ةنظر و خبر صاحب چند ،ل از انجام مصاحبهبو قشدند مصاحبه طراحي 
كننـدگان روايـي    مشـاركت  ،پژوهش اجراي فراينددر  افزون بر اين،. اقدام شدبه انجام مصاحبه  اين افراد، اعمال نظرهاي

كنيـك بـازبيني   از ت ،بردن به اعتبار پـژوهش  براي پي ،در ضمن. دندكر تأييدرا  هاآن وبررسي  راو فرايند پژوهش  ها الؤس
گان و تصديق آنان تكنيكي است كه پژوهشگران بـراي كمـك بـه    ددهن بازخور پاسخ. استفاده شد 4عضو كمك بهها  يافته

بـر همـين    .)1385 بازرگـان و حجـازي،   سـرمد، ( كننـد  بهبود صحت، مقبوليت، اعتبار و قابليت كاربرد مطالعه استفاده مي
هاي پاياني  يافته مقبوليت و اعتبار، تأييدافزايش و  منظور بهتحقيق،  انتهاي دركدگذاري و هم  تمام مراحلهم در  ،اساس

هـا را   بودن يافته كنندگان صحت روش كدگذاري و كامل پژوهش قرار گرفت كه مشاركت ةحوزخبرگان  در اختيارپژوهش 
  . كند پژوهش حكايت مياعتبار و مقبوليت كافي از  ،كه تمام اين مراحل كردند تأييد

در ايـن روش،   .بـود روش استدالل منطقي و استقرايي در تحليل محتـوا  و از تبيين نظري با استفاده ها  تحليل داده 
بـر اسـاس   هـا،   پـردازي داده  آوري، تحليـل و نظريـه   جمـع  است وزمان  صورت آگاهانه و هم ها به آوري و تحليل داده جمع
 ةعرضـ هـا،   مستلزم انجـام سـه فعاليـت تلخـيص داده     ،روش كيفي ها در تحليل داده. پذيرد مند صورت مي هاي نظام رويه
  .گيرد صورت مي ها ها يا فرضيه ها و گزاره ، مقولهها موصورت كدگذاري و تحليل مفه كه به استگيري  ها و نتيجه داده

ليـل  روش تحهـا   هاي حاصـل از مصـاحبه   داده ادبيات تحقيق و براي ارزيابي ،اين پژوهش با توجه به ماهيت كيفي
هـاي   توان روش تحقيقي براي تفسـير ذهنـي محتـوايي داده    تحليل محتواي كيفي را مي. كار گرفته شد بهمحتواي كيفي 
ايمـان و  (  دانسـت   سازي يا طراحي الگوهاي شـناخته شـده   مند، كدبندي و تم بندي نظام هاي طبقهفرايندمتني، از طريق 

 شـدند، سـپس   سـازي  پيـاده صورت متن  به و ها ضبط تمامي مصاحبه ادبيات تحقيق وبر اين اساس،  ) 22،1390:نوشادي
بـه   ،ال پـژوهش ؤادبيات تحقيق در ارتباط بـا هـر سـ    پس از تحليل بدين شكل كه ؛انجام شدتحليل محتوايي روي آنها 

اي هـ  و در نهايت با تركيب خروجي حاصل از تحليل ادبيات پـژوهش و مصـاحبه   اقدام شدشده  هاي انجام تحليل مصاحبه
در تحليل ادبيـات و   ،البته .دست آمد بهال ؤنهايي پژوهش در ارتباط با هر س ةنتيج موضوعات مشترك،شده و حذف  انجام

بنـدي   بودنـد، مشـخص و دسـته    هاي پژوهش الؤس ةدربرگيرندكه بيشتر  هايي هكلمو  ها عبارت تا شد تالش ،ها مصاحبه
  .دشواحد براي هر دسته تعريف  اي هي واحد قرار گرفت و مقولها به اين شيوه كه مفاهيم مشابه در دسته ؛شوند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Strauss and Corbin 
2. Purposive sampling 
3. Holloway and Wheeler 
4. Member Check 
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زمـاني از ايـن    شـد؛ زيـرا  دار براي پژوهش حاضر استفاده  تحليل محتواي جهت ةشيو ،شده با توجه به مطالب گفته 
پـژوهش  ر د. دارندنياز يا كامل نيستند يا به توصيف بيشتري  كه وجود دارد هايي هنظرياز پيش  شود كه روش استفاده مي

ايـن  . كنـد  به معتبرساختن و گسترش هرچه بيشتر نظريه كمك مي واين شكل از روش تحليل محتوا كارگشاست  حاضر،
اصلي را  هاي هوممتغيرها و مف ،محقق با اتكا به ادبيات نظري موجود .تحليل محتوا بيشتر ساختارمند است فرايندشكل از 

هاي عملياتي براي هر مقوله بـا اسـتفاده از نظريـه مشـخص      تعريف ،بعد ةمرحلكند و در  شناسايي و سپس رمزگذاري مي
نسازد تـا بتوانـد بـه    محدود موجود  هاي ههاي نظري و خود را به داده ندطرفي را رعايت ك محقق بايستي بي ،البته. شود مي
مـتن   و پـس از آن، سـازي   هـا پيـاده   ابتـدا مصـاحبه   ،روشدر اين  ).1390ايمان و نوشادي، (د بهاي جديدي دست يا داده

