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  چكيده
تواند در طـول زمـان        ختار آموزش عالي به طور عام و دانشگاه به طور خاص، مي           اس

پذيري افراد جامعه ايفا كرده و در         نقشي محوري در آموزش علوم و فرهنگ و جامعه        
  .بخشي تأثير زيادي برجاي بگذارد و هويت» سازي ملت«فرايند 

ابي افراد مستعد   هاي برابر، امكان راهي     نظام آموزش عالي از طريق توزيع فرصت      
هاي اجتماعي را به مجامع علمي و سپس به چرخة قدرت             و نخبگان متلق به همة گروه     

عنـوان يكـي از       فراهم ساخته و از اين طريق نقش مهمي در تحكيم همبـستگي ملـي بـه               
همبـستگي ملـي در ايـن       . كنـد   هاي مهم توسعة سياسـي و اجتمـاعي ايفـا مـي             شاخص

احـساس عـاطفي    «،  »اي از افراد    زمان مجموعه   ي هم فيزيكحضور  «چارچوب به معناي    
باشد كه در قالب عناصـري ماننـد          مي» اشتراك در توجه و آگاهي متقابل     «و  » مشترك

پيوندهاي احساسي مشترك، فعاليت، تعامل و عناصـر هنجـاري اشـتراكي قابـل درك               
  .است

. باشـد  روش مـورد اسـتفاده در پـژوهش حاضـر، روش توصـيفي ـ تحليلـي مـي        
ها در دورة پس  اب اين روش به طور عمده متأثر از نياز به آمار شد كمي دانشگاهانتخ

چنـين    و هـم  ) 1384-1368طور مشخص در مقطـع زمـاني          به(از انقالب اسالمي ايران     
  .باشد تحليل و تبيين نسبت اين رشد كمي با فرايند همبستگي ملي مي

ها بـه     ايند آموزشي دانشگاه   نيروهاي اجتماعي جديد برخاسته از فر      ، كه نآ  نتيجه
موزش، رشد طبقـة متوسـط جديـد، تقويـت     آدليل برخورداري از سطح باالي سواد و       

 و ارتقـاء سـطح مـشاركت اجتمـاعي و سياسـي نـسبت بـه مـسائل         جـامعوي فرهنـگ  
ــوده و   ــشترك ب ــت م ــاعي و سياســي، داراي احــساس هوي ــان  اجتم ــه واســطه امك  ب

  .كنند ايجاد مي ارتقاء فرايند همبستگي ملي  جديدي برايهاي ظرفيتهويتي،  خودآگاهي
  

آموزش عـالي، تحـرك اجتمـاعي، طبقـة متوسـط جديـد، همبـستگي ملـي،                  :ها  كليدواژه
  .جمهوري اسالمي ايران

                                                           
 ، نويسندة مسئولستاديار علوم سياسي دانشگاه تهرانا *
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  مسئلهطرح 
هويتي ـ   يهاي فراگيري دانش و خودآگاهي فرهنگ      ترين كانون  ها به مهم   امروزه دانشگاه 

آموزشـي، پژوهـشي، توليـد فنـاوري،        (دهـاي علمـي     اند كه عالوه بـر كاركر       مبدل شده 
هاي اجتمـاعي، فرهنگـي و       هايي جدي و تأثيرگذار در حوزه      داراي نقش ...) كارآفريني و 

كنند عامـل بـسيار مهمـي در     دانش و بينشي كه افراد در دانشگاه پيدا مي        . سياسي هستند 
شـدن   هادينـه چنـين ن   گيري سياسي افراد و هم     گيري خوي و منش اجتماعي، جهت      شكل

عنوان يك نهاد پيچيدة فرهنگـي و كـانوني          آموزش عالي به  . فرايند همبستگي ملي است   
كنـد و در جهـت بهبـود     مهم، به انتظام اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعـه كمـك مـي       

. هايي قائل باشـد    بايست براي خود مسئوليت    كيفيت زندگي و حفظ و پويايي جامعه مي       
عنوان هستة پيشتاز تحوالت عمل كرده و از طريـق           چنان به  اين نهاد بزرگ اجتماعي هم    

ويژه در عرصـة علـم و فنـاوري، جامعـه را بـراي               رصد تغييرات اجتماعي و فرهنگي به     
  .)10: 1384 ذاكر صالحي،(سازد  تسلط بر رويدادهاي مهم آينده توانمند و مهيا مي

ي مـدوام در جهـان      هـا  نهادهاي آموزش عالي، جوانان را براي تغييرات و دگرگوني        
توانـد صـرفاً بـه     به همين دليل آمـوزش عـالي نمـي   . كنند سراسر متحول امروز آماده مي 

صالحيت فني و علمي خود بسنده كند بلكه بايد رسالت فرهنگي خود را بـا توجـه بـه                   
ساز  هاي بزرگ جهان، فرهنگ    دانشگاه. ساخت اجتماعي و فرهنگ بومي به انجام رساند       

ايي از زمان تأثيري ژرف بـر تحـوالت فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي                ه بوده و در برهه   
چـون   طور خاص بر جامعـه نيـز هـم         ها به  طور عام و دانشگاه    آموزش عالي به  «. اند داشته

گذارند و از لحاظ اجتماعي؛ بسيج، كـاربري منـابع انـساني و نيـز                افراد آثار شديدي مي   
  .)56: 1371ساها، (» هندد نحوة قشربندي اجتماعي را تحت تأثير قرار مي

  :توان سه كـارويژة اصـلي را بـراي دانـشگاه قائـل شـد كـه عبارتنـد از                    واقع، مي  در
 اشـاعة خودآگـاهي ملـي و        -3؛  )آمـوزش ( انتقال دانش    -2؛  )پژوهش( توليد دانش    -1

هـا   از طريق توليد دانش متناسب با ارزش   (ساز   هاي همبستگي  ها و نگرش   تقويت انديشه 
  .باشد ، كه در اين مقاله تبيين كارويژة سوم بيشتر مد نظر مي)هنگي و هويتيو هنجارهاي فر

اي از اصـول و قواعـد    همبستگي ملي عبارت است از توافق جمعي بر سر مجموعـه        
ها و هنجارها در گسترة ميدان تعامل جمعـي كـه زمينـه را                 ارزش  آراء،  عقايد،    اجتماعي،  

 تعامل براي رفع نيازهـاي       بتني بر توافق متقابل،   براي تنظيم رفتار، مصالحه يا مشاركت م      
فكـري    مشترك و اشتراك در اراده، زبان و نماد و همكاري با ديگران براي وصول به هم               

پـنج مؤلفـة محـوري ايـن تعريـف از همبـستگي ملـي را                . آورد و همگامي را فراهم مي    
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توافـق بـر سـر         (2ي وفاق ارزش   ،)بر پاية حقوق اساسي    (1توان به ترتيب وفاق ميثاقي      مي
  هاي مـشترك تفكـر،      توافق بر سر شيوه    (3وفاق شناختي   ،  )ها و هنجارهاي مشترك     آرمان

رفتـاري  (و وفاق نقشي ) منزلت كسب شده در اجتماع (4 وفاق منزلتي   ،)احساس و عمل  
: 1372 ،چلبي(دانست  ) رود  كه از فرد داراي يك منزلت معين يا مقام اجتماعي انتظار مي           

اي مفـروض     همبستگي اجتماعي به معناي حـضور مجموعـه       . )25-19: 1375 ،؛ چلبي 17
هـاي مـورد تعهـد        شامل يك يا چند موضوع، آرمان، هدف، باور، اصول، منافع و ارزش           

هايي نظير روابط مشترك ميان افراد، رفتارهاي تجويزي مشترك در           باشد كه با ويژگي     مي
هـاي مبتنـي بـر     شـده يـا نگـرش       اي نهي پذيري، رفتاره   قالب همكاري، مبادله، مسئوليت   
درواقع، همبستگي به معناي وحدت منافع، مقاصد يـا         . وجدان جمعي گروه همراه است    

هـا و منـافع اسـت كـه در            ها در ميان اعضاي يك گروه و همراهـي مـسئوليت            هواداري
و » احـساسات «،  »درك وضـعيت  «،  »پنـداري   ذات  هم«وضعيت همدالنه با مفاهيمي نظير      

  .يابد پيوند مي» هاي ديگران انگيزه«
هـاي    همبـستگي و شـبكه    «اي با عنـوان       رابرتز در مقاله  . برايگر و جان ام   . رونال دال 

: اين چهار جنبه عبارتند از    . دهند  چهار جنبة همبستگي را مورد توجه قرار مي       » اجتماعي
شناسي پيوندهاي اجتماعي، نمايندگي جمعي گروه، تنش بـين تفـرد و تمـايالت                ريخت

شناسـي    ريخـت . هـاي همبـستگي بـراي انـواع مبادلـة اجتمـاعي             معي گروه، و داللت   ج
هـاي پيچيـدة اجتمـاعي اسـت كـه         شناسي شـبكه    اجتماعي مرتبط با فهم ريخت يا گونه      

شناسـي دوركهـايم      ريخـت . ساز همبستگي و وابستگي متقابـل ميـان واحدهاسـت           زمينه
نماينـدگي  . ب چنين ادراكـي اسـت     دربارة گذار از همبستگي مكانيكي به ارگانيك بازتا       

هـايي خاصـي از قواعـد در          خصوص نظام  ها و به    هاي گروه   جمعي گروه ناظر بر ويژگي    
. كند  هاي يكساني را بر همه تحميل مي        قالب تنبيهي يا اصالحي است كه باورها و روش        

وحـدت  . شود مربوط مي سومين جنبه به بررسي تنش بين تفرد و تمايالت جمعي گروه
در قالـب   (تواند موجب همبستگي يا عدم تعـادل اجتمـاعي             ميان اين دو بعد مي     يا تنش 

