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چكيده
بررسي آسيبهاي اجتماعي و ناهنجاريهاي در دانشگاهها و ارائه راهكارهاي كاهش آن يكي
از موارد مهم براي تحقق دانشگاه اخالقمدار است .در اين مقاله تالش شده است تا با نگاه
عميق ،بررسي نتايج مستندات و بهرهگيري از تجارب صاحبنظران ،آسيبهاي اجتماعي و
ناهنجاريهاي اخالقي در بين دانشجويان ،اعضاي هيئتعلمي و كارمندان دانشگاهها فهرست
شود .با توجه به نوع آسيبها و داليل ايجاد آن ،راهكارهاي متعددي پيشنهاد شد كه از
مهمترين آنها ميتوان به تقويت هويت دانشگاهي ،ايجاد بستر مناسب براي فعاليتهاي
فرهنگي و اجتماعي ،افزايش نقش اعضاي هيئتعلمي در امور فرهنگي و تربيتي ،اصالح و
بازنگري در برخي ضوابط و مقررات ،افزايش توانمنديها و مهارتهاي عمومي و تخصصي
دانشگاه و تقويت ارتباط دانشگاه و جامعه اشاره كرد.
کليدواژهها :آسيبهاي اجتماعي ،ناهنجاري اخالقي ،دانشگاه اخالقمدار
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مقدمه
آسيب اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطالق ميشود كه در چارچوب اصول اخالقي
و قواعد جمعي ،رسمي و غيررسمي جامعهي محل فعاليت قرار نميگيرد .بهعبارتديگر،
آسيبهاي اجتماعي به رفتارهايي گفته ميشود كه با هنجارها يا مقررات همنوايي نداشته باشد
و دامنهي گستردهاي از انحرافات را در برميگيرند (مهرابينيا و همكاران .)1392 ،بررسي
آسيبهاي اجتماعي و ناهنجاريهاي اخالقي و داليل وقوع آن ،سالهاست كه توسط
روانشناسان و جامعه شناسان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اما نياز به بررسي آسيبهاي
اجتماعي در سطح دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نيز بهشدت احساس ميشود چراكه در
هر جامعه انتظاراتي كه از يک فرد تحصيلكرده وجود دارد ،با انتظاراتي كه جامعه از يک فرد
عادي دارد ،كامالً متفاوت است .با توجه به كاركرد دانشگاهها در توليد و نهادينهسازي بسياري
از قواعد ،هنجارها و الگوهاي فرهنگي و اجتماعي ،تأمل پيرامون فرآيندهاي آن و تبيين و
طراحي نظام اخالقي و فرهنگي در دانشگاهها ،تسهيلكنندهي تحقق توسعه اجتماعي است
(فردوسي و آقاپور .)1391 ،ازجمله كاستيهاي نظام فرهنگي و علمي در كشور فقدان تحقيقات
و مطالعات پويا و مستمر در خصوص موضوعات مرتبط با نظام فرهنگي و درنتيجه ارزيابي
نكردن واقعبينانه و مؤثر از تحوالت سالهاي اخير و چگونگي عملكرد موجود در ساختار
دانشگاههاست .دههي اخير از سالهاي پرشتاب و تأثيرگذار در شكلگيري فرآيندهاي نظري
و علمي در دانشگاهها محسوب ميشود (قورچيان .)1385 ،در بررسي آسيبهاي اجتماعي و
ناهنجاريهاي اخالقي ،بين حوزهي اخالق ،آسيب و هنجار يک همپوشاني و همچنين
تفاوتهايي وجود دارد كه بايد شناسايي شود .اگر بتوانيم مرز آنها را از يکسو و همچنين
نقاط همپوشان و همچنين رابطهي آنها را با هم مشخص كنيم ،شايد بتوانيم به چرايي افول
اخالق در جامعه برسيم .تقريباً تمامي دانشگاههاي كشور در سالهاي اخير با پارهاي
ناهنجاريها و آسيبهاي اخالقي و اجتماعي در بين دانشجويان ،اعضاء هيئتعلمي و كاركنان
خود روبرو بوده است .هرچند ميزان اين آسيبها و ناهنجاريها در قياس با تعداد فراوان
دانشگاهيان ناچيز است اما به جهت حساسيت دانشگاه در منظر عموم و توجهي كه همواره از
سوي طيفهاي مختلف به اين نهاد بوده است ،شايد مسائل آن بيش از ديگر نهادها در منظر
نقد عمومي قرار گرفته است .دانشگاهها در دورههاي مختلف مديريتي خود همواره برنامههايي
را در جهت كاهش ناهنجاريها – چه در سطح فضاهاي آموزشي و پژوهشي و چه در سطح
خوابگاهها و فضاهاي اجتماعي – تدوين و به اجرا رساندهاند .به نظر ميرسد متأسفانه بخش
عمدهاي از اين برنامهها نتوانسته است تأثير چنداني بر روند رشد محسوس ناهنجاريها بگذارد.
