
 

 فرهنگ از دانشجویان شده ادراک و زیسته (. تجربه139۸) قاسمی، افسانه

جامعه .(تهران هایدانشگاه انسانی علوم گروه تکمیلی تحصیالت) دانشگاهی
 .95-1۲۶(، 13)۶ شناسی نهادهای اجتماعی،

 

 و ادراک شده دانشجویان از فرهنگ دانشگاهی  تجربه زیسته

 (های تهران)تحصیالت تکمیلی گروه علوم انسانی دانشگاه

1افسانه قاسمی

 ۱۷/۴/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                            ۹/۸/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

                                                

 چکیده
تجربه زیسته دانشجویان و ادراک آنها از روش استقرایی و اکتشافی انجام شد با  که در این پژوهش

محور دادهپردازی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش کیفی و از نوع نظریه فرهنگ دانشگاهی

نفر از دانشجویان  ۲4با  بود که یافتهساختها، مصاحبه عمیق نمیهگردآوری داده د. تکنیکباشمی

س و عالمه ر، تربیت مد)س( الزهراشهیدبهشتی، تهران، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای 

. روش ری بودگیری نظری و حصول اشباع نظنمونهبر اساس  هاانتخاب نمونه صورت گرفت.طباطبایی 

ها نیز کدگذاری بوده که از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. حاصل تحلیل داده

فرهنگ دانشجویان  .بود و یک مقوله هسته مقوله محوری 19 و یا زیرمقوله مفهوم ۸۲تحقیق 

گرایی، فرهنگ کارانه، فرهنگ مدرکای تهران را در قالب مفاهیمی چون فرهنگ محافظههدانشگاه

فردگرایی، فرهنگ ناامیدی، فرهنگ پرولتاریایی، فرهنگ ستایشگرایانه، فرهنگ تابعیت، غلبه فرهنگ 

گرایی، تجاری شدن علم توصیف کردند. آنها معتقد بودند که عواملی چون آموزش ناکارآمد مردانه، رابطه

لی از دالیل اصلی تحصیلی، اساتید، فرهنگ جامعه، فرهنگ خانواده و نبود امنیت شغ مختلف در مقاطع

فرهنگ دانشگاهی حاکم بر دانشگاهها است و پیامدهای این فرهنگ غالب را فرار مغزها، رکود علمی، 

 وابستگی، هدر رفتن منابع کشور، افزایش اختالالت روانی دانستند.

 .اینظریه زمینه ؛دانشجو ؛انشگاهیفرهنگ د: هاواژهکلید
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 مسأله بیانمقدمه و  -۱

های دینمعرفی شده است که اعتبار آن به توانم سبه عنوان یک مکان مقد دانشگاه همواره

ای که در دو بخش کاالهای علمی و رفتار علمی ای این مجموعه است. توانمندیعلمی و حرفه

کند. اگر دانشگاه را یک سازمان در نظر بگیریم، مطابق آنچه که در رابطه با هر نمود پیدا می

ها، هنجارها، باورها و الگوهایی است ی مجموعه ارزشدانشگاه نیز داراشود، سازمانی مطرح می

دهد که کارکرد آن افزایش قابلیت واکنش اعضا در برابر را شکل می خودکه فرهنگ سازمانی 

فرهنگ  (.73: 13۸1مسائل مربوط به انطباق بیرونی و یکپارچگی درونی است ) رابرت. بی، 

دهد و به عملکرد آنها معنا و جهت خود را به هم پیوند میدانشگاهی نیرویی است که اعضای 

سازد. آنچه فرهنگ های حاکم بر این فضای علمی هماهنگ میبخشد و رفتار آنها را با ارزشمی

 (.9۲: 13۸7شود باید خود را در رفتار دانشگاهی نشان دهد )زاهدی اصل، دانشگاهی تلقی می

فرهنگ ای در هر جامعه» مختلف منجر شود چرا که که در نهایت باید به توسعه در ابعاد

 (.90 -۸3: 13۸7)فاضلی،  «دانشگاهی یکی از عوامل مؤثر توسعه علمی است

در اعضای  و تعهد نوعی احساس هویتمواردی مانند ها و وظایف فرهنگ دانشگاهی از نقش

شود، توسعه و کارایی اعضای سازمان می ووری باعث افزایش بهره آورد،دانشگاهی بوجود می

کند و باعث افزایش خالقیت، می دانشجویان ایجاد الندگی علمی در اعضای هیئت علمی وب

شود نوآوری و تفکر انتقادی در مدیران، کارکنان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان می

فرهنگ و نظام دانشگاهی های صورت گرفته درباره پژوهش( است اما 71-70: 13۸۸)صباغیان، 

آورد که آیا فرهنگ که این سوأل را به وجود می اندبرانگیزی به دست دادهدر ایران نتایج تأمل

ابراهیمی  های پژوهشیافته تواند به وظایفش جامه عمل بپوشاند؟دانشگاهی غالب در ایران می

امین اسماعیلی ، ( 13۸۸زاهدی اصل ) (،13۸۲فاضلی )(، 1397کاظمی )(، 1394)و همکاران 

درباره آموزش عالی و فرهنگ دانشگاهی در دانشگاههای  ( 1379) طایفی ،(13۸1و خلیلی )

تواند به دانشگاهها برای رسیدن به اهدافشان هایی است که نمیها و ارزشایران نشان از ویژگی

گناهایی در نظام آموزش نتدهند که تحقیقات صورت گرفته در ایران نشان مییاری رساند. 

به نظر . آفرینی در دانشگاههای ایران را دشوار سازدتواند حماسهکه می ایران وجود دارد عالی

دانشگاههای ایران حاکم است که در جهت مخالف یک فرهنگ دانشگاهی  درفرهنگی رسد می

ترین شایستهترین و خالقدانشگاه »قرار است کند این در حالی است که کارآمد عمل می

ها چرخ جامعه را در نیروهای جوان را جذب کند و با تربیت آنان در کنار دیگر نهادها و سازمان

 (.11: 1397)محدثی گیلوایی، « مسیر رشد و آبادانی به حرکت در آورد
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تقلیدگرا، غیرنقادانه و...  ،منفعل ،تک صدایی مشارکتی،غیر ،اقتدارگرایانهفرهنگ دانشگاهی 

لذا سوالی که پیش باال به جامعه تحویل دهد. علمی توانایی تخصص و واند دانشجویانی با تنمی

رهنگی اقتدارگرا، اگر فرهنگ دانشگاهی ما بر اساس مطالعات انجام شده ف آید این است کهمی

از فرهنگ حاکم بر  برند چه ادراکیافرادی که در این نظام به سر می است، غیرمشارکتی و غیره

های دانشجویان است و زمینه دهی به هویتشکلاز آنجا که فرهنگ دانشگاه اساس آن دارند؟ 

ی غنی و دانشجویانی توانمند از طریق فرهنگ دانشگاه دانشگاههاالزم برای تولید علم در 

با  گردد.ضرورت پرداختن به فرهنگ حاکم بر دانشگاههای ایران مشخص می دگیرمی صورت

ها و شناسایی فرهنگ حاکم بر دانشگاهها و بررسی ادراک دانشجویان از این فرهنگ بررسی

های تغییر در این فرهنگ را فراهم نمود. تغییر در فرهنگ دانشگاهی نیازمند توان زمینهمی

های مناسب و کارآمد نیز به گذاریهای مناسب است که برای انجام سیاستسیاستگذاری

توجه  در حالی که اگر به امر فرهنگ دانشگاهی .استنیاز  خت فرهنگ دانشگاهیپژوهش و شنا

و  نکنیم)اعم از دانشجویان، اساتید و...( بررسی  دانشگاهمختلف  ننماییم و آن را از دیدگاه ارکان

شناخت الزم و کافی از فرهنگ موجود کسب ننماییم توسعه علمی و در نهایت توسعه و 

 پیشرفت جامعه با موانع اساسی روبرو خواهد شد.