چهارمين وجه، ناظر بـر مجموعـه عاليقـي         . شود) هنجاري، خودخواهي و خودكشي     بي
  .)295-289: 1386دورين و فرارو، (است كه با مبادلة اجتماعي پيوند دارد 

فـرادي اسـت كـه بـر پايـة          همبستگي ملي، بيانگر وابستگي متقابل ساختاري ميـان ا        
همبستگي ملي  . اند  محوريت فرهنگ، حول محور باورها و اعمال مشتركي گرد هم آمده          

                                                           
1. Contractual Consensus    3. Cognitive Consensus 
2. Value Consensus     4. Status consensus 
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احـساس  «،  »اي از افـراد     زمـان مجموعـه     حضور فيزيكي هم  «در اين چارچوب به معناي      
باشد كـه در قالـب عناصـري          مي» اشتراك در توجه و آگاهي متقابل     «و  » عاطفي مشترك 

حساسي مشترك، فعاليت، تعامل و عناصر هنجاري اشتراكي قابـل درك     مانند پيوندهاي ا  
 عبارتنـد  همبستگي ملي در نظام آموزش عالي        جويي ي كه براي پي   هاي ترين مؤلفه   مهم .است

هاي فرهنگي و سياسي جامعه؛       ارتقاء سطح آگاهي   -2؛  1جامعوي تقويت فرهنگ    -1: از
هـاي   سـازي بـراي گـسترش فعاليـت         دانشگاه و زمينه   -4 مشاركت سياسي آگاهانه؛     -3

  . ترتبيت نيروهاي متعهد و متخصص-5تحقق منافع ملي؛ و قانوني در چارچوب 
انقالب اسالمي با برخـورداري از ايـدئولوژي اصـيل و بـومي، سـازماندهي               گفتمان  

هـاي    عنوان گفتمان اصلي در مـتن كـنش        ، به )ره(منسجم و فراگير و رهبري امام خميني      
تأكيـد بـر مـسائلي نظيـر        . اي آموزشي در سه دهه گذشته بوده اسـت        هويتي و ساختاره  

آفـرين از    بازگشت به خويشتن، دعوت به خويشتن باوري، در انداختن مفهـوم حركـت            
زدگي، نفي وابستگي، و تالش براي دستيابي به استقالل سياسي  مفاهيم شيعي، نفي غرب   

نظري و : ك.ر(  فراهم آوردها شگاه در دانبود كه زمينه را براي مركزيت يافتن اين گفتمان  
 كـه نظـام آموزشـي       شدبعد از پيروزي انقالب اسالمي اين بحث مطرح          .)1387سازمند،  

تقويـت و تحكـيم مبـاني اعتقـادي و معنـوي             .هاي اسالمي هماهنگ شود    بايد با ارزش  
 هـاي  دانشجويان، رشد فضائل اخالقي و تزكيه بر پايه تعاليم عاليه اسـالم، تبيـين ارزش              

آموزان بر اساس آنها، تقويت روحيه توكل بر خدا و اعتماد بـه              اسالمي و پرورش دانش   
نفس، ايجاد روحيه تعبد ديني و التزام عملي به احكام اسالمي، ارتقا بيـنش سياسـي بـر                  

هاي الزم براي حفـظ و تـداوم اسـتقالل فرهنگـي،            اساس اصل واليت فقيه، ايجاد زمينه     
سـتيزي   گستري و ظلم پذيري و عدالت ويت روحيه عدالتاقتصادي و سياسي؛ رشد و تق  
جهـت تحقـق ايـده      اندازهاي نهايي آن     عنوان چشم  توان به  از جمله اهدافي است كه مي     

پيـام امـام   ي از  بخـش در ايـن بـاره، در  . دانـست ترتبيت نيروهـاي متعهـد و متخـصص        
در تمـام   بايـد انقـالب اساسـي       «: آمـده اسـت    1359به مناسبت آغاز سـال      ) ره(خميني
ها سراسر ايران به وجود آيد تا اساتيدي كه در ارتباط با شرق و يا غربند تصفيه                  دانشگاه

هم اكنون هم اكثرت    ... گردند و دانشگاه محيط سالمي شود براي تدريس علوم اسالمي           
 اي ضربات مهلكي كه به اين اجتماع خورده است از دست همين روشنفكران دانشگاه رفتـه              

زنند  زدند و مي   هايي مي  بينند و تنها حرف    ديدند و مي    خود را بزرگ مي    شهياست كه هم  
                                                           
1. Societal 
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اگر مردم هيچ نفهمند، نفهمند، زيرا ديگر چيزي . كه دوست به اصطالح روشنفكر بفهمد    
روشنفكران متعهد و مسئول، بيايد تفرقه و تشتت را كنـار           ... كه مطرح نيست مردم است    
 در بيانات مختلفي،  ) ره(امام .)329-330: 1386زاده،   يحسين(»...بگذاريد و به مردم فكر كنيد     

انقالب اسـالمي و    ترين راهكار حفظ و تداوم        را مهم » انسانيـ   يهويت اسالم «توجه به   
 را بـا حمايـت از       به نظر امام، هويت انساني ما     . داند  به مثابه استراتژي بقاي اين انقالب مي      

پـذيري،    فس، اميد بـه آينـده، عـدم سـلطه         اهدافي نظير استقالل، خودباوري، اتكاي به ن      
حمايت از پيشرفت واقعي و مظاهر واقعي تمـدن، نفـي هرگونـه تقليـد غيرعقاليـي از                  

 تـوان   مـي ... هاي انساني و    هاي غيرعقاليي خودي، حفظ كرامت و ارزش        ديگران، نقد سنت  
  .)86: 1383محرمي (ديد كه خود زمينه هرگونه حركت مستقل و تكاملي جوامع است 

خالصة مدعاي مقاله آن است كه ساختار نظام توليد معرفـت در آمـوزش عـالي بـه                  
هاي ساختاري و ذهني الزم بـراي رشـد طبقـة متوسـط              اي است كه با تمهيد زمينه      گونه

هـا و    كند و ايـن امـر بـا ارزش         جديد به ترويج فرهنگ گفتگو و تعامل فكري كمك مي         
بنـابراين در پـژوهش     . باشـد  استا مـي  ر هاي تحكيم همبستگي ملي، مالزم و هم       شاخص

آموزي نداشته باشـد و بـه        باشد كه صرفاً جنبة مهارت     حاضر بيشتر دانشگاهي مدنظر مي    
. ابعاد جستجوي حقيقـت و توليـد و تـرويج فرهنـگ علمـي در جامعـه همـت گمـارد               

چنين علوم انساني،    گسترش كمي و كيفي آموزش عالي و اهميت يافتن دانش فني و هم            
هـاي خودآگـاهي و      يش طبقة متوسـط جديـد منجـر شـده و بـه تقويـت زمينـه                به پيدا 

به تعبير ديگر، رشد كمي نهادهـاي آموزشـي و پژوهـشي            . كند همبستگي ملي كمك مي   
هـاي ذهنـي الزم را بـراي         آموزش عالي و به تناسب آن رشد طبقة متوسط جديد، زمينه          
 و فرهنگـي در چـارچوب       مشاركت مؤثر مردم در تحوالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي       

عالوه بر نهاد دانشگاه، نهادهاي ديگـري نيـز در          . كند هويت و همبستگي ملي فراهم مي     
تحكيم همبستگي ملي تأثير گذارند؛ اما عواملي كه در انتخاب دانـشگاه و رابطـة آن بـا                  

  :باشند اند است به شرح ذيل قابل بررسي مي همبستگي ملي دخيل بوده
آيد كه در آن آگاهي اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي             فراهم مي   در دانشگاه فضايي   -1

پـذيري اجتمـاعي     كنشي و هم   هاي فكري الزم براي هم     دانشجويان افزايش يافته و زمينه    
  .شود در سطح ملي فراهم مي

 در دانشگاه افرادي حضور دارند كه به خاطر شرايط دوران جواني و تكاپوهـاي               -2
يشتري براي فراگيري هويت و همبستگي ملـي از خـود           جويانه، انگيزه و انرژي ب     هويت

  .)271-269: 1387شولتز و شولتز، : ك.ر(دهند  نشان مي
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 دانشگاه يكي از نهادهاي آموزشـي و پژوهـشي جامعـة ايـران اسـت كـه تنـوع                    -3
ة ايـران و نمـاد   هم پيوست فرهنگي، سياسي و اجتماعي موجود در آن، بازتابي از كليت به       

  .همگرايي ملي است
هـاي عظـيم     ها به دليـل در اختيـار داشـتن نيروهـاي علمـي و ظرفيـت                 دانشگاه -4

دهـي بـه    ساختاري، مكان مناسبي براي ترويج خودآگـاهي و همبـستگي ملـي و جهـت            
  .باشند هاي مختلف در اين رابطه مي پژوهش

بنابراين با توجه به اهميت جامعة دانشگاهيان در تقويـت همبـستگي ملـي، پرسـش                
 :توان به گونة زير مطرح كرد  را مياصلي مقاله

ي و كيفـي فعـاالن آمـوزش عـالي                    هـا،   تعـداد دانـشگاه   (چه نـسبتي بـين رشـد كمـ
و تحكـيم   ...) آموختگـان، اعـضاء هيئـت علمـي و         شـدگان، دانـشجويان، دانـش      پذيرفته

  خـصوص در مقطـع زمـاني       بـه (همبستگي ملي در دوران پس از انقـالب اسـالمي ايـران             
   داشته است؟ وجود)1368-1384

  :الذكر، فرضية زير مورد پردازش و تحليل قرار خواهد گرفت در پاسخ به پرسش فوق
ــي و كيفــي آمــوزش عــالي  « ــشگاه(رشــد و گــسترش كم ــزايش تعــداد دان ــا،  اف ه