ـ   هايي هواژو  ها دقيق متن، عبارت ةمطالعضمن  ،كدگذاري نخست ةمرحلدر  .شود ميدقت مطالعه  مصاحبه به نظـر  ه كـه ب
مشـابه   هـاي  عبارت ،بعد ةمرحلدر  .)كدگذاري باز( شود ميشده قرابت بيشتري دارد، مشخص  مطرح هاي لرسد با سؤا مي

ه به كدگذاري انتخابي مبتني بر هدف تحقيق پرداختدر نهايت، و  )كدگذاري محوري( وندش ميگذاري  تحت يك مقوله نام
   . اكتفا شدكدگذاري باز و محوري  بهفقط  ،بودن كدهاي گزينشي البته در اين پژوهش با توجه به مشخص. شدخواهد 

  ي پژوهشها يافته
 هـاي  كـه عبـارت   بدين ترتيـب  ،نندگان تحليل شدك شده با مشاركت هاي انجام كدگذاري، متن مصاحبهنخست  ةدر مرحل

كـدهاي اوليـه    ،اين گـام  اجراي ةنتيجدر . معنادار موجود در متن هر مصاحبه استخراج و كدهاي مرتبط با آنها تدوين شد
دانشـگاه در تربيـت شـهروند     آفرينـي  شناسـي نقـش   بـر مبنـاي آسـيب    ،با توجه به اينكه پروتكـل مصـاحبه   .دست آمد به

نتـايج ايـن   . نيز بر همين مبنا پيش رفـت  ها كدگذاريانجام  ،هاي بهسازي آن تدوين شده بودكار راه ةارائذير و پ مسئوليت
   . درج شده است 5و  4، 2، 1 هاي تحليل در جدول

  پذير دانشگاه در تربيت شهروند مسئوليت آفريني شناسي نقش ادبيات در رابطه با آسيب هاي يافته .2جدول 
  كدها ةشمار هار مقولهزي  محوري ةمقول
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  ها هشدن در دانشگا درآمدزايي و تجاري

6 ،7 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،22،  
25، 26 ،31 ،33 ،34 ،36 ،37،  

39 ،40 ،44 

  ها هسازي علمي، فرهنگي و اداري در دانشگا يكسان
 ها ههاي مديريتي در دانشگا بودن روش يكسان

 هاي آموزشي و پژوهشي بودن برنامه يكسان

 نبودن توليدات علمي در كشور مند ضابطه

 هاي دانشگاهي ضعف تجهيزات و زيرساخت

  ها هعدم استقالل دانشگا
  اجتماعي در دانشگاه ةكمبود سرماي

ها دانشگاه ةتوسعگرايي در  يكم  
  ها زماني در دانشگاهسازي سا يكسان

  ضعف ساختار مديريتي و نظارتي
 هاي دانشگاهي مديريت ضعيف محيط

رتنش دانشگاهيمحيط پ  
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بر اساس قرابـت معنـايي و محتـوايي تلفيـق     نخست،  ةمرحل ازشده  استخراج ةاوليكدهاي  ،كدگذاري ة دومدر مرحل
   . شود مشاهده مي 6و 3 هاي كدگذاري در جدول ةنتايج اين مرحل .ي فرعي و اصلي مرتبط را شكل دادندها شدند و مقوله

  پذير دانشگاه در تربيت شهروند مسئوليت آفريني شناسي نقش آسيب در خصوص ها مصاحبهمستخرج از  هاي مقوله .3جدول 
 ةمقول

  كدها ةشمار  ها زيرمقوله  محوري
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  هاي مديريتي با محوريت وزارت علوم و شوراي عالي انقالب فرهنگي بودن روش يكسان

1، 3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،14 ،15 ،
23 ،25 ،26 ،27 ،28   ،  
35 ،38 ،44 ،46 ،52 ،55 ،
57 ،73 ،74 ،75 ،76 ،78، 
79 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،
86، 87 ،88، 99 ،90 ،92 ،
93 ،95 ،96 ،98 ،102 ،

107،  109، 110 ،112 ،
113 ،115 ،118 ،123 ،
124 ،125 ،126 ،128    

  

 ها دانشگاه ةهاي علمي و فرهنگي در ساخت و توسع هاي مالي به ضرورت برتري ضرورت

گرفتن خدمات  ي آموزشي و پژوهشي و ناديدههاي كم تأكيد بر فعاليت( نظام نادرست ارتقاي استاد
  )اجتماعي در فرايند ارتقا

دار استادان در دانشگاهكاهش اقت
كار دانشگاهيان ةتعارض و نارضايتي مديران از توليدات دانشگاه و شيو

سازي علمي، فرهنگي و اداري هاي كشور منطبق با هدف يكسان دهي دانشگاه سيس و سامانأت
ها هاي متعدد در دانشگاه صورتبه سازي سازماني  يكسان

  منظور تربيت كارمند نه انديشمند به هاي سازماني ايجاد دانشگاه
  هاي آنها  ها و افراط و تفريط در فعاليت مرتبط در دانشگاهناافزايش نهادهاي 

  كردن آنها جاي آكادميك ها به كردن دانشگاه بوروكراتيك
  ها و نهادهاي علمي وابسته به قدرت سياسي دانشگاه به سازمان ةشد هاي تعريف انتقال كارايي

 يافته وضعيت نامطلوب نظام آموزش عالي ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه

