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 چکیده 
فهم دانشگاه به مثابه فضای اجتماعی ، دف از این مطالعهه هدف:

در آن  هاو میان نسل هادرون نسل صورتروابط نسلی به است که

 یادگیری و –ریزی، یاددهی برنامه، مدیریت یابد ومیجریان 

را تحت تأثیر شدید خود قرار  تحقیق وخدمات تخصصی در آن

 دهد. می

است و  فی و روش تحلیلروش مطالعه فراتحلیل کی: روش

کار رفته است. تحلیل محتوای کیفی با استفاده از چک لیست به

 در سال هادانشجویان دانشگاه ومیقلمرو تحقیق اعضای هیأت عل

 است.  59-59

 صورت سیستماتیک وپنج نسل ایرانی به مشخصات ها:یافته

 . نسل اول:1پنج نسل دنیای معاصر توصیف شده است.  متناظر با

.نسل دوم: نسل 2نسل مشروطه؛  نسل کهنه سربازان / در ایران:

/ نسل X. نسل سوم: نسل 3بومر/ نسل ناسیونالیسم ایرانی؛ 

؛ مینسل انقالب اسالهزاره / یا  y. نسل چهارم: نسل 9نوسازی ؛ 

فاصله نسلی میان نسل پسا انقالب. یا نت/  Zنسل پنجم: نسل  .9

ای ی کارشناسی و دکتری حرفههاهدر دور دانشجو عمدتاً استاد و

 تمرکز زدایی، بورکراسی زدایی و شود.میعلوم پزشکی مشاهده 

که  آوردمیتوسعه فضاهای اقتضایی دانشگاه را فراهم  امکان

  ای خود تنظیم هستند و نه سلسله مراتبی.شبکه

 

 و نسلیمناسبات درون، فرهنگ دانشگاهی، فضاها: کلید واژه

 یادگیری فرایند یاددهی و، له نسلیفاص، نسلیمیان

 

Abstract  
 

Purpose: in it the intergenerational / 

intragenerational relations and affect the 

management, planning, teaching- learning 

research and specialized services in the university. 

The research method is qualitative meta-analysis.  

Method: Qualitative content analysis is applied 

by using the checklists. The area of study is the 

faculty members and students of universities in 

59-59.  

Findings: Characteristics of the five generations 

are systematically described , Corresponding to 

five generations in the contemporary world: 1. 

The first generation: generation of veterans/ in 

Iran: constitutional generation; 2. Baby boomers/ 

Iranian nationalism generation; 3. X generation / 

modernization generation; 9.Y generation 

(millennium generation )/ Islamic revolution 

generation; and 9. Z or Net generation/ Post 

Revolution generation. The generation gap 

between students and faculty is mainly can be 

seen mainly in undergraduate courses and 

professional doctorate in medical sciences. 

Debureaucratization and decentralization provide 

a possible conditions for developing contingency 

spaces at the University, Which are self-regulation 

network rather than hierarchical. 

 

Keywords: Space, Academic culture, 

Intergenerational and intragenerational relations, 

Teaching –learning process 
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 و بیان مسأله مقدمه

گری کنیم. بلکه فضامندیم. به میانجیمیگفته شود ما در فضا زندگی  ز آن است کهمسأله بیش ا 

فرهنگ  جزو خصائص هستی و احساس و ادراک ماست. شاکلۀ آگاهی و 1اندیشیم. فضامندیمیفضا 

گیرد. فضای دانشگاه امری ادراکی است، امری ارتباطی، میدر فضا شکل  واسطۀ فضا وهما ب

عی است. شناختی است و هنجاری است و عاطفی است. برآمده از نحوۀ زیست و تکنولوژیک و اجتما

گذار و خدمت گیرندگان سیاست مدیر و دانشگاه و تجربیات دانشجو و خاطرات و مناسبات و اعمال و

او  روید و مجدداًمی هاخود از تجربه فضا،. نفعان درونی و بیرونی دانشگاه استریزان و ذیو برنامه

 ی خویش معنا بدهیم.هاآورد که ما به تجربهمیکان را فراهم این ام

شناس فرانسوی بسط داد و ( جامعه1551-1591)2نری لوفورهاسنّت توضیح امور از طریق فضا را    

. حداقل سه الیه از فضا از هم قابل تمایزند: دربارۀ فضامندی حیات اجتماعی آرای خود را عرضه کرد

های که از طریق گفتمان: رسد. فضای دومیی معمولی ما به هم هاحس و هافضای یک: که از تماس

ریزان شهری، فضا و اماکن وارتباطات، معنایی فنی و برای برنامه شود، مثالًمی مختلف، بازنمایی

ها، فضاهایی های حزبی و تریبونها و دیوارها و مکانخیابان سیّون، شهر وتخصصی دارد. برای سیا

تابع قواعدی است. برای دانشگاهیان،  ورقابت بر سر قدرت است و برای ارادۀ معطوف به قدرت

طور است که در بیمارستان، نمادهای ا فضای هنجاری خاصی هست. همینهپردیس و آکادمی

زنند. میبرداری ممنوع کشند. در فرودگاه، تابلوی عکسمیها نرده انکنند. در پادگمیسکوت نصب 

ترتیب فضاهای بازاری کنند و... بدینمیبازار گرم  نوازند ومیآرایند، موسیقی میدر پاساژها ویترین 

آید و با توسل میوجود قضایی به ای، فضاهای دفتر و دیوانی، فضاهای انضباطی، آموزشی وو رسانه

مقررات شهری شکل  تنظیمات و فضاهای مداخالت و شود ومیانداز برما سایه هاسام ایدئولوژیبه اق

ی زیستۀ ماست و از هاتجربه اما فضای سه: بیشتر غیررسمی، بسیط و مشحون از گیرد.می

 ، معانی،ها، انگیزشهافضای ایماژها و احساس گیرد ومیاعمال زندگی روزمرۀ ما نشأت  و هاپرکتیس

 منبسط و سیال است، خاصیتی اثیری دارد و در جریان ی پنهان ماست.هاوآگاهی هاتخیالت، تداعی

 .(Lefebvre,1551) و روان است

گیریم. تجربۀ آکادمیک چندین ساله میاز این نقطه عزیمت نظری برای بیان مسألۀ خود بهره     

زندگی دانشجویی و چه در سطح چه در سطح  ی ماهانویسنده حاکی از آن است که در دانشگاه

انداز سایه میبر فضاهای غیررس میساختارهای رس، جمله امر تدریساز میزندگی کاری هیأت عل

ما  میی رسهاسیستم. (Habermas,1591کار بگیریم )برماسی بهها اند. اگر بخواهیم تعبیرشده

                                                           
1. spatiality 

2. Lefebvre, H 
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بندی سه تاییِ لوفور ه آن تقسیمچه بزیست جهان دارند و چنان 1تمایل زیادی به مستعمره کردن

شود. این را میسبب تضعیف فضای سه  میبا غلظتی رس توان چنین گفت که فضای دومی بازگردیم

کنیم و ناشی از نظام متمرکز آموزش عالی میدانشگاه مشاهده  میاداره رس به نحو پدیداری در طرز

انتخاب مدیران دانشگاهی از رئیس تا بقیه و  و نوع میو ادبیات رس میو یا مقررات و نوع روابط رس

نه ، انضباطی بندی شده وطبقه میی رسهای مدیریتی و سبک رهبری در دانشگاه است. فضاهاشیوه

گذارند این فضای مینه  بکنند و پایدار و مؤثر میایجاد نظ مد اِعمال مدیریت وآطور کارتوانند بهمی

زیستۀ خود دانشگاهیان است؛ زندگی روزمره  تجربۀ از اعمال وسه، فضای بسیطی که بیشتر برآمده 

روارد هست ها روارد،ها ورزی سرشار بکند. اگرعلم آموزی وتدریس مؤثر و علم تحصیل و آنها را برای

 تحت نفوذ این فضای سۀ آکادمیک و آکسفورد است بیشتر؛ از این امتداد فضایی و، وآکسفورد

خود »این فضای سه مملوّ از  وساختارهای رسمی. هاررات وآیین نامهاجتماعی خودشان است تا مق

های ای اجتماعی دارد. در فعالیتتنوعات است. بیشتر خصیصه گونی وگونه و خالقیت و« ابرازی

پذیرد. فضایی برآمده از میخودجوش داوطلبانه و ارتباطاتِ کدبندی نشدۀ دانشجو واستاد شکل 

گفتگویی و تعاملی است و به بیان موالنا؛  میروییده از روابط غیررس، شاعمال وابتکارات درون جو

 .....«. هاتا سینه هارود از سینهمی»

کم ، هاتحقیق در دانشگاه رسد خیلی از افت تحصیلی، مخدوش شدن کیفیت آموزش ومیبه نظر     

گرایی صوریِ مقالهکم رنگ شدن زندگی دانشجویی، ، گرایی دانشجومدرک، شدن اثربخشی تدریس

و خالی از  هاو فاقد نفوذ شدن کالس هاسرخوردگی تمایلی به اقامت در پردیس،، بیمیهیأت عل

اقسام  و انتحال را و جعل و میاثر شدن تحقیقات را و سرقت علبی پیام شدن مقاالت و

ر زندگی شدن فضای سه دشدن یا مخدوشناشی از تضعیف، دانشگاهی و میی علهاکژکارکردی

خوب اجتماعی دانشگاه  سرمایه نسبتاً دانشگاهی امروزی ماست که متأسفانه تصویر مثبت دانشگاه و

این مسألۀ اصلی در نوشته حاضر است ولی به  برد.میکند اگر نگوییم از بین می میدر ایران را زخ

یم. چون بخشی از نگرمیی دانشجویی و دانشگاهی هاای بلکه از منظر نسلصورت فلّهآن نه به

فرهنگ امروزی ما در دانشگاه ایرانی ناشی از لطمه دیدن تعامالت در فضاهای  مشکالت فضا و