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براي اين امر ميتوان داليل بسياري را برشمرد كه اتفاقاً بخش عمدهاي از اين داليل ريشه
در فضاي خارج از دانشگاه دارد .بر اساس يافتههاي علمي ،به نظر ميرسد در حال حاضر
عمدهترين آسيبها و ناهنجاريهايي كه دانشگاهها را تهديد ميكنند به قرار زير است .البته
ذكر اين نكته ضروري است كه وجود اين آسيبها در دانشگاهها نسبي است و شرح اين بحث
به معناي سياه ديدن كل فضاي نهاد دانشگاه نيست .همانگونه كه پيشتر هم اشاره شد ،در
همين شرايط حاضر نيز وضع دانشگاهها از وضعيت جامعه بهتر است اما دانشگاه آرمانطلب
است و به همين دليل وجود يک ناهنجاري هم براي دانشگاه «بسيار» تلقي ميشود؛ بنابراين
محورهاي زير تنها اشاره به آن بخش اندک از جمع كالن دانشجويان ،اعضاء هيئتعلمي و
كاركنان شريف ،ارزشمدار و فرهيخته دانشگاههاي كشور دارد.
الف) دانشجويان
 .1افسردگي ،نااميدي از وضع موجود و اطمينان نداشتن به آينده  .2تمايل جدي به خروج از
كشور و تحصيل و زندگي در ديگر كشورها  .3تمايل به ساختارشكني و تقابل با چهارچوبهاي
رسمي و قانوني دانشگاه  .4وجود نداشتن تعلقخاطر و هويتسازماني نسبت به دانشگاه .5
مشاركت نكردن در فعاليتهاي فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي  .6نگاه متفاوت و گاهي منفي
نسبت به دين و مذهب  .6پرخاشگري ،آستانه صبر پايين و درگيري فيزيكي با ديگران  .7رشد
قابلتأمل دانشجوياني كه با اختالالت رواني وارد دانشگاه ميشوند .8 .پررنگ شدن فاصله و
شكاف نسلي اين قشر با نسلهاي گذشته و تمايل نداشتن براي برقرار كردن گفتگوي اجتماعي
با اعضاء هيئتعلمي و مديران دانشگاه  .9كمرنگ شدن ارتباط با خانواده و تبعيت از آنها
 .10گرايش به استعمال دخانيات و مواد مخدر  .11گرايش به استفاده از مشروبات الكلي .12
گرايش به برقراري ارتباطات غيرمتعارف جنسي با جنس مخالف  .13وابستگي به برخي فرقهها
و گروههاي منحرف از جمله حلقههاي عرفاني كاذب  .14رشد قابلتأمل موضوعاتي مانند
گرايش به جنس موافق و  .15 ...رشد قابلتأمل تقلبهاي علمي در سطوح مختلف (امتحانات،
پاياننامهها ،تأليف مقاالت و كتابها ،ترجمهها و .)...
