

تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر دستیابی به معنای ذهنی دانشجویان و درک آنها از دانشگاه پیش از ورود به
این محیط بوده است؛ بنابراین از روش پدیدارشناسی استفاده شد و با انجام مصاحبههای عمیق با 19
دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه تهران از دانشکدههای علوم اجتماعی ،فنی-مهندسی-علوم پایه،
حقوق و علوم سیاسی ،ادبیات و علوم انسانی و هنرهای زیبا به تحلیل اطالعات پرداخته شد .نتیجه
تحقیق ،توصیفی سیستماتیک از معنای ذهنی دانشجو نسبت به دانشگاه ایرانی بوده است .برقراری
ارتباط با سایر دانشجویان و ایجاد اکیپهای دوستانه و تعامالت با جنس مخالف و افرادی از شهرهای
دیگر و فرهنگهای مختلف و گذران اوقات فراغت و زمانهای خارج از کالس درس با آنها ،ازجمله
ادراکات بسیاری از دانشجویان بوده است .دانشجویان میخواهند با ورود به دانشگاه بزرگ و جامع در
پایتخت پایگاه اجتماعی خود را باالتر ببرند و کسب اعتبار کنند .با تمام نارضایتیها از خوابگاه ،معنی
ذهنی مثبتی که از آن در تصور دانشجو وجود دارد این است که زندگی در خوابگاه میتواند سبب باال
بردن مهارتهایی در فرد شود ازجمله کسب استقالل فردی ،یادگیری مدیریت مالی ،تقویت تعامالت
اجتماعی ،شناخت از خود و سازگاری با محیط .تعداد کمی از دانشجویان ،معنای کسب مهارت در
دانشگاه برای اشتغال در آینده را در ذهن داشتند.
واژههای کلیدی :ادراک دانشجویان ،انتظار از دانشگاه ،پدیدارشناسی ،معنای دانشگاه

این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته جامعهشناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
است.