عرضی میان نسلی است. منظور از عرضی،  هم در مناسبات طولی و و اجتماعی؛ هم در حیات نسلی

ی مختلف هانسلاست و مراد از طولی رابطه بین  میی هیأت علهای دانشجویی با نسلهارابطۀ نسل

 با هم است.  میهیأت عل

 

 پژوهش شناسیروش

                                                           
1. colonisation 
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منابع  ابزار تحلیل محتوای کیفی متون و، جویی این مسأله از روش فراتحلیل مطالعات قبلیبرای پی 

. ترکیب 1: از است اصلی مطالعه عبارت یهاپرسش شود.میی محقق استفاده هاو یادداشت

چگونه در ، دانشجویی و میی هیأت علها. نسل2چگونه است؟  دانشجویان و میبندی هیأت علنسل

 . آثار تحوالت نسلی در دانشگاه ایرانی چیست؟3 اند؟ی دانشگاهی ایران قرار گرفتههاو نسل هامدل

شود و هدف آن جمع اشتات به میمحسوب  2مرور منظم  بزرگ نسبتاً از خانواده 1فراتحلیل    

و  قبلی در یک موضوع پراکندۀ ی مختلف وهاپارچه به یافتهیک ومعنابخشی مجدد  و روشی منظم

در  (. Littell , Corcoran and Pillai, 2999) آنها به یک بیان تلفیق یافته است برگرداندن ترجمه و

 پاترسون و. (Stern & Harris, 1599) روش تحلیل کیفی در مطالعات زنان به میان آمد 99دهه 

گرایی تفسیری ساخت ی اجتماعی در سرمشق برهایافته برای تلفیق العه رااصطالح فرامط همکاران

ی خود محقق یا محققان قبلی هاکنار هم قرار دادن و با هم دیدن یافته که دو عنصر آن کار بردندبه

را کنار هم  هایافته»(. یک تعریف ساده از فراتحلیل کیفی چنین است: Paterson, 2991است )

و ترکیب  ی اصلی هر یک از مطالعاتهااکتشاف ویژگی، بندی و بررسی کردندسته، نهادن

مک  (. ,1551Schreiber,et .al) 3« ی یافته شده در مطالعات مختلف در یک کلیت متفاوتهاپدیده

به »ند: اتفسیر مجدد آورده تعریف مختصرتری از فراتحلیل کیفی با رویکرد همکاران نیز کرومیک و

 9«ایج مطالعات متعدد برای خلق تفسیرهایی در سطح باالتری از انتزاعهم آمیختن نت

(2993McCormick, Rodney and Varcoe, گاهی از اصطالح فراتلخیص کیفی .)استفاده شده  9

 6که در صدد تحول باشد رویکرد گردآورندهاین جایاست که در این صورت معلوم است محقق به

طبیعی است که در فراتحلیل کیفی یا فراترکیب، . (Sandelowski and Barroso, 2991) دارد

تر دربارۀ بخشخواهیم توضیحی رضایتمیدر صدد تبیین علّی نیستیم بلکه  میبرخالف رویکرد ک

کند، میرا کنار هم بررسی  هاکه داده میموضوعی پیدا کنیم. همچنین برعکس فراتحلیل ک

 دهد.میو نتایج انجام  هایافته فراتحلیل کیفی این عمل را با

ی هیأت های دانشجویی با نسلهارابطۀ نسلی نسلی، هاتمایز: از اندی مقایسه عبارتهامالک    

با هم. فرهنگ دانشگاهی از طریق تعامالت آن  میی مختلف هیأت علهاو رابطه بین نسل میعل

کند. میعمل شود و میگیرد و متحول میتحصیل شکل  ی تدریس وهاازجمله همکنشی

                                                           
1. meta – analysis 

2. systematic review 

3. bringing together and breaking down of findings, examining them, discovering the essential 

features, and in some way, combining phenomena into a transformed whole 
9. combining the results of several studies to create interpretations at a higher level of abstraction 

9. qualitative metasummary 

6. aggregative 
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با بقیه  هاطور که اینچه در استادان و چه میان این دو )همان چه در دانشجویان و هابرهمکنشی

 یابدمینفعان درونی وبیرونی( در پیرنگی نسلی جریان کارکنان و ذی ها مثل مدیران وطرف

ای از گانهجپن بندیصورت گرفته است. یکی از آنها صورت های مختلفی از نسلهابندیتقسیم

جهان  با نظر به دیگر جوامع سپس و  ست که در ابتدا بیشتر با کانون توجه به جامعه آمریکاهانسل

. نسل X» ،9». نسل 3. نسل بومر )دوره انفجار جمعیتی( 2. . نسل خاموش1تدارک دیده شده است: 

«Y » نسل 9و .«Z ( .»Frey,2991 & 2919 ; Tulgan,2916 Huntley,2996; Chester,2992; ; 

Jovic et al., 2996در مطالعه حاضر ضمن توجه به این متون و منابع کانون توجه من متمرکز بر .) 

 ی جهانیهانسل پنج نسل متناظر با تحوالت و. رویدادهای مهم تاریخ معاصر کشور خودمان است

 کنم. میبرای جامعه ایران توصیف 

است. اجتماعی  طبقات زمانی اجتماعی اعم از قشرها وبه معنای گروه بندی « نسل»جا در این  

ها را از هم نسل چهقابل تمایز نیست. زیرا آن میبیولوژیکی، سنّی و تقوی هاینسل منحصرا با مالک

بلکه تغییرات  ،1سن و زیستن در یک دورۀ خاص ده ساله بیست ساله نیست کند، فقطمیتفکیک 

شود. میبندی نسلی لحاظ در صورت ی مشترک نیزهاتجربه ات وو خاطر و رویدادها اجتماعی، وقایع

ی هانسل بیش از اینکه یک امر عینی باشد، سوبجکتیو و برساخته اجتماعی نیز هست. تغییر رژیم

 فرهنگی و اقتصادی و ها، تحوالت دورانی اجتماعی وجنگ، های قدرت، انقالبهانظام سیاسی و

 وزبان و فضای اجتمای، شاکله ذهنی، دهد و برای هر نسلمیکل ی مختلف را شهانسل، تکنولوژیک

آورد. پس الزم است نسل را نه تنها با میوبیش رایجی فراهم واعد کمگرامر و سبک زندگی و ق

  و ی مهمهاای متمایز و دگرگونیی دورههاشناختی بلکه با رویدادها و تجربهمتغیرهای جمعیت

ی از جایگاه مشترک ،نسل در مفهوم اجتماعی آن 2مانهایم به تعبیر تعریف کنیم. وقایع قابل توجه

، و فضاهای اجتماعی ی غالب متفاوتهاکند و در هرنسلی نگرشمیت بازنمایی تاریخ تحوال منظر

غالب متمایز وسبکهای زندگی تا حد زیاد میپارادای ایدئولوژیک، هویتی، گفتمانی و آرمانی،، ارزشی

 ( ,Brooks 2996؛   35-99: 3،1559شفرز) متفاوتی رواج دارد

گیرد. میدر فضا صورت  نسلی نه در خأل بلکهنسلی و درونفرهنگ و مناسبات میان تعامالت و    

 )متولد رویهادیوید با نگاهی انسان شناختی از آن سخن گفت. لوفور فضا را پدیدارشناسی کرد و

ی انتقادی فضا را بسط هاهر نیویورک، بررسیجغرافیا در دانشگاه ش استاد مردم شناسی و (1539

، دو. فضاهای 9یک. فضاهای سیطره: داد. در مطالعات فضا دو سویه از فضا از هم متمایز شده است

                                                           
 کند. یک نسل محسوب می هر ده سال را حدوداً "Christopher Balr "کریستوفر بالر.  1

2. Mannheim 

3. Bernhard  Schäfers 

9. dominated space 
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در  سویۀ نخست فضا (.Harvey,2991/  1551, Lefebvre ;2999 ,2999 ,2999. )1اقتضایی

دوم، سرشتی ضمنی در متن زندگی  ۀآن است اما سوی میو ساختاری و رس میوجه سیست واقع،

جریان پیدا  ارتباطات آنها از طریق اعمال و ی دانشگاهیانهاپویایی نیازها و و ضیاتتحسب مق. دارد

  کند.می

 ی پژوهشهایافته

 یک. سنخ شناسی پنج نسل 

 :2ی جهانی توصیف شده استهاپنج نسل ایرانی مقارن با نسل مشخصات (1)در جدول 

 نسل مشروطه نسل کهنه سربازان / در ایران:. نسل اول: 1

اینها در . است 1599-1529نسل خاموش یا کهنه سربازان متولد ، ترین نسل جهانسال با سن و

 دهند،می مراتب اهمیت سلسله و به نظم دوران بحران اقتصادی آمریکا به عرصه آمدند. معموالً

 خانواده، گرا هستند،نتیجه مهم است. غالباًارزشی برای شان  نظام جویی وصرفه پذیری،مسؤولیت

بین تغییر چندان خوش به نسبت در مرکز توجه آنهاست و ثبات وفاداری و شناسی،وقت و نظم

 1329که نسل پس از مشروطه است متولدین پیش از  را نیستند. مقارن با اینها نسل اول ایران

 اند وجنگ جهانی اول را تجربه کرده ناامنی و. انددهد. در دروه پهلوی اول به عرصه آمدهمیتشکیل 

اهمیت امنیت )هرچند با اقتدار دولت( معطوف شده است. تلخی کمبودها را با  نظرشان نوعا به

اند وروی هم شگفت انگیزی جنبش نوسازی )مطبوعات و مدارس عالی و دانشگاه و...( با هم چشیده

 دهند. میحفظ مراتب اهمیت  رفته به نظم و

 ( / در ایران: نسل ناسیونالیسم ایرانیBaby boomersنسل دوم: نسل بومر ) .2

هستند و در  1596-1569عنوان نسل دوم به نسل زاد و ولد مشهورند. متولدیندر جهان، اینها به