های کیفی شود که در جامعه ایران پژوهشضرورت این مطالعه از آنجا ناشی میهمچنین 

ایی که به بررسی فرهنگ هاندکی درباره فرهنگ دانشگاهی ایران صورت گرفته است. پژوهش

صورت گرفته  دانشگاهی ایران از دیدگاه دانشجویان که یکی از ارکان اصلی دانشگاهها هستند

و ضروری است که به این مسأله توجه  شده. لذا این کمبود کاماًل احساس وجود ندارد باشد

د بر عملکرد کنندانشجویان از فرهنگ دانشگاهی که در آن تحصیل می ادراکداشته باشیم که 

ادراک لذا باید  ثیر فراوانی دارد.و در نهایت رشد و پیشرفت جامعه تأعلمی و آکادمیک آنها 

را بررسی نماییم و نسبت به آن شناخت کنند دانشجویان از دانشگاهی که در آن تحصیل می

لذا  های بهتری برای بهبود وضعیت جامعه انجام دهیم.تا بتوانیم سیاستگذاریحاصل نماییم 

  پاسخ دادن به سوأالت زیر است:  پژوهشهدف 

چه ادراکی از فرهنگ دانشگاهی دارند؟دانشجویان  -1

انشجویان از فرهنگ دانشگاهی موجود دانشگاههای علل و عوامل مؤثر بر ادراک د -۲

تهران چیست؟

دانند؟دانشجویان پیامدهای فرهنگ دانشگاهی حاکم بر دانشگاهها را چه می -3

شده اتخاذ ادراک فرهنگ دانشگاهی را در ارتباط با یهایاستراتژیدانشجویان چه  -4

  ؟کنندمی



 ۹۸/ بهار و تابستان  ۱۳/ شماره های اجتماعی/ دوره ششم شناسی نهادجامعه ............................ ۹۸

 

 پیشینه پژوهش -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

-( مشکالت دانشگاههای ایران را ناشی از پیگیری الگوی ناپلئونی می1397ذاکرصالحی )

محور و دولتی مدرکمراتبی، محور، متمرکز، سلسلهداند. این الگو به معنای دانشگاهی آموزش

شوند. وی معتقد است که گزاران آن از سوی دولت منصوب میاست که مدیران و سیاست

الگوی ناپلئونی در ایران دچار تغییراتی شده ولی کلیت و پلتفورم آموزش عالی ایران هنوز 

است. ای نیز شده و مشکالت مضاعفی را ایجاد کرده ناپلئونی است که به صورت بدقواره و توده

هایی مانند وی معتقد است که فرهنگ دانشگاهی ناقصی در ایران بوجود آمده است که ویژگی

ثبات و تغییر، تعارض و شکاف نسلی استادان، تنش بین سه فرهنگ علمی، مدیریتی و 

 دن مفهوم فرهنگ و ایده دانشگاه.اپراتوری، پیروی از الگوی ناپلئونی و سیال بو

مولفه چرخش اقتصادی در مسائل دانشگاهی، بسط کارکردهای ( نیز چهار 1397کاظمی )

-اجتماعی دانشگاه، افول سواد عمومی و فرهنگی دانشگاهیان و در نهایت رواج الگوهای تفریحی

داند. وی می 90گرایانه را از تحوالت دانشگاه در دهه شادباشانه فراغتی به جای الگوی نخبه

نشگاه عمدتًا ایفاگر نقش جبران شده است. جبران به همچنین معتقد است که در حال حاضر دا

بخشی دردهای است یعنی عمدتًا نقش درمانگری و تسکین« تسکین»دو معنا: معنای اول 

در این «. عوض»کند. جبران به معنای ها را در زندگی اجتماعی و اقتصادی ایفا میمتفاوت آدم

پردازد و خود را در برای نسل جدید میمعنا دانشگاه به جبران کسری فضاهای عمومی موجود 

کند که این نوع فرهنگ کاظمی همچنین تأکید میدهد. حد فضای کافه و پارتی تقلیل می

شود که تبدیل به پرولتاریایی برای انجام فعالیت دانشگاهی باعث تولید دانشجویان بیکاری می

 شوند.ها، موسسات مختلف میپژوهشی برای سازمان

های ( نیز معتقد است که عمق، کارایی، نفوذ و اثرگذاری در آموزش139۶فراستخواه )

کند که عبارتند برانگیز شده است. وی دالیلی برای این وضعیت ذکر میدانشگاهی ایران مناقشه

های مداری در نظام آموزشی، وسوسههای نادرست، حافظهگرایی بر اثر سیاستشیوع مدرکاز: 

رویه آموزش عالی، تلقی های دانشگاهی، کاالیی شدن بیمدیریتداری نامعقول در بنگاه

ضابطه کمی به رغم نقائص جدی وار، رشد بینادرست از مجازی شدن، سیطره امر انبوه و توده

در معیارهای کیفی، کاهش شاخص اقامت در پردیس، تضعیف نهادینه هیأت علمی در کشور، 

  آکادمیک و استقالل دانشگاهی. اثار تمرکزگرایی و مشکالت مربوط به آزادی
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سازی دانش میان اعضای ( نقش فرهنگ دانشگاهی بر سهیم139۶ممنون، عدلی و صمدی )

وهش نشان داد که های این پژرسی قرار دادند. یافتههیات علمی دانشگاه الزهرا را مورد بر

ف است و سازی دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا )س( ضعیهای سهیمفعالیت

-های اساسی است و مانع فعالیتهای فرهنگ دانشگاهی در محیط دانشگاه دارای ضعفمؤلفه

 سازی دانش هستند. های سهیم

ای با ( به بررسی رابطه فرهنگ رشته1394زاده و رضایی فرهادآباد )، عباسامین مظفری

کی از آن بود که تفاوت اند. نتایج حاهای دانشگاهی در دانشگاه تبریز پرداختهانواع فرهنگ

های مختلف دانشگاه تبریز معنادار بود. همچنین دهگین فرهنگ دانشگاهی حاکم بر دانشکمیان

های بارزی همچون تولید و تفسیر دانش، پذیر با ویژگیمشخص گردید که فرهنگ مشارکت

ر حوزه های مورد حمایت هیأت علنی، آزادی عمل دانشگاهی، امکان مطالعه استادان دپژوهش

 تخصصی خود، تسلط عقالنیت، استقالل و فرهنگ حاکم بوده است.