 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران( ،نویسنده مسئول) .پست الکترونیکmkousari@ut.ac.ir :
 دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
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مقدمه
تصور و ذهنیت دانشجویان نسبت به دانشگاه ازجمله موضوعاتی است که در حوزه
آموزش عالی طی سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفته است .این مسئله که دانشجو با
چه انتظاراتی وارد دانشگاه شده است و تصور او از محیط آموزشی ،فیزیکی ،پژوهشی،
فرهنگی و تعاملی در دانشگاه چه بوده است موضوع بسیار مهمی است؛ خصوصاً در
دانشگاههای طراز اول کشور که دانشجو در زمان قبولی در آنها سختیهای بیشتری
متحمل شده و انتظاراتی را در قبال این سختیها داشته است .هر دانشجو با مجموعهای
از تفاوتهای شخصی ،خانوادگی ،محیطی و تجربههای اجتماعی به دانشگاه وارد
می شود و آرزوها و اشتیاق زیادی برای ورود به محیط دانشگاه و تحصیل در آن را
دارد ،زیرا همانطور که پژوهشها نشان میدهند ،افراد خوششانسی که دسترسی و
پذیرش در نظام آموزش عالی را قسمت خود میکنند ،یک سرمایهگذاری شخصی با
منافع مادامالعمر انجام میدهند (هنریکسون و همکاران)5961 ،؛ اما اینکه دانشجو قبل
از این مرحله و پیش از ورود به دانشگاه دارای چه تصورات و ذهنیتی نسبت به این
محیط آموزشی بوده است حائز اهمیت است.
منند ) 0455( 1اهداف مختلف آموزش عالی شامل فواید مختلف فردی و اجتماعی
مرتبط با یک مدرک دانشگاهی را کاوش کرد .وی اشاره کرد که در فرهنگ عمومی،
عموماً سه نظریه درباره علت حضور مردم در نهادهای آموزش عالی وجود دارد .نظریه
نخست اعالم میکند که آموزش ،شایستهساالری است ،آموزش ،یک طبقهبندی کننده
اجتماعی است که بهطور اثربخش افراد را بر پایه تمایل و توانایی برای نمایش دامنهای
از شایستگیها مرتب میکند« :جامعه به سازوکاری نیاز دارد تا افراد باهوشتر را از
افراد کمهوشتر جدا کند» .نظریه دوم رویکرد دموکراتیک است که بر پایه این رویکرد،
آموزش تأمینکننده شهروندان روشنگری است که بازتابدهنده مهارتها ،نگرشها و
خصوصیاتی است که نوع بشر را در بهترین حالت متمایز میکند« :دانشگاه شهروندان
1. Menand
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آینده را در معرض دانش و اطالعاتی قرار میدهد که آنها را روشنفکر و توانمند
میکند ،صرفنظر از هر حرفهای که آنها سرانجام انتخاب کنند» .نظریه سوم مدعی
است که آموزش عالی باید با محوریت مشاغل حرفهای باشد ،بهویژه طوری طراحی
شود که دانشجویان را مرتبط با یک شغل ،آموزش داده و تجهیز کند« :با توجه به اینکه
اقتصادهای پیشرفته ،متقاضی دانش و مهارتهای تخصصی هستند و با توجه به اینکه
هدف دبیرستان یادگیری عمومی است دانشگاه (نهادهای آموزش عالی) جایی است که
افراد میتوانند چیزهایی را که برای ورود به یک حرفه نیاز دارند ،بیاموزند».
(هنریکسون و همکاران )5961 ،پشت این سه نظریه متمایز پرسشهایی در خصوص
اینکه دانشجویان کدامیک از این عملکردها را از دانشگاه انتظار داشته و نقش
پررنگتری در انتخاب دانشگاه آنها داشته است ،قرار دارد .دانشآموزان و خانوادههای
آنها هنگام ورود به دانشگاه انتظارات مختلفی از دانشگاه دارند .کسب موقعیتهای
شغلی مناسب ،پایگاه اجتماعی باال ازجمله آن انتظارات است .دانشآموزان با جنسیت
متفاوت و با پایگاههای اجتماعی و اقتصادی گوناگون و بالتبع انتظارات گوناگون وارد
دانشگاه میشوند .این انتظارات میتواند بخشهای مختلف دانشگاه اعم از
سختافزاری و نرمافزاری را شامل شود به عبارتی دانشجویان انتظاراتی از استاد،
همکالسیها ،فضاهای فیزیکی و آموزشی دانشگاه و ...دارند که شناخت این انتظارات و
حرکت در مسیر تحقق آنها ،نتیجهای جز بهبود کیفیت آموزش عالی و دانشگاهها و
افزایش انگیزش دانشجویان در بر نخواهد داشت (برینگورث و همکاران.)0446 ،5
میتوان به این واقعیت در تحقیقات و گزارشهای رسمی اشاره کرد که در کشورهای
پیشرفته یکی از انگیزههای مهم ورود به دانشگاه پرورش استعداد و عالقههای تحصیلی
در راستای اهداف شغلی و حرفهای است (محمدی روزبهانی و طارمی.)5910 ،
دانشجویان بر اساس زمینه خانوادگی و اجتماعی خود انتظارات متفاوت و گوناگونی
برای ورود به دانشگاه دارند .هرچه این انتظارات روشنتر و واضحتر باشد کار برای
1. Brinkworth & et al.
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مسئولین دانشگاه آسانتر است چراکه جهتگیری بسیاری از تصمیمات آنها روشن
میشود.
ماکسول و همکاران )0444( 5و کانتون )0445( 0نشان میدهند که انگیزه شغلی در
کنار انگیزه عالقه تحصیلی و علمی مهمترین انگیزههای جوانان برای ورود به دانشگاه
را تشکیل میدهند .در این میان ،انگیزه شغلی مهمترین انگیزه اکثر جوانان دنیاست .این
انگیزه در راستای تحوالتی است که در جایگاه آموزش عالی در دنیا به وقوع پیوسته
است .مونی و همکاران ( )0459در پژوهش خود اشاره میکنند که دالیل زیادی وجود
دارد برای اینکه یک دانشجو تصمیم به تحصیل در دانشگاه میگیرد و این دالیل بر
نحوه تحصیل دانشجو تأثیر میگذارد .برخی از عوامل مؤثر بر انتخاب دانشجو برای
حضور در دانشگاه با جنبههای اجتماعی ،چشمانداز شغلی ،جدا شدن از خانه و
استقالل و یا یادگیری مرتبط است .لوبو و جرنی ( )0450انتظارات دانشجویان در
دانشگاه را بسته به وضعیت جمعیتشناسی دانشجو متفاوت میدانند .کسانی که
مسئولیتهای مراقبتی دارند ،دانشگاه را بهعنوان یک ابزار برای رهایی از این
مسئولیتها و فرصتی برای تغییر در آینده دیدند .هرچند دالیل آنها برای حضور در
دانشگاه که احتماالً بیانگر انتظارات دانشآموزان است بر عملکرد ،حضور و احتمال رها
کردن دانشگاه و رضایت کلی تأثیر میگذارد.
از باسابقهترین پژوهشها بر روی تصویر دانشجویان از دانشگاه ،پژوهش «موری»
است .پژوهش او نشان داد که این تصویر ذهنی بر روی انتخابها و عملکرد
دانشجویان اثر میگذارد و حسب سالها و رشتههای دانشجویان تفاوتهایی دارد
(موری .)5675 ،پژوهش پایاننامه در دانشگاه اومئو سوئد در سال تحصیلی -0454
 0455با موضوع ادراک دانشجو و تغییرات آموزشی به این نتیجه رسید که مهمترین
مؤلفههای این ادراک ،درک آنها از تعلیم و تربیت ،مسئولیت ،مشارکت و رضایت است
(فوربرگ .)0455 ،طی مطالعهای دربارهی دانشگاه فردوسی مشهد (سروش )5969 ،به
1. Macsol & et.al
2. Canton
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دست آمده است که دانشجو با عالقه به تحصیل و امید به آیندهای بهتر بهعالوهی
حسب عوامل خانوادگی و اقتصادی رهسپار دانشگاه میشود .فراستخواه ( )5960در
تحقیقی با عنوان تجربههای زیسته و ادراکشده دانشجویان طی مصاحبه با 01
دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به این نتایج دست مییابد که  74درصد اظهارات،
تجربه منفی دانشجویان از دانشگاه را بازتاب میدهد .حس تبعیض در میان دانشجویان
بهوضوح دیده شده است و فرهنگ شفاهی و چهره به چهره و عاطفی همچنان برای
دانشجویان ایرانی مهم است .فضای دانشجویی ایران برحسب نتایج این مورد کاوی ،در
حال عبور از دورهی نخبهگرایی آکادمیک و حس استاد و شاگردی به معنای سنتی کلمه
است .مقررات خشک حداکثری و روالهای بوروکراتیک دانشگاه در ادراک زیسته
دانشجویان ،بازتاب بسیار ناراحتکننده داشته است .مشارکتکنندگان در پژوهش از
بیشتر درسهای عمومی دلزده شدهاند .تجربه زیسته پژوهشگر و گپ و گفت با
دانشجویان مختلف این امر را نشان میدهد که عدم توجه مسئولین به انتظارات و
ادراکات دانشجو نسبت به دانشگاه میتواند گاهی سبب بروز مشکالت زیادی برای
دانشجوی تازهوارد به دانشگاه ازجمله افسردگی ،حس سرخوردگی ،پوچی ،ناکامی،
بیهدفی ،روی آوردن به رفتارهای بزهکارانه ،تغییر رشته دادنها و حتی اشتباهاتی نظیر
خودکشی شود .پژوهش پدیدارشناسی به دنبال کشف معنای ذهنی افراد و نیز بسترها و
شرایطی که سبب شکلگیری معانی شدهاند است؛ بنابراین این مقاله به دنبال
پاسخگویی به این سؤاالت است که چه معنایی از دانشگاه در ذهن دانشجویان وجود
داشته است؟ و چه بسترها و شرایطی باعث شکلگیری این معانی بودهاند؟
روش
روش این پژوهش پدیدارشناسی است .از پدیدارشناسی استعالیی یا تجربی متکی بر
مطالعات دوکین 1در روانشناسی پدیدارشناسی (مانند گئورگی )5611 ،و رویههای