اند. به باروری وانفجار جمعیتی باال به عرصه آمده خورفاه با نر از جنگ جهانی دوم، دوره رونق بعد

آنها مثبت است،  انگارۀدارند، خود هاجو هستند، نگرشی مثبت به حیطه امکانزیاد مخاطرهاحتمال 

گرایی، ارزش به اشتراک ظن به دولت، رقابتدهند، میل به برابری، سوءمیبه جزئیات اهمیت 

ایرانی، متولدین  گذاشتن خود و تعهد به سازمان در آنها بیشتر دیده شده است. مقارن آنها نسل دوم

ی پس از شهریور هااند. در کودکی، آزادیبه عرصه آمده در دوره ناسیونالیسم ایرانی 1399-1329

ی ایدئولوژیک برای آنها اهمیت یافته است و نهضت هاهویت و هااند. رقابترا چشیده یا شنیده 29

ستا چندان به دوگانۀ شهر ورو اند. در این دورهدیده مرداد را 29آموز ملی را و سپس کودتای عبرت

مثبت است. اندکی  «انگارۀ-خود»گرایی با نوعی رقابت هم نخورده است. کانون توجه نسل، غالباً

)که هنوز گروهی قابل توجه برای خود هستند(  ما میدیرتر توضیح خواهم داد که دانشگاهیان قدی

                                                           
1. appropriated spaces 

 (1391)فراستخواه،  :توانید بنگرید بهجمله مییخی این تحوالت، از. برای زمینه کاوی تار2
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در  چه هست عمدتاًآن اند واز اینان هستند ولی دانشجویان بسیار اندکی از این نسل باقی مانده

 ی ارشد و دکتری تخصصی است. هادوره

 رشد نابرابر  نسل دوره نوسازی و: / در ایران X. نسل سوم: نسل 3

تحوالت جهانی فراگیر هستند. دوره ادامه رونق و رفاه و  1569-1599نسل سوم جهانی متولدین 

 وی، فروریختن دیوار برلین و، فروپاشی شور1515و انقالب ایران / 1519مثل انقالب پرتغال /

 خواهی، اتوپیا وبود که میل به تغییر، تحرک، آرمان ی متعدد بعد از جنگ سردهابندیقطب

موجود در آن  میروابط رس ایدئولوژی، هوش هیجانی، روابط غیررسمی، خروج راحت از سازمان و

صالحات ارضی، مهاجرت اند. ا 1391-1395بیشتر مشهود شده است. در ایران نسل سوم متولدین 

 ناموزون را دیده اند. رشد و از روستاها به شهرها، حاشیه نشینی را پابه پای رشد اقتصادنفتی نابرابر و

ی عرفی جدید، درآمدهای نفتی دولت شده است و در همان حال نیز هاشان قرین آموزشبلوغ

ساواک  بگان، سرکوب وی سیاسی نخهادرگیر خودکامگی، فساد، دیگری شدن دولت، نارضایتی

و  ی چپ و دینی و روشنفکری گشته است و آخرهاشان معطوف به ایدئولوژیدل بودند و ذهن و

انقالب فرهنگی انجامیده است.  و میبه انقالب اسال نهایتاً عاقبت کار نیز به رشد اسالم سیاسی و

 میم دید که غالب هیأت علبه تغییر و آرمان معطوف شده است. خواهی این نسل غالباً کانون توجه

اند. ولی فقط قلیلی درس خوانده رشد کرده و ی ما در این نسل به دنیا آمده وهاموجود در دانشگاه

 شوند. میتر هم از این نسل اند و مرتب، کم، از دانشجویان

 مینسل انقالب اسال( / در ایران:  millenniumهزاره )یا  y . نسل چهارم: نسل9

ی پی سی، هاظهور کامپیوترهستند. دوره  1591-2999ار در جهان، متولدین حدود این نسل چه

های ماهواره ای، دهکده جهانی، و سپس فناوری اطالعات وارتباطات، وبگردی در اینترنت، تلویزیون

دست همگان افتاده است، به هاالمعارفست. دائرههاویکی و هاوبالگ، رونق وب یک، لینکدن

 مادرها از آنها فن وو اند. پدر نویسند. کودکان ونوجوانان اهمیت یافتهمیخود نیز بر آن  خوانند ومی

اجتماع این  وبیش مشهود در این فرهنگ وگیرند. از مشخصات کممیی کامپیوتری یاد هامهارت

ی هالحظۀ حال، اوقات فراغت، گروه حوصلگی، اهمیت سبک زندگی، سرگرمی، فان ودوره؛ کم

تعارفی است. مقارن آن در بی تکلفی وگرایی، بینیازهای فرامادی، مهارت تجربه شخصی، دوستی،

اند. اینها از آغاز دوره رشد خویش طعم میانقالب اسال ونسل دوره 1369-1315متولدین  ایران،

بر هم خوردن اوضاع و  پیروزی انقالبی را به همراه تلخی اختالفات سیاسی بر سر جایگزینی قدرت و

ورق  اند،یش دیوار به دیوار دیدههاو هزینه هاجنگ را باز هم با حماسه اند وخشونت را با هم چشیده

گرایی را با هم دوره عمل کوپنی واقتصاد پسا و بسبه آتش دفاع مقدس اقتصاد کوپنی و برگشتن از

ت فراغت، رونق جدید مدنی و آخراالمر نیز با اینترنت و ارتباطات، اوقا اند وباال پایین شده اند وکرده

 و نسل ،هارؤیا شدن گم و هانسل رؤیا سرخوردگی، و سرشاری اند. نسلاصالحات دولتی قرین شده
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 سبک زندگی و، تجربه فراغت و به حاالاما عمده کانون توجه این نسل . هستند هاپایان و هاآغاز

اندکی از  کنیم کهمیامه مالحظه رسانه معطوف شده است. در اد ارتباطات و فناوری اطالعات و

به این نسل  بیشتر، که جِرم اصلی جمعیتی دانشجویاناند درحالیدانشگاهیان جوان ما از این نسل

این نسل در دانشجویان تا مدتی غلبه خواهد  ،هابا تنوعات نسلی ورودی خصوصاً تعلق دارند و هنوز

 داشت. 

 ل پسا انقالبنس یا نت / در ایران: Zنسل پنجم: نسل  .9

اند. ترند. در حال ساخته شدناند که ناشناختهجوان جهان و نوجوان نسل کودک و اینان جدیدترین

اند پا به دنیایی گذاشته نسخه جدید تر نسل وای هستند.. اندویکمتولدین قرن بیست در دنیا عمدتاً

مسائل ، یی از نوع داعش استاهکه دست به گریبان ابعاد جهانی خشونت و یازده سپتامبر تا پدیده

ی چند های همراه، ام پی تری پلیر، بازیهافناوری، و سه وب دو، محیط زیست وتوسعه پایدار است

ی هاشبکه ، فیس بوک، توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام وهاموبالگ میکرو بالگ و ای،بعدی رایانه

 به بعداند، من نسل 1399از متولدین  ه غالباًقرین نسلیِ آن در ایران را ک اجتماعی مجازی است.

به  هاکامل در حال وقوع هست. در این نسل انواع پدیده مینامم. یک گردش پارادایمی« پساانقالب»

رسند. پوپولیسم و توده گرایی در برابر میدرپی از راه خورد و البته امور نوپدیدی که پیمیچشم 

، تورم، بورس مسکن، صف ها، تحریمهااد نئوکالسیک، یارانهگرایی، چپ نو در مقابل اقتصنخبه

هوا وگیاه، رشد سریع  و گردها و اهمیت یافتن آب و خاکی جدید در میدان نیروها، ریزهاآرایی

مدرن و  سنت،»، «جهانی –میبو»یی همساز شده از های اجتماعی، ناسازههافضاهای مجازی وشبکه

دولت اعتدال و  نهایتاً )بگذار زندگی کنم( و سیاست زندگیجنبش سبک زندگی و ، «پست مدرن

ی اجتماعی مجازی هااطمینان در شبکهغوشی با عدمآبیشتر هم گرایی. کانون توجه نسل،پساتحریم

ی هااند. کمتر پایبند انواع گروهقاعدهبه وصفی بس بی، ی دیجیتالی که نسلی پلورالهااست. بچه

و  هازمینکنند و خود در زیرمیعبور میی رسهادر هنر نیز از ستاره حتی جدیداند. مرجع قدیم و

یا حتی دانشجو باشند. معدودی به  میاند که هیأت علتر از اینکنند. جوانمیستاره ایجاد  هاخیابان

و اطراف ما را محاصره  هاوپرورش وخانهآموزش اند ولی بیشتر،دانشگاه نیز برای تحصیل پاگذاشته

ی مجهز پیش پا افتاده برای خودشان و ناشناخته هاو اسباب بازی هاهدفون و هاند با گوشیاکرده

باشد  میی قدیهامدرسه و دانشگاه برای آنها چه بسا چیزی شبیه موزه میی رسهابرای ما. آموزش

 (. 1آور )جدول که شاید به دیدنش بیارزد، هر چند گاهی مالل
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 ان و در ایران(: پنج نسل در جه1جدول )

 های دوره نسلیبرخی خصیصه نسل ایرانی
مقارن نسلی در 

 آمریکا
 های دوره نسلیبرخی خصیصه

1 

 نسل مشروطه

1329- 

 دوره پهلوی اول

ناامنی، جنگ جهانی اول، اهمیت امنیت هرچند با اقتدار دولت، کمبودها، 

 جنبش نوسازی )مطبوعات و مدارس عالی و دانشگاه و...(

 ه نسل: نظم، حفظ مراتبکانون توج

 نسل خاموش

(silent) 