  اجتماعي در فضاي علمي دانشگاه ةكمبود سرماي
  توليدات علمي در كشور كردنمند ضابطهنهادي براي  نبود
هاي كاربردي و نيازهاي واقعي جامعه گذاري توجهي به سياست كم

به كيفيت كافيدر غياب توجه  ها ي در دانشگاهگراي يكم ةروي بيگسترش 
 ها در فرايندهاي سازماني، مالي، علمي و استخدامي ضعيف دانشگاهاستقالل 

  استمرار يأس و نااميدي در نخبگان
  آموزشي و پژوهشي ها و تجهيزات زيرساخت يكيفيت كم

شدن فضاي غيرمشاركتي و ايدئولوژيك در دانشگاه حاكم
انداز روشن در دانشگاه چشم نبودف انگيزشي و ضع

ضعف ساختار مديريتي و نظارتي در دانشگاه
ضعف ارتباط دانشگاه، جامعه و صنعت

دانشگاه از سياسي نظام هاي نامناسب برداشت
 ها گذاري دانشگاه علوم در سياست وزارت و فرهنگي انقالب عالي شوراي نامناسب كاركرد

انساني علوم هاي رشته ةتوسع طرح نارسايي و ضعف
عالي آموزش و دانشگاه نظام در فرماليسم حاكميت و شدن فرماليسم
معقول و فعال دانشگاه با نظام سياسي ةضعف رابط

  استادانكردن سياست حذفي و رقابتي دانشگاه بين دانشجويان و  نهادينه
  نهادي عموميشدن دانشگاه از نهاد نخبگي به  تبديل
  بنياد نبودن دانشگاه جامعه
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كـه  دهـد   نشان مـي ) 2و  1هاي  جدول(هاي پژوهش  كدگذاري محوري ادبيات و مصاحبه آمده از دست بههاي  يافته
آفريني  نقششناسي  آسيبدر خصوص  ادبيات تحقيق ازهاي باز احصا شده  ها، عالوه بر پوشش كدگذاري خروجي مصاحبه

 ةتركيـب نتيجـ   ،4جـدول   كـه در  كنـد  مـي هاي ديگـري را نيـز معرفـي     ، آسيبپذير مسئوليتيت شهروند در ترب دانشگاه
  .شود مشاهده ميهاي پژوهش  از ادبيات تحقيق و مصاحبه آمده دست بهكدگذاري محوري 

  ...دانشگاه در تربيت  آفريني شناسي نقش آسيب در خصوص ها مصاحبهادبيات و  هاي يافتهتركيب  .4جدول 
  هازير مقوله  محوري ةقولم
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  هاي مديريتي با محوريت وزارت علوم و شوراي عالي انقالب فرهنگيبودن روش يكسان
 ها دانشگاه ةهاي علمي و فرهنگي در ساخت و توسعهاي مالي به ضرورتبرتري ضرورت

  )گرفتن خدمات اجتماعي در فرايند ارتقا ي آموزشي و پژوهشي و ناديدههاي كمتأكيد بر فعاليت(استادنظام نادرست ارتقاي
كاهش اقتدار استادان در دانشگاه

 كار دانشگاهيانةتعارض و نارضايتي مديران از توليدات دانشگاه و شيو

 علمي، فرهنگي و اداريسازيهاي كشور منطبق با هدف يكساندانشگاهدهيسامانسيس وأت

هاهاي متعدد در دانشگاهسازي سازماني در اشكال و صورت يكسان
 منظور تربيت كارمند نه انديشمندهاي سازماني بهايجاد دانشگاه

  هاي آنها ها و افراط و تفريط در فعاليتافزايش نهادهاي غيرمرتبط در دانشگاه
 آنهاكردنآكادميكجايها بهكردن دانشگاهبوروكراتيك
 ها و نهادهاي علمي وابسته به قدرت سياسيدانشگاه به سازمانشدةهاي تعريفانتقال كارايي

 يافته وضعيت نامطلوب نظام آموزش عالي ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه

 اجتماعي در فضاي علمي دانشگاهةكمبود سرماي
 يدات علمي در كشورتولكردنمندضابطهفقدان نهادي براي

هاي كاربردي و نيازهاي واقعي جامعهگذاريتوجهي به سياست كم
 به كيفيتكافيدر غياب توجههاگرايي در دانشگاهيكمةرويبيگسترش 

 ها در فرايندهاي سازماني، مالي، علمي و استخداميضعيف دانشگاهاستقالل 

 استمرار يأس و نااميدي در نخبگان
 آموزشي و پژوهشيها و تجهيزاتت پايين زيرساختكيفي
شدن فضاي غيرمشاركتي و ايدئولوژيك در دانشگاه حاكم

انداز روشن در دانشگاهضعف انگيزشي و فقدان چشم
ضعف ساختار مديريتي و نظارتي در دانشگاه

ضعف ارتباط دانشگاه، جامعه و صنعت
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دانشگاهازسياسينظامهاي نامناسب برداشت
 ها دانشگاه گذاريسياستعلوم دروزارتوفرهنگيانقالبعاليشورايضعيف كاركرد

انسانيعلومهايرشتهةتوسعطرحنارسايي و ضعف
 عاليآموزشودانشگاهنظامدرسازيشبيهحاكميتوشدن شكل يك