1. Duquesne
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تحلیل داده کوالیزی )5671( 1استفاده شده است .این رویهها که موستاکاس ()5660
آنها را تشریح کرده است شامل تعیین پدیده موردمطالعه ،جداسازی تجارب شخصی و
گردآوری داده از چندین نفر که پدیده را تجربه کردهاند میشود .سپس با تقلیل
اطالعات به اظهارات یا نقلقولهای مهم 2و ترکیب آنها در قالب مضامین تحلیل
میکند (کرسول .)5965 ،در ادامه پژوهشگر با توصیف زمینهای 3از تجارب افراد (آنچه
تجربه کردهاند) و توصیف ساختاری( 4چگونگی تجربه آنها بر اساس شرایط) و
ترکیبی از این توصیفات متنی و ساختاری به ذات فراگیر آن تجربه نزد افراد دست
مییابد؛ بنابراین پس از انتخاب دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی -5961
 5960بهعنوان جامعه موردمطالعه سعی شد تا جهت انتخاب نمونه ،تنوع دانشجویان از
رشتههای گوناگون تحصیلی ،دختر و پسر ،ساکن تهران و ساکن خوابگاه رعایت شود.
بدین ترتیب نمونه هدفمندی با رعایت تنوع از دانشجویان دوره کارشناسی
دانشکدههای مختلف فنی-مهندسی ،علوم اجتماعی ،هنرهای زیبا ،مدیریت ،ادبیات و
علوم انسانی ،علوم پایه ،حقوق و علوم سیاسی انتخاب شدند که پس از رسیدن به
اشباع نظری جهت اطمینان بیشتر تعداد  51مصاحبه از دانشجویان دیگر گرفته شد.
مصاحبهها از نوع عمیق نیمه ساختاریافته بوده است .در مصاحبهها از سؤاالت باز
استفاده شد که این امکان را به شرکتکنندگان میدهد که پاسخهای دقیق و
منحصربهفردی که برآمده از جهانبینی و احساسات آنها است به سؤاالت بدهند.
برخالف سؤاالت پرسشنامهای که ممکن بود ذهنیت مشخصی به فرد مصاحبهشونده
بدهند و از کشف آنچه در ذهن او میگذرد بازبمانیم .طی مصاحبه از دانشجویان با
ایجاد فضای دوستانه و غیررسمی و ایجاد حس اعتماد در فرد مصاحبهشونده و جو
راحت و صمیمی در طول زمان مصاحبه بستر این امر فراهم شد که دانشجو با اعتماد
کامل به گپ و گفت و در میان گذاشتن احساسات و ادراکات خود با پژوهشگر
1. Colaizzi
2. Significant stutements or quotes
3. Textural description
4. Structural description
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مصاحبهکننده که خود دانشجو و همسنوسال آنهاست بپردازد .تعداد  94پسر و 09
دختر و  06نفر تهرانی و  00غیر تهرانی که در خوابگاه یا منزل شخصی ساکن بودند
مصاحبه شدند.
یافتهها
کدهای مستخرج از  19مصاحبه عمیق با دانشجویان نشان میدهد که درصد باالیی از
ادراکات دانشجویان نسبت به دانشگاه در ابتدا مثبت و خوشایند بوده اما پس از
گذراندن چندترم و یا گاهی همان یکترم اول ،این تصورات بهصورت منفی تغییر
میکند .نتایج تحلیل مضمونی 6 ،خوشه معنایی و  95مضمون است .در جدول 5
خوشههای معنایی و مضامین و اظهارات مهم مصاحبهشوندگان قابلمشاهده است.
جهت ارائه اطالعات دقیقتر ،تعداد اظهارات مهم برای هرکدام از مضامین اشارهشده و
بهعنوان نمونه تعدادی از اظهارات دانشجویان ،در جدول ارائه خواهد شد.
جدول  .1خوشههای معنایی و مضامین انتظارات دانشجویان از دانشگاه

شماره

خوشههای معنایی

مضامین

تعداد اظهارات مهم

5

فضای تعاملی

تعامالت دوستانه

59

نمونه اظهارات دانشجویان

«قبل از اینکه وارد دانشگاه بشوم ،فکر میکردم چون از یک شهر دیگه میآیـم
زود دوستان جدید بگیرم با افراد دیگر آشنا بشوم ،با آنها صمیمی شـوم و بـه
مرور زمان این دوستی ها شکل گرفت»
«بین اینجا و دانشگاه ایکس دو دل بـودم ولـی ایکـس رو چـون شـنیده بـودم
جوش خیلی دوستانه نیست و منزوی اند انتخاب نکردم ولـی اینجـا را چـون
فکر میکردم خیلی فضا دوستانه است انتخاب کردم».
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شماره

خوشههای معنایی

مضامین

تعداد اظهارات مهم

نمونه اظهارات دانشجویان

سرکار برویم ،ازدواج کنیم ،خوب است تا حدی که عرف ،شرع و جامعـه بـه

54

تعامالت با جنس مخالف

«ما  50سال توی مدرسه فقط هم جنس خودمون را دیـدیم ،مـا قـراره بعـدها
من اجازه میدهد با جنس مخالف در ارتبـاط باشـم و تعامـل کـنم و ازشـون
شناخت پیدا کنم»
« وقتی اومدم دیدم ،نه همینه ،خوبـه  ،همینـه کـه مـن دوسـت داشـتم .واقعـا
خوشحال بودم که میدیدم دختر و پسر با هم نشستند»
«من آمدم دانشگاه یکی اینکه استاد ببینم و اینکه دیالوگ خیلـی زیـادی داشـته
باشم با کسانی که شبیه خودم فکـر مـیکننـد و عالقـه و دغدغـه یکسـانی در
خصوص فلسفه داشته باشیم .به قول سعدی علـم بـی بحـث هـیچ فایـده ای

9

تعامالت علمی

ندارد .ضمن اینکه بنشینیم صرفا بخوانیم و برویم واسـه خودمـان یـک گوشـه
بیتوته کنیم به نظرم فایده ندارد»
«تصور من ارتباطات گسترده بین دانشجویان و تشکیل گروههـای دانشـجویی
برای پیشبرد کارهای درسی مان بود .این یک روش منسوخی است کـه رشـته
های هنری اینقدر جدا درس داده بشوند .اما اینجا به صورت سیاست تعمـدی
دانشگاه است که اصال رشتههای مختلف از هم جدا باشند و با هم کار نکنند»

فرهنگی

0

تعامالت بین

«تصورم این بود که با افرادی از شهرهای مختلف آشنا میشوم .قبلش در مورد
شمالی ها نگرش منفی داشتم ولـی بعـد کـه تـوی دانشـگاه آشـنا شـدم دیـدم
فرهنگشان چقدر مثبت است حتی از ما یزدیها خیلی شادتر هستند»

50

تعامالت بین رشته ای

«اینکه رشته ها کنار همن خیلی برام مهم بود .مثال مدام دانشکدههای مختلـف
میتوانستم برم ،در کالسها بنشینم .از اینکه آدم دیدگاههای مختلف پیدا کنـد
در رشته های مختلف دوست پیدا کند خیلی خوشم میآمد ،دید جدیدی است
دیگر»
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شماره
0