1599-1529 

 نسل کهنه سربازان، بحران اقتصادی امریکا

پذیری، صرفه اهمیت نظم و سلسله مراتب، مسؤولیت

 گرایی، خانواده، نظم وجویی، نظام ارزشی، نتیجه

 شناسی، وفاداری، ثبات و بدینی نسبت به تغییروقت

2 

نسل 

ناسیونالیسم 

 ایرانی

1399-1329 

 

های ایدئولوژیک، هویت ها و، رقابت29های پس از شهریور آزادی

 روستا ناسیونالیسم، دوگانۀ شهر و

 ای مثبتکانون توجه نسل: رقابت با خود انگاره

 نسل بومر

(Baby boomers) 

1569-1596 

 پس از جنگ جهانی دوم، رونق ورفاه، نرح باروری و

 انفجار جمعیتی

ها، نگرش مثبت به حیطه امکانجویی، ارزش مخاطره

ئیات، میل به برابری، خود انگارۀ مثبت، اهمیت جز

گرایی، ارزش به اشتراک ظن به دولت، رقابتسوء

 گذاشتن خود، تعهد به سازمان

3 

نسل دوره 

رشد  نوسازی و

 نابرابر

1395-1391 

 

نشینی، رشد اصالحات ارضی، مهاجرت از روستاها به شهرها، حاشیه

ناموزون، درآمدهای نفتی دولت، خودکامگی، فساد،  تی نابرابر ونف اقتصاد

های سیاسی نخبگان، سرکوب وساواک، دولت، نارضایتی« دیگری شدنِ»

های چپ و دینی، روشنفکری، اسالم سیاسی و انقالب رشد ایدئولوژی

 اسالمی

 کانون توجه نسل: تغییر و آرمان

 Xنسل 

1599-1569 

و  1519نقالب پرتغال /تحوالت جهانی فراگیر مثل ا

، فروپاشی، شوروی، دیوار برلین 1515انقالب ایران /

 و....

ایدئولوژی،  خواهی، اتوپیا ومیل به تغییر، تحرک، آرمان

هوش هیجانی، روابط غیررسمی، خروج راحت از 

 سازمان

9 
نسل انقالب 

 اسالمی

کوپنی، آتش اختالفات بر سر جایگزینی قدرت، جنگ تحمیلی، اقتصاد 

کوپنی، اهمیت اینترنت و ارتباطات، اوقات فراغت، رونق واقتصاد پسابس 

هزاره یا  yنسل 

(millennium) 

های های پی سی، اینترنت، تلویزیونظهور کامپیوتر

 فناوری اطالعات و ای، دهکده جهانی، و سپس:اهوارهم
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1315-1369 

 

 جدید مدنی، اصالحات دولتی

 فناوری اطالعات و کانون توجه نسل: فراغت و تجربه، سبک زندگی و

 ارتباطات

ها، ارتباطات، وب یک و وبگردی، لینکدن، وبالگ 2999-1591

 هاویکی

حوصلگی، اهمیت نوجوانان، کم اهمیت یافتن کودکان و

لحظه حال، اوقات  سبک زندگی، سرگرمی، فان و

های دوستی، تجربه شخصی، نیازهای فراغت، گروه

 تعارفیبی تکلفی وگرایی، بیفرامادی، مهارت

9 

 نسل پسا انقالب

-1399 

 

گرایی، چپ نو در مقابل اقتصاد گرایی در برابر نخبهپوپولیسم و توده

های جدید در آراییها، تحریم، تورم، بورس مسکن، صفنئوکالسیک، یارانه

گیاه، رشد  وهوا ومیدان نیروها، ریزگردها و اهمیت یافتن آب و خاک

هایی همساز شده از های اجتماعی، ناسازهشبکه و سریع فضاهای مجازی

جنبش سبک زندگی و ، «سنت، مدرن و پست مدرن»، «جهانی –بومی»

دولت اعتدال و  نهایتاً بگذار زندگی کنم( وسیاست زندگی )

 گراییپساتحریم

 های اجتماعی مجازیکانون توجه نسل: هماغوشی با نااطمینانی در شبکه

 یا نت Zنسل 

-2991 

هایی بعاد جهانی خشونت، یازده سپتامبر، ظهور پدیدها

وب دو توسعه پایدار،  محیط زیست ومانند داعش، 

های چند های همراه، ام پی تری پلیر،بازیوسه، فناوری

ها، فیس بوک، موبالگ ای، میکروبالگ وبعدی رایانه

های شبکه توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و

 اجتماعی مجازی

)( 
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  دانشجو و استاد: شناسی نسلی دانشگاهدو. ریخت

فضای دانشگاه تأمل کنیم. هر نسل در سه  تأویل اجتماعی نسل بندی فوق در فرهنگ و اکنون در باب

. دوره 2، رشد کودکی و نوجوانی . دوره نسلی و1: شده استدورۀ عمر از چرخه حیات انسانی منظور 

 و میی هیأت علهاورفت نسلکوشم تا آمدمی. از این طریق . دوران زندگی هیأت علمی3، دانشجویی

ی دانشگاهی ایران متناظر با تحوالت هادانشجویی این سرزمین در بحبوحۀ سیر تطور و تحول مدل

 (1)نمودار  دانشگاهی جهان را بازنمایی بکنم

 پاریس« دانشگاه نسل یکِ». نسل مشروطه و 1

نظم را و دوره اول حیات که دوره رشد ذهنی و شخصیتی است  طور که پیشتر دیدیم درنسل اول همان

دلیل ماهیت ی نوسازی بود که بههااوایل جذابیتاش مزه کرده است. دوره دانشجوییحفظ مراتب را مزه

غازین آتجربه ، اندفرانسوی دانشگاه تازه شکل گرفته زد، الگوهای اروپایی ومیاش گاهی به ذوق دولتی

اه است، دیسیپلین گرایی، دانشگاه مدرسه وار، کمبود امکانات و بر اثر آن اعتصابات از تحصیل در دانشگ

در دسترس  هست. دانشگاه غالباً میگیرد ولی حتی پشت اعتصاب این نسل نیز نظمیشکل  1319

ی هاکنند تجربهمیپسران طبقات باالست. آنهایی از اینان که در دورۀ سوم عمر شغل دانشگاهی پیدا 

کنند، هنجارهای مرتونی، سنت اقامت در میرا تجربه  میغازین تحصیل در خارج و کسوت هیأت علآ

گرا، دانشگاه نسل یک پاریس نوین دانشگاهی، شیوه تدریس نخبه ی دیسیپلینی آموزشهاپردیس، سنت

ین نسل کنم امیالف(. برای این است که گاهی احساس  1353)فراستخواه، شودمیدر این نسل مشاهده 

 نیز نامید. هرچند هر نسلی یک آغاز است. « نسل آغاز» توانمیرا 

 کلمبیا و برکلی واستنفورد« دانشگاه نسل یکِ»و  . نسل ناسیوانالیسم ایرانی6

مثبت خوگرفت. دوره دانشجویی او با  انگارۀ-خود گرایی ورقابتنسل دوم نیز در دوره رشد خویش با 

)صنفی و سیاسی( و مرکزیت طبقه متوسط قرین شد. حیات  ییجنبش چپ و ملی، جنبش دانشجو

ی استقالل آکادمیک بود. همزمان شاهد رشد هااین نسل نیز ماه عسل نخستین تجربهمیهیأت عل

دانشگاه  به یادگار مانده از نسل قبل هستیم. میهنجارهای رقیب سیاسی در کنار هنجارهای غالب عل

ال شیفت از الگوی پاریسی به الگوی کلمبیا و برکلی واستنفورد است همچنان دانشگاه نسل یک اما در ح

ی جدید، هاوارهی کالسیک تدریس ونسل جدید دانشجویی با عادتهاو شکاف استادان قدیم با شیوه

  )همان مأخذ(. کنندمیآهسته آهسته سر باز 

 
 



12   ه و فضایتحوالت نوپدید در فرهنگ دانشگا... 

 

 

پایان دورۀ گذار مدل ) زشیناموزون؛ کمالِ نسل اول دانشگاه آمو نابرابر و رشد نوسازی و . نسل3

 فرانسوی به انگلو ساکسونی(

پدید آورد. وقتی دانشجو شد  تغییر و آرمانمراحل رشد کودکی و نوجوانی نسل سوم از او نسلی برای 

یافت. مینظام آموزشی از الگوی فرانسوی به الگوی انگلوساکسونی واحدی و دروس اختیاری تحول 

ی چریکی در برابر هاجنبش دانشجویی در حال گسترش و سازمان آموزش عالی در حال رایگان شدن،

افزایش  فعالیت صنفی، رشد طبقه متوسط دانشجویی، محل توجه بود. رونق به نام دولت،« دیگری»یک 

آموزی از علم ورزی وی محاسب مین فریم، همسایگی سیاستهادختران در دانشگاه، ورود ماشین حضور

عنوان )همان(. تجربه زندگی دانشگاهی به در دوران دانشجویی این نسل است ی دانشگاهیهادیگر پدیده

حامل تجربه  میبازگشت نسل جدید هیأت عل نیز در این نسل با به عرصه رسیدن و میهیأت عل

ی طالیی دانشجو به استاد، استادان هاشاخص دانشگاهی آمریکایی قرین است. با مروری بر شواهد زیاد و

رسم که نسل سوم شاهد می)همان( گاهی به این نتیجه  فیت محتوایی تدریس و مانند آنبرجسته و کی

وبیش برقرار کم« به شرط سیاست»کمال نسل اول دانشگاه آموزشی در ایران است، استقالل آکادمیک 

دختران  تدریس متفاوت آنها در کالس برای پسران و و میاستادان خارجی و زنان هیأت عل است،

خواهیِ او نیز همچنان سرجای خود. برای تحول خواه ونسل آرمان میالبته ناآرا بینیم ومیرا  دانشجو