سـاز   زمينـه ...) آموختگـان، اعـضاء هيئـت علمـي و         شدگان، دانـشجويان، دانـش     پذيرفته
از عوامل ارتقـاء فراينـد همبـستگي ملـي در           عنوان يكي    گسترش طبقة متوسط جديد به    

  . بوده است)1384-1368قطع زماني در م(دوران پس از انقالب اسالمي ايران 
انتخاب ايـن  . تحليلي استي ـ  روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش توصيف

هـا در دورة پـس از انقـالب     طور عمده متأثر از نياز به آمار رشد كمي دانـشگاه       روش به 
چنـين تحليـل و تبيـين      و هم)1384-1368طور مشخص در مقطع زمـاني   به(مي ايران   اسال

در فرايند  . باشد عنوان مفهومي كيفي مي    نسبت اين رشد كمي با فرايند همبستگي ملي به        
ها و پردازش آنها، ابتدا به چگونگي نسبت آموزش عـالي            تحقيق، پس از گردآوري داده    

شود و در ادامه چرايي اين نسبت و   مذكور پرداخته مي با همبستگي ملي در مقطع زماني     
هاي دخيل در تأثيرگذاري دانشگاه در همبستگي ملي ايران در مقطع زماني مذكور              مؤلفه

  .گيرد مورد بررسي و ارزيابي قرار مي
  

  ها در جامعه بررسي نقش و جايگاه آموزش عالي و دانشگاه
ها در ايـران پـس از انقـالب اسـالمي،          اهقبل از بحث در مورد رشد كمي و كيفي دانشگ         

عوامـل متعـددي    .رسـد  توجه به چگونگي توسعة آموزش عالي ضـروري بـه نظـر مـي    
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موجب دگرگوني در ساختارهاي اجتماعي و به تناسب آن رشـد نهادهـا و سـاختارهاي             
افزايش جمعيت، تحرك اجتماعي، گسترش شهرنـشيني، افـزايش سـطح           : اند جديد شده 

هـاي جديـد     گيـري جنـبش    ها، انقـالب ارتباطـات، و شـكل         و نوآوري  سواد، اختراعات 
هـا و    طـور مـستقيم و غيرمـستقيم در افـزايش تعـداد دانـشگاه              اين عوامل بـه   . اجتماعي

ي                       رشته هاي متعدد آموزشـي تأثيرگـذار بـوده و ظهـور برخـي از آنهـا بـا افـزايش كمـ
  .راستا بوده است ها مالزم و هم دانشگاه

هـايي را بـراي تغييـر سـاختارهاي فكـري و             ا به ماهيت خود، زمينه    ها هم بن   دانشگاه
ها به داليل گوناگون از استعداد ايجاد تغيير برخوردار          دانشگاه. اند اجتماعي فراهم آورده  

سازي آنها را بتوان در اين موارد خالصـه          بوده و هستند؛ اما شايد بهترين داليل دگرگون       
 ميليـارد جمعيـت     86ش عمدتاً ثبت شـده نزديـك بـه          دار دان  ها ميراث   دانشگاه -1: كرد

 هـا   دانـشگاه  -2 هستند؛)  ميليارد جمعيت زنده فعلي    6 ميليارد متوفي و نزديك به       80(جهان
 24-18عمدتاً بين   ( دانشجويان كه به اقتضاي سن     1پذيري مجدد  فضايي مناسب براي جامعه   

 مؤسـسات آمـوزش   -3آيند؛  يشمار م  به دنبال يافتن يا ساختن هويت خود هستند، به        ) سال
  :عنوان عصارة جامعه داراي چند قدرت مهم دانست توان از ديدگاهي كلي به عالي را مي

مراكز و مؤسسات دانـشگاهي دولتـي و         :قدرت قانوني مبتني بر سلسله مراتب      -1
خصوصي رسمي، مشروعيت خود را با گرفتن مجوزهاي الزم از مراجع قـانوني كـسب               

هايي كه معموالً به وسيلة ديگـر مراجـع نـسبت بـه آنهـا                ت ارزشيابي كرده و ناگزير تح   
به عالوه اين مراكز زير نظـر مراتبـي چـون هيئـت امنـا،      . كنند شود فعاليت مي  اعمال مي 

ها  شوراهاي دانشگاه، رؤساي دانشگاه و دانشكده، پژوهشگاه، پژوهشكده، مديران گروه         
  .از پايگاهي قانوني و معتبر برخوردارنداز اين رو مؤسسات مورد بحث . شوند اداره مي

 از آن جا كه سرماية اصلي آمـوزش عـالي؛ اسـتادان، دانـشمندان               : قدرت علمي  -2
  .محقق و دانشجويان است از مشروعيت و قدرت علمي بااليي برخوردارند

رود به حل مشكالت   امروزه بيش از پيش از دانشگاه انتظار مي: قدرت اجتماعي-3
ه بپردازد، به عالوه نهاد دانشگاه، نهادي اجتماعي با پيامدهايي از ايـن             و معضالت جامع  

انتظارات از دانشگاه و آثار اجتماعي آن در        بين    ممكن است  هرچند. شود ميدست تلقي   
را بـر مـسند قـدرت         باشد، اما حداقل تلقي عمومي نسبت بـه دانـشگاه، آن           فاصلهعمل  

  .نشاند اجتماعي و مرجعيت اجتماعي مي
                                                           
1. Re - Socialization 
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عنوان محل تجمع جوانان پرشـور و سرشـار از            آموزش عالي به   :قدرت سياسي  -4
آموختگـان مـؤثر     هاي گوناگون بر رفتارهاي سياسي جامعه و رفتار سياسي دانـش           انرژي
جـو اسـت، داراي قـدرت        به عالوه از آن جا كه دانشگاه مركزي پرشور و هويت          . است

  .رود  شمار مي نيز بهسياسي
عنـوان يـك نهـاد اجتمـاعي بـر جامعـة دربرگيرنـدة آن         انشگاه بهاگر از آثار كليت د   

آموختگان متمركز شـويم درخـواهيم       طور مشخص بر آثار ويژة آن بر دانش        بگذريم و به  
 آثـار  1باون. باشند آموختگان مي ها بيانگر آثار متعدد و متفاوتي بر دانش     يافت كه پژوهش  

بنـدي    به اين نهاد در پنج گـروه طبقـه         دانشگاه بر دانشجويان را در قالب اهداف منتسب       
 رشـد عـاطفي و اخالقـي؛     -2 يادگيري شناختي؛    -1: ها عبارتند از   اين گروه . كرده است 

 كسب رضايت و استفادة مستقيم از تعليمـات         -4؛  )مهارت(هاي كاربردي     توانمندي -3
  .)58-55 :1977باون، (  پرهيز از پيامدهاي منفي-5دانشگاهي؛ و 

هفـت پيامـد دانـشجويي بـراي        ) 1974لمنينگ و همكاران،    (كارانش   و هم  2لمنينگ
  رشد-3  رشد و تعديل شخصيت؛-2 رشد عقالني؛  -1: اند كه عبارتند از    دانشگاه قائل شده  
رشـد   -6شناسي؛   رشد فرهنگي و زيبايي    -5 رشد اجتماعي؛    -4جويي؛   انگيزش و آرمان  

هـاي دانـشگاهي، از جملـه        فقيـت  انواع ديگـر مو    -7نيروي اخالقي، فلسفي و ديني؛ و       
  .هاي پايه اندوزي و مهارت توانمندي حصول به مراتب باالتر علمي، ارتقاي قدرت دانش

هاي شناختي، رشد عاطفي و انگيزشي و تغييـرات رفتـاري     بازتاب افزايش توانمندي  
؛ توان در افزايش توانمندي آنان در تجزيه و تحليل امور پيرامـوني            آموختگان را مي   دانش

چنـين   خواهانـه و هـم     هـاي آزادي   هاي آنـان و كـسب يـا تقويـت گـرايش            تغيير ارزش 
؛ تغيير در رفتار آنها بـه لحـاظ توجـه     )1976هايمن و رايت،    (خواهانه   هاي عدالت  گرايش

-95: 1971رابينـسون،   (ها و الگوهاي مـشاركت سياسـي، مـثالً رأي دادن             بيشتر به رسانه  
  . مشاهده كرد)109

شود اثر آموزش عـالي      آموختگان مطرح مي   ان اثر آموزش عالي در دانش     عنو چه به  آن
در صـورت   . هـاي تحـرك اجتمـاعي اسـت        در ايجاد طبقة متوسط جديد و تمهيد زمينه       

هاي افراد يا حداقل     ريزي آگاهانه، آموزش عالي با سوق دادن تمايالت و انگيزش          برنامه
 هاي گيري  و تأثيرگذاري بر تصميم    جمعي از اعضاي جامعه به مشاركت اجتماعي و سياسي        

  .شود مؤثر موجب در انداختن نوعي كنش سياسي معطوف به همبستگي ملي مي
                                                           
1. Bowen        2. Lemning 
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دهد و در عين حـال بـه         پذيري مجدد مي   آموزش عالي به دانشجويان فرصت جامعه     
هـاي خـاص خـود،     آموزش عالي با ويژگي. آموزد آنها چگونگي فعاليت اجتماعي را مي 

كـه   اي گونـه  شود؛ به  پذيري اجتماعي و سياسي قلمداد مي       براي جامعه  اي با اهميت   زمينه
گيري طبقة متوسط جديد با رفتارهاي اجتماعي و سياسـي خـاص خـود منجـر             به شكل 

چنـين بـا     روانـي و اجتمـاعي و هـم       ـ   يراستا با تغييرات روح    بدين ترتيب هم  . شود مي
  .يابد كيم ميظهور طبقة متوسط جديد، همبستگي ملي نيز در جامعه تح