فرهنگی،ادبی،هنری

فعالیت در کانونهای

خوشههای معنایی

سیاسی دانشگاه

فعالیت در تشکلهای

50
00

زندگی چند بعدی

مضامین

تعداد اظهارات مهم

نمونه اظهارات دانشجویان

«وقتی برادرم را می دیدم که کار تشکیالتی میکند خیلی دوست داشتم من هم
که وارد شدم این کارها رو انجام بدم»
«تصور داشتم در دانشگاه تهران یک راهـی هسـت بـرای رسـیدن بـه عالیـق
غیردرسی»
«چیزی که دانشگاه تهران به دانشجوها میدهد و تا جایی کـه شـنیده ام سـایر
دانشگاهها ممکن است ندهند همین است؛ که دانشگاه تهران فضایی کـه بـرای
انجام دادن فعالیتهای غیر درسی دارد خیلی گسترده تر است .هر کسی بسـته
به عالقه ای که دارد می تواند به فعالیت و کاری بپردازد»
«فکر می کردم فقط همین دو دسته انجمن اسالمی و بسیج هستند که مقابل هم
قرار دارند .بعد دیدم که نه داخل دانشکده گـروههـای مختلفـی هسـتند و بـاز

فضای دوقطبی

0

پویایی محیط

00

داخل خودشان چقدر دسته بندی دارند»
«فکرم در آن زمان اینطور بود که دانشجوی نوعی که در تلویزیون میبینـیم در
ذهنم بود که دو دسته هستند ،یک سری آنهایی که کال خالفکارند و یک سری
هم آنهایی که ریش دارند و درس میخوانند و خیلی مثبت هستند .در آن زمان
تصورم این بود»
«خیلی دوست داشتم و برام مهم بود اینکه بچهها به هر چیـزی عکـس العمـل
نشان بدهند و هر اتفاقی میافتد برایشان مهم باشد از اتفاق سیاسی ،اجتمـاعی
و حتی آموزشی و وضعیت کالسها و »...
«فضای دانشگاه تهران را دوست داشتم اینکه همیشه دنبال فضای پویا و اکتیـو
بودم به خاطر همین هدفم همیشه یا امیرکبیر بود یا تهران .جو پویایی دانشگاه
را دوست دارم».
«اصالً اون شور و شوقی که ابتدا تصور میکردم توی دانشگاه قرار هست باشه،
نیست»
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مضامین

تعداد اظهارات مهم

نمونه اظهارات دانشجویان

انجام بدم و ادامه بدم»

55

مهارت آموزی در دانشگاه

«میخواستم جهاد دانشگاهی زبان فرانسه یاد بگیرم کـه مـیخـواهم ثبـت نـام
«تصورم این بود که دانشگاه مهارت یاد نمـیدهـد ،مهـارت را بایـد خودمـان
کسب کنیم .مهارتهای مختلف مثل زبان ،کار با نرم افزار ،کار با اساتید ،اینها
را باید خودمان یاد بگیرم و گروههای دوستانه در دانشگاه بستر اسـت کـه یـاد

زمینه اشتغال

9

که درون زندگی شان ناپختگی دارند .انگار که یاد مـیگیرنـد چطـور زنـدگی
سری از دوستانتان به مسافرت رفتید و همه باهم زندگی میکنید»

سواد باالی اساتید

0

«خوابگاه شاید برای بعضی افراد خیلی هم بد نباشه .چون بعضی افراد هسـتند
کنند ،چطور خودشون را مدیریت کنند .برای من مثل این هست که شما با یک

0

توانمندسازی فردی

قوی میسازد»

05

مهارت آموزی در خوابگاه

«اینکه افراد با همدیگه کنار میان سازگار میشوند به نظرم از آنهـا شخصـیت

06

سطح علمی باال

بگیریم تنها نمیشود»

«گفتم بیام دانشگاه تهران که کارم تضمینی باشد .هیچ منبع درآمدی ندارم اینکه
بروم دانشگاه خیلی تاثیر داشت .من ترم  1بودم چهارتا پیشنهاد کاری داشتم»
«از لحاظ آکادمیک و علمی فکر می کنی به محـیط خیلـی جـذاب تـری قـرار
است وارد شوی درون آن محیطی است که پدر خودت را درمیآوری که به آن
راه پیدا کنی و بعد از ورود می بینی که اصالً این گونه نیست .محیط مـرده ای
است شاید به زور دو تا استاد خوب پیدا کنی و فقط صرفاً میخواهی درسها
را پاس کنی و هیچ چیز جدیدی قرار نیست بهت اضافه شه»
«میگن نماد علمیه کشوره اومدم دیدم در حد نماد علمی کشوره نیست»
«اساتیدی که در نظر داشتم اساتید بسیار قوی تری بودن»
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شماره

بدتر»

جوعلمی

51

1

میروی تمام همکالسیها نخبه اند .دوستانم همهشان میگفتند و انتظار داشتند
که همه نخبه باشند و  ...اما آمدند اینجا دیدند هیچ خبری نیست یکی از یکـی

اعتیاد

0

خوشههای معنایی

0

نخبگی دانشجویان

«تصور می کردم فقط نخبهها به دانشگاه تهران مـی رونـد و وقتـی بـه کـالس

«فکر میکردم توی دانشگاه فقط در مورد درس هست و شعر و ادب و مسائل
حاشیه ای بین دانشجوها کمتر است»
«تصوری که داشتم این بود که خیلی بدتر از اینهـا باشـد ،خیلـی از آشـنایان و
فامیل ما فکر میکنند در خوابگاه همه مواد میزنند و همه معتادند»

آلودگی محیط

9

آسیب های زندگی خوابگاهی

مضامین

تعداد اظهارات مهم

نمونه اظهارات دانشجویان

«فکر میکردم چیز کثیفی و  ...که االن سوسکها از در و دیوار آن باال میروند
اصال اینگونه نبود»
«تصورم این بود که توی خوابگاه نمـیتـوانم بخـوابم ،چـون یـک نفـر دیگـر