 هاو تصفیه آن گاه انقالب، آموزی و سپس غلبۀ آنایدئولوژی در کنار علم همین نیز شاهد رشد سیاست و

 سرنوشت پایانی این نسل است. ، سرانجام تعطیلی دانشگاه و هامهاجرت و

نسل دوم دانشگاه »به  دانشگاه آموزشی نسل اول فاقد کیفیت ولی مایل و مصرّ انقالب اسالمی؛. نسل 4

 «پژوهشی

وپا زدن و سرانجام برخاستن، دست دوره اول حیات این نسل از این حال به آن حال شدن، افتادان و

سلی خسته سبک زندگی وفناوری اطالعات وارتباطات است. ن، فراغت و تجربهخیمه زدن در ساحل 

 ، حشر وهادیوار کنکور، همزیستی با سهمیهوکوفته. دورۀ دانشجویی نیز عبارت است از پریدن بر باالی 

اختالط دانشجویان از طبقات در حال ، واحد افت جذابیت تدریس، و پر گرای درسی عرضههانشر با برنامه

دوتایی  . این نسل ازهاغیرشهری و هاپایینی فروکشِ متوسط تا طبقات نوکیسۀ باال و طبقات انبوهی از

زدایی سوده وفرسوده شده است. آموزش عالی رایگان، رشد دسترسی کمّی، سیاست -سیاست زدگی

 میی اسالهای پیام نور وآزاد و...، انجمنهای سالنی، گزینش دانشجو، پدیدههاتدریس به شیوه سخنرانی

 رنگ وبهاین نسل نیز انواع چیزهای رنگ میهیأت علزندگی شغلی  و بسیج دانشجویی را دیده است. در

واثر بخشی تدریس  تحصیالت تکمیلی، افت کیفیت میگرا، آغاز رشد کحتی متضاد هست: دانشگاه توده

از  گزینش استاد، مهاجرت مغزها، نظام متمرکز آموزش عالی، کمبود استاد.، و کاهش عنصر اکتشافی آن
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مایل  است و در همان حال است که فاقد کیفیت« اه آموزشی نسل اولدانشگ»عجایب این نسل یکی هم 

دعویِ  هاتابلوها و برنامه و هابه نسل دوم دانشگاه پژوهشی شدن است! همه جا صحبت بلکه مصرّ و

دانشگاه ، اندمد نشدهکارآ ساختارمند و است اما اینها اصالً« علم سبک دو»و « صنعت دانشگاه و»

ایم، آن دانشگاه کالسیک آموزشی و اهمیت حیح و همه جانبه و کیفی که نشدهپژوهشی به معنای ص

شناختی استاد بر دانشجو، تأثیر عمیق و اخالقی و معرفت و یادگیری در کالس، نفوذ یاددهی و تدریس و

نیز که میراث اصیل دانشگاه آموزشی دنیاست «ِ اجتماعی شدن علمی»ی جدّی ِ درس آموزی و هادغدغه

 . باد رفته است بر، کردیممیتجربه  هم در نسل دوم وسوم، ذره به ذرهو ما 

 کارافرینی به دانشگاه نسل سوم . نسل پساانقالب و چرخش از نسل دوم دانشگاه پژوهشی5

در « اطمینانعدم» هماغوشِی دیجیتالی که هابینیم؛ بچهمیاین نسل را در سنین اول رشدشان 

شان( هست )نه در سرّ سویدای دل شاندانشگاهی که دربرابر چشمان اند.ی اجتماعی مجازیهاشبکه

 میتقدیس علم، رشد ک روند پولی شدن در عین ِ تقبیح دنیا و ی عجیبی است؛هادرگیر دوتایی

ی زیرساختی هاگرایی!، رشد فناوری اطالعات وارتباطات با محدودیتتحصیالت تکمیلی در اوج مدرک

های کانون و های جنسیتی، تکثر در گروههابا سیاست« ه شدن دانشگاهزنان»نرم وسخت، دوتاییِ 

توان یافت. میدانشجویی بدون ساختارهای حمایتی الزم. شاید این جمع اضداد را کمتر در جاهای دیگر 

از چرخش از دانشگاه پژوهشی  میسخن از کاالیی شدن و تجاری شدن دانش است؛ گفتمان رس

شود. میای کند؛ دانشگاه، رسانهمیاستقبال « فرینیآنسل سومِ کمبریجی و کاردانشگاه »هومبولتی به 

به بنگاه داری دانشگاهی کشیده  میکند. کارِ محدودیت منابع عمومیفناوری وتولید ثروت اهمیت پیدا 

 ی بیرونی، برهم خوردن سنت اقامت،هاعلم پسانرمال، استادانِ مجری پروژه، «رشته گراییمیان»است. 

، ضد هنجارهای هانامهاز طریق پایان« گرایی صوریمقاله»ارتقا و  نامۀبازنشسته کردن استادان، آیین

 (.  1) نمودار این نسل است گزندۀ ی معمول وهای آن از پدیدههاو کژکارکردی میعل
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 هادوره عمر و چرخۀ حیات نسل (:1)نمودار 

 نسل مشروطه

 نسل ناسیونالیسم ایرانی

نسل  نوسازی ورشد.. 

 ونابرابر 

 نسل انقالب اسالمی

 نسل پسا انقالب

اوایل نوسازی دولتی، الگوهای اروپایی وفرانسوی دانشگاه، تجربه اغازین  تحصیل در 
، 3131وار، کمبود امکانات، اعتصابات از دانشگاه ،  دیسیپلین گرایی، دانشگاه مدرسه 

 دانشگاه غالبا در دسترس پسران  طبقات باال 

های آغازین تحصیل در خارج و کسوت هیأت علمی، هنجارهای مرتونی، سنت تجربه

گرایی، دانشگاه نسل یک های دیسیپلینی آموزش  نوین دانشگاهی، نخبهاقامت، سنت

 پاریس 

وی انگلوساکسونی واحدی ، دروس اختیاری، آموزش عالی در تحول نظام آموزشی به الگ
حال رایگان شدن،گسترش جنبش دانشجویی و سازمان های چریکی،  رونق  فعالیت 

صنفی، رشد طبقه متوسط دانشجویی،  افزایش حضور  دختران  در دانشگاه، ورود 

انقالب و  نهایتا علم آموزی و های محاسب مین فریم، همسایگی سیاست ورزی وماشین

 انقالب فرهنگی

جنبش چپ، ملی، جنبش دانشجویی)صنفی و سیاسی(، ورود طبقه متوسط در جمعیت 

 دانشجویی، 

دیوار کنکور، سهمیه ها ، برنامه های درسی عرضه گرا  وپرواحد، ورود دانشجویان از 
سیاست زدایی،  آموزش عالی  –غیر شهری ، دوتایی سیاست زدگی  طبقات پایین  و

های پیام نور وآزاد و...، انجمن های گان، رشد دسترسی کمی، گزینش دانشجو، پدیدهرای

 اسالمی و بسیج دانشجویی  

 

گرایی، رشد کمی تحصیالت تکمیلی، دوتایی رشد فناوری روند پولی شدن، مدرک

ن  سخت، دوتایی زنانه شد های زیرساختی نرم واطالعات وارتباطات با محدودیت

های دانشجویی بدون کانون ها وهای جنسیتی،  تکثر در گروهستدانشگاه و سیا

 ساختارهای حمایتی الزم  

نسل جدید هیأت علمی حامل تجربه دانشگاهی آمریکایی، کمال نسل اول دانشگاه 
ی، زنان هبأت علمی، رشد جآموزشی، استقالل آکادمیک به شرط سیاست،   استادان خار

 وها تصفیه آموزی و سپس غلبه آن ، انقالب و سیاست وایدئولوژی در کنار علم

 ها، تعطیلی دانشگاه مهاجرت

های استقالل آکادمیک، رشد هنجارهای رقیب سیاسی  در کنار نخستین تجربه

هنجارهای غالب علمی، دانشگاه نسل یک  اما در حال شیفت از الگوی پاریسی به 
 نسل جدید دانشجویی ان قدیم والگوی کلمبیا و برکلی واستنفورد، آغاز شکاف استاد

، گزینش استاد، یت، آغاز رشد کمی تحصیالت تکمیلیگرا، افت کیفدانشگاه توده

مهاجرت مغزها، نظام متمرکز ، کمبود استاد، دانشگاه  آموزشی نسل اول فاقد کیفیت و 
علم سبک دو  بدون ساختار  صنعت و مصرّ  به نسل دوم دانشگاه پژوهشی!،  دانشگاه و

 مد.آرکا

کاالیی شدن و تجاری شدن دانش ، گفتمان چرخش از دانشگاه نسل دوم  پژوهشی 
هومبولتی  به دانشگاه نسل سوم  کمبریجی و کارافرینی، رسانه ای شدن  اهمیت 

فناوری وتولید ثروت،  محدودیت منابع عمومی و بنگاه داری دانشگاهی ،  میان رشته 

برهم خوردن سنت اقامت،  های بیرونی وپروژه گرایی، علم پسانرمال، استادان مجری

ها، ضد نامهگرایی از طریق پایانمقاله نامه ارتقا وبازنشسته کردن استادان، آیین

 ها، کژکارکردی هنجارهای علمی و 

 رشد کودکی و نوجوانی  دوره نسلی و دوران زندگی هیأت علمی  دوره دانشجویی
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ی خاکستری که در آن، هانیست. طیفی هست با منطقه هاحایلی میان این نسل وارناگفته پیداست دی    

هم در خط افقی و هم در خط مورّب و عمودی به راه  ؛هااند. تأثیربینیم برکشیده شدهمیرا  هانسل

 میخاطرات کودکی با تجربه دانشجویی و آن دو بر فرهنگ هیأت عل (. در خط افقی؛1 )نمودار افتندمی

عمودی نیز هر نسلی دست کم در یکی دو نسل بعدی  گذارد. در خط مورب ومیتأثیر  هاهر یک از نسل