  
  جامعة دانشگاهيان، طبقة متوسط جديد و همبستگي ملي

هايي كه براي طبقة متوسط جديد ارائـه شـده اسـت بـسيار متفـاوت                 تعاريف و ويژگي  
به هر حال، بـراي آشـنايي   . شود هايي نيز در اين تعاريف ديده مي   است، اگرچه مشابهت  

هـاي ايـن طبقـه و نقـش آن در            هاي اين طبقه، الزم است مروري بـر ويژگـي          با ويژگي 
اي از آن    شـود كـه بخـش گـسترده        نوسازي جامعه داشته باشيم زيرا چنين پنداشـته مـي         

  .هاست حاصل كارويژة دانشگاه
شناسد و بـر   ، دو گروه اصلي را در درون طبقة متوسط از يكديگر باز مي      1دارندورف

يگري در جهت مخالف    اين باور است كه اين دو گروه كه يكي پشتيبان طبقة حاكم و د             
. باشـند  هاي متـضادي نيـز مـي    قرار دارد، در مقابل يكديگر قرار دارند و داراي سوگيري        

داري  هاي جديد اجتماعي در نظـام سـرمايه        ديده را گروه    كادر آموزش  2هربرت جي نيتز  
. آورد داري به شـمار مـي      تزي بر ضد نظام سرمايه     آورد و درواقع آنها را آنتي      به شمار مي  

عنـوان بخـشي از      رسد تعريفي كه چارلز اندرسون از طبقة متوسط جديـد بـه             نظر مي  به
قلمـرو   كند، با واقعيـت ايـن طبقـه و ادبيـات نـوين در ايـن       طبقة كارگر جديد ارائه مي   

هاي ديگـر   آموختگان، همانند بخش دانش«: نويسد وي در اين زمينه مي. سازگارتر است
 كه بخشي از    3)گران دانش(اند    كارخانه دانش و علم    طبقة متوسط جديد به مثابة كاركنان     

ها به صورت فزاينـده      كرده روشنفكران و تحصيل  . دهند طبقة كارگر جديد را تشكيل مي     
 .)340: 1358اديبي، (» شوند كنند و از كار خويش بيگانه مي حالت كارگري پيدا مي

ة متوسط جديـد    ، از جمله كساني هستند كه در مورد طبق        4احمد اشرف و جيمز بيل    
يش ايـن طبقـة      پيـدا   سرچشمة )1971(احمد اشرف    .اند  در ايران مطالعاتي را انجام داده     

را ناشي از گـسترش       رشد سريع آن  «نوين را تحصيالت غربي و نوين به شمار آورده و           
                                                           
1. R.Darendorf       3. Knowledge Worker 
2. Herbert Ginits      4. James Bill 
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 .)63: 1358اديبـي،   (دانـد    مـي » هاي اجتماعي ايـن طبقـه      خدمات عمومي و توسعة نقش    
شـود، امـا ايـن موضـوع از آن رو             در نظرات جيمز بيـل ديـده نمـي         اي اگرچه نكتة تازه  

تواند داراي اهميت باشد كه نگاهي از بيرون به جامعه و طبقة متوسـط نـوين ايرانـي      مي
اي و متوسـط، طبقـة       بروكـرات حرفـه   ) اينتليجنثيـا (از نظر جيمز بيـل روشـنفكر        . است

ي متكي است و در جريـان       جديدي است مركب از افرادي كه قدرتشان به موقعيت شغل         
  .)72: 1385اديبي، (برند  هايي را كسب كرده و به كار مي تحصيالت جديد مهارت
هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه روي داده، بيانگر ظهور            تحوالتي كه در سال   

براي مطالعه و تحليل ماهيت، مبدأ و نقش سياسي ايـن           . هاي اجتماعي نويني است    گروه
اند تا مفهوم طبقـة متوسـط اجتمـاعي          شناسان كوشيده  اعي، برخي جامعه  هاي اجتم  گروه

هـاي اجتمـاعي    جديد را به صورت يك مفهوم اساسي مطرح ساخته و در پرتو آن گروه   
انـد   هـايي كـرده    مشهورترين كساني كه در اين زمينـه كوشـش        . نوخاسته را مطالعه كنند   

بـه نظـر برگـر، در كـشورهاي         . 3رن و مـانفرد هـالپ     2، جان جانسن  1مور برگر : عبارتند از 
وي در بحـث از     . رود خاورميانه، طبقة متوسط، نيروي اصلي دگرگون كننده به شمار مي         

كند كه اگر طبقة متوسط قدرت سياسـي را قبـضه كنـد              كشورهاي خاورميانه، فرض مي   
پروفـسور جانـسن،   . سرعت به سـوي نـوگرايي پـيش ببـرد      خواهد توانست كشور را به    

بـه  . گويـد   سخن مي  4»متوسط بخش«از  » طبقة متوسط جديد  «د مشخص بر    جاي تأكي  به
هاي متوسط به صورت يك طبقة مستقل ادامه         نظر وي در جوامع آمريكاي التين، بخش      

هاي متوسط شرط اصلي طبقة واحـد را ندارنـد؛           كه بخش  پيدا نخواهند كرد، به دليل اين     
هـا تقريبـاً      ميان اعضاي اين بخـش     اي مشترك ندارند و در     اعضاي آنها تجارب و پيشينه    

  .)46-40: 1358اديبي، (شوند  هاي اقتصادي و فرهنگي ديده مي نمايندگان همة رده
هاي اجتماعي جديدي هستند كه ميزان        منظور از طبقة متوسط جديد، گروه      ،بنابراين

تأثيرگذاري آنها بر پويش تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي و اقتـصادي نـسبت بـه طبقـة             
ويژه در   يابد، به  نتي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي روز به روز افزايش مي              متوسط س 

سـاالري اداري    كشورهايي چون ايران كه با افزايش مستمر جمعيـت و گـسترش ديـوان             
كـردة شـهري،     درواقع تمامي نيروهاي اجتماعي جديد باسواد و تحـصيل        . رو است  روبه

دانـان، پزشـكان،    ق بگيران حكومتي، حقوقيعني صاحبان مشاغلي چون ديوانيان يا حقو  
ها، مديران و هـر شخـصيت ديگـري كـه بـه              مهندسان، وكال، استادان دانشگاه، تكنسين    

                                                           
1. Morroe Berger      3. Manfred Halpern 
2. John Johnson      4. Middel Sector/secteurmoyen 
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صورت فكري در تالش تأمين معاش و تغيير اجتماعي و سياسي وضع موجودند، جـزء               
توان بـه دو گـروه    كلي طبقة متوسط جديد را مي    طور به. شوند طبقة متوسط محسوب مي   

طبقة متوسط جامعه اعـم     . يوانيان و صاحبان مشاغل فرهنگي يا روشنفكران تقسيم كرد        د
رغـم دارا بـودن جايگـاه اقتـصادي و           از حقوق بگيران دولتي و شاغلين امور فرهنگي به        

اجتماعي مهم در جامعه، وضعيت مالي خوبي ندارند، ولـي بـراي پـرداختن بـه مـسائل                  
 و  صت بيشتري دارند و هم نسبت به ساير طبقـات         سياسي و فرهنگي جامعه هم مجال و فر       

هـاي سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي          طلبانه و در زمينـه     اقشار جامعه از تغييرات اصالح    
درواقع گرايش اصلي اين طبقه متوجه صنعتي كردن كـشور در       . كنند استقبال بيشتري مي  

اتحـاد و   كنار تصميم و اجراي عدالت اجتماعي است و از گسترش فرهنگ كه موجـب               
  .)139: 1385ازغندي، ( كنند شود حمايت مي همبستگي ملي و دستيابي به ساير اهداف مي

عنـوان هـستة اصـلي طبقـة         مند جامعة دانـشگاهيان بـه      درواقع رشد و گسترش نظام    
تواند يكي از عوامل ارتقاء همبستگي ملي و ايجاد هويت مـشترك در     متوسط جديد، مي  

مند بـه ضـعف      ر اين باورند كه عدم رشد و گسترش نظام        سطح جامعه باشد؛ اما برخي ب     
شناسانه به موضـوع همبـستگي       اين پژوهش نگاهي آسيب   . شود همبستگي ملي منجر مي   

ملي نداشته؛ بلكه در پي فهم عوامل ارتقاء اين فراينـد در سـطح جامعـه بـوده و نقـش                     
 نقش رشد و    .آموزش عالي را به صورت برجسته مورد تحليل و بررسي قرار داده است            

گسترش دانشگاه در رشد طبقة متوسط جديـد، ارتقـاء سـطح آگـاهي سياسـي جامعـه،                  
 و افزايش قابل مالحظة مشاركت اجتماعي و سياسي را بررسي           جامعويتقويت فرهنگ   

  .كند سنجي مي كرده و اين فرايند را با ارتقاء همبستگي ملي در سطح جامعه نسبت
  

  نگيفرهي ـ دانشگاه و سرماية اجتماع
شوند كه در آن  هايي يافت مي از سوي ديگر باالترين سطح سرماية اجتماعي در موقعيت      

 پيوسته با انباشت قابل مالحظه وجود دارند؛ يعني در جايي كـه روابـط                هم هاي به  شبكه
بنـابراين ارتباطـات     )2(.انـد  شده كنشي بنا  متقابل بر مبناي هنجارهايي بسان اعتماد و هم       

تباطـات ضـعيف     اجتماعي باال بـوده و در مقابـل، ار         وسته نشانگر سرماية  پي هم قوي و به  
  . اجتماعي داردنشان از پايين بودن سرماية

دانشگاه از جمله ساختارهاي رسمي بازشناخته شده است كه در ايجـاد هنجارهـاي              
آفرينـي در    اين نقـش  . كند آفريني مي  اي نقش  طور ژرف و گسترده    رسمي و غيررسمي به   