فرینی را از دیدگاه آنقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش( 1394)ابراهیمی و همکاران 

گاهی را در های فرهنگ دانشآنها مؤلفهصاحبنظران نظام آموزش عالی مورد بررسی قرار دادند. 

ای، از: استقالل دانشگاهی، آزادی علمی، اخالق حرفه بندی کردند که عبارتندتهده موضوع دس

-مدیریت، ارتباطات، مشارکت و کار گروهی، فرهنگ یادگیری، اعتماد بین اعضا، نظام پاداش

ها را ضعیف و نامناسب توصیف کنندگان در پژوهش وضعیت این مؤلفهدهی و ارزیابی. مشارکت

وع شناسایی شد که عبارت بود از: روحیه آفرینی نیز در هشت موضهای دانشکردند. مؤلفه

ای، مدیریت مشارکتی، نظام پاداش، اعتماد بین اعضاء، جست و جوگری، رعایت اخالق حرفه

های پژوهش نشان اهمیت دادن به کار گروهی و تیمی، آزادی علمی و فرهنگ یادگیری. یافته

آفرین فاصله نسبتًا دانش هاینظران فرهنگ دانشگاهی ایران با مؤلفهداد که از دید صاحب

آفرینی همپوشی های فرهنگ دانشگاهی و دانشزیادی دارد و همچنین بین بسیاری از مؤلفه

 وجود دارد.

( جایگاه فرهنگ دانشگاهی و الزامات نهادی علم را در زندگی 1393ذاکر صالحی و نظریان )

کنشگری دانشجویان در  دهنده عدمنتیجه مطالعه نشاندانشجویی مورد بررسی قرار دادند. 

ها، های جوانان، ضعف سنتعرصه تولید و مصرف علم، عدم تمایز جدی پردیس با سایر محیط

باشد. ها و دستاوردهای آکادمیک در زندگی دانشجویی میها، عادات، آیینها، ارزشاسطوره

شجویان های دانگیری اجتماع علمی و هنجارهای آن و نیز دغدغههمچنین بیانگر ضعف شکل

 عمدتاأ فردی و تماشاگرانه و منفعل و غیرایدئولوژیک است.
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( دگرگونی فرهنگی در سه نسل دانشگاهی را در بین 1393قانعی راد، ملکی و محمدی )

نفر  34اساتید علوم اجتماعی دانشگاههای تهران مورد بررسی قرار دادند. آنها با روش کیفی با 

تهران مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام دادند که نتایج این  از اساتید علوم اجتماعی دانشگاههای

 هنجاری فرهنگ تولید و انتقال دانش در دانشگاهها وجود دارد.پژوهش نشان داد بی

ای در اسناد و ( به بررسی و شناخت فرهنگ دانشگاهی و اخالق حرفه13۸۸) اصلزاهدی 

های سوی دیگر پرداخت. یافته  منابع مکتوب از یک سو و از منظر اعضای هیأت علمی از

پژوهش نشان داد که جمعیت مورد بررسی تلقی منسجم و تعبیر روشنی از مفاهیم اخالق 

 ای، فرهنگ دانشگاهی و مصادیق هر یک از آنها ندارد. حرفه

بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی در ایران و بریتانیا به در پژوهشی ( 13۸۲)فاضلی 

جو محور و همچنین دانشدست آمد: در بریتانیا، آموزش مردم، جامعه پرداخت که نتایج زیر به

محور محور و استادمحور است این در حالی است که در ایران آموزش و پرورش دولت/ نخبه

ها بر ها، موضوعات و پژوهشهای آموزشی شامل رشتهها و برنامهاست. در بریتانیا سیاست

گیرد. این در د عرضه و تقاضا و از پایین به باال شکل میمبنای تقاضای اجتماعی و در فرآین

ریزی متمرکز دولت و از باال به پایین ها بر مبنای برنامهها و دورهحالی است که در ایران رشته

 ،گفتگوییچند صدایی، دموکراتیک، ،مشارکتی آموزش در بریتانیادر حالی که  گردد.تعیین می

-غیرمشارکتی، تک ،است، آموزش در ایران اقتدارگرایانه بازتابیو  مبتنی بر یادگیری فعال

آموزش در بریتانیا مبتنی بر حفظ و  بازتابی استایستا و غیر ،و یادگیری منفعل ،صدایی

و استاد و نظام آموزشی بوده  کایی دانشجوفردیت و مبتنی بر روش خوداتّ مالحظه استقالل،

در ایران آموزش دانشگاهی . این در حالی است که هنما داردو مشاور و را "گرتسهیل"تنها نقش

در  و دانشجو و عالیق و فردیت او نقش ثانویه در آموزش دارندهایی بوده چنین ویژگی فاقد

ای اجتماعی و تعاملی است، در نظام حالی که علم در دانشگاههای غربی/ انگلیسی مقوله

اختی است. آموزش عالی در بریتانیا، انتقادی و ای شندانشگاهی ایران، علم محصول و مقوله

ی رشد تحلیلی بوده اما در ایران توصیفی و ستایشگرانه است و آموزش عالی ایران کمتر اجازه

ریتانیا آموزش عالی در ب دهد.تفکر انتقادی و تحلیلی را به عضو اجتماع علمی و دانشجویی می

که در ایران تفکیکی نهادی بین نهادهای این در حالی است  دارای استقالل نهادی است،

مختلف وجود ندارد.  

انداز آکادمیک، که فرهنگ علمی دانشگاهها شامل چشم ند( معتقد۲01۲) و تیان شن

های اکادمیک است. فرهنگ دانشگاهی در دمیک، اخالق آکادمیک و محیطروحیه آکا

گردد. فرهنگ خالقیت مشخص میهای علمی، باز بودن، تنوع و دانشگاهها با فردیت، ویژگی
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های مناسب برای نماید. از استراتژیدانشگاهی، توسعه فرهنگ دانشگاهی را مقید و محدود می

اعتماد و فرهنگ دانشگاهی به قرار زیر هستند: دانشگاه باید مأموریت خود را به انجام برساند، 

د ادغام نماید، توسعه فرهنگی آگاهی فرهنگی را افزایش دهد، فرهنگ را با فرآیند کشف استعدا

  و نوآوری را ارتقا دهد. 