ب) اعضاء هيئتعلمی
 .1مشاركت نداشتن در فعاليتهاي فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي  .2شناخت نداشتن از
روحيات و خلقيات نسل جديد و نبود گفتوگوهاي غير آموزشي با دانشجويان  .3نااميدي از
وضع موجود و اطمينان نداشتن به آينده و انتقال اين موضوعات به دانشجويان  .4مسئوليتپذير
نبودن در قبال كاهش ناهنجاريهاي دانشجويان  .5نداشتن تخصص الزم «معلمي» در
مواجهه با دانشجويان  .6رشد قابلتأمل تقلب علمي در سطوح مختلف (ترجمه ،تأليف ،مقاالت
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بينالمللي و  .7 )...استعمال دخانيات در معرض ديد دانشجويان  .8بينظمي در انجام وظايف
آموزشي و پژوهشي  .9رعايت نكردن چهارچوبهاي عرفي در ارتباط با دانشجويان جنس
مخالف  .10سوءاستفاده از دانشجويان براي كسب امتيازات علمي بيشتر.
ج ) کارکنان
 .1آشنايي نداشتن كامل به وظايف محوله  .2وجود نداشتن دانش و توان كافي براي انجام
وظايف محوله و بازده كاري كم  .3افسردگي ،نااميدي نسبت به وضعيت موجود و اطمينان
نداشتن به آينده  .4آستانهي پايين تحمل و پرخاشگري نسبت به مراجعان  .5حسادت و
نارضايتي پنهان نسبت به اعضاء هيئتعلمي و مديران  .6استعمال دخانيات در معرض ديد .7
سوءاستفاده از موقعيت اداري  .8تمايل نداشتن به مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي ،اجتماعي
و ورزشي.
راهكارهاي کاهش آسيبهاي اجتماعی و ناهنجاريهاي اخالقی
تجربه نشان داده است كه برخوردهاي قهري با اين ناهنجاريها نهتنها تأثير مثبتي در درازمدت
نخواهد داشت ،بلكه در مواردي موجب تشديد آنها نيز ميشود .هرچند اين موضوع نبايد از
نيروهاي انتظامات كه مجري قوانين مربوطه ميباشند سلب مسئوليت كند اما نكتهي مهم
اين است كه راهكار كاهش آسيبهاي اجتماعي «فرهنگي» و «جامعهشناختي» است.
مستندات موجود حاكي از آن است كه از ابتداي پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي تاكنون،
قوانين متعددي براي جلوگيري از ناهنجاريهاي موجود در دانشگاهها وضع و ابالغ شده است.
در زير به بخشي از موضوعاتي كه مانع تحقق اهداف قانونگذاران درزمينهي موردنظر بوده
است ،اشاره ميشود .1 .ناكافي بودن تسلط قانونگذاران از فضاي دانشگاه و بهويژه خصوصيات
روحي ،رواني و اجتماعي دانشجويان  .2افراط در قانونگذاري و انتظار ايجاد فضاي آرماني با
روشي سختگيرانه  .3استفاده نكردن از موازين اخالق حرفهاي در دانشگاه  .4بازنگري نكردن
قوانين در طول زمان  .5نداشتن راهبرد بهخصوص راهبرد ايجابي براي اقناع مخاطبان .6
وجود نداشتن وحدت رويه در دانشگاهها (بهعنوان مجري قانون)  .7وجود نداشتن ارادهي كافي
براي اجراي اين قوانين (هرچند كه با نقص همراه باشند)  .8بهره نبردن از ظرفيت اعضاء
هيئتعلمي براي اقناع دانشجويان به رعايت قوانين  .9توان كم ضابطين اين قوانين (نيروهاي
انتظامات و حراست) براي اجراي درست آنها به دليل نداشتن دانش و آموزشهاي الزم در
اين زمينه  .10توجه بيشازحد مديران دانشگاهي به موضوعات آموزشي ،پژوهشي ،بينالمللي
و  ...و غفلت از حوزهي فرهنگي و اجتماعي  .11تعدد مديريتي در رابطه با اين موضوع و شفاف
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نبودن وظايف هر بخش نسبت به آن  .12ضعف عميق واحدهاي فرهنگي دانشگاهي در
مواجهه با آسيبها و ناهنجاريها بنا به داليلي چون :ضعيف بودن جايگاه سازماني ،دريافت