كنـشي   ها و هنجارهاي رسمي و غير رسمي به ايجـاد هـم   هم آميختن شبكه   با به دانشگاه  
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بـه  . انجامـد  بيشتر در ميان افراد و اجتماعات و درنتيجه به افزايش سرماية اجتماعي مـي             
عنوان فراينـدي كـه ارتبـاط      توان به  سخني ديگر، توليد و افزايش سرماية اجتماعي را مي        

تـوان   تر، توسعة اجتماعي را مي     به بياني روشن  . فسير كرد مستقيم با آموزش افراد دارد، ت     
سـازي افـراد و      سـازي كـرد كـه بـه توانمنـد          مفهـوم » فرايند اجتماعي يادگيري  «به مثابة   

يـر    نخـستين بـار توسـط پـي        1»سرمايه فرهنگـي  «مفهوم  . انجامد هاي اجتماعي مي   گروه
ية فرهنگي در شـخص از      به باور بورديو، سرما   . سازي شده است   مفهوم) 1985(بورديو  

هاي عمدة آموزش، بازتوليـد      شود زيرا يكي از نقش     هاي آموزشي انباشت مي    طريق نظام 
پندارد كه به دليل سلطة برخي طبقات اجتماعي، ايـن           اگرچه بورديو مي  . اجتماعي است 

شـود،   سو با اهداف اين طبقات و براي مشروعيت بخشيدن به آنها انجام مي             بازتوليد هم 
تز خود را در درون خويش       هاي جهاني بيانگر اين است كه آموزش عالي آنتي         ربهاما تج 
هـاي دانـشجويي دهـة شـصت        گيري نظرية انتقادي در آلمان و جنبش       شكل. پروراند مي

 هجـري شمـسي خـود       1350هـاي    ميالدي در اروپا و يا تحوالت انجام شـده در سـال           
هاي آن تأكيد    ية اجتماعي و مؤلفه   هدف از بازكاوي بحث سرما    . داليلي بر اين مدعاست   

ويـژه آمـوزش عـالي     هاي آن ناشي از اثرات اولية آموزش بـه  بر اين نكته است كه مؤلفه 
  .هاست كه پيامدهاي ثانوية آثار اين آموزش است و يا اين

  
 نقش آموزش عالي در تحكيم همبستگي ملي

هاي مهم  يكي از مؤلفهعنوان  به(ي از همبستگي ملي هاي در اين مقاله، سعي شده شاخص     
طـور   مورد تأكيد قرار گيرد كه با بحث نظام آموزش عالي به          )  اجتماعي و سياسي   ةتوسع
هاي فرهنگـي    در ادامه، بر شاخص   . راستا باشد  طور خاص، مالزم و هم      و دانشگاه به   عام

هاي آمـوزش    ها و كارويژه   همبستگي ملي كه با بحث شاخص     ) فرهنگ سياسي (و مدني   
  .شود  تأكيد ميدارند،اط تنگاتنگي عالي ارتب

   ارتقاء سطح آگاهي جامعه.1
هـاي   هاي اجتماعي و سياسـي بخـش       آموزش عالي در افزايش سطح اطالعات و آگاهي       

كـرده در شـبكة ارتبـاطي تـأثير          افـراد تحـصيل   . مستعد جامعه نقش مهمي بر عهده دارد      
مطالعة كتب، تدبر و تفكر،    عالقه و عادات آنها درخصوص      . تري دارند  تر و فعال   گسترده

هاي مختلف اجتماعي، مسافرت به مناطق مختلـف         بررسي مسائل جامعه و مطالعة گروه     
هاي ديگر، الگوهاي ارتباطي آنها و دسـتيابي ايـشان           ها و تمدن   فرهنگ و آشنايي با خرده   

                                                           
1. Cultural Capital 
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ي هـا  هـا، اينترنـت و شـبكه       هاي ارتباطي، كتابخانـه    به انواع مختلفي از امكانات و رسانه      
كامپيوتري و حضور آنهـا در مجـامع علمـي و دانـشگاهي؛ همگـي در افـزايش حجـم                    

هـاي   تـرين شـاخص   اطالعات سياسي آنان تأثير شگرفي دارند كه اين امر از جمله مهـم         
  .)39: 1377كاظمي، اخوان(شود  ارتقاء همبستگي ملي در سطح جوامع محسوب مي

  
  جامعوي تقويت فرهنگ .2

هاي فرهنگي در بطـن تحـوالت جامعـه تقريبـاً            امروزه جايگاه فرهنگ و حضور ارزش     
شـود كـه بـا        رو مشاهده مي    از اين . براي تمامي پژوهشگران امري واضح و روشن است       

شـود كـه حكايـت از اولويـت           اي طرح مي    تغيير نگرش به توسعه، نظرات فرهنگي تازه      
ز ناظر بر مطلب فوق و ضرورت طـرح آن          بحث از مدنيت در اين مقاله ني      . فرهنگ دارد 

شناسان، جامعه را ادامة مناسـبات اجتمـاعي          چون جامعه  است؛ بدين معني كه اگر ما هم      
القلـم،   سـريع (كنند بدانيم     گروهي از افراد انساني كه در محل معين با يكديگر زندگي مي           

خوريم كه    ميصورت با سير تاريخ بشري به وجود جوامع مختلفي بر           ، در آن  )100: 1372
در ايـن   . )14: 1371تاجـداري،   (ساختار اعمال قدرت در آنها به يك شكل نبـوده اسـت             

گيري رابطة خاصي از تعامالت سياست در جامعه، كه مبتني برحـل و فـصل                 ميان شكل 
منازعات و اختالفات بدون استفاده از ابـزار خـشونت و تـرور اسـت بـراي مـا مهـم و              

كننـد كـه مـدنيت يـك         شناسان چنين بيان مي    گونه جامعه  نبدي. نمايد  بااهميت جلوه مي  
  . است1جامعه در متصف شدن هرچه بيشتر آن جامعه به اوصاف اجتماع

تري است كه  تر و غيرشخصي تر، حقوقي   اين معنا متضمن رابطة رسمي     ]در[اجتماع  «
النـي و   اجتماع متضمن دانش و هـوش عق      ....   ماهيتاً فردگرايانه و قراردادي است     ]البته[

كه مـدنيت يـك فراينـد         نتيجه آن . )140-125: 1369لنسكي و همكاران،    (» باشد  نقادانه مي 
اي از آن به منصة       تدريجي و رو به توسعه بوده و در طول زمان، اشكال و نمودهاي تازه             

هـاي آن    ترين مؤلفـه    اين فرايند تاكنون نمودهاي متعددي داشته كه عمده       . رسد  ظهور مي 
  :عبارتند از

هـاي   شرط يكي از پيش :حاكم كردن نگرش علمي بر فرهنگ عمومي و سياسي جامعـه  ) الف
ضروري براي همبستگي ملي، حاكميت نگرش علمـي بـر فرهنـگ عمـومي و سياسـي                 

گـشاي مـشكالت اجتمـاعي و        فرهنگ عمومي جامعـه بايـد علـم را گـره          . جامعه است 
                                                           
1. Gemeinschaft 
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بهترين ابزار بـراي حـل آن       چنين مديريت علمي را      هاي اجتماعي و سياسي و هم      بحران
مردم بايد از نظر فرهنگ عمومي و سياسي به اين باور رسيده باشند كه              . مشكالت بداند 

هر پديدة اجتماعي، دليل يا داليلي دارد كه قابل كشف است و كشف آنها هم بـا روش                  
جامعه وقتي نظريات علمي براي حل مشكالت اجتماعي را درست و  . علمي ميسر است  

كند و باورهاي ناسـازگار و مـزاحم بـا ايـن             ابد، تعصبات غير علمي را رها مي      منطقي بي 
با حاكميت نگرش علمي بر فرهنگ جامعه، همـه درك خواهنـد            . شوند بينش زدوده مي  

هـاي اجتمـاعي، سياسـي،     كرد كه انجام كارهـاي بـزرگ و زيربنـايي در تمـامي عرصـه             
آمـوزش عـالي از     . ري علمـي اسـت    مستلزم تالش بسيار و همراه با بردبـا       ... فرهنگي و 

  )3(.ترين مراكزي است كه قادر است چنين روحية فرهنگي را به جامعه منتقل كند عمده
محوري و تأثير آن بر سطح جامعه، حكايـت          در مورد مزاياي قانون   : محوري قانون) ب

خواهي بـا عمـل خـود         خواهي بكني؟ آيا مي     سقراط بگو چه مي   «. سقراط، اثرگذار است  
پنـداري شـهري كـه در آن حكـم            ن و تمامي شهر را به سهم خود برافكني؟ آيا مي          قواني

توانـد پايـدار بمانـد و سـقوط           قانون نافذ نباشد و مردم از اطاعت قـانون سـربتابد، مـي            
حكايت ماندگار سقراط در نوشـيدن جـام شـوكران بـه            . )50-48: 1354آيور،  (» ...نكند؟

را   است كه در ذيل ايـن عنـوان، قـصد بيـان آن             احترام حفظ قانون، نماد عالي آن چيزي      
يابد، اصلي است  كه جامعه بدون قانون به وجود نيامده و حياتش استمرار نمي   اين. داريم

مهم نحـوة وضـع و كيفيـت اجـراي آن           . جا به طرح آن حاجتي نيست       بديهي كه در اين   
  .رود شمار مي هاي همبستگي ملي دركشور به ترين شاخصه باشد كه از مهم مي

اي عقالنيت ابزاري و ورود به مباحث  با عنايت به نقد ريشه :گسترش حوزة عمومي) ج
خوريم كه حـاكي از جـايگزيني    به صورتي تازه از تعقل برمي     » عقالنيت فرهنگي «حوزة  