وارد هیأت  نوجوانی یا دانشجوییِ یک نسل، بازتاب دارد. نخست خط مورب؛ کسانی با خاطرات کودکی و

زنند و می نسلی دانشگاه را برهم بندیو خلوص یا بلوک شوندمیی بعدی هادر نسل یا نسل میعل

نیز به سبب مسیر شغلی از این  میآورند. دوم خط عمودی؛ خود هیأت علمیی متنوع پدید هاترکیب

شوند با می« چند نقش»کارند و رنگ به رنگ و  تحقیق و نسل به آن نسل همچنان مشغول تدریس و

 .(2 ی )نموداراقتضای بینی وغیرقابل پیش ای وی چند گزینههامنش و رفتارها و هاعادتواره

                                                               

 

 

 

 
 وایجاد تنوعات نسلی چند نقش ونگار در دانشگاه بر همدیگر هاتأثیر نسل(: 6) نمودار

 مرور کنید( 1)توضیح: این نمودار را متناظر با نمودار 

 

ی هابرهمکنشی شود که در آن مناسبات ومیدر این مطالعه دانشگاه به مثابه فضای اجتماعی دیده     

ریزی، برنامه، همه چیز مانند مدیریت. یابدمییادگیری جریان  درون و میان نسلی ازجمله تدریس و

ن اثنا تحصیل و تحقیق وخدمات تخصصی ومشارکت یا بیگانگی ؛ خوب یابد در ای آموزش و تدریس و

 هاوگروه افراد برای خاصی معنای ،هارابطه و اشیا و جاها. دارد فضاگون سرشتی افتد. دانشگاهمیاتفاق 

 .خانواده برای خانه فضای و شهروندان برای خیابان کشاورز، برای مزرعه کارگر، برای کارخانه. دارند

 (Universe) گفتند یونیورسیتی او به که نبود جهتبی. است خود نوع در ارتباطی فضای یک نیز دانشگاه

 از خاصی نوع و پردیس و هانشانه و نمادها از ایمجموعه که است سپهری معنای به. است عالَم معنای به

 کرده بحث بوردیو که طورهمان. بخشدمی کلیت او به دانشگاهی زندگی و فرهنگ و ارتباطات و هنجارها

 روی آن در ییهاتجربه. (Bourdieu, 1559است) ییهاومنش هالوروا قواعد و هامیدان حاوی فضا است،

 رقابت هم و همکاری هم سرش بر و شودمی توزیع و تولید آن در معنادار مبادالت و منابع و دهدمی
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 و هاتنش و هاامکان خلق برای هاییموقعیت حاوی و است« شده ذخیره» معانی از مخزنی فضا. شودمی

 .است معناسازی مختلف یهاحوزه و رقابتی ایهفرصت و هاخالقیت

 هاییکالس و پردیس در هادانشکده ساختمان و دانشگاهی مختلف هایدپارتمان آل،ایده وضع یک در    

 نیز میمقا هر) درس آن دانشجویان جز هیچکس و شودمی بسته شان درهای، استاد ورود از پس که

 این. آکادمیک فضای در تکثر و خودآیینی از هستند ییهاعارهاست همه شود،مین آن وارد( باشد داشته

. بکند بیدار دانشجویان در را (we – rational) «هاعقالنی ما» انگارۀ تواندمی که است دانشگاه یهااستعاره

 عنوانش؛ و است«دولت-ملت» یک منتخب جمهور رئیس مثل دانشگاه رئیس مثالی، الگوی این در

. رودمی کاربه (Governance) حکمروایی یا حکمرانی تعبیر دانشگاهی، مدیریت برای. است پرزیدنت

 .دارند ارضی تمامیت و واستقالل اند (territory) سرزمین همچون ،هادانشگاه

 خواندن درس با تنها دانشگاه در دانشجو بودن. آیدمین وجود به شناختی ذرات از فقط دانشگاه فضای    

 دانشگاه در دانشجو. دهدمی روی خویش وجود همۀ با دانشگاه در دانشجو اقامت .شودمین بندیصورت

 عواطف با. تمنّیاتش و عالیق و لذات و امیال با. روحش بدنش، تفکرش، با که! اشحافظه با فقط نه هست

 علمی، ورزشی، یهاگروه در عضویت به اشاجتماعی نیازهای با. هایشآرمان و هیجانات و احساسات و

 بر رقابتش با و نمادینش و ارتباطی کنش و زندگی سبک با. قومی هویت و اجتماعی و فرهنگی، هنری

 .اجتماعی پایگاه سر

تا  91)متولدین  نسل سه درصد( از 61)در حد  در حال حاضر بیشتر هادانشگاه میاعضای هیأت عل    

درصد( از نسل قبل  29یک چهارم ) نوسازی، رشد ورونق ورفاه( هستند. در درجۀ بعدی حدود ؛ نسل 95

نیم  و 13 ؛ نسل ناسیونالیسم ایرانی( هستند و فقط1399تا  1329)متولدین  از آنها یعنی نسل دوم

( اند. طبیعی است که از می؛ نسل انقالب اسال1315تا  1369تر چهارم )متولدین درصد از نسل جوان

نباشد. اما هنوز از  اصالً میی در میان هیأت علبعد( به لحاظ سن و 1399نسل پسا انقالب )متولدین 

تر در حد سال ( گروه کوچکی از استادان با سن و 29متولدین قبل از شهریور و نسل اول )نسل مشروطه

  .(2جدول  ( در دانشگاه حضور دارند )% 9891) کمتر از یک درصد
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 ی مختلفهادر نسل میتوزیع هیأت عل (:6)جدول 

 درصد  لدتو  هانسل

 9891  1315تا   نسل اول

 29899  1399تا  1329  نسل دوم

 61891  1395تا  1391  نسل سوم

 13866  1315تا  1369  نسل چهار

 اساس آن، خود رأسا این محاسبات را انجام داده است، عبارت است از: مأخذ: اطالعات خام که نویسنده بر

 و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هادانشگاهمی؛ آمار هیأت عل1359، فناوری قات وتحقی، پرتال مرکز ارزیابی وزارت علوم 

 ی خام(هاخاطر ارائه داده)ضمن تشکر از دکتر رحیم صفری به

 

ی هابه نسل عمدتاًمیشناختی هیأت علکنیم قشربندی جمعیتمیمالحظه  (3)که در نمودار چنان    

 نیم درصد است. و 13و سهم نسل چهارم فقط در حد  هستند اول و دوم و بیشتر از همه سوم

 

 
 در هرم هیأت علمی هاتوزیع نسل (:3) نمودار
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 از نسل چهارم، چند درصد چگونه در مجموع ِ جمعیت دانشجویی، چهل و بینیممینیز  (3)در جدول     

را تشکیل  تنها حدود چهارده درصد دانشجویان سی درصد از نسل سوم اند .نسل دوم و فقط حدود

نسل پساانقالب در دانشگاه  پنجم و البته با کمال شگفتی نزدیک به ده درصد نیز از نسل و دهدمی

درصد( و نیز خیلی بیش از  99) بیش از نصف دانشجویان کارشناسی کنند. ولی به هرحالمیتحصیل 

)نسل چهار(  یمدر علوم پزشکی( از نسل انقالب اسال درصد 62ای )نصف دانشجویان دکتری حرفه

 سوم ی دوم وهابه نسل به شرحی که در باال دیدیم عمدتاً این در حالی است که استادان آنها هستند.

درصد آنها  19تا  69 زیرا شودمیی تحصیالت تکمیلی منتفی هاتعلق دارند. این فاصله البته در در دوره

تا سی  طور که بیستدرصد( همان 19درصد و دکتری تخصصی  69 ارشد)کارشناسی انداز نسل سوم

در  دانشجو عمدتاً استاد و اند. پس فاصله نسلیدکتری( از نسل دوم ترتیب در ارشد ودرصد اینها نیز )به

 دهد. میرا نشان  خود هاای علوم پزشکیو دانشجویان دوره دکتری حرفه ی کارشناسیهادوره
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 هاتوزیع دانشجویان در نسل (:3)جدول 

 درصد جمع کل درصد دکتری تخصصی درصد ایدکتری حرفه درصد ارشدکارشناسی درصد کارشناسی درصد کاردانی نشجوییسنین دا

 اول نسل

 باالتر سال و 99
2366 9822 9295 9815 6995 9899 12 9892 995 9896 19299 9839 

 نسل دوم

 سال 99تا  36
119951 16892 312912 11811 199999 21893 2355 3896 29123 29891 665313 19899 

 نسل سوم

 سال 39تا  29
253921 26899 119529 29895 939992 69811 19169 29899 69966 19839 1921593 31859 

 نسل چهارم

 سال 29تا  29
991991 31829 1921691 99891 129962 16811 93915 62895 513 1899 2952699 93859 

 نسل پنجم

 سال 29زیر 
219919 15861 235391 9891 955 9899 5652 13855 93 9899 969135 5816 

 199 9162596 199899 51699 199899 65259 199899 119919 199899 2153299 199899 1952595 جمع کل

ی هاینب امینی به خاطر ارائه دادهنویسنده )ضمن تشکر از مهندس ز محاسبه شده توسط اطالعات خام دریافتی و، 1359ی آماری و انفورماتیک، هامأخذ. گروه پژوهش

 خام(
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این فاصله در  شدگان کنکور با هیأت علمی، بیش ازتاحدی قابل درک است فاصله سنی پذیرفته    

 (9)گونه که در نمودار همان 59آزمون سراسری در سال  شدگانباشد. پذیرفته میدانشجویان و هیأت عل

درصد است. حتی  3 فقط سهم نسل سوم در آنها اند.ر بودهدرصد از نسل چها 51کنیم مینیز مالحظه 

تر از سن بسیار جوان ،59شدگان جدید کارشناسی ارشد نیز به مأخذ آمار پذیرش سن پذیرفته