معقول و فعال دانشگاه با نظام سياسيةرابط ضعف
  كردن سياست حذفي و رقابتي دانشگاه بين دانشجويان و اساتيد نهادينه
 شدن دانشگاه از نهاد نخبگي به نهادي عمومي تبديل
 بنياد نبودن دانشگاه جامعه
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  پذير تيدر تربيت شهروند مسئول نشگاهآفريني دا نقشهاي بهسازي كار راه در خصوص ادبيات تحقيق هاي يافته. 5جدول 
  كدها ةشمار هازير مقوله  محوري ةمقول
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 دانشگاه كارآفرين ةتوسع

1 ،3،  11،13 ،14،  18 ،21 ،25 ،31 ،
33 ،35 ،37 ،41 ،42 

 ارتباط صنعت و دانشگاه

 هاي هنجاري دانشگاهتوجه به كاركرد

  افزايش دسترسي به آموزش عالي
 روكراسي از وزارت علومورفع ب

 استقالل دانشگاه

 ها اصالح نظام ارزشيابي علمي و فرهنگي دانشگاه

 جلوگيري از ورود دانشجويان و اساتيد به بازار سياه

سازي يكنترل سريع سياست كم 

 هاي حكومتي و امنيتي اه با نهادها و ارگانافزايش سطح همكاري دانشگ

 ي عموميها سازمانها و ساير نهادها و  ارتباط دانشگاه

  

 

  ...در تربيت شهروند  آفريني دانشگاه نقشهاي بهسازي كار راه خصوصر د ها مصاحبهحاصل از  هاي يافته. 6جدول 
  كدها ةشمار  ها زير مقوله  محوري ةمقول
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 تربيتي نظران علوم و صاحب متخصصان توسط عالي آموزش كاركردهاي بازنگري

1 ،3 ،5 ،6 ،10 ،22 ،35 ،37 ،
38 ،49 ،51 ،53 ،55 ،56 ،
59 ،61 ،62 ،71 ،75 ،74 ،
76 ،77 ،79 ،81 ،84 ،88 ،
90 ،91 ،94 ،96 ،97 ،100 ،
102 ،113 ،115 ،119 ،120، 
122 ،124 ،127 ،159 ،160 ،

167 ،171 ،172  

 )شهرداري( اجتماعي نهادهاي ساير كمك با شهر سطح در آموزشي هاي سايت ايجاد

  دانشگاه و صنعت ارتباط تقويت

 1علمي پرولتارياي كاهش منظور به استانداردهايي تعيين

 مشـورت  دانشـگاه در حكـم اتـاق   ( اسيسي نظام دانشگاه با فعال و معقول ارتباط برقراري
 )حكومت كالن

 اجتماعي خدمات كاركردهاي بر مبتني ها دانشگاه سنجش

 رشـد  و برنـده  پـيش  سـازوكارهاي  بـر  مبتني فرهنگي انقالب عالي شوراي مجدد طراحي
 دهنده

 تخصصي كاركردهاي ها به دانشگاه پرداختن

 اجتماعي خدمات و پژوهش آموزش، در بومي ترويج دانشگاه

 جهاني يها شبكه از انقطاع دانشگاه و عدم شدن جهاني

 كارآفرين يها هدانشگا ةايجاد و توسع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
هاي تجـاري و اقتصـادي بـراي جـذب      دور شده و به شركت) علم ةزشي و توسعاهداف آمو(خود  ةدر اين وضعيت دانشگاه از اهداف اولي: پرولتارياي علمي .1

رضايت مشتري ) هاي پولي دانشگاه( ها و اين به اصطالح بنگاه يابد تغيير ميمفهوم دانشجو به مشتري  ،هاي اقتصادي در اين بنگاه. شود سرمايه تبديل مي
  .دهند خود قرار مي ةرا هدف اولي
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  كدها ةشمار  ها زير مقوله  محوري ةمقول

 گذاري سياست و اي بودجه نظر از دانشگاه استقالل

 ها دانشگاه از زدايي روكراسيوب

 دانشگاه هاي زيرساخت يارتقا و سازي غني

 مانأتو تربيت و بر آموزش منطبق عالي آموزش نظام بازطراحي

 هاي نهادين دانشگاه بازانديشي ارزش

 دانش توليد سمت به دانشگاه دادن سوق

 پژوهشي و آموزشي هاي همكاري ةتوسع

 دانشگاه هر براي جداگانه مأموريت تعريف

 محيطي شرايط با متناسب هر دانشگاه ةكارويژ تعريف

 عالي آموزش نظام در فرهنگي هاي سياست به دادن اولويت

 ها در دانشگاه) ها جشنواره ها و همسابق، ها فعاليت( ورزش ةگسترش و توسع

 انساني علوم محتواي سازي بومي

 قدرت و دانش به فكري و محتوايي وابستگي از پيشگيري

  
جـز   كـه بـه   دهـد  نشان مي) 5و  4 هاي جدول(هاي انجام شده  نتايج كدگذاري باز ادبيات تحقيق و مصاحبه ةمقايس

همكاري، تعهد اجتماعي و اعتماد به  يكاهش ساعت تدريس استادان، جذب دانشجو متناسب با نياز كشور، ارتقا«كدهاي 
كـدهاي بـاز   ، »ها هتوجه بيشتر به كاركردهاي هنجاري دانشگا پذيري دانشجويان و سطح جامعه ينفس دانشجويان، ارتقا