بـر ايـن اسـاس    . )63: 1356كـار،  (اسـت   ) استدالل به جاي خشونت   (زبان به جاي بازو     
هنگام بحـث از مفـاهيمي چـون          ن ارتباطي پديد آمده و به     نمادهاي مشترك، به منزلة زبا    

چنين مدارا و رأفـت   هم. باشند شفافيت الزم را دارا مي... دنيا، آخرت، سياست، قدرت و   
رندل (شود    زدگي محترم داشته مي     با عنايت به رعايت اصول قانوني و به دور از سياست          

باشـد كـه      رعايت حقوق مردم مـي    كلي حوزة عمومي، حوزة      طور به. )29: 1990و رابين،   
هرچه التزام به اين حقوق بيشتر باشد، به معناي تحقق سطح باالتري از همبستگي ملـي                

هـاي كالمـي در سـطح        هابرماس نيز از منظري ديگر گسترش توانـايي       . در جامعه است  
ه ـ  دانـد و توسـعة فرهنگـي جامعـ     فردي و اجتماعي را نشانة سالمت فرد و جامعه مـي 

ـ در مفهوم اجتماعي و سياسي آنويژه  به  را در گرو ايجاد ارتبـاط كامـل ميـان اجـزا و      
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اي است كه او نه تنها       براي هابرماس به اندازه   » مفاهمه«اهميت  . كند اعضاي آن تلقي مي   
و » عقالنيـت فرهنگـي   «كشورهاي توسعه نيافته، بلكـه كـشورهاي غربـي را نيـز فاقـد               

  .)80-69: 1987 پيوزي،(داند  اي مي ارتباطات مفاهمه
عقالنيـت  «اي به معناي كامل آن اتفاق نيفتـاده، پيـدايش            آنچه در هيچ تجربة توسعه    

هاي كالمي و زباني انسان است كه مبنـاي همـة وجـوه              يعني گسترش توانايي  » فرهنگي
اين هدف . دهد راستا با آن تحكيم همبستگي ملي را تشكيل مي     معنوي توسعه بوده و هم    

ويژه توسـعة فرهنگـي      ندگي انسان در مفهومي وسيع، حاصل توسعه به       در كنار ارتقاي ز   
مسئوليت عظيم توسعة فرهنگي در جوامع بر دوش        . در كشورهاي در حال توسعه است     

. است) خصوص آموزش و پرورش و نهادهاي آموزش عالي        به(نهادهاي تعليم و تربيت     
است كـه بايـد     )  عالي چه نظام آموزشي همگاني و چه نظام آموزش       (اين نظام آموزشي    

هماهنگ با اهداف توسـعه در كـشورها تغييـر يابـد تـا بتوانـد افـراد را بـراي تحكـيم                       
  .اده كندهمبستگي ملي در جامعه چندفرهنگي آم

  
   مشاركت اجتماعي و سياسي آگاهانه.3

كنندة نهادينه شدن همبستگي ملي، وجود زمينه و فرصت برابـر            هاي تعيين  يكي از مؤلفه  
د جهت مشاركت اجتماعي و سياسي و اظهار نظر دربارة امور حكـومتي و نيـز          براي افرا 

هـاي سياسـي، اجتمـاعي و        هاي حزبي و صنفي براي تحقـق خواسـته         شركت در تشكل  
به عبارت ديگر مشاركت سياسي، نوعي تظاهر علنـي ارادة مـردم بـراي              . اقتصادي است 

اطري از رهگذر دخالت    تعيين سرنوشت جمعي خود است كه به آنان احساس امنيت خ          
و اگر در گذشته مشاركت تنها به مفهوم دخالـت دادن           . بخشد گيري مي  در فرايند تصميم  
  امروزه مشاركت آن بخش از رفتار منطبـق بـر          ، بود  عمومي و اجتماعي   حضور در امري  

 ؛خواست فردي جهت دخالت كردن در هر امري تعريـف شـده اسـت               متكي بر   و اراده
 ةشود، ورود به عرصـ      مشاركت محسوب مي   ةترين گون  ه برجسته مشاركت سياسي نيز ك   

ــه منظــور دخالــت در عرصــ   ــردن ب ــا انتخــاب ك ــصميمةانتخــاب شــدن ي ــري و   ت گي
  كـه بـا سرنوشـت جامعـه ارتبـاط دارد           باشـد   مي هاي خرد و كالن سياسي     سازي تصميم

 .)1381 زاده، زنجاني(
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  مدل مفهومي پژوهش: 1شكل شمارة 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  )1384-1368(مالحظاتي درخصوص رشد كمي آموزش عالي در ايران 
 1370هـاي   خصوص در دهه ، به در ايران بعد از انقالب اسالمي ايران  نظام آموزش عالي  

ها و مراكز آمـوزش عـالي و چـه از لحـاظ              ، چه از لحاظ تعداد دانشگاه      شمسي 1380و  
 قابـل   رشـد ... ت علمـي و   ئ هي ء، اعضا يالنالتحص  فارغ ، دانشجويان، شدگان پذيرفتهتعداد  

هـا و    آمـوزش عـالي ايـران بـا توجـه بـه مؤلفـه             رشـد   بنابراين  . اي داشته است   مالحظه
، گسترش آموزش عالي ايـران      مبحثدر اين   . هاي مذكور قابل بررسي است     زيرمجموعه

كـادر  (ت علمـي    ئـ التحـصيالن و اعـضاء هي      شدگان، دانشجويان، فارغ   به تفكيك پذيرفته  
هـا و افـزايش تعـداد        گسترش كمي دانشگاه   .به شكل كلي بررسي شده است     ) موزشيآ

تر گسترش كمي آموزش عـالي       التحصيالن و آموزشگران و به بيان كلي       دانشجويان، فارغ 
باعث تقويـت طبقـات متوسـطي شـده         ) چه در بخش دولتي و چه در بخش غيردولتي        (

هاي علمي و مـدني، باعـث        ه ويژگي است كه ظهور اين طبقات متوسط جديد با توجه ب         
طـوركلي جمعيـت در حـال       بـه  .شـود  تقويت مباني همبستگي ملي در سطح جامعه مـي        

 نفـر در    19324104، به   1358-1357 نفر در سال تحصيلي      7251073تحصيل كشور از    
 درصد افـزايش يافـت كـه نزديـك بـه يـك              266 رسيد و به واقع      1375سال تحصيلي   

  .دادند  را دانشجويان كشور تشكيل ميميليون نفر از اين عده
د كه تعداد بازيگران نظام آموزش عـالي        نده  به خوبي نشان مي    5 و   3 ةول شمار اجد

 رونـد   1385-1384 تا سال تحـصيلي      1368-1367از سال تحصيلي    ) در بخش دولتي  (

 رشد و گسترش مراكز آموزش عالي و دانشگاهي

 مشاركت سياسي و اجتماعي آگاهانه عويمجاتقويت فرهنگ طح آگاهي جامعهارتقاء س

 رشد طبقه متوسط نوين

 تحكيم همبستگي ملي
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 تعـداد  ، گسترش آمـوزش عـالي ايـران بـه تفكيـك         مبحثدر اين   . افزايشي داشته است  
كـادر  (ت علمـي    ئـ  و اعـضاء هي    آموختگان دانششدگان، دانشجويان،     پذيرفته ،ها دانشگاه
  .قرار گرفته استبررسي مورد  ،)آموزشي

  
  ها فرايند رشد شمار دانشگاه

ها و مؤسسات آموزش عـالي كـه بـه           ، جمع كل دانشگاه   1368-1367در سال تحصيلي    
 102 رسـيد،    تأييد شوراي عالي انقـالب فرهنگـي و وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي               

.  بـود  ) مؤسـسه آمـوزش عـالي      55 دانـشگاه و     47شـامل   (دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي      
هـا   اما آمار شمار دانشگاه. )63-6: 1369ريزي علمي و آموزشـي،     مؤسسة تحقيقات و برنامه   (

  :باشد  بدين ترتيب مي1385-1384و مؤسسات آموزشي در سال تحصيلي 
  ه وزارت علوم، تحقيقات و فناوريهاي وابسته ب تعداد دانشگاه) الف

 دانـشگاه   50هاي وابسته به وزرات علوم، تحقيقات و فناوري، بـه تعـداد              تعداد دانشگاه 
انـد و از ايـن       هـا مـستقر بـوده      ها در تهران و مراكز استان      رسد كه عمدتاً اين دانشگاه     مي

ه از زيـر    چنـين تعـداد دو دانـشگا       هـم .  دانشگاه در تهران وجود داشـته اسـت        9تعداد،  
هـاي دانـشگاه     هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به نام          مجموعة دانشگاه 

هـا گـسترش    كاربردي، در سراسر كـشور و شهرسـتان  ـ  يپيام نور و دانشگاه جامع علم     
  .اند  ها مشغول به تحصيل شده اند و تعداد زيادي از دانشجويان در اين دانشگاه يافته

  
  هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هتعداد دانشگا) ب
ها و مؤسسات آمـوزش عـالي كـشور در            دانشگاه از مجموع دانشگاه    39چنين تعداد    هم

، زير مجموعة وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي           1385-1384سال تحصيلي   
  .اند جود داشتهها و در تهران و مراكز استان! ها نيز عمدتاً اند كه اين دانشگاه بوده

  
  ها و نهادهاي دولتي و عمومي هاي وابسته به ساير وزارتخانه تعداد دانشگاه) ج

هـا و نهادهـاي      به ساير وزارتخانـه    1385-1384 دانشگاه نيز در سال تحصيلي       27تعداد  
هاي نظامي از قبيل ارتـش و سـپاه پاسـداران انقـالب              چون سازمان  دولتي و عمومي هم   

زش و پـرورش، وزارت نفـت، نيـروي انتظـامي، صـدا و سـيماي                اسالمي، وزارت آمـو   
  .اند وابسته بوده... جمهوري اسالمي ايران، وزارت امور خارجه و