بوده است و تنها  میدرصد آنها نسل چهار 93های قبل است و دانشجویان همتای در حال تحصیل سال

تر و های جواننسل که روز به روز و با ورود بنابراین فعالً (.9 )نمودار درصد به نسل سوم داشتند 16

وضع کنونی هرم  فاصله نسلی مورد بحث میان دانشجو واستاد به مأخذِ ،هاجدید دانشجویی به دانشگاه

 مؤسسات آموزش عالی در حال افزایش است.  دانشگاه ومیهیأت عل

 

    نسل او   ا 

  

       ا      نسل دو    

  
     ا      نسل سو    

  

       ا      نسل   ار     

   

به ب د     نسل پ جم  

  

    پ یر  ه شدگان سراسری 

  
 ی مختلفهادر نسل 44زیع پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری تو (:4)نمودار 

 نویسنده محاسبه شده توسط اطالعات خام دریافتی و، 1359، مأخذ. اطالعات سازمان سنجش

 ی خام(هادکتر رضا محمدی و دکتر جواد صالحی به خاطر ارائه داده ضمن تشکر از)
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    نسل او   ا 

  

       ا      نسل دو    

  

     ا      نسل سو    

   

       ا      نسل   ار     

   

به ب د     نسل پ جم  

  

   پ یر  ه شدگان کارش اسی ارشد 

  
 ی مختلفهادر نسل 1344ارشد شدگان نهایی آزمون کارشناسییع پذیرفتهتوز (:5)نمودار 

 مأخذ: همان 

 

 گیرینتیجه و بحث

جغرافیای سیاسی خطیری دارد )فولر،  است و 2«قبله عالم»، 1به تعبیر گراهام فولر، . جامعه ایران1

ت. این سبب پس جامعه ای پرحادثه اس نری ماسه، چهار راه حوادث است،ها ( و به قول1551

یی بی قرار که اگر هم هایک قرن گذشته شده است. نسل و خصائص نسلی در حدود هاپیچیدگی

شود که مناسبات نسلی می متفاوت سبب تاب است. صفات نسلی بسیاراندورن شان بی کنندمیسازگاری 

نمودار  و 1جدول دشوار شود و گاهی به فاصله ویا شکاف حتی تعارض نسلی بینجامد. با مرور مجدد در 

های گانه )حتی اگر تفاوتی نسلی پنجهای جدی میان خصیصههاکنیم که چه تفاوتمیمالحظه  1

تنها توسعۀ  ها چگونه با هم زندگی بکنند.طیف گون بیش از پنج حالت را نادیده بگیریم( وجود دارد. این

                                                           
1. Fuller,G.  

2. The Center of the Universe  
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و بسط کنش ارتباطی در هیأت ی ارتباطی هاارتقای ظرفیت ی کانونی در دانشجویان وهاشایستگی

ی هاتوسعه ترکیب تواند این مشکل را تبدیل به فرصتی برای تنوعات خالق نسلی ومیاست که میعل

را  هاافزاییهم و هاهمزیستی، هابدیعی در گفتگو وتعامالت میان نسلی بکند، و برهم کنشی سازنده و

سبب شده است  هادر دانشگاه میختیاری عموی فراتخصصی و دروس اهاتوجهی به آموزشبیفزاید. بی

حس  آنها و های ارتباطی دانشجویان، فهم میان فرهنگیچندان در شکوفایی قابلیت نتوانند هاکه دانشگاه

ریزی و و نحوه برنامه میخوشامد گویی آنان به دیگری شرکت مؤثری بکند. ترکیب دروس عمو اصیل

. کندمیانقباض  آن را دچار وازدگی و فضا یاری برساند فرهنگ وکه به توسعه بیش از این اجرای آنها

کمتر در جهت نیازهای واقعی شان  و نیز کمتر توسط خود آنها میبالندگی هیأت عل ی رشد وهابرنامه

ی متفاوت، این هاودر نتیجه ترس آن است که این نسل شودمیمؤثر ترتیب داده  صورت درونزا وبه

در متون ومنابع نیز از فرایند  انند با هم زندگی خالق و مؤثر آکادمیکی را تجربه بکند.نتو آشنایان غریبه!

 ,Whiteبا همدیگر بحث شده است ) تعالی بخش ها برای آموختن طرز زیستن سازنده ویادگیری نسل

2996.) 

س دوم سپ نسل سوم و از میکه بیشتر دانشجویان از نسل چهار وسپس سه؛ و بیشتر هیأت علاین .2

ی کارشناسی و دانشجویان دوره دکتری هادانشجو در دوره هستند، به معنای فاصلۀ نسلی استاد و

 یادگیری و فرهنگ و -تواند فرایندهای تدریس و امر یاددهیمیای علوم پزشکی است. این فاصله حرفه

 انگیز وبحث را« دانشجو با مدیران دانشگاهی»یا « دانشجو با استاد»زندگی دانشگاهی در مناسبات 

آن را  دانشجویان بکاهد و میو اجتماعی شدن عل هاآموزش کیفیت بکند، از اثربخشی و  سازمشکل

و دکتری  ی کارشناسیهادوره )خصوصاً تفاوت سنی میان دانشجویان مخدوش بسازد. البته نفس وجود

ارتباطی دانشگاه نیز  اجتماعی وطبیعی است و در فضای  می( با هیأت علهاای پیوسته علوم پزشکیحرفه

بشود و ارتباطات میان  نسلی ساز هم نیست. مشکل وقتی است که تفاوت سنی موجب فاصلهمشکل لزوماً

حجیت  کندمیتسهیل  دانشجو و میچه این ارتباطات بین نسلی را میان هیأت علآن. نسلی برهم بخورد

به هر  هن وجان دانشجویان است. اما آن زمان کهدر ذ میآکادمیک هیأت عل اخالقی ومعرفت شناختی و

، از بین برود یا مخدوش بشود استاد بر دانشجو میعل و اعتبار اخالقی و نمادین و معرفتی و علت، نفوذ

که امروزه با آن  ایساز )پروبلماتیک( شدن روابط بین نسلی میان استاد ودانشجوست. عارضهآغاز مسأله

 و میاعتبار عل تسلط و دانش و تکلف شخصیت و منش و اخالق ونفوذ بی دست به گریبان هستیم. پس

ی نسلی است. متأسفانه گرفتار شدن هااستادان راه مؤثر مواجهه با این فاصله ایمیان رشته تخصصی و

به افزایش مقاالت صوری برای  میداری و برخی اعضای هیأت علی دانشگاهی به بنگاههابرخی مدیریت

 حیات فرهنگی گرایانه، سبب شده است کهگرایانه و وظیفها سایر مسیرهای شغلی مناسکی و ارتقا
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سپرده بشود که یک نتیجه آن  فضای اجتماعی دانشگاه به ورطه فراموشی وزندگی آکادمیک و

 ی نسلی است.هاشکاف

و رفتارهای  گرایی پنهانحوصلگی، عملاستعداد نوعی کم سوانح ایام نسل چهارم، در او احتماالً .3

)باید احتیاط کرد( با توجه به  اقتضایی را به وجود آورده باشد. اگر این فرض نسلی تا حدی معنادار باشد

اند و روز از این نسل میاز دانشجویان و نزدیک به پانزده درصد از اعضای هیأت عل میبیش از نی کهاین

کیفیت در دانشگاه ایرانی، ناشی از ائتالف  شوند، احتماال یک علت عمدۀ زوالمیبه روز نیز بیشتر 

هنجارهای  برای پای نفشردن به اصول و مینانوشته میان طیفی از دانشجویان و طیفی از هیأت عل

شود میحاصلش «. ارتقای من پیش برود بگذار مسیر جذب و، بگذار مدرکم را بگیرم»آکادمیک باشد؛ 

روز به روز در حال گسترش است. ، رفتن خیلی از ضوابطای برای جدی نگهمان که نوعی تبانی ناگفته

 حتی اول( از نسل سوم و دوم )و نوعاً باال دارند استادانی که مراتب ودرجات دانشگاهی چه باید کرد؟

ی تحریریه مجالت های امنا، هیأتهای ممیزه، هیأتهاترهای این سه نسل در هیأتهستند. با سابقه

بوده باشد که متأسفانه  هاگرایی در این انتصابند )البته اگر فرض بر شایستهو امثال آن عضو هست میعل

تواند نقطه اتکایی برای مواجهه با افت کیفیت در دانشگاه مینماید(. این میگویا تاحدی خوش بینانه 

که دیدیم وفاداری بیشتری به هنجارهای آکادمیک باشد. نسل سوم و دوم و نسل اول چنان

ی هاسنت، اقامت در پردیس، انتظار نظم شناختی دارند. امید وروش شناختی وطه معرفتوضابمیوعل

اهتمام به ، ی کیفیتهاشاخص ی کیفیت دانشگاهی در جهان،هاتجربه، دیسیپلینی، استقالل آکادمیک

در توانند میلقاعده ودر مجموع، بیشتر است. پس اینها  ی دانشگاهی درهاپژوهش و هامحتوای آموزش

هنجارهای اکادمیک را جایگزین انواع مالحظات و ، استاد و مقاله و پایان نامه و ارتقا پذیرش دانشجو و

حل اساسی نیست. عالج اصلی اما این یک راه غیرآکادمیک شایع در امروزه روز بکنند. و میعلای غیرکده

آزادسازی فضاهای اقتضایی زدایی، تمرکززدایی و بورکراسی اعتبار دانشگاه ایرانی، افت کیفیت و

، دیوانی دفتر و میسنگینی فضاهای رس و است. رفع سیطرهمیدانشگاهی در متن دانشجو وهیأت عل

کمتر خصیصۀ صریح و  فضایی که آورد.میو فضای سه فراهم  میرسفرصتی برای جوشش فضاهای غیر