های اجتماعی را مورد ( وضعیت فرهنگ دانشگاهی هند و ارتباط آن با زمینه۲01۲) 1پاتل

بررسی قرار داد. وی معتقد است که عملکرد موثر یک دانشگاه در میزان دستیابی به اهداف 

-یتی در ارتباط است. وی همچنین بیان میهای حماهای سیستم و مجموعهدانشگاهی با ارزش

کند که محیط اجتماعی غالب بر نهادهای آکادمیک، فرهنگ دانشگاهی مناسبی را برای اجتماع 

 سازد.دانشگاهی هند فراهم نمی

مقاله منتشرشده در نشریه معتبر آموزش عالی در فاصله سالهای  ۲47( ۲00۸) ۲والیما

های درصد( ناظر بر دیدگاه 34مقاله )برابر با  93داد که  را بررسی کرد و نشان ۲005تا  ۲000

فرهنگی در آموزش عالی است. بر اساس این، هفت گونه مطالعه ناظر بر دیدگاه فرهنگی در 

آموزش عالی و دانشگاهها بر حسب موضوع مطالعه شناخت شد که عبارتند از: فرهنگ سازمانی 

انشجویان، فرهنگ آموزش عالی در سطح ملی، های دانشگاهی، فهنگ ددانشگاه، فرهنگ رشته

مطالعات تطبیقی، مطالعات ناظر بر فرایندهای تغییر، فرهنگ به عنوان یک دیدگاه کلی در 

 (.50: 1390آموزش عالی )ذوالفقارزاده و همکاران، 

فرهنگ دانشگاهی را بین دو دسته دانشجویان در دانشگاه ( ۲00۸و همکاران ) 3برینت

نمودند. آنها دو فرهنگ تعامل را بین دانشجویان شناسایی نمودند. نتایج نشان داد کانادا بررسی 

که فرهنگ تعامل در میان دانشجویان هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی مبتنی بر تعامل، 

-ها است اما فرهنگ تعامل در علوم طبیعی و مهندسی بر بهبود مهارتمشارکت و عالقه به ایده

مطالعه مشترک برای پاداش در بازار کار متمرکز بود. همچنین نتایج نشان  های کمی از طریق

های تحصیالت تکمیلی مرتبط است.داد که دو فرهنگ متفاوت تعامل به شدت به برنامه

 شناختی را بینهای دانشگاهی و اعتقادات معرفت( فرهنگ۲00۸) 4موایس و سیناترا

کانادا و دانشگاه نوادا و الس وگاس در آمریکا را بررسی  رزدانشجویان دانشگاههای سیمون فری

دهنده الگوهای تفاوت فرهنگی در اعتقادات معرفتی دانشجویان دانشگاه تایج نشاننمودند. ن

 

1- Patel 

2- valima 

3- Briant 

4- Muis & Sinatra 
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-تایج نشان داد که دانشجویان دانشگاه سیمون فریزر اعتقادات معرفتکانادا و آمریکا بود. ن

دهنده های درسی و مشاهدات نشانو تحلیل برنامه تری دارند. محتوای درسشناختی سازنده

ها متفاوت بود. دانشجویان سیمون فریزر در هایی در دو دانشگاه بود اما طراحی دورهشباهت

 کردند. جلسات آموزشی سازنده شرکت می

پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه نسبت به فرهنگ و جامعه( 1999) 1بگلر و کرمر

کار و اعضای هیأت علمی تازهرا مورد بررسی قرار دادند. آنها با گروهی از هنجارهای دانشگاهی 

نتایج پژوهش نشان هشت دانشکده در یک دانشگاه تحقیقاتی مصاحبه عمیق انجام دادند. ارشد 

کنند: انزوا و تنهایی، داد که اعضای هیأت علمی بیشتر این موارد را در دانشگاه تجربه می

 ها و معضالت و مالکیت.ای، نزاعانتظارات، هویت حرفه

-نشانصورت گرفته کشور مختلی که درباره فرهنگ دانشگاهی دانشگاههای های پژوهش

ها در این پژوهشدهنده ضعف اساسی در فرهنگ دانشگاهی در دانشگاههای ایران است. 

ای که باید مورد تأکید قرار گیرد این دهند. اما شاید نکتهسالهای مختلف این ضعف را نشان می

ی آموزش عالی و فرهنگ دانشگاهی در جامعه ایران صورت هایی که در زمینهپژوهشاست 

های جدیدتر دهنده ضعف فرهنگ دانشگاهی ایران است بلکه پژوهشگرفته است نه تنها نشان

د است که فرهنگ چنانچه کاظمی معتق .تغییر در فرهنگ دانشگاهی ایران است دهندهنشان

تفریحی تغییر کرده است. این در حالی است که اهدافی دانشگاهی در ایران به سوی فرهنگ 

شود. تحقیقات شمارند در خارج از چاچوب این نوع فرهنگ محقق میها برمیکه برای دانشگاه

های خارجی نیز نشان دادند که فرهنگ دانشگاهی در کشورهای مختلف تحت تأثیر ویژگی

دهد که جوامع با ایجاد تغییراتی در سطوح ده که این امر نشان میتماعی و فرهنگی تغییر کراج

باید متذکر شد که  شان را تقویت یا تضعیف نمایند.توانند فرهنگ دانشگاهیمختلف جامعه می

های هایی که در جامعه ایران درباره فرهنگ دانشگاهی صورت گرفته بیشتر تحلیلپژوهش

شود. های کیفی کاماًل احساس میهای کمی است که جای خالی پزوهشزوهشتئوریک و پ

های کیفی که جمعیت مورد بررسی آن دانشجویان کشور باشد. دانشجویان به خصوصاً پژوهش

-توانند ادراک ملموس و عینی از فرهنگ و خردهعنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاهها می

    ان به دست دهند که نباید مورد غفلت واقع شود. های دانشگاهی دانشگاههای ایرفرهنگ

 پیشینه نظری -۲-۲

 

1- Bogler & kREMER 
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عی به فرهنگ سازمانی ظهور مفهوم فرهنگ در پژوهش آموزش عالی در عالیق عالمان اجتما

و  19۶0توان در دهه (. شروع مطالعات فرهنگ دانشگاهی را می99: 13۸۲ریشه دارد )فاضلی، 

دانشمندان علوم اجتماعی در حوزه فرهنگ سازمانی مشاهده کرد. و همزمان با مطالعات  1970

 ای که مقوله فرهنگ دانشگاهی به عنصری حیاتی در مدیریت آموزش عالی تبدیل شدبه گونه

 .(4۶: 1390به نقل از ذوالفقارزاده و همکاران:  ۲007، 1ار)فری

دانشگاه  های مشترک است که داخلها و ارزشفرهنگ دانشگاهی سیستمی از باور

کند. یابد و رفتار دانشجویان، کارکنان، اعضای هیئت علمی و مدیران را هدایت میگسترش می

همه اعضای دانشگاه نسبت به به عبارت دیگر، فرهنگ دانشگاهی، استنباط مشترکی است بین 

ار توان یک نظام فکری دانست که در گفتار، رفتخود؛ از این رو فرهنگ دانشگاهی را می سازمان

شود و به بیان دیگر فرهنگ دانشگاهی بیانگر شیوه و و عملکرد جامعه دانشگاهی متجلی می

فرهنگ دانشگاهی منشأ سبکی از  (.۶۶: 13۸۸سبک زندگی اعضای دانشگاه است )صباغیان، 

شود. فرهنگ دانشگاهی در زندگی، حس هویت و اخالق و منش و کنش انسان آکادمیک می

ها و قواعد الگوهای اجتماعی و تعاملی متمایزی را پرورش خود، روال فضای معنایی و نمادین

شوند. به عنوان مثال استقالل ر میهای آیینی و مراسمی ظاهدهد که حتی به صورتمی

-های مشترک دانشگاهی است همانطور که عامدانشگاهی و آزادی علمی از جمله معانی و ارزش

کار علمی از قواعد هنجاری آن در الت و صداقت گرایی و شکاکیت و تفکر انتقادی و اص

  (.1۲4: 13۸9شود )فراستخواه، محسوب می

داند اما تأثیر آن را در داروی تمام مسائل سازمان دانشگاه نمیفرهنگ را نوش ۲تیرنی

به نقل از ذوالفقارزاده و  19۸۸ ،)تیرنی داندگیری و عملکرد سازمانی دانشگاه زیاد میتصمیم