نكردن بودجه الزم ،نبود كارشناسان مجرب ،انجام امور فرهنگي به شيوهي سنتي و بدون
خالقيت ،كمتوجهي به تجارب داخلي و خارجي ،شعارزدگي در اقدامات ،مهجور بودن نزد
مديران ارشد ،محافظهكاري و  .12 ...كمبود انجام پژوهشهاي علمي كاربردي از سوي
استادان اين حوزه و نيز به كار نگرفتن نتايج معدود پژوهشهاي انجامشده  .13توجه نكردن
قانونگذار به خصلتهاي قومي ،فرهنگي ،زباني و هويتي هر بخش از كشور و دانشگاههاي
مستقر در آن  .14حمايت نكردن فرهنگي و سياسي از دانشگاههايي كه به مقابله با اين
ناهنجاريها ميپردازند ،از سوي مديران ارشد كشور و آموزش عالي  .15وجود نداشتن
برنامههاي فرهنگي درازمدت در دانشگاهها و «حادثه محور» بودن مديريتهاي دانشگاهي در
مواجهه با آثار اين ناهنجاريها  .16كمتوجهي نهادهاي علمي به اهميت الگوسازي براي
دانشجويان  .17كمتوجهي به اهميت موضوع نشاط در دانشگاهها و نداشتن برنامهي عملي
براي شاد كردن و پر كردن اوقات فراغت دانشجويان ،اعضاء هيئتعلمي و كاركنان دانشگاهها
 .18وجود نداشتن يک سيستم منظم و از پيش طراحيشده براي شناخت افرادي كه زمينهي
تبديل به هنجارشكن را دارا هستند و نيز فقدان مكانيسم رصد و برقراري ارتباط با ايشان
بهمنظور از بين بردن عوامل تبديل فرد به هنجارشكن  .19مراقبت نكردن از نو دانشجويان و
جلوگيري از جذب آنها در گروههاي هنجارشكن.
براي كاهش آسيبهاي اجتماعي و ناهنجاريهاي اخالقي الزم است به موارد باال توجه شود
و در هر برنامهريزي اين نكات بهطور كامل مدنظر قرار گيرد .در صورت توجه به اين موارد
ميتوان اميد داشت كه بهتدريج آسيبهاي اجتماعي كاهشيافته و فضاي دانشگاهها به يک
فضاي بانشاط علمي تبديل شود كه در آن تمام عناصر دانشگاه شامل دانشجو ،عضو
هيئتعلمي ،كارمند و مدير در يک محيط مسئوالنه و اخالقي براي رشد و ارتقاي علمي و
فرهنگي دانشآموختگان و در نهايت جامعه تالش ميكنند .در اين صورت است كه در
شاخصهاي اخالقي رشد خواهيم داشت و دانشگاه به دانشگاه اخالقمدار نزديک ميشود.
براي تحقق اين مهم ،توجه به حوزهي فرهنگ بهعنوان يک بخش مهم و زيربنايي اهميت
زيادي دارد .دانشگاهي اخالقي است كه حقوق جامعه را بشناسد و آن را رعايت كند .دانشگاه
بايد بداند در قبال چه كساني و چه نهادهايي مسئوليت دارد و اين افراد و نهادها چه اولويتهايي
دارند (فرامرزقراملكي .)1388 ،با در نظر گرفتن موارد باال برخي اقدامات مهم براي كاهش
آسيبهاي اجتماعي و ناهنجاريهاي اخالقي عبارتاند از .1 :گسترش فعاليتهاي فرهنگي،
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هنري ،اجتماعي ،ديني و ورزشي در راستاي ارتقاء فرهنگي دانشجويان ،پر كردن اوقات فراغت
ايشان و ايجاد محيطي بانشاط و اميدبخش براي آنها  .2تقويت هويت دانشگاهي  .3جلب
مشاركت دانشجويان در تشكلهاي دانشجويي  .4انجام پژوهشهاي كاربردي در حوزهي
آسيبهاي اجتماعي با استفاده از ظرفيت پاياننامه و رسالههاي دانشجويي  .5فراهم آوردن
امكان گفتگوي دانشجويان رئيس دانشگاه و ساير مديران  .6افزايش توانمنديهاي مهارتي
عمومي و تخصصي دانشگاهيان  .7ارتقاي نقش اعضاي هيئتعلمي در امور فرهنگي و تربيتي
دانشجويان  .8فراهم كردن بستر ارتباط با خانوادهي دانشجويان با تشكيل انجمن خانواده و
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