هنجاری  این فضا، ادراکی وهمکنشی طبیعی است. سرشت  دارد. ضمنی است. از جنس ارتباط و میکال

و  دانشگاه گیرد و بهتر است بگوییم از متن زندگیمیدرونزا شکل  یش عمدتاًهاعاطفی است. نظم و

ای است تا سلسله مراتبی. از پایین به باالست و نامتقارن است. شبکه روید. بیشتر،میی دانشگاهی هانسل

کند. این فضاست که میصدا چکّه ته آهسته و بیتنظیم است. آهس -ودبیشتر خ تنظیم، و– کمتر برون

 گرداند.میکیفیت گم شده دانشگاه ایرانی را به او بر  اعتبار و
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ی هافرض رسد،میهر دو به نظر  گیرد ومیشکل  میاذهان عمو وبیش دردو فرض رقیب گاهی کم .9

ز تأسیس دانشگاه تهران به گوید ما در طی چند دهه اخیر امی ای هستند. فرض نوستالژیکینیازموده

ایم. گوید ما پیشرفت کردهمیدر برابر فرض ایدئولوژیکی  ایم.تنزل یافته ایم وسو مرتب عقب رفتهاین

آمیزاند. ما باال تحکم دهد که هر دو فرض، به یکسانمیی پنج نسل نشان هاتر به ویژگینگاهی عمیق

 خطاها و نیستند. هرکدام اوهام و ناب نبوده و هااز نسلخیزان آمدیم. هیچ یک  ایم. افتان وپایین شده

ایم واز شده هایی داشتند. ما به یک لحاظ مناسکی یا ایدئولوژیکقوت و هاها و ضعفها و مزیتقابلیت

 از جهتی افت کرده و دانش ایرانی ایم. دانشگاه و آموزش و پژوهش وامروزی شده نیز عرفی و جهت دیگر

وهم  ی مجازی اجتماعی است که هم رهایی بخشهاشبکه روند رشد اشه است. نمونهاز جهتی جلو رفت

 ای وکمتر شجره، بلی ذهن اجتماعی امروزی دانشجوی ایرانی. ب(1353فراستخواه، وهمناک بود )

. زند و رو به رهایی استمیهای تعیین شده، بیرون پویایی دارد و از چارچوب ای شده است.شبکه، بیشتر

 آید ومیدر این فضا به وجود  1سازی شده و وانموده شدهان حال شبحی از دنیای مجازی شبیهدر هماما 

ی های شان را با اشیا و پدیدههاواژه اندازد که ربط طبیعی میان کاربران ومی سایه هاعادتواره بر اذهان و

شدن نفوذ نای کم اهمیتبه مع سازد. مجازی شدن آموزش عالی عمالًمیمبهم  واقعی جهان مخدوش و

آموختگان شده است. ی جوان دانشهای پیشین در نسلهابخش استادان نسلی اثرهامؤثر تدریس گرم و

خاطراتی سازنده از تدریس جذاب استادان خود داشتند ولی ، های سالسال هادر گذشته تحصیلکرده

دانند اما میخوانند و میجازی چیزهایی شود. بسیاری از مردم در دنیای ممیامروز این خزانه خیال تهی 

 دانند. همه چیز وهیچ چیز. خیلی باخبر ومیخوانند و هیچ نمین چنان زیاد و سریع که شاید هیچ

خبر. بسیار پر اطالعات ولی تهی از آگاهی اصیل. دوستان زیاد ولی ناشناس. دنیایی بزرگ ولی توخالی. بی

 ندرت آنها را چنان خوانده است که قبالًخیره کرده است ولی بهذ مقاله دیده و گوید صدهامیدانشجو 

هایشان زیاد است ولی از حسّ حیرت و فایل ام. محققانی کهگفتیم من این کتاب ومقاله را خواندهمی

با  هاتجربه کاوش و اکتشاف سرشار نیستند. کودکان ساعت ها وکنجکاوی واز حس ورق زدن کتاب

برای زیستن در دنیایی واقعی  هاترین توانمندیکنند ولی از ابتداییمیبازی  هاارافزترین نرمپیشرفته

در همان حال که  هادر عین ازدحام خالی از چیزی است. این شبکه میمانند. حوزه عمومیمحروم 

دارند. با ای نیز به همراه ی تازههافریبندگی و انگیزی، وسوسههااندازیغلط و هااند، کژتابیبخشرهایی

گشتگی در کمین است. در این فضا گم شود، امامیهای مان بیشتر افق انتخاب آنها درجه آزادی و

 گرایانه و بازیگوشانه بشود. مطمئناًذهن و آگاهی ما سخت مرعوب سیطرۀ تکنولوژیک مصرف محتمالً

                                                           
1 Simulated and simulacrum 
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ها در ا این ظرفیتبخش که بعضی را برشمردم، در فضای اجتماعی مجازی هست امهایی آزادیظرفیت

به  کند. این دنیای پرطمطراقمیهایش را چه بسا از چشم کاربرانش پنهان محدودیت دنیایی است که

 واقعی ماست ولی حقیقتاً تر از دنیای طبیعی وکند واقعیمیوانمود  (Baudrillard, 1559تعبیر بودریار )

 (. 1353کند )فراستخواه، می نیست و بر ما سیطره پیدا

 از اقتضایی فضاهایی آوردن سربر شاهد آهسته آهسته ،هادانشگاه در غالب میرس فضاهای با . متمایز9

 روی،ها تعبیر به که هستیم دانشجویان و میاعضای هیأت عل از ییهاگروه میغیررس زندگی طریق

ی هاخود دانشگاه استادان برخی متفاوت یهاداری کالس با فضاها این. (Harvey,2999) امیدند فضاهای

ی هانامهپایان اجرای خوب برخی در: ودانشجویان آنان میان خالق هایارتباط با و آیندمی مان پدید

 در میعل هایفرهنگ خرده ظهور با امید فضاهای این .علمی مجامع و هاانجمن ،هاهمایش در، پرثمر

 از طیفی میان اینترنتی یا چهرهبههچهر روابط با و گیرندمی شکل دانشگاهی یهاپردیس و هاگروه

 خاصیتی با غیررسمی، و نوظهور اقتضایی فضاهای این .شاناستادان برخی با و هم با دانشجویان

 همایش این از دپارتمان، آن به تا کالس این از. یابندمی گسترش و کنندمی رشد زنند،می جوانهمیریزو

 یهاشبکه از فرصت اغتنام با ویژههب. خارج در دانشگاه آن به تا کشور دانشگاه این از انجمن، آن به تا

 و اقتضایی فضاهای این مدد به. شدن جهانی بخشرهایی فرایندهای و اینترنتی ارتباطات و اجتماعی

 تراز. گیردمی شکل جاآن و جااین در ایتازه میعل یهاحلقه و یادگیری اجتماعات که است ارتباطی

 ،هابداعت ،هاخالقیت با کندمی ظهور هنجارها و هاعادتواره آکادمیک، یهامنش فکری، تعامالت از نوینی

 و دادن درس از خاصی هایسبک زیستن، از خاصی هایسبک با بودن، متفاوت جور یک با ،هانوآوری

 و کردن گفتگو و کردن بحث و کردن نقد و همکنشی و یافتن ارتباط و کردن تحقیق و خواندن درس

  .اندیشیدن و پرسیدن و نوشتن زچی

و دانشجویی ایران که از این مطالعۀ ناچیز برآمده است، هنوز در ابتدای راه  مینظریۀ نسلی هیأت عل    

 دست دهد. این اهل علم و محققان ولرز به است. یارایی بیش از این ندارد که چند فرضیه با ترس و

و با  میی تحقیق معتبر علهارا با روش هان فرضیهای منتقدان بعدی سرزمین ماست که بیایند و

تحوالت  و توانند شرایطمیآیا  1«ایی فرضیههاگزاره»بیازمایند تا ببینیم این  توان آماری ی پرهاآزمون

بینی بگوییم بینی بکنند یا بهتر است به جای پیشهای معناداری را پیشتفاوت و نسلیِ کشورمان را

  تبیین بکنند یا نه؟

                                                           
1. hypothetical propositions 
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گرایی ی دیسیپلینی آموزشی و نخبههاهای مرتونی در علم، سنت اقامت در پردیس، سنتهنجارگرایی .1

های تفاوت  تر،ی پیشینهابه نسل میهیأت عل بر حسب تعلق علمی، هنجارهای تدریس نیرومند

  .دهدمیمعناداری نشان 

هنجارهای  پای نفشردن به اصول و، گرایی پنهان، رفتارهای اقتضاییحوصلگی، عمل. احتماالت کم2

های تفاوت، به نسل چهارم میحسب تعلق دانشجو و هیأت عل، آکادمیک و جدی نگرفتن ضوابط

  .دهدمیمعناداری نشان 

اخالقی ومعرفت  یهااستادان )شایستگی میعل و اعتبار اخالقی و نمادین و معرفتی نفوذ و . میان3

 ی نسلی میان استاد وهاکاهش شکاف تأثیر آن بر امر تدریس( با و میآکادمیک هیأت عل شناختی و

  .دانشجو در دانشگاه رابطه هست

ی مان و تأثیری های مان و فهم فضای کالسهاتأمل در فرهنگ دانشگاه کنممیدر مجموع پیشنهاد     

در امر  اشناختهنوآیند چه بسا ن و اندیشیدن به امور نوپدید و  که آن بر نفوذ و کیفیت تدریس دارد

 ما و دستور مباحثات دانشگاهی در در دانشگاه، ها و تحوالت نسلیو بررسی تفاوت یادگیری یاددهی و

مورد تحلیل واقع  محل تأمل و دانشجوی مان از ابعاد مختلف قرار بگیرد و یهاو رساله نیز مقاالت ما

 ,Howe,2996 ; Mayer,2996; Donnisonپذیرد )میکه در دنیا نیز چنین کارهایی صورت بشود چنان

2991 & 2999.)   
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