فرهنگ آکادمیک دانشگاه، فرهنگی سطح باال است که عمدتاً به شناخت  (.5۲: 1390همکاران، 

شناسی، دیدگاه دنیای علم، فن و دانش دنیای ناشناخته، کاوش حقیقت عینی، عرضه روش

دستاوردهای فرهنگ پردازد تا انسانها بتوانند دنیای عینی را درک و اصالح کنند. جدید می

شناسی، نظریات علمی، هنجار رفتاری، فناوری بینی، روشآکادمیک نیز عناصری مانند جهان

پیشرفت و نیز دیدگاه آکادمیک، فضای آکادمیک و جو آکادمیک هستند. به نظر وی در تعارض 

کند. بین این دو فرهنگ، فرهنگ دانشگاه، توسعه فرهنگ آکادمیک را مقید و محدود می

شوند: محدودیت از سوی افراد، محدودیت از سوی ها اغلب از سه جهت اعمال میمحدودیت

 

1- Ferreira 

2-Tierney 
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بر  (.۶4: ۲01۲های انسانی دانشگاه و محدودیت از سوی شرایط مادی )چن و تیان، محیط

ای است که در همان مجموعه»توان گفت که فرهنگ دانشگاهی اساس تعاریف ارائه شده می

-ها، باورها، هنجارها، دانشخوانیم. فرهنگ شامل ارزشفرهنگ میهای درس در تعریف کالس

 (.۲۶: 1397)ذاکر صالحی، « ها، مناسک، زبان، نمادها و مانند اینها استها، آیینها، مهارت

های رقیب یکی از پرکاربردترین الگوهای مفهومی در عرصه فرهنگ الگوی ارزش

اساس تمرکز بر مسائل داخلی در برابر تمرکز بر دانشگاهی است. در این الگو فرهنگ سازمان بر 

پذیری از یکدیگر متمایز شدند. بر مسائل خارجی و دیگری بعد کنترل )ثبات( در برابر انعطاف

-ای، فرهنگ بازار، فرهنگ ادهوکراسی و فرهنگ سلسلهاساس این الگو چهار فرهنگ قبیله

پذیری و تمرکز بر مسائل داخلی ی انعطافاشوند. در فرهنگ قبیلهمراتبی از یکدیگر متمایز می

ها و اهداف مشترک، مشارکت، کار گروهی و گیرد. لذا در این فرهنگ بر ارزشمحور قرار می

پذیری و تمرکز بر مسائل خارجی شود. در فرهنگ بازار انعطافنوایی بین افراد تأکید میهم

های مداری جزء ارزشطی و مشتریگیرد. در نتیجه رقابت، تعامالت محیمورد تأکید قرار می

اصلی این فرهنگ است. فرهنگ ادهوکراسی کنترل یا ثبات و در عین حال تمرکز بر مسائل 

-پذیری تأکید میداند و در نتیجه بر کارآفرینی، نوآوری و خالقیت و انطباقخارجی را مهم می

اند. در فرهنگ مدتتاهها کوکند. ساختارهای سازمانی در این فرهنگ، پابرجا نیستند و نقش

مراتبی کنترل و تمرکز بر مسائل داخلی اولویت دارد. در نتیجه در این فرهنگ قوانین و سلسله

کویین و راربرگ، شوند )مراتب و کارایی مهم تلقی میهای روشن اختیار و سلسلهمقررات، رویه

19۸1.) 

اقتصادی، اجتماعی، دینی و های سیاسی، فرهنگ دانشگاه اگر چه متأثر از جامعه و نظام

های دیگر هویت و امتیاز آموزشی است اما آنچه به آن به منزله نوعی فرهنگ متفاوت از فرهنگ

های فکری و های حاکم بر علم و فعالیتگیری، توسعه و اتکای آن به ارزشبخشد، شکلمی

 (. ۶۶: 13۸۸فرهنگی است )صباغیان، 

کند، ای فرهنگ دانشگاهی خاص خود را تولید میکند که هر جامعهتأکید می 1گالتونگ

زیرا فرهنگ دانشگاهی از دل ساختارها و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن 

ها و استانداردهای مالزم آید. بنابراین این جامعه است که الگوها و شیوهجامعه بیرون می

: 13۸۲)فاضلی، کند لم را مشخص میآموزش و پژوهش و مؤثر در فرآیند یادگیری و انتقال ع

های فکر متناسب با نظام ای فرهنگ دانشگاهی و سبکوی معتقد است که هر جامعه(. 104

 

1- Galtung 



 ۱05..... ................................................... دانشگاهی فرهنگ از دانشجویان شده ادراک و زیسته تجربه

 

 
 

ها، هر کدام فرهنگ یادگیری، آموزش و پژوهشی خاصی اجتماعی خود را دارد و این فرهنگ

ساکسونیک، بر این اساس گالتونگ چهار نوع فرهنگ دانشگاهی و سبک فکری  دارند.

 (.103: 13۸۲)فاضلی، کند تیوتونیک، گالیک و نیپونیک را از یکدیگر متمایز می
در فرهنگ ساکسونیک افراد به بحث و گفتگوی بیشتر در فضایی از نظر اجتماعی نسبتاً 

شوند و رهیافتی بیشتر تجربی به پژوهش دارند. فرهنگ تیوتونیک بر روابط برابر تشویق می

رهیافت قیاسی تأکید بیشتر دارد. در فرهنگ گالیک روباط افقی برابر میان  شاگردی و-استاد

استاد و دانشجو برقرار است و بر رهیافتی غیرقیاسی تأکید بیشتر دارد. فرهنگ نیپوتیک در 

 (.104 – 103، 13۸۲فاضلی، روابط عمومی و سلسله مراتبی تأکید بیشتر دارد )

شگاه، کل سیستم آموزش عالی و حرفه آکادمیک کالرک چهار عامل رشته دانشگاهی، دان

 داند.یا جامعه علمی را از عناصر مؤثر بر فرهنگ سازمانی می

رشته دانشگاهی: فضا یا زمینه نخست، رشته دانشگاهی است. بیشترین تأثیر فضای یک 

 پذیری اعضای آن مشاهده کرد.توان در فرآیند جامعهرشته علمی بر فرهنگ دانشگاهیان را می

شوند که در آن ایشان به هنگام ورود به یک فضای علمی وارد یک دنیای جدید از زندگی می

-ها و مسائل رشته خود به اشتراک میشناسی، تکنیکباورهای خود را نسبت به تئوری، روش

 گذارند.