نبود حریم شخصی

54

امکانات پایین

9

دوست دارد بیدار باشد و آن هم از حق مساوی با من برخوردار است و دقیقـا
همین هم شد ،واقعا برایم ناراحتکننده بود که کسی موبایلش را مـیگذاشـت
باالی سرم تا صبح زنگ می زد خب هر کسی تفاوت دارد و من دیدم که حتی
موقع درس خواندن هم کسی با من حرف میزند ،نتوانستم محیط آن را تحمل
کنم .برای این که محیط آن برایم بسته بود»
«تصور این بود خوابگاه اتاق کوچکی است برای چهار نفر ،که درون آن دارند
زندگی میکنند ،اگر یاد گرفته باشند تعامل اجتماعی بکنند ،میتوانند و اگر یاد
نگرفته باشند با هم همیشه مشکل دارند ،اگر یاد گرفته باشـند تنهـایی زنـدگی
کنند میتوانند آنجا را مرتب کنند ،اگر یاد نگرفته باشنر اتاقشان کثیف اسـت و
هیچ امکاناتی از بیرون به آنها نمیرسد».
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مضامین

تعداد اظهارات مهم

نمونه اظهارات دانشجویان

نامناسب

کنندهای است»

و فرهنگی

9

شرایط روحی تفاوتهای فردی

1

«بسیار بحرانزده ،افسرده کننده و کم امکانات است ،محیط آن محیط ناراحـت

«واسه زندگی کردن خیلی شرایط سخت است چون شما باید عادتهایتـان بـا
هم بخواند این عادتهاست که بچهها را اذیت میکند »
«هر کسی بخواهد وارد دانشگاه بشود ،یک بچه  51ساله است که از دبیرسـتان

9
7

برای پیچاندن خیلی مناسب است ،یعنی کالس نروم و بین کـالسهـام خـالی
است و خانواده هم نمیداند»
«اختیاری که خانواده به فرد میدهند و آن آزادی عمـل را دوسـت داشـتم .یـه

ابراز وجود

کسب هویت دانشجویی

محیطی میشود که میگویند بزرگ شدی و دیگر مستقل شدی و مـیتوانـد 1
صبح برود و  1شب برگردد هیچ کس هم به او گیر نمـیدهـد ،جـو دانشـگاه

9

آرمانشهر

0

استقالل دانشجویی

وارد دانشگاه میشود 1 ،صبح برود و  0بعدازظهر برگردد  ،رها میشود و وارد

هویت خاصی دارد .دانشگاه به تو رسمیت میدهد .هویت دانشجویی را بسیار
دوست داشتم .برای حرف زدن و شنیده شدن حرفت باید فضایی باشد کـه آن
فضا و آن شرایط را دانشگاه در اختیار قرار میدهد»

کشور

زمینه خروج از

0

«مهمترین چیزی که برای من مطرح بود برای انتخاب دانشگاه تهـران سـکوی
پرتابی بود که میتوانست برای من باشد برای  applyکردن و رفتن »
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خوشههای معنایی

1

غیر خودی ها

مضامین

تعداد اظهارات مهم

نمونه اظهارات دانشجویان

«دانشگاه تهران اسمش حتی بهاندازهی کافی اونقدری پر هسـت کـه بـه قـول
معروف بشه ازش استفاده کرد»

07

کسب اعتبار

«با خودم گفتم اگر درس نخوانم من را در سطح پدر و مادرم میبینند و وقتـی
بخواهم ازدواج کنم نهایتا فردی دیپلمه می آید کـه کـار درسـت حسـابی هـم
ندارد .در کل سطح اجتماعی من پایین بود چـون خـانواده پولـداری نداشـتم،
تحصیلکرده هم نبودند .فرهنگ اجتماعی شین آنقدر باال نیست پس خواستم به
دانشگاه تهران بیایم که سطح خودم را از خانوادم باالتر ببرم»
«از دانشگاه ذهنیت زیباتری داشتم آن قدری که برای کنکور میخوانیم و به ما
میگویند رتبه بیاورید ،میتوانم بگویم دو ترم اول واقعاً در ذوقم خورد»
«تصوری که دانشآموزان از تمام دانشگاه ها علـی الخصـوص دانشـگاه تهـران
دارند یکی است یک تصور کامال ایدهآل و تصوری که به محض ورودشان بـه

59

قبله آمال

دانشگاه کامال از بین می رود و حتی ممکن است مدتی هم باعث افسـردگی و
سرخوردگی آنها شود» «ادم تصور میکنه دانشگاه تهران چه بمبـی اسـت؛ امـا
نیست»
«فکر میکردم دانشگاه تهران جوی متفاوت با جو داشته باشد .ما خصوصـا بـه
این خاطر که از طبقات پایین جامعه هسـتیم ،در اطـراف خـود و اطرافیانمـان
مشکالتی بود ،یعنی همه از زندگی نگاهی ناامیدانه و مأیوسانه را داشتند و من
انتظار نداشتم این نگاه در دانشگاه هم وجود داشته باشد»

دانشجویان شهرستان

0

نگرش منفی به

«قبال فکر میکردم تفاوتهای بسیار زیادی بـین مـا و شهرسـتانیهـا اسـت و
نمیتوانیم با آن ها صحبت کنیم بعد که آمدیم دانشگاه دیدیدم که واقعا تفاوتی
نیست و سعی نمیکنم که مرزی بین خودم و بچه شهرستانی بگذارم »
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خوشههای معنایی

6

همه آنها دندان تیز کردند .در ابتدا خیلی گارد میگرفتم در مقابل بچهها مـثال

9

نگرش منفی به جنس مخالف

«راجع به دانشگاه خیلی می ترسند فکر میکنند پسرها آدمهای بَدی هسـتند و
میگفتم این پسرها به چه حقی میخواهند با من صمیمی شوند ولـی االن بـه
نظرم آن تعاملِ مشکلی ندارد»
«ترس از مواجه شدن با دخترها در دانشگاه و در واقع گول آنها را خـوردن را
داشتم»

زیر ساخت های فنی و امکانات باال

«حس میکردم که باید امکانات و امنیتش بیشتر باشد در رشته ما مهم است که
آزمایشگاهش خیلی امن باشد و نکاتی رعایت شود ولی به خوبی اینجا رعایت
نمیشود»

57

وضعیت محیطی

مضامین

تعداد اظهارات مهم

نمونه اظهارات دانشجویان

«متاسفانه امکانات آن طوری که فکر میکردم نیست ،وقتی هنـوز تختـه گچـی
استفاده میشود اینجا »...
«من تصور میکردم توی خوابگاه یک اتـاق بـزرگ و یـک سیسـتم بـرای هـر
دانشجو وجود دارد ،واقعاً خوش بینانه فکر میکردم از نظر امکاناتی همه چیـز
برای دانشجو فراهم باشد ،فقط باید درس بخواند»