، كدهاي بيشتري نيـز بـه   پوشاني دارد هم حاصل از ادبيات تحقيق كدهاي بازآنكه با عالوه بر  ،ها صاحبهاز مآمده  دست به
هـاي   تركيب كدگذاري محوري ادبيـات و مصـاحبه   7در جدول . است كردهدر پژوهش اضافه  كار راهكدهاي مرتبط با هر 

  .پذير آورده شده است تييت شهروند مسئولدر ترب آفريني دانشگاه نقشهاي بهسازي كار راه خصوصشده در  انجام

  ... آفريني دانشگاه نقشهاي بهسازي كار راهبراي ي پژوهش ها محوري ادبيات و مصاحبه هاي تركيب كدگذاري .7جدول 
  هازيرمقوله  محوري ةمقول
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تربيتي نظران علوم و صاحب متخصصان توسط عالي آموزش كاركردهاي بازنگري
  ها هتوجه بيشتر به كاركردهاي هنجاري دانشگا

 )شهرداري( اجتماعي نهادهاي ساير كمك با شهر سطح در آموزشي هاي سايت ايجاد

 دانشگاه و صنعت ارتباط تقويت
ها هسازي دانشگا يكنترل سياست كم  

علمي پرولتارياي كاهش رمنظو به استانداردهايي تعيين
 )حكومت كالن مشورت دانشگاه در حكم اتاق( سياسي نظام دانشگاه با فعال و معقول ارتباط برقراري

اجتماعي خدمات كاركردهاي بر مبتني ها دانشگاه سنجش
 رشددهنده و برنده پيش سازوكارهاي بر مبتني فرهنگي انقالب عالي شوراي مجدد طراحي
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  هازيرمقوله  محوري ةمقول
تخصصي كاركردهاي ها به نشگاهدا پرداختن

 اجتماعي خدمات و پژوهش آموزش، در بومي ترويج دانشگاه

جهاني يها شبكه از انقطاع دانشگاه و عدم شدن جهاني
كارآفرين يها هدانشگا ةايجاد و توسع

گذاري سياست و اي بودجه نظر از دانشگاه استقالل
ها دانشگاه از زدايي بوروكراسي

دانشگاه هاي زيرساخت يارتقا و ازيس غني
 مانأتو تربيت و بر آموزش منطبق عالي آموزش نظام بازطراحي

هاي نهادين دانشگاه بازانديشي ارزش
دانش توليد سمت به دانشگاه دادن سوق
پژوهشي و آموزشي هاي همكاري ةتوسع

دانشگاه هر براي جداگانه مأموريت تعريف
محيطي شرايط با متناسب دانشگاه هر ةكارويژ تعريف
عالي آموزش نظام در فرهنگي هاي سياست به اولويت

 ها در دانشگاه) ها جشنوارهها و  همسابق، ها فعاليت( ورزش ةگسترش و توسع

انساني علوم محتواي سازي بومي
قدرت و دانش به فكري و محتوايي وابستگي از پيشگيري

  يريگ نتيجه
 .دارد دانش توليد كاركرد اهميت بيشتري از مراتب به ايران در ويژه به دانشگاه، در پذير مسئوليتشهروندان  تربيت كاركرد
 هرچـه  ،مـدرن  هـاي  انسـان . پردازنـد  مي مدرن  ةجامع در شهروندپروري عبارتي به اعتدال و هنجارمندكردن، به ها دانشگاه
 و تحـوالت  و تغييـر  در و نندك سازگار مدرن ةجامع با را خود توانند مي بهتر ،گيرند  قرار هايي آموزه چنين معرض در بيشتر
 هـاي  نسـل  تربيـت  دررا  آفرينـي دانشـگاه   نقششايد بتوان  ،به همين علت .باشند مؤثر و مهم جامعه اجتماعي نظم بقاي
در نظر اين نكته را البته بايد  .دانست دانشگاه مسئوليت ترين اساسي  ،گيرند برعهده ميرا  و هدايت جامعه اداره كه اي آينده

شـهروندپروري   ةتوسعپذير و  شهروندان مسئوليتتربيت به ايفاي نقش خود براي  تواند مي سطح دو در دانشگاه گرفت كه
 گـروه  بـه دانشـگاه   وقتـي  در سطح نخست،. و ديگري در سطح نهاد اجتماعي مرجع گروه ةمثاب به يكي بپردازد؛ جامعه در

كانـال ارتبـاطي، بـه تـرويج      آن طريـق  از وكنـد   برقـرار ارتباطي  ةشبك جامعه تواند با مي شود، بديلت جامعه براي مرجع
 زمينةتواند  دانشگاه مي ،نهادي نهاد اجتماعي با ايفاي كاركرد در سطح. بپردازددر جامعه  پذير شهروند مسئوليت هاي مؤلفه

 نهـاد  عنـوان  بـه  دانشـگاه خود اين موضوع مستلزم آن است كه  البته. كندجامعه را فراهم  پذير تربيت شهروندان مسئوليت
 هاي انسان پوشاند و با تربيتبعمل  ةجامباشد تا بتواند به نقش اثرگذار خود  استانداردي وضعيت از اين منظر در ،اجتماعي
دانشـگاه بـا تربيـت    . دنكپايدار جامعه را فراهم  ةتوسع زمينةدر سطح جامعه،  شهروندي هاي نظام هب آشنا و پذير مسئوليت