دانشگاه: دانشگاه یا مؤسسه آموزشی دومین زمینه نهادی اجتماعی اثرگذار بر فرهنگ 

دهی زندگی آکادمیک دارد. هدف و مأموریت ست. دانشگاه نقش مهمی در سازماندانشگاهی ا

دهنده این عامل دانشگاه، اندازه، موقعیت، میزان پیچیدگی و بدنه دانشجویی عناصر تشکیل

 روند.نهادی مؤثر بر فرهنگ دانشگاهی به شمار می

هی، نظام آموزش نظام ملی آموزش عالی: سومین زمینه نهادی مؤثر بر فرهنگ دانشگا

عالی آن کشور است. در واقع ریشه برخی باورهای دانشگاهی نظام آموزش عالی آن کشور است. 

های ها، ساختار و سازمان، تاریخچه و سابقه، اهداف و سیاستهر نظام ملی آموزش عالی ویژگی

 گذارد.خاص خود را دارد که بر فرهنگ دانشگاهی آن تأثیر می

چهارمین زمینه نهادی اجتماعی اثرگذار بر فرهنگ دانشگاهی حرفه حرفه آکادمیک: 

پوشانی دارد. حرفه آکادمیک شامل آکادمیک است که در نگاه کلی با عامل اول رشته علمی هم

هایی است که اعضای یک رشته علمی فارغ از عضویت آنها در دانشگاههای مختلف یا در ارزش

 (.515-499: 1971دند )کالرک، های آموزشی عالی به آن پایبنسیستم
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عتقد است که رسالت و اهداف دانشگاه، سبک رهبری مدیران، ساختار نیز م 1آستین

جو، روابط استاد و شهای استاد و دانهای درسی و استانداردهای دانشگاهی، ویژگیبرنامه

ند ه نقش اساسی داردانشجو، اندازه و موقعیت فیزیکی دانشگاه در تعیین فرهنگ دانشگا

 (.۶۲: 1390، و همکاران)ذوالفقارزاده

 روش تحقیق -۳

های از آنجا که هدف پژوهش بررسی ادارک دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته

نظریه به روش است، مطالعه حاضر  از فرهنگ دانشگاهی علوم انسانی دانشگاههای تهران

آوری شده است. در یافته جمعساختها از طریق مصاحبه عمیق نیمهای انجام شده و دادهزمینه

ی های علوم انسانارشد و دکتری رشته کارشناسی جویانشنفر از دان ۲4این راستا نگارنده با 

-نیمه )س( مصاحبهدانشگاههای تهران، شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، تربیت مدرس و الزهرا 

دانشگاه، خوابگاه دانشجویی، محل های مختلف اعم از ها در مکانمصاحبه انجام داد. یافتهساخت

 دقیقه بود. 40کار دانشجویان و... انجام شد. میانگین مدت زمان مصاحبه از دانشجویان نیز 

کنید ادراک شما از فرهنگ دانشگاهی که در آن تحصیل می چهار سوال اصلی پژوهش یعنی

توجه به ادراکی از چیست؟ علل و عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ دانشگاهی ایران کدامند؟ با 

هایی برای وضعیت کنید که دانشجویان از چه استراتژیفرهنگ دانشگاهی موجود دارید فکر می

کننده هدایت دانید؟شده را چه میکنند؟ پیامدهای فرهنگ دانشگاهی ادراکموجود استفاده می

-صاحبهتری نیز برای عمق بخشیدن به هر مصاحبه از ممصاحبه بودند اما سواالت جزئی

های مختلف اعم از دانشگاه، خوابگاه، محل کار ها در مکانمصاحبهشد. شوندگان پرسیده می

گیری نظری استفاده شد. از آنجا در این پژوهش از نمونهشونده، پارک و ... انجام شد. مصاحبه

و  کند، ابتدا نمونه اولیه انتخابگیری نظری از قاعده انتخاب تدریجی پیروی میکه نمونه

های بعدی بر اساس پاالیش مصاحبه انجام شد، سپس مصاحبه انجام شده تحلیل شد و نمونه

گیری تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. های در حال ظهور انتخاب شدند. نمونهمفاهیم و مقوله

ها پر شده و دیگر داده جدیدی گیری زمانی پایان یافت که فضای مفاهیم و مقولهیعنی نمونه

  .پیدا نکرد ظهور

شناحتی استفاده شد. به این معنا که برای اعتباریابی نتایج پژوهش از روش سازگاری روش

همچنین در این پژوهش  شناسی را مد نظر قرار دهد.های روشمحقق تالش نمود تا کلیه رویه

 

1- Austin 
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برای بندی پزوهشگر نیز استفاده شد. به این معنی که از دو پژوهشگر دیگر نیز از روش زاویه

     ها استفاده شد. بررسی و بازنگری یافته

 مشخصات پاسخگویان :۱ جدول

 جنس ترم مقطع رشته تحصیلی تحصیل دانشگاه محل

 مرد 5 دکتری مددکاری اجتماعی عالمه طباطبایی

 مرد 3 کارشناسی ارشد تاریخ تهران

 زن 3 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی تربیت مدرس

 زن ۲ کارشناسی ارشد تاریخ الزهرا

 مرد 3 کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی عالمه طباطبایی

 زن 4 دکتری مطالعات زنان تربیت مدرس

 زن 5 دکتری علوم اجتماعی تهران

 زن ۶ دکتری روانشناسی الزهرا

 مرد ۶ دکتری ادبیات تهران

 زن ۲ دکتری ایرانشناسی شهید بهشتی

 مرد 4 کارشناسی ارشد نگاریروزنامه عالمه طباطبایی

 زن 4 دکتری حقوق تهران

 مرد 4 کارشناسی ارشد الهیات و ادیان شهید بهشتی

 زن 5 دکتری حقوق عالمه طباطبایی

 زن 5 دکتری عربی الزهرا

 زن 4 کارشناسی ارشد تربیت بدنی الزهرا

 مرد 3 دکتری علوم سیاسی طباطباییعالمه

 مرد 3 دکتری فلسفه شهید بهشتی

 مرد ۲ کارشناسی ارشد جغرافیا تربیت مدرس

 زن 5 دکتری ادبیات الزهرا

 زن 4 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت الزهرا

 زن 3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی تهران

 مرد 4 کارشناسی ارشد شناسیجامعه تربیت مدرس

 مرد 1 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی شهید بهشتی
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 پژوهشهای یافته -۴

مقوله محوری و یک مقوله هسته بود. در ارتباط با  19مفهوم یا زیرمقوله و  ۸۲حاصل تحقیق 

زیرمقوله  4۶ادراک دانشجویان از فرهنگ حاکم بر دانشگاههای تهران ده مقوله محوری و 

 1۸مقوله محوری و  5شناسایی شد. همچنین در ارتباط با علل تأثیرگذار بر فرهنگ دانشگاهی 

مقوله محوری و  4اسایی شد. در ارتباط با پیامدهای فرهنگ دانشگاهی حاکم نیز مقوله شنزیر

  زیرمقوله استخراج شد. 1۸

 ادراک دانشجو از فرهنگ دانشگاهی ایرانهای سنخ -۴-۱

اولین سوأل پژوهش که تالش شد تا به آن پاسخ داده شود عبارت بود از اینکه دانشجویان چه 

کنند دارند. در پاسخ به این سوال و تحلیل که در آن زندگی میادراکی از فرهنگ دانشگاهی 