  
  هاي غيردولتي تعداد دانشگاه) د

ها و مؤسسات آموزشي غيردولتي نيز در سال تحصيلي          عالوه بر اين، شماري از دانشگاه     
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هي از دانشجويان در اين دانشگاه مشغول به        كردند و تعداد انبو     فعاليت مي  1384-1385
 34هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي غيرانتفـاعي بـه               تعداد اين دانشگاه  . اند تحصيل بوده 
هـاي علـوم     رسد كه مؤسسات آموزش عـالي غيرانتفـاعي، عمـدتاً در رشـته             دانشگاه مي 

    .شدند انساني موفق به اخذ مجوز تأسيس مي
    1384-1379هاي  شده طي سال آموزش عالي آزاد تأسيسهاي  تعداد مؤسسه: 1جدول شمارة 

 سال 1379 1380 1381 1382 1383 1384

22 6 9 4 5 1 
هاي آموزش عالي آزاد  تعداد مؤسسه

 تأسيس شده

  )1384(گزارش ملي آموزش عالي ايران : منبع
 تأسـيس   1361هاي غيردولتي، دانشگاه آزاد اسالمي كه در سـال           اما در ميان دانشگاه   

. هـاي سراسـر كـشور گـسترش يافتـه اسـت            ها و شهرستان   ه است؛ در تمامي استان    شد
شود، تعداد كنشگران دانشگاه آزاد اسالمي        مالحظه مي  2گونه كه در جدول شمارة       همان

 تـا  1379هـاي   ويژه با توجه بـه آمارهـاي موجـود در سـال        نيز در اين مقطع زماني و به      
    . نقاط كشور گسترش يافته است، روندي افزايشي داشته و به اكثر1385

هاي  تعداد كنشگران آموزش عالي وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي طي سال: 2جدول شمارة 
1379-1384    

13
84

 -
13

85
 

13
83

 -
13

84
 

13
82

 -
13

83
 

13
81

 -
13

82
 

13
80

 -
13

81
 

13
79

-
13

80
 

 آموزش كنشگران
عالي وابسته به 
 دانشگاه آزاد

343000 311000 269000 190000 181000 192000 
شدگان  پذيرفتهتعداد 

 دانشگاه آزاد اسالمي

1197000 1097000 1025000 955000 804000 846000 
دانشجويان  تعداد

 دانشگاه آزاد اسالمي

244000 222000 146000 143000 105000 199000 
التحصيالن  تعداد فارغ

 دانشگاه آزاد اسالمي

  )1384(گزارش ملي آموزش عالي ايران : منبع
هـاي   ، تعـداد چهـار فرهنگـستان بـه نـام          1385-1384چنين در سـال تحـصيلي        هم

فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران، فرهنگستان علوم جمهـوري اسـالمي            
  .)1384داوري، (ايران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي و فرهنگستان هنر وجود داشته است
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  شدگان رشد شمار پذيرفته
شـدگان، يعنـي     كنيم، شـمار پذيرفتـه      مالحظه مي  5 و   3اول شمارة   گونه كه در جد    همان

انـد، از سـال    كساني كه در همان سال تحصيلي بـراي ورود بـه دانـشگاه پذيرفتـه شـده             
 رونـد افزايـشي داشـته اسـت؛         1385-1384 تـا سـال تحـصيلي        1368-1367تحصيلي  

به ايـن   . بر رشد داشته است    برا 5/5كه در اين فاصله زماني، اين تعداد، تقريباً           اي گونه به
 از تعـداد    1385-1384شدگان در سـال تحـصيلي        صورت كه در مجموع، تعداد پذيرفته     

  . رسيده است1385-1384 نفر در سال 340526 نفر به تعداد 61737
  

  رشد شمار دانشجويان
 رونـد افزايـشي بـه       1385-1384 تا   1368-1367شمار دانشجويان نيز در فاصلة زماني       

تعـداد دانـشجويان دولتـي در ايـن         . شدگان داشـته اسـت     تر از شمار پذيرفته   مراتب بيش 
 كـه شـمار دانـشجويان بخـش        گونـه   رشد داشته است؛ بـدين     5/9محدودة زماني تقريباً    

 نفـر در سـال      2398811 نفر به    250709 از تعداد    1368-1367دولتي در سال تحصيلي     
 بخش دولتي در فاصلة زماني      آمار رشد دانشجويان  .  رسيده است  1385-1384تحصيلي  

  . نشان داده شده است5 و 3 در جداول شمارة 1368-1384
  

  ها رشد حضور زنان در دانشگاه
خـصوص   بـه ، )1357( دهد كه بعد از انقالب اسالمي ايـران  ها نشان مي شواهد و بررسي  

ي افـزايش يافتـه                 در سال  هاي اخير، مشاركت زنان در آموزش عالي، حداقل از نظر كمـ
هاي آموزش عالي در ايران، افزايش تعداد        يكي از تحوالت مهم در بحث شاخص      . ستا

در اين  . شده در دانشگاه و تغيير هرم جنسيتي در مراكز آموزش عالي است            زنان پذيرفته 
 درصـد   8/30 ميزان حضور زنان در دانشگاه بالغ بـر          1357-58كه در سال     بعد، درحالي 

 بــه 1380-1379 درصــد و در ســال 5/38بــه 1376-1375بــود، ايــن ميــزان در ســال 
ايـن ميـزان در     .  درصد رسـيده اسـت     7/50 به   1382-1381هاي    و در سال   32/47ميزان

هاي اخير بالغ  كه در سال طوري باشد؛ به هاي آزاد و غيردولتي به مراتب بيشتر مي دانشگاه
اد دانـشجويان   افـزايش تعـد   . اند شدگان دولتي را زنان تشكيل داده       درصد پذيرفته  70بر  

دختر، نه تنها باعث كم شدن سـطح نـابرابري ميـان زنـان و مـردان در برخـورداري از                     
فراينـد  ، بلكـه باعـث تقويـت و تحكـيم           )260: 1386 گلكـار، (شـود    آموزش عـالي مـي    

  .همبستگي ملي نيز شده است
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  آموختگان رشد تعداد دانش
-1368ي در مقطـع زمـاني       آموختگان نيز همانند ساير كنشگران آموزش عال       شمار دانش 

-1367اين تعداد در سال تحصيلي      . نسبت خوبي برخوردار بوده است      از رشد به   1384
 نفـر در سـال      122068 برابر بـه ميـزان       7/3 نفر بوده كه با رشدي       33010 برابر با    1368

  . رسيده است1385-1384تحصيلي 
  

  رشد تعداد اعضاء هيئت علمي
نند ديگر كنشگران نظـام آمـوزش عـالي كـشور از            شمار اعضاء هيئت علمي كشور، هما     

نسبت خـوبي داشـته       رشد به  1385-1384 تا سال تحصيلي     1368-1367سال تحصيلي   
 نفـر بـود، در سـال        17447برابر بـا    1368-1367تعداد كادر آموزشي كه در سال       . است

چنـين اعـضاء     هـم .  برابـر شـد    9/6 نفر رسيد و     122068 به رقم    1385-1384تحصيلي  
    . داشته است5/4 علمي تمام وقت نيز در اين مقطع زماني رشدي معادل هيئت

برحسب دورة تحصيلي و به ) دولتي(مقايسة تعداد كنشگران نظام آموزش عالي : 3جدول شمارة 
التحصيالن، آموزشگران و آموزشگران تمام وقت از سال  شدگان، دانشجويان، فارغ تفكيك تعداد پذيرفته

  1376-1375ا سال تحصيلي  ت1368- 1367تحصيلي 
 نظام آموزش كنشگران

 عالي

تعداد 
 شدگان پذيرفته

تعداد 
 دانشجويان

تعداد 
 آموختگان دانش

تعداد 
كادر 
 آموزشي

تعداد كادر 
آموزشي 
 تمام وقت

  1368- 1367 - - 10220 71822 17592 زن
 10021 71744 33010 250709 61737 جمع

 1369- 1368 1429 2024 10734 78573 17391 زن
 12595 20411 37384 281392 64055 جمع

 1370- 1369 2858 4048 11704 85325 17190 زن
 14160  23376 42857 312076 66340 جمع

 1371- 1370 2901 4285 16576 96969 20668 زن
 15847 25208 52353 344045 71433 جمع

 1372- 1371 4330 5539 18612 105667 23943 زن
 21217 30262 59194 374734 80547 جمع

 1373- 1372 4150  5800 19553 124350 29647 زن
 20970 32934 63866 436564 100071 جمع

 1374- 1373 4700 6490 21939 145353 38927 زن
 23338  36366 74170 478455 114463 جمع
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 1375- 1374 4837 7232 26938 171816 48373 زن
 23392 39502 83385 526621 129663 جمع

 1376- 1375 4722 7171  28361 209163 67456 زن
 23882 40477 83882 579070 158056 جمع

  )1375-1367هاي  سال(هاي آماري و انفورماتيك، آمار آموزش عالي ايران  گروه پژوهش: منبع
  

  سياسي دانشجوييي ـ ها و نهادهاي فرهنگ رشد فعاليت
هـاي فرهنگـي و سياسـي در         هـاي رسـمي تـشكل       ليـت دهد كه ميزان فعا    آمار نشان مي  

اما اين كمترين ميـزان   .  درصد رشد داشته است    80ها در مقطع زماني مذكور حدود        دانشگاه
 و  هـا  بيشترين ميزان رشـد در عرصـة فعاليـت        . هاي دانشجويي است   رشد در حوزة فعاليت   

هاي  كانونتعداد   1376در سال   . )315: 1384سليمي،(تشكيل نهادهاي علمي فرهنگي است    
هـا بـه    كانون تعداد اين 1380كه در سال  حالي رسيد؛ در  نمي38فرهنگي دانشجويي به عدد    