 بسـيار  همچـون هايي  آميخته به رشد فكري و ويژگي و نفس پذير و برخوردار از احساس ارزشمندي و عزت افراد مسئوليت
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پايدار جامعه ايفا  ةتوسعي در پيشرفت و مؤثرتواند نقش  گو در برابر امور محوله، مي پذير، سازگار با محيط و پاسخ مسئوليت
ـ پـذير و   دانشـگاه در پـرورش شـهروند مسـئوليت      شناسـي نقـش   حاضر با هدف آسيب ةمطالع ،سبر همين اسا. كند  ةارائ
ـ  ،در جامعـه  هـا  هايفاي نقش پايدار و اثربخش دانشـگا  منظور بهبهسازي  هايكار راه آموختگـاني   تربيـت دانـش   ةواسـط  هب

جامعه انجام  ي، باورها و هنجارهاها د در درك ارزشنيازهاي جامعه و توانمن آگاه ازپذير و  مدار، جامعه پذير، قانون مسئوليت
هاي بهسازي پرداختـه  كار راه ةبه ارائ ،در اين مسئوليت خطير آفريني دانشگاه نقششناسي  آسيب پس از ،در اين راستا. شد
يـل  وتحل نظـران بـه تجزيـه    ادبيات تحقيق و مصاحبه با صاحب ةاز مطالع پسنيل به هدف پژوهش، محقق  منظور به. شد
هاي مرتبط با كار راهاهم مسائل و  شود، گوياي مشاهده مي 8كه در جدول  ها وتحليل تجزيه اين خروجي .اقدام كرد ها داده

   . آنهاست
) 1397(جمله ذاكر صـالحي  از . هاي قيد شده، تحقيقات مختلفي به بيان مطالب و مصاديق پرداختند در رابطه با آسيب

 ضـعف  و دانشـگاهي  اسـتقالل  ضـعف  و تمركزگرايي عالي، آموزش ةتوسع براي خصمش الگوي نداشتن كه معتقد است
) 1397(آزاد ارمكـي  . توان از داليل ناكارآمدي دانشگاه در تربيت نيروي انساني كارآمد دانست را مي خارج جهان با ارتباط

 هـاي  روش بـودن  يكسان ها، نشگاهدا در اداري و فرهنگي علمي، سازي يكسان را ايران هاي نيز داليل ناكارآمدي دانشگاه
 در پژوهشـي  و آموزشـي  هـاي  برنامـه  بـودن  يكسـان  فرهنگـي،  انقـالب  عالي شوراي و علوم وزارت محوريت با مديريتي
متعـدد   هـاي  صـورت  و اشـكال  در سـازماني  سـازي  يكسان دانشگاه، در گري مداخله افزايش و استقالل ضعف ها، دانشگاه

 سـاختار  ضعف گرايي، مدرك گرايي، يكم، كيفيت به كافي توجه غياب در يكم روية بي رشگست) 1396(سردارنيا . داند مي
 مندنبودن ضابطه )1387(دانشگاه و كاظمي  علمي فضاي در اجتماعي ةسرماي كمبود )1382(راد  قانعي؛ نظارتي و مديريتي
طبـع آن ضـعف    روي انسـاني كارآمـد و بـه   نيـ  ها در تربيـت  مديريت دانشگاه ةهاي حوز كشور را از آسيب در علمي توليدات
  . دانند مي پذير مسئوليتدر تربيت شهروند  مؤثرآفريني  نقش

، پـذير  مسـئوليت  شـهروند  تربيت در ا.ا.ج يها آفريني دانشگاه نقش اثرگذاري كاهش در مؤثر هاي در خصوص آسيب
. گـردد  ، به خود نهاد دانشگاه برمياست هشد پذير مسئوليت ترين آسيبي كه سبب تضعيف كاركرد دانشگاه در شهروند مهم

هـا   سفانه براي دانشگاهأي است و متكم از نوعبيشتر  شده است،ها كه بيش از يك دهه بر آن تمركز  دانشگاه ةطرح توسع
كردن تعداد دانشگاه، تعـداد دانشـجو،    دانشگاه، اضافه ةيعني هدف ما در طرح توسع. نشده استكيفي طراحي  ةطرح توسع

كاركردهـاي   ةهمـ  ،يعنـي در مجمـوع   هـم دارد؛  روح، حال اينكه دانشگاه عالوه بر كالبد ؛بوده است مانند اينها و صندلي
ضـمن اينكـه در حـال حاضـر     . در دانشگاه مغفول مانده اسـت  موضوع اين كه دانشگاه به تربيت نسلي از افراد ختم شود

هـاي   در دهـه  .ها در اول انقالب بهتر از االن بوده است دانشگاهي مأموريتو سند  ي ندارندي مناسبمأموريتها سند  دانشگاه
از نظر كيفي، كاركردهـاي خـود را بهتـر از وضـعيت      اما ؛ي خود عقب بودندهاي از كاركردها از نظر كم دانشگاه 70و  60

تـر   هرچـه بـزرگ   همانـد كـ   مـي  برفي مانند گلولةي دانشگاه ما كم ةطرح توسع در وضعيت كنوني،. دادند انجام مي كنوني
ـ  ةتوسعبه هرچه بيشتر  ،بنابراين .شود هم بيشتر مي ها مسئله ،شود مي و مشـكل مـا هـم بيشـتر     بپـردازيم  ي دانشـگاه  كم
  .»شود ها مشكالت ما هم بيشتر مي دانشگاه ةبر اجراي طرح توسع تأكيدبا ) ده سال ديگر(يعني در آينده  ؛شود مي
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  پذير در تربيت شهروند مسئوليت آفريني دانشگاه نقشبهسازي كارهاي  اهم مسائل و راه. 8جدول 
  هاكار راه  اهم مسائل