معماری زیبا

6

کنترل

6

«من عاشق سردر آن بودم و عکسش را روی صفحه گوشـیم گذاشـته بـودم و
مدام به آن نگاه میکردم»
«در ذهن من جوش خیلی بزرگ و قدیمی و کهن بود»
«من فکر میکردم با یه محیط خیلی بستهتری مثل محیطهایی که دانشگاههـای
دیگر دارند مواجه میشم .حتماً باید حجاب رعایت شود و اینها ولی اصالً یـه
چنین چیزهایی را من ندیدم ،حتی پیگیری انتظامات و ایـن گونـه چیزهـا هـم
اصالً ندیدم .فکر نمیکردم دانشگاه این گونه باشد که اینقدر آسان بگیرد ولـی
کاری به کار بچهها و تعامالتشان ندارند».
«برای دانشگاه مقداری محیط خشکتری را تصور میکردم »
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بحث و نتیجهگیری
در این مقاله بهمنظور درک معنای ذهنی افراد از پدیده موردبررسی که تصور و انتظارات
از دانشگاه بوده است با  19دانشجوی دوره لیسانس با رعایت تنوع رشتههای گوناگون
تحصیلی و دختر و پسر و خوابگاهی و غیر خوابگاهی مصاحبه صورت گرفت .پس از
تقلیل و تحلیل مصاحبهها به  6خوشه معنایی رسیدیم .معانی شامل فضای تعاملی،
زندگی چندبعدی ،توانمندسازی فردی ،سطح علمی باال ،آسیبهای زندگی خوابگاهی،
کسب هویت دانشجویی ،آرمانشهر ،غیرخودیها و وضعیت محیطی میشود؛ که در
ادامه به مضامین هرکدام از خوشههای مع نایی و اظهارات دانشجویان اشاره خواهیم کرد
تا توصیف دقیقتری از موضوع به دست آید.
 .5دانشجویی به دلیل برآورده نشدن انتظارات و دست نیافتن به تصوراتی که قبل از
ورود به دانشگاه تهران داشته است بهوضوح به استفاده نامناسب و تخریب یا اسراف در
اموال دانشگاه و خوابگاه اشاره میکند «حاال که آنچه میخواستیم از دانشگاه به ما
نرسید ،حداقل با این کار حق خودمان را از دانشگاه بگیریم» این حس کینهجویی و
انتقامگیری میتواند مشکالت بسیار بیشتری را برای دانشجو به وجود آورد؛ و یا در
جای دیگر دانشجویی اشاره میکند «اوایل شده بودم مشاور خوابگاه همه افسرده شده
بودند و میگفتند ما تصور بهتری داشتیم از دانشگاه» این حس ناکامی و افسردگی ناشی
از برآورده نشدن انتظارات از دانشگاه میتواند در کنار سایر عوامل ازجمله دوری از
خانواده برای دانشجویان خوابگاهی حتی سبب بروز رفتارهای بزهکارانه از طرف
ایشان شود .حالآنکه یکی از عوامل مهم افزایش کیفیت آموزش عالی کسب رضایت
ذینفعان است .بیتردید دانشجویان یکی از ذینفعان حوزه آموزش عالی هستند که
توجه به انتظارات ایشان و برآورده کردن آنها سبب افزایش سطح کارایی و کیفیت
آموزش عالی کشورمان خواهد شد .بدون فهم ادراکات این دانشجویان که باالترین
زحمتها را برای ورود به دانشگاههای دولتی و طراز اول کشور داشتهاند ،نمیتوان در
آینده از ایشان انتظار برترین بودن را داشت.
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 .0معنای ذهنی دانشآموزانی که در شرف ورود به دانشگاه طراز اول کشور بودند،
این بود که کالسهای درس سطح علمی باالیی دارند و محیط آکادمیک قویای را
تجربه خواهند کرد؛ اما این انتظار برآورده نشده و از تعابیری مانند وارد شدن «شوک
بزرگ» و «شکستن بتی» که ساخته بودیم استفاده کردند .وقتی نارضایتی از وضعیت
علمی در چنین دانشگاهی در میان دانشجویان به این گستردگی وجود داشته باشد قطعاً
در میان سایر دانشگاهها نارضایتی بیشتری در این زمینه وجود دارد .همچنان که یمنی
( )5916در پژوهش خود اشاره میکند که ازجمله انتظارات دانشجویان پیام نور از
دانشگاه بهرهگیری از منابع و محتوای آموزشی بهروز و مناسب و آشنایی اعضای
هیئتعلمی به روشهای نوین آموزشی بوده است.
 . 9برقراری ارتباط با سایر دانشجویان و ایجاد اکیپهای دوستانه و تعامالت با
جنس مخالف و افرادی از شهرهای دیگر و فرهنگهای مختلف و گذران اوقات
فراغت و زمانهای خارج از کالس درس با آنها ،نیز ازجمله ادراکات بسیاری از
دانشجویان است .تکبعدی بودن و درس خواندن صرف ،ازجمله مواردی بود که
دانشجویان زیادی از آن فراری بودند و از دالیل عمده دانشگاه آمدن را مهیا بودن
شرایط و محیط برای انجام فعالیتهای فوقبرنامه و عضویت در کانونهای فرهنگی و
هنری و انجمنهای سیاسی در دانشگاه میدانستند و معتقد بودند که انجام فعالیتهای
جانبی سیاسی و فرهنگی-اجتماعی ،قدرت تحلیل و درک فرد برای شناخت مسائل
پیرامون خود در جامعه را باال میبرد .جالب اینکه تعداد زیادی از مصاحبه شدگان رشته
فنی از لزوم پرداختن به این مسائل در کنار رشته مهندسی صحبت کردند و از فعال
نبودن کانونهای دانشجویی گالیهمند بودند و این امر را زیان بزرگی برای دانشجوی
فنی میدانستند که تکبعدی میشود و بعدها در جامعه در مقابل تحصیلکردگان
رشتههای علوم انسانی و خصوصاً علوم اجتماعی کم میآورد! دانشجو صرفاً برای
درس خواندن به دانشگاه نیامده است و یکی از نیازهای عمده خود را تعامالت دوستانه
و تشکیل اکیپ می داند تا حدی که ممکن است دانشجویانی عمده دلیل خود برای

تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه

987

ورود به دانشگاه را برخورداری از تعامالتی بدانند که در خارج از این محیط
قابلدسترس نبوده و یا اینکه برای آنها راضیکننده نیست .دانشجویان ممکن است
داوطلبانه بهعنوان بخشی از مشارکت مدنی از سوی دانشگاه؛ درگیر فعالیتهای
خودگردان با هدف کسب تجربه و یا افزایش چشمانداز اشتغال خود یا برای کمک به
جامعه ،یا به این دلیل که از آنها خواسته شده بشوند (پائول و همکاران  .)0457نیز
یمنی ( )5916در تحقیقی بر روی انتظارات دانشجویان پیام نور از دانشگاه به این نتیجه
میرسد که ارتباطات و تعامل بین عوامل دانشگاهی (استاد ،دانشجو ،کارمند و فرهنگ
دانشگاهی) ازجمله مقولههای بااهمیت باال نزد دانشجویان بوده است.
 . 0هنوز یک تیپ ایده آل از دانشگاه در نظر دانشجویان وجود دارد .دانشجویان
می خواهند با ورود به دانشگاه بزرگ و جامع در پایتخت پایگاه اجتماعی خود را باالتر
ببرند و کسب اعتبار کنند .داشتن ذهنیت ایده آل و اتوپیایی از دانشگاه را بسیاری از
دانشجویان دارند .حتی در هنگام ورود به دانشگاه ،آن را بهصورت آرمانشهر و قبله
آمال خود و مکانی بسیار متفاوتتر از محیطهایی که تاکنون تجربه کردهاند تصور
داشتند .یکی از مواردی که توسط دانشجویان عنوان شد امکانات باالی دانشگاه بود که
تصور بسیاری از دانشجویان پیش از ورود به دانشگاه تهران بوده است؛ که اغلب با
آنچه پس از ورود به دانشگاه با آن مواجه شدهاند متفاوت بوده است .همانطور که
غیاثی ندوشن ( )5961در پژوهش خود به اهمیت این مسئله اشاره میکند که در یک
محیط رقابتی که سازمانها برای جلب رضایت ذینفعان (دانشجویان) تالش میکنند،
خدمات ارائه شده یک عنصر کلیدی در موفقیت و برتری سازمانها محسوب میشود؛
بنابراین منابع علمی ،کتابخانه ،فناوریهای مورداستفاده در دانشگاه نقش بسزایی دارند.
ازاینرو مسئله سیستمهای کامپیوتری و تکنولوژی اطالعات ازجمله مواردی است که
باید دانشگاهها در ایجاد یا بهبود مداوم آنها تالش کنند تا دانشجویان با رضایت
بیشتری از دانشگاه یاد کنند و باعث سودآوری در سازمان دانشگاه شوند.
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 .1دانشجویان از انفعال و بیتفاوتی به محیط پیرامون خود بیزارند .همواره از
دانشجویان انتظار میرود که فعال ،پویا و حساس به اطراف خود باشند و گویا این
ویژگی با دانشجو پیوند خورده است .شاید به خاطر همین انتظار افراد جامعه از قشر
دانشجو است که یکی از معانی ذهنی فرد در زمان ورود به دانشگاه ،اینچنین شکل
میگیرد و محیط دانشگاه را بهترین محیطی میداند که میتواند این پویایی را در آن
جستجو کند .این پویایی را در زمینههای مختلف میتوان انتظار داشت همانطور که
دانشجویان اشاره میکنند :از عکسالعمل نسبت به مشکالت صنفی تا نارضایتی از
سطح علمی و سواد اساتید ،حتی در سطح وسیعتر و حساسیت در زمینه مسائل خارج
از دانشگاه و مسائل اجتماعی.
 .9خوابگاه دانشگاهی محیطی است که دانشجو برای چهار سال در آن روز و شب
را سپری میکند .در آنجا درس میخواند ،تفریح ،استراحت ،بحث و تبادلنظر میکند،
به تعامالت خود میپردازد و در یک کلمه زندگی میکند .فضایی که جای خانه را برای
دانشجو دارد؛ اما معنایی که در ذهن دانشجو وجود دارد اغلب منفی و بسیار آزاردهنده
است .این معنای ذهنی قبل از ورود به دانشگاه به فرد منتقل شده و پس از ورود به
خوابگاه اکثریت قریب بهاتفاق آنها تثبیت و تأیید میشود .وقتی در دانشگاه بزرگ
تهران چنین نارضایتی را دانشجویان بیان کنند در سایر دانشگاهها وضعیت به همین
صورت و شاید بدتر باشد .شرایطی مانند نبود امکانات کافی ،نبود سرگرمی و
برنامههای شاد در خوابگاه ،فضای کوچک و از بین رفتن حریم شخصی و از دست
رفتن آرامش به دلیل دوری از خانواده که البته اقتضای زندگی در خوابگاه است اما
میتوان با فراهم کردن شرایط بهتر ،شرایط روحی مناسبتری را برای دانشجویان ایجاد
کرد .همانطور که دختر دانشجوی دانشکده فنی -مهندسی از نبود تفریح و سرگرمی در
خوابگاه گالیه داشت و عنوان میکرد« :یک حاج آقایی بود برای نماز جماعت میآمد
خوابگاه که خیلی شوخ بود و ما اگر یک روز نمیآمد ناراحت میشدیم میگفتیم ما
آمدیم حاجآقا ما رو یککم بخندونه درواقع حوصلهمان خیلی سر میرود» این گزاره
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نشاندهنده وضعیت اسف بار دانشجویان خوابگاهی و نبود هیچگونه امکانات تفریحی
و سرگرمی در محیطی است که در صورت بیتوجهی ،امکان هرگونه آسیبی در آن
وجود دارد.
 .7با تمام نارضایتیها از خوابگاه ،معنی ذهنی مثبتی که از آن در تصور دانشجو
وجود دارد این است که زندگی در خوابگاه میتواند سبب باال بردن مهارتهایی در فرد
شود ازجمله کسب استقالل فردی ،یادگیری مدیریت مالی ،تقویت تعامالت اجتماعی،
شناخت از خود و سازگاری با محیط .تعدادی از دانشجویان ورود خود به دانشگاه را
همزمان دانستند با کسب مهارتهایی ازجمله یادگیری زبانهای مختلف ،شرکت در
دورهها و کالسهای جهاد دانشگاهی و  ...و این انتظار را از دانشگاه دارند که این
امکانات را فراهم و برای اینها تسهیل کند .نکته قابلتوجه اینکه تعداد کمی از
دانشجویان ،معنای کسب مهارت در دانشگاه برای اشتغال در آینده را در ذهن داشتند.