کارانه، فرهنگ محافظهکه عبارتند از:  مقوله محوری شناسایی شد 10 های دانشجویانمصاحبه

گرایی، فرهنگ فردگرایی، فرهنگ ناامیدی، فرهنگ پرولتاریایی، فرهنگ فرهنگ مدرک

 گرایی، تجاری شدن علم.مردانه، رابطهستایشگرایانه، فرهنگ تابعیت، غلبه فرهنگ 

ل، دانشجوی محتاط، انفعاهایی چون مقولهزیراین مقوله از  :کارانهفرهنگ محافظه -1

شناسایی شد. و فرهنگ تحمیل تابعیت دانشجو، استاد محتاط، فرهنگ سکوت، فرهنگ ترس 

در های ایران استاد گوینده و دانشجو شنونده است. هاکثر پاسخگویان معتقد بودند که در دانشگا

زنند با استقبال احث ارائه شده در سر کالس میموارد که دانشجویان دست به نقد مببرخی 

شوند. لذا دانشجویان پس از اندکی ورود به دانشگاه و شناختن جو حاکم بر اساتید روبرو نمی

ینده و یا منتقد.دهند که شنونده باشند تا گودانشگاه ترجیح می

 کند:یکی از مصاحبه شنوندگان شرایط موجود را چنین وصف می

در سطح ارشد و دکتری هم استاد توانایی شنیدن نظر دانشجوها رو نداره. دانشجو هم  "

شنوه... . اکثر استادا این نویسه و میگه. تو کالس فقط میبینه هیچی نمیوقتی شرایط رو می

خواد ریسک کنه. ها سوادشو ندارن، استاد مزدبگیره دولته، نمی، بعضیشرایط رو ترجیح میدن

    "دانشجو هم که دستش به جایی بند نیست میاد یه مدرکی میگیره و میره.

 گوید:یکی دیگر از دانشجویان می

کنن. کل روال تا استادا میان درس خودشون رو میدن. آخر ترم هم یه سوالی مطرح می "

دوره دکتری همینه. االن دیگه دکتری هم همینجوری شده. تو دوره دکتری تنها تغییری که 

نه نظر خاصی نه  بحثی هست،میکنه اینه که دانشجوها چند تا کنفرانس بیشتر میدن. با هم نه 

 "چیزی.
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رشد و این فرهنگ در حالی در فرهنگ دانشگاهی جامعه ما وجود دارد که جامعه برای 

های خود را مطرح فعال نیاز دارد. دانشجو باید بتواند ایدهرفت به دانشجویانی منتقد و شپی

 نموده و از آنها دفاع کند و از این طریق باعث پیشرفت علمی و در نهایت پیشرفت جامعه گردد.

کید قرار دادند هایی که دانشحویان آن را مورد تأیکی از ارزش گرایی:فرهنگ مدرک -2

گرایی بود. دانشجویان معتقد بودند که این نوع فرهنگ شدن مدرک مندتوجه به مدرک و ارزش

هایی مانند رقابت کاذب، بیکاری، اهمیت پرستیژ اجتماعی، تأکید بر آموزش صرف از ویژگی

هایی مقولهزیراز  نیزاین مقوله  کند. لذابرخاسته و یا حتی آنها را به وجود آورده و تشدید می

فرهنگ کپی پیست، رقابت کاذب، تأکید بر آموزش صرف، اهمیت نداشتن پژوهش، فرار  چون

دانشجو از دانشگاه، مدرک برای شغل بهتر، مدرک برای پرستیژ اجتماعی باالتر اتخاذ شد. اکثر 

وقتی به این  پس از ورودکند وارد دانشگاه شود و پاسخگویان معتقد بودند که دانشجو تالش می

هایش فاصله دارد تالشی برای تغییر وضع موجود آلکه وضعیت دانشگاه با ایده نتیجه رسید

هر چه گیرد که فایده است لذا تصمیم میهایش بیکند که تالشنکرده و یا احساس می

 سریعتر مدرکی بگیرد و از آن خارج شود.

 گوید:یکی از پاسخگویان چنین می

اش بره باال. اکثرشون بگیره تا پرستیژ اجتماعیدانشجو دغدغه کار داره و میخواد مدرک " 

سوادشون خیلی پایینه. با اینکه ههمون از بیکاری خبر داریم، از وضعیت علمی خبر داریم همه 

گیریم. میشیم یه ... مهارتی هم که یاد نمیخوایم هر چه زودتر یه مدرکی بگیریم و بریم.می

نا واقعیتاییه که وجود داره، آره دانشجو حتی ای دست و پا. مشت دانشجوهای مدرک گرفته بی

 "خیلی وقتا برای زودتر تموم کردن به دزدی ایده و کپی پیست کردن هم میفته.

 گوید که:یا یکی دیگر از دانشجویان می

به نظرم اگر که شرایط کار برای افراد توی جامعه فراهم باشه ما این مشکالت رو نداریم.  "

که بلکه کاری پیدا کنن. اگر کار توی جامعه باشه و هر کس که خونن همه دارن درس می

شیم. دانشجو افسرده، پشیمون و دازده ها نمیعالقه داشت ادامه تحصیل بده ما دچار این بحران

 "درکی بگیره. نه انگیزه خیلی خاصی داره نه هیچی. خواد یه مفقط می

، کاذب تهایی مانند رقابهمقولزیرحاصل ترکیب فرهنگ فردگرایی: این مقوله نیز  -3

 باشد.محتاط بودن دانشجو و استاد، نپذیرفتن کار جمعی، ترجیح کار فردی و خودمحوری می

های فرهنگ گیکاری از جمله ویژهای فردی و حتی پنهانوهش و فعالیتفردگرایی و انجام پژ

دانشگاهی در ایران است که دانشجویان به آن اشاره کردند.

 گوید:می دانشجویانیکی از 
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شه. هممون با تنهایی کار کردن همیشه کارای جمعی تو جامعه ما با شکست مواجه می "

 "هامون هم خیلی وقتا ابا داریم.تریم. حتی از به اشتراک گذاشتن یافتهراحت

 گوید:یا یکی دیگر از دانشجویان می

ما هم خودشون فعالیت پژوهشی تونن کار کنن. اکثر استادهای استادا هم با همدیگه نمی "

گیره دیگه. تا کی استادی ما به جای اینکه کنن. دانشجو هم توی همین دانشگاه داره یاد میمی

 "به فکر تولید و افزایش سوادشون باشن باید رقابت کاذب با همدیگه داشته باشن؟ 

شود. ده میهایی است که به فرهنگ عمومی جامعه نیز نسبت دافردگرایی از جمله فرهنگ

این فرهنگ به گفته و تجربه دانشجویان در دانشگاههای کشور نیز حاکم است. این فرهنگ در 

 گردد.کاری و... راحتتر قابل درک میکارانه، پنهانهایی مانند فرهنگ محافظهکنار ویژگی

انگیزگی، خمودگی، چون دلزدگی، بیهایی مقولهزیری: این مقوله نیز از فرهنگ ناامید -4

بیکاری، نبود امنیت شغلی اتخاذ شد.