 ةتوسع در گرايي يكم ةروي بي گسترش
  گرايي ضعف كيفيت و ها دانشگاه

  ها هطرف تقاضا در تخصيص منابع مالي به دانشگا سازوكارهايتوجه به   
 كاركنـان، سـطح   علمي هيئتجو، دانش(نگرش به مسائل دروني دانشگاه مانند  ةتغيير در نحو ،

 ...)تحقيقات و تعامالت و
 ها هعدم استقالل فكري و مالي دانشگا  
 ها هنبود آزادي علمي در دانشگا  
 ها هاجتماعي در دانشگا ةضعف شديد سرماي   
 كيفيتـي هدفمنـد اسـت    بـي (و سيستماتيك ) كل سيستم درگير است( زدودن موانع سيستمي( 

  ي كيفيتها سازوكار
 رود كار مي همنطق يك زيرسيستم در زيرسيستم ديگر ب( ها هختالل كاركردي در دانشگارفع ا( 
  راز اول دنيا طتعامل با دانشگاهاي 
  ي دانشگاهيها و پژوهش ها آموزشدار كردن  بدنه(خلق علم زنده( 
 ي جامعه ها هعنوان شاهرا ي علوم انساني بهها توجه جدي به رشته  

  صنعت و هجامع دانشگاه، ارتباط ضعف

 سازي علم  تجاري  
 ي مشتق از دانشگاه ها هان اصيل و بنگايبن ي دانشها شركت ةتوسع  
  تشكيل مراكز تحقيقاتي مشترك دانشگاه و صنعت 
 ها هي مورد نياز صنعت در دانشگاها توسعه و ايجاد رشته   
 ي مطالعاتي و عملياتي براي اساتيد در صنايع كشور ها بيني فرصت پيش  
  ها همسائل اساسي كشور و اعالم آن به دانشگا 1تصويرترسيم كالن  
 حقيقي بخش خصوصي و جلوگيري از تصديگري دولت و تفكر خصولتي  ةتوسع  
 ها ي متعدد برخي سازمانها كردن رانت ي كالن و كوتاهها ايجاد بازار رقابتي در پروژه  
 سازي تحقيقات دانشگاهي سفارشي  
 ي درسي متناسب با نيازهاي صنعت ها رنامهاستفاده از خبرگان صنعتي و بازبيني ب  
 و اعتمادسازي در روابط بين دانشگاه و صنعت  وگو گفت ةايجاد زمين 
 بافي در اسناد باالدستي و آمدن از عرش به فرش خروج از خيال 
 ي امعنـ  اهـداف زيـاد بـه   (ي راهبـردي  هـا  شمار در اسناد باالدستي و برنامـه  كاهش اهداف بي

  )هدفي است بي

اعضاي  ينادرست جذب و ارتقا نظام
   علمي هيئت

 هـاي آموزشـي و دانشـگاهاي     ، زيرنظـام هـا  هيكسان براي انواع دانشـگا  ةنام عدم نياز به آيين
  .محور و خاص مأموريت

 ًتوجه به ابعاد كيفي و نه صرفا علمي  تئي در ارتقاي اعضاي هيكم  
 در نظـام ارتقـاي اعضـاي     محـور  مسئلهي ها توجهي به پژوهش محوري و كم شدن مقاله چيره

   علمي هيئت
 ةدور(ترين مقطع تحصـيلي   ي آموزشي در نظام ارتقا و نابودسازي مهمها به فعاليت توجهي بي 

  )كارشناسي
 هاي جـذب اعضـاي   فراينـد در  هـا  بـه قابليـت   تـوجهي  بـي شدن روابط در نظام جذب و  چيره

منجـر  و نااميـدي نخبگـان    و فـرار  ها هشناختي دانشگا ةكاهش شديد ذخير بهكه  علمي هيئت
   شده

 علمي هيئتارتقاي اعضاي  ةنام مسائل حياتي نظام ارتقا و سپس تنظيم آيين ييشناسا   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Big picture  
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پـذير كـه در    در تربيـت شـهروند مسـئوليت    آفرينـي دانشـگاه   نقشهاي كاركردي  از بين آسيبكه شايان ذكر است 
 پژوهشي و آموزشي يكم يها فعاليت بر تأكيد( استاد يقاارت نادرست نظام«: هايي همانند آورده شده است، آسيب 2جدول

 توليدات از مديران نارضايتي و تعارض  دانشگاه، در استادان اقتدار ، كاهش)ارتقا فرايند در اجتماعي خدمات گرفتن ناديده و
 نهادهـاي  د، افـزايش انديشـمن  نـه  كارمنـد  تربيـت  منظور به سازماني هاي دانشگاه دانشگاهيان، ايجاد كار ةشيو و دانشگاه

 و هـا  سـازمان  بـه  دانشـگاه  ةشـد  تعريـف  هاي كارايي آنها، انتقال يها فعاليت در تفريط و افراط و ها دانشگاه در غيرمرتبط
عمومي،  نهاد به نخبگي نهاد از دانشگاه شدن نخبگان، تبديل در نااميدي سياسي، استمرار قدرت به وابسته علمي نهادهاي
 بـا  دانشـگاه  فعـال  و معقول ةرابط انساني، ضعف علوم يها رشته ةتوسع طرح نارسايي و ضعف  انشگاه،د نبودن بنياد جامعه
 عـالي  شـوراي  نامناسب كاركرد و استادان و دانشجويان بين دانشگاه رقابتي و حذفي سياست كردن نهادينه  سياسي، نظام