اين بدان معناسـت كـه هـزاران دانـشجو در     .  كانون در سراسر كشور افزايش يافت      543
  .)318: 1384 سليمي،(اند هنري به كار و فعاليت مشغول شدهي ـ هاي مختلف فرهنگ حوزه
هاي جهان شاخص تحـرك   تعداد نشريات دانشجويي كه در تمامي دانشگاه  چنين   هم

 نـشريه   35، تنهـا بـه      1376شـود، در سـال       و پويايي انديشة دانشجويان محـسوب مـي       
 نـشريه افـزايش     23000 بـه بـيش از       1382رسيد كه ظرف شش سال يعني در سـال           مي

نويـسندگي و تهيـة     اين جهش نشانگر آن است كه هزاران دانشجو بـه مطالعـه و              . يافت
اي  اند و از همان زمـان دانـشجويي تجربـه          هاي خود مشغول شده    گزارش و نشر انديشه   

  .اند سياسي دوران خود آغاز كردهي ـ ثيرگذار را در محيط فرهنگأعميق و ت
    1382-1376هاي  تعداد نشريات دانشجويي طي سال: 4جدول شمارة 

 سال تعداد محل انتشار

 1376  عنوان100حدود   تابعههاي در سطح دانشگاه

 1378  عنوان700حدود  هاي تابعه در سطح دانشگاه

 1379  عنوان1122 هاي تابعه در سطح دانشگاه

 1380  عنوان1541 هاي تابعه در سطح دانشگاه

 1381  عنوان1926 هاي تابعه در سطح دانشگاه

 1382  عنوان2345 هاي تابعه در سطح دانشگاه

  )1384سليمي، : (منبع
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  1382-1376 زماني در بازةرشد نشريات دانشجويي : 1نمودار شمارة 

    
بر حسب دورة تحصيلي و به ) دولتي(مقايسة تعداد كنشگران نظام آموزش عالي: 5جدول شمارة 

التحصيالن، آموزشگران و آموزشگران تمام وقت از  شدگان، دانشجويان، فارغ تفكيك تعداد پذيرفته
  1385-1384 تا سال تحصيلي 1377-1376سال تحصيلي 

 نظام كنشگران
 آموزش عالي

تعداد 
 شدگان پذيرفته

تعداد 
 دانشجويان

تعداد 
 التحصيالن فارغ

تعداد 
كادر 
 آموزشي

كادر تعداد 
آموزشي 
 تمام وقت

 4927 7417 32366 238687 66374 زن
1376-1377 

 25391 44072 91051 625380 154101 جمع

 5309 8246 40433 267650 75765 زن
1377-1378 

 26723 46690 105937 638913 166078 جمع

 4831 8027 48492 299333 78898 زن
1378-1379 

 24940 45540 122297 678652 163248 جمع

 5031 8595 57778 346342 89802 زن
1379-1380 

 25828 46747 130411 733519 177663 جمع

 5235 10070 56037 378365 106437 زن
1380-1381  

 27171 54969 127117 759870 205026 جمع

 5395 11226 64378 412848 116927 زن
1381-1382 

 27693 59763 138348 809567 221036 جمع
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 5674 12413 70712 493420 141002 زن
1382-1383 

 28941 67775 146895 923913 261401 جمع

 6152 13188 - 549570 142967 زن
1383-1384 

 30981 72889 - 1018980 266470 جمع

 9694 24579 178209 1236622 185857 زن
1384-1385 

 45342 122068 357049 2398811 340526 جمع

  هاي آماري و انفورماتيك، آمار آموزش عالي گروه پژوهش: منبع
  )1384-1376هاي  سال(ايران 

  
  1384-1368لي در بازة زماني سير تحول فراگيران آموزش عا: 1نمودار شمارة 

  
  

  گيري نتيجه
هـاي   ويـژه طـي سـال      فهم مباني همبستگي ملي در ايران پس از انقـالب اسـالمي و بـه              

هاي توسـعة اجتمـاعي و سياسـي، بـدون           ترين مؤلفه  عنوان يكي از مهم    ، به 1368-1384
ايـران  اي كه در اين مقطع زماني جامعـة          توجه به تحوالت اجتماعي و آموزشي گسترده      

ايـن تحـوالت اجتمـاعي و آموزشـي برخـي      . رسـد  پديد آمده است، ناممكن به نظر مي 
طور غيرمستقيم در تحكيم همبستگي ملي ايران و بـه تبـع آن              طور مستقيم و برخي به     به
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افزايش آگاهي زنان، باالتر رفتن ميزان سواد و . اند توسعة اجتماعي و سياسي نقش داشته     
ية مردان و زنان كه به لطف فـضاي فرهنگـي، اجتمـاعي و              افزايش سطح تحصيالت عال   

عنوان نيمـي    سياسي به وجود آمدة پس از انقالب صورت گرفت، موجب شد تا زنان به             
از جامعه، طبقات پايين و محروم جامعه و اقوام مختلف، موقعيت و منزلت اجتمـاعي و                

و انواده شـده    خـ  ساخت   تقويتمجموعة اين تحوالت موجب     . كنندسياسي بهتري پيدا    
چنين در سطح جامعه نيز به واسطة ايجـاد و           هم.  ساخته است  تر آگاهبه تبع آن جامعه را      

ترديد متغير   بي.  است تقويت شده مباني همبستگي ملي    ،  تقويت گفتگوهاي بين فرهنگي   
سواد و سطح تحصيلي يكي از متغيرهاي مهم و تأثيرگـذار در تحكـيم همبـستگي ملـي                

 تغيير در اين متغير، تحكيم همبستگي ملي را نيز بـه دنبـال خواهـد                طبيعتاً. جامعه است 
هاي تحصيلي ميـاني و      از اين ديدگاه افزايش نرخ باسوادي، گسترش كمي گروه        . داشت

چنين افزايش كمي سطح تحصيالت عاليه در تحكيم همبستگي ملـي جامعـه ايـران،                هم
ابراين بـا رشـد و افـزايش كمـي          بنـ . اي را به جاي گذاشته اسـت       تأثيرات قابل مالحظه  

هاي مناسبي براي مفاهمة بين فرهنگـي        آموزش همگاني و آموزش عالي در ايران، زمينه       
عنوان يـك   بايست از اين امر به شكل گرفته است كه مسئولين و سياستگذاران جامعه مي 

  .فرصت استثنايي براي تحكيم مباني همبستگي ملي استفاده كنند
عنوان نهادي اجتمـاعي     به) ها و مؤسسات آموزش عالي     انشگاهد(مراكز آموزش عالي    

اي ميـان    و فرهنگي، كانون بسياري از تعارضـات و اخـتالف سـاليق فكـري و انديـشه                
سـو مركـز انتقـال فـضائل عقالنـي و از             شود كه از يك    صاحبان خرد و بينش دانسته مي     

وجود روابـط مبتنـي     . شود و سياسي قلمداد مي   ديگر مكاني براي نقادي اجتماعي      سوي  
هاي فرهنگ مدني    ور ارزش ها باعث ظه   وگو و تعامل فكري در دانشگاه      بر مذاكره، گفت  
در چنين فرايندي اهميتي فزاينده به انتخـاب آگاهانـة آدمـي داده             . شود و آزادمنشانه مي  

شود و مسلماً افراد حاضر در دانشگاه، به سطوح بـااليي از مـشاركت مـدني دسـت                   مي
  .هاي فرهنگي همبستگي ملي منجر شود تواند به ارتقاء شاخص  اين تغييرات مييابند و مي

، 1384-1368هـاي آن در مقطـع زمـاني          هـا و مؤلفـه     رشد و گسترش كمي دانشگاه    
هـاي فرهنگـي     هـاي توسـعة انـساني، عامـل ارتقـاء شـاخص            عنوان يكي از شـاخص     به

هاي سياسي و عمـومي      گاهيها، آ  زيرا گسترش كمي دانشگاه   . همبستگي ملي بوده است   
كند و افزايش سطح آگاهي سياسي جامعـه، حـق انتخـاب             را در سطح جامعه منتشر مي     

هـاي خـود و كـشف        سازد تـا بـه دنبـال خواسـته         برد و افراد را قادر مي      آدمي را باال مي   
هـاي فرهنگـي     از سوي ديگر اين امر خود منجر به ارتقاء شاخص         . هايشان باشند  توانايي
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تـرين نيروهـاي     در ايـن ميـان بـدون ترديـد يكـي از اصـلي             . شـود  ملي مـي  همبستگي  
برانگيزانندة قدرت انتخاب افراد، ذهن، قواي فكري و عقالنيـت آنهاسـت كـه بـا رشـد             

  .تواند به شكلي پايدار مطرح شود اي مي مناسب مراكز علمي و دانشگاهي در هر جامعه
ژوهـشي، محيطـي فرهنگـي و       چنين دانشگاه عالوه بر كاركردهـاي آموزشـي و پ          هم

هـا و    اجتماعي است كـه الگـويي از جامعـه در آن سـاخته شـده و بـسياري از فعاليـت                    
  .شود ي و اجتماعي در آن تجربه مينهادهاي مدن

  
  
  

  ها دداشتاي
 

1- Ashraf, Ahmad (1971); Iran:Imperialism, class and Moderaization from above, The New 
school fosalal Research, New york 

هاي غير حضوري، در انباشت سرمايه اجتماعي تـأثير كمتـري            بر اين مبنا، شايد بتوان نتيجه گرفت كه آموزش         -2
  .دارند

خـانواده، مدرسـه و   (هـاي رسـمي و غيررسـمي        عالوه بر دانشگاه، بايد از نقش بسيار مهم و اساسي آمـوزش            -3
  .ياد كرد) جامعه
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