 گوید:یکی از پاسخگویان می

دانشجو االن یه دانشجوی خموده است. نه کاری داره نه درآمدی. هر جا هم که میری  "

خونی؟ آخرش قراره چکاره بشی؟ دانشجو هم خودش هم میگن دانشجویی؟ علوم انسانی می

ان، فشار درس و دوری از خانواده همه اینها میدونه که ممکنه کاری پیدا نکنه. فشار اطرافی

افسردگی میاره دیگه. هر کس هم که افسرده نشده با این شرایط انگیزه پیدا کرده که بره از 

   "ایران.

یکی از دالیل اصلی این در واقع برخی از دانشجویان معتقد بودند که نبود امنیت شغلی 

کنند که تحصیل آنها منجر به وضوع فکر میاحساس در دانشجویان است. آنها وقتی به این م

 دهند.انگیزگی به تحصیل ادامه میشود دچار یأس شده و با بیشغلی مناسب نمی

رگر، درآمد کارگری، مانند دانشجو کا هاییزیرمقولهفرهنگ پرولتاریایی: این مقوله از  -5

شرایط کاری  بخاطر نبودس استخراج شد. امروزه نوینامه نویس، دانشجوی مقالهدانشجو پایان

های مختلف هستند. موسسه مقاطع دکتری مجبور به همکاری با مناسب دانشجویان حتی در

دانند. چرا که دانشجویان این نوع کار را از نظر درآمد و نادرست بودن نوعی کارگری کردن می

دیگر برخی کنند و یا دریافت اندکی دارند. از سوی در برخی موارد یا چیزی دریافت نمی

نویسند و  اگر چه یمنامه موسساتی هستند که مقاله و پایان دانشجویان مجبور به همکاری با

پذیرند.دانند اما بخاطر کسب درآمد آن را میبسیاری از دانشجویان این کار را غیراخالقی می

 گوید:یکی از دانشجویان می
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دیگه. خیلی از استادا واقعا رفتار آخرش اینه که دانشجو بیاد با استادش همکاری کنه  "

درستی با دانشجو ندارند. من خودم برای استادم چند تا مقاله نوشتم ولی آخرش احساس کردم 

 "مثل یک کارگر با من رفتار شد.

 گوید:یا یکی دیگر از دانشجویان می

ای هم هنامنویسه برای هر پایانمن دوستم برای دانشجوهای دانشگاه آزاد پایان نامه می "

ای میگیره. خودش هم میدونه که کارش درست نیست ولی میگه وقتی کار یک میلیون و خرده

  "نیست چکار کنم؟

 پیشنهادی موضوعنند پذیرش ما هاییزیرمقولهفرهنگ ستایشگرانه: این مقوله از  -6

نقل نقد استاد، عدم ، تحت هر شرایطی استاد سر کالسمطالب ، تأیید نامهاستاد برای پایان

اتخاذ شد. استاد های استاد در مقاله و کتاب توسط دانشجو برای جلب توجهگفته

 گوید: یکی از دانشجویان می

کار کنی باید تو حیطه اون فعالیت کنی.  که مد نظرته برای اینکه بتونی با یک استادی"

بتونی ای هست که حتی خیلی اشباع هم شده برای اینکه حتی اگه بدونی که یک حیطه

اش رو بپذیری و روش کار کی حتی اگه تو قوی کنی و مقاله زیاد داشته باشی حوزهرزومه

 "خودت قبول نداشته باشی.

 گوید:یا یکی دیگر از دانشجویان می

کنه، بعضی استاد یه کتابی نوشته ورداشته کپی کرده همش هم از اون کتاب صحبت می "

که خودشونو به استاد نشون بدن و نظرشو جلب کنن از دانشجوها هم میرن میخونن برای این

 "هی از کتاب نقل قول هم میکنن.

مانند تابعیت موضوعی دانشجو از  هاییزیرمقولهفرهنگ تابعیت: این مقوله نیز از  -7

استاد، تابعیت محض قوانین دانشگاه، دانشجوی غیرمنتقد استخراج شد. دانشجو حتی در 

کند. در زند نیز از قانون تابعیت میمواردی که قوانین به جریان تولید دانش هم ضربه می

اد مورد قبول دانشجو نامه حتی اگر حوزه و موضوع پیشنهادی استانتخاب موضوع مقاله و پایان

گرا به جایگاهی دست یابد.پذیرد تا بتواند در این فرهنگ کمینباشد آنها را می

 گوید: یکی از دانشجویان می

االن همه قوانین تصویب شده به ضرر دانشجوه. تو اکثر دانشگاهها دانشجوی ارشد باید "

کنه. یکی دو س اعتراض نمیچهارترمه تموم کنه. تموم نکنه کلی دردسر باید بکشه. هیچ ک

 "مورد اعتراض میشه نتیجه که نداره دانشجو کنار میکشه.

 گوید: یا دانشجویی دیگر می
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داشته باشه. دانشجو هم پذیرند که ازش تابعیت موضوعی همین استادها دانشجویی رو می"

پیست  یپچون میخواد پیشرفت کنه قبول میکنه. این میشه که دانشجو نه خالقیتی داره، ک

ها، هستند، گم اینجور دانشجوها نیستنکنه. انگیزه تولیدات علمی درخور را نداره دیگه. نمیمی

 "ولی تعداشون خیلی کمه.

باشد. اینکه دانشجو بتواند در انگیزگی دانشجویان میفرهنگ تابعیت یکی از دالیل بی

پردازی و رشد علمی وی هتواند باعث خالقیت و ایدای که عالقه دارد فعالیت کند میحوزه

گرای دانشگاه پیشرفت کند و پیشرفت گردد. اما اگر دانشجو برای اینکه بتواند در فرهنگ کمی

 تواند منجر به پسرفت دانشجو نیز گردد.بیند میرا در این تابعیت می

نی مانند غلبه اساتید مرد، برتربی هاییزیرمقولهغلبه فرهنگ مردانه: این مقوله از  -8

های اساتید زن استخراج شد.ت به اساتید زن، تمسخر کالساساتید مرد، نگاه تحقیرآمیز نسب

 گوید: یکی از دانشجویان می

ای نگاه تحقیرآمیز نسبت به استاد زن داره. رشته 3باعث تأسفه که یک دانشجوی ترم "

احتماال چون اون زنه. وگرنه بین استادهای زن و مرد توی دانشگاههای ما چقدر از نظر سواد 

 "؟هستفرق 

 گوید: یا یکی دیگر از دانشجویان می

و... مردها حضور دارند. حتی در  هااساتید ما اغلب مرد هستند، تو اکثر کارگاهها، همایش"

ظرم این یک واقعیت مهم دانشگاهها هم زنها در اقلیت هستند و زیاد جدی گرفته نمیشن. به ن

 "و اساسیه.

ساالری در اشتغال، هایی مانند نبود شایستهگرایی: این مقوله از زیرمقولهفرهنگ رابطه -9

ههای عدم رعایت قانون و زد و بندبازی اتخاذ شد. دانشجویان معتقد بودند که آنچه در دانشگا

های علمی وجود دارد روابط است نه قوانین و ضابطه.ما خصوصاً برای اشتغال و کسب موقعیت

 گوید:یکی از دانشجویان می

شون به نظرتون این همه به استاد چسبیدن