 . وان خروجي خاص اين مقاله دانستت را مي» ها دانشگاه گذاري سياست در علوم وزارت و فرهنگي انقالب

نيز  مديريتي ةحوز در پذير مسئوليت شهروند براي تربيت دانشگاه اثرگذاري يارتقا براي مؤثر هايكار راه خصوصدر 
از عوامل اثرگذار در اين زمينه،  كه) 1387( از جمله آدمي ابرقويي. اند بيان مطالب و مصاديق پرداختهتحقيقات مختلفي به 

 ذاكـر . اسـت  اشـاره كـرده   زدگـي  سياسـت  از ها دانشگاه دوركردن ها و دانشگاه فرهنگي و علمي ارزشيابي نظام حاصال به
 ناكارآمـد  و بوروكراتيك حالت از وزارتخانه اين شدن تبديل و علوم وزارت در تحول معتقد است كه ايجاد) 1397( صالحي
 تقويـت  جهـت  در كشـور  عـالي  آمـوزش  نظـام  ه و اصالحدانشگا و صنعت وثيق علمي، ارتباط و تخصصي ستاد به فعلي

 مـاحوزي  .اسـت  پذير مسئوليت شهروند براي تربيتكارآمدي دانشگاه  يدر ارتقا مؤثراز عوامل مديريتي  ،علمي اجتماعات
 ممانعت )1396( كاظمي ؛جامعه همگاني ةدغدغ به دانشگاهي هويت تبديل و كشور در كارآفرين دانشگاه ةتوسع )1396(
 شرايط با عالي آموزش هاي نظام ساختارهاي انطباق )1391( اميري و آراسته ؛علمي كاالهاي توليد ةكارخان گيري شكل از

در ايـن   مـؤثر عمومي را از عوامـل   يها سازمان و نهادها ساير و ها دانشگاه بين ارتباط برقراري )2008( 1نيكسونجديد و 
  .دانند ميزمينه 

در تربيـت شـهروند    آفرينـي دانشـگاه   نقـش بهسـازي  مطـرح شـده بـراي     هـاي كار هرااز بـين   كه شايان ذكر است
 علوم نظران صاحب و متخصصان توسط عالي آموزش كاركردهاي بازنگري«كارهايي همانند  راه ،)3جدول ( پذير مسئوليت

 عالي شوراي ددمج ، طراحي)شهرداري( اجتماعي نهادهاي ساير كمك با شهر سطح در آموزشي هاي سايت تربيتي، ايجاد
 خـدمات  و پـژوهش  آمـوزش،  در بـومي  دانشـگاه  رشددهنده، تـرويج  و برنده پيش سازوكارهاي بر مبتني فرهنگي انقالب

 بـه  دادن انسـاني، اولويـت   علـوم  محتـواي  سازي جهاني، بومي هاي شبكه از انقطاع عدم و دانشگاه شدن جهاني  اجتماعي،
هـا،   دانشـگاه  در) ها جشنواره و ها همسابق ،ها فعاليت( ورزش ةتوسع و سترشعالي، گ آموزش نظام در فرهنگي هاي سياست

تـوان   را مـي » دانشـگاه  نهـادين  هـاي  ارزش مان و بازانديشيأتو تربيت و آموزش بر منطبق عالي آموزش نظام بازطراحي
  . خروجي خاص اين مقاله دانست

 پـرورش  در آفرينـي دانشـگاه   نقش شناسي بيآسر محقق عالوه ب ،تحقيق حاضر از نوع كيفي بود و در روند پژوهش
 كـرده اسـت،  كارآمدي دانشگاه در اين مقوله را نيز احصا  يرگذاري وثهاي افزايش ضريب تأكار راه، ريپذ تمسئولي شهروند
  .استهاي احصا شده، در واقع پيشنهادهاي اجرايي پژوهش در راستاي نيل به هدف پژوهش كار راهبنابراين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Nixon 
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 . ايرانشناسي  انجمن جامعه: تهران .سخنراني بررسي انتقادي ساختار و جايگاه اجتماعي دانشگاه در ايران .)1395( معيدفر، سعيد

 .سسه مطالعات اجتماعي فرهنگيؤم :تهران .شهروندي دانشگاهي در ايران .)1396( نجاتي حسيني، سيد محمود

). بختيار شعباني وركي و همكاران،  مترجمان( مباني اخالقي فعاليت دانشگاهي: به سوي دانشگاه با فضيلت). 1397(نيكسون، جان 
 .گاه شهيد بهشتيانتشارات دانش: تهران )2016 نشر اصلي،(

 .تهرانشر: تهران). حيدرعلي عابدي، مترجم( هاي تحقيق كيفي در پرستاري روش). 1385(هالوي، ايمي؛ ويلر، استفاني 
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 .تهران. ارديبهشت 31. نده، گذشته، حال، آيپيشرفت ايران

  .شهيد بهشتي  ، دانشگاه تهران ).ها ها و تجربه نظريه(ريزي توسعه دانشگاهي  برنامه .)1382( محمد سرخابي،  دوزي يميني
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