درصورتیکه در پژوهشهای خارجی بیان میدارند که انگیزه شغلی باالترین انگیزه
جوانان دنیا برای ورود به دانشگاه است .شاید این را بتوان با ناامیدی جوانان از کسب
شغل مرتبط با تحصیل پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه مرتبط دانست .همانطور که
قانعی راد ( )5961نیز در پژوهش خود بیان میکند که بازدهی اجتماعی آموزش عالی
در ایران باالتر از بازدهی اقتصادی آن است و بهطورکلی بین فضای آموزش و فضای
کسبوکار جدایی درونی وجود دارد .میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که دانشجویان در
زمان ورود به دانشگاه (به دالیل مختلف) انتظار کسب مهارتهایی که در آینده به
اشتغال آنها کمک کند را ندارند و درواقع این فضای ناامیدی را در میان آنها نشان
میدهد .این نتایج برخالف یافتههای پژوهش یمنی ( )5916است که ایجاد مهارتهای
تخصصی متناسب با بازار کار ازجمله پر گفته ترین مقوالت بیانشده توسط دانشجویان
بهعنوان انتظار از محیط دانشگاه بوده است .دیویس و همکاران )0445( 5به اهمیت
ورود به دانشگاه برای به دست آوردن قابلیتهای شهروندی عالوه بر مزایای شغلی
1. Diwise & et al
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اشاره میکنند .اندرسون )5661( 5درباره علل انتخاب دانشگاه از سوی جوانان از
انگیزههای منزلت اجتماعی ،فرصتهای شغلی و عالقه نام میبرد.
 .1عوامل بر سازنده هویت حرفهای دانشجویان را باید درونمتن زندگی دانشجویی
جستجو کرد .در ارزیابی هویت دانشجویی باید دید که آگاهی و تحلیل فرد از خودش
بهعنوان یک دانشجو چیست و چه درکی از عضویت در یک دانشگاه دارد (قلی پور و
همکاران ) 5916 ،بسیاری از دانشجویان کسب هویت دانشجویی و احساس استقالل و
ابراز وجود را ازجمله ادراکات خود از محیط دانشگاه میدانستند؛ اما این تصورات در
مقایسه با معانی دیگر ازجمله سطح علمی باال ،توانمندسازی فردی و کسب مهارت و
فعالیت در کانونهای فرهنگی و تشکلهای سیاسی به میزان بسیار کمتری موردتوجه
قرار گرفته است .میتوان اینگونه تحلیل کرد که دانشجویان پیش از ورود به دانشگاه
تصور دارند که وارد محیطی کامالً علمی خواهند شد و در رقابت با سایر دانشجویان
نخبه به علمآموزی خواهند پرداخت و در کنار آن نیز میتوانند به عالیق خود ازجمله
فعالیتهای فرهنگی و سیاسی بپردازند؛ اما تصور کسب هویت و ابراز خود توسط
دانشجویانی بیان شده است که خواهر ،برادر و یا اقوام دانشجو در اطراف خود داشتند
و با دریافت معانی ذهنی از آن افراد ،در انتظار ورود به دانشگاه و کسب هویت
دانشجویی بودهاند .همانطور که قانعی راد ( )5961معتقد است انگیزه افراد در مصرف
فرهنگی آموزش عالی دستیابی به ارزشها ،نمادها ،ابراز خویش و هویتیابی بوده و
افراد بدون در نظر گرفتن بازده اقتصادی هزینههای ثبتنام و حتی بهگونهای نامتناسب
با درآمد خویش در رقابت برای ورود به دانشگاهها شرکت کرده و بار اقتصادی آن را
میپذیرند.
 .6موضوع دیگری که باید در تحلیل پدیدارشناسی به آن پرداخته شود ،شرایط و
بستری که سبب شکل گیری این معانی ذهنی در افراد شده است .دانشجویان پیش از
ورود به دانشگاه از منابع و بسترهای گوناگونی معنای ذهنی خود را کسب میکنند .از
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میان  19فرد مصاحبهشونده تعداد زیادی از افرادی که ساکن تهران بودند و در مدارس
سطح باالیی تحصیل کرده بودند این امکان را داشتند که در دوران دبیرستان با سایر
همکالسی های خود از طرف مدرسه به دانشگاهی طراز اول تهران رفته و محیط و جو
دانشگاه را از نزدیک ببینند؛ و آنطور که در صحبتهای آنها نیز واضح بود ،بسیار در
تصمیمگیریشان تأثیرگذار بوده است .آنجا که یکی از دانشجویان گفت« :وارد دانشگاه
که شدم همه یا سرشان توی لپتاپ بود یا توی کتابخانه بودند آن جو پویا و فعالی که
من دوست داشتم را آنجا ندیدم و به نظر نمیآمد فعالیتهای فوقبرنامه انجام بدهند.
ضمن اینکه ارتباط دختر و پسر هم بسیار ضعیف بود و من همانجا آن دانشگاه را از
انتخابهای خودم خط زدم» .از دیگر بسترهایی که معنای ذهنی افراد را شکل داده بود،
وجود خواهر و برادر دانشگاهی و یا پدر و مادر استاد دانشگاه ،خواندن وبالگ
دانشجویان مشغول به تحصیل در دورهای که وبالگ نویسی بسیار فراگیر شده بود و
برخی نیز تصویری گنگ و مبهم و آنچه از طریق فیلمهای تلویزیونی به آنها منتقل
شده بود ،تصویر ذهنی خود را ساخته بودند.
هرچند این پژوهش تنها در یک دانشگاه صورت گرفته است اما با توجه به اینکه
دانشگاه تهران دانشگاهی جامع است که تمام رشتههای تحصیلی را در خود دارد
میتوان نتایج این پژوهش را قابلتعمیم مفهومی برای سایر دانشگاهها نیز دانست.
هرچند بررسی معنای ذهنی و درک دانشجویان از تکتک دانشگاهها خصوصاً
دانشگاههای شهرستانها میتواند نتایج جالبتوجهی و احیاناً متفاوت از یافتههای این
پژوهش دست بدهد .پیشنهادی که وجود دارد به مسئولین آموزش عالی این است که
هر چه بیشتر به درک و تصور دانشجویان از دانشگاه توجه کرده و سعی در برآوردن
این انتظارات داشته باشند تا همواره روحیه شادی و نشاط و رضایت در میان
دانشجویان وجود داشته و به دنبال آن افزایش سطح علمی و تعامالت مفیدتر و سازنده
میان دانشجویان و اساتید و سایر مسئولین دانشگاه برقرار خواهد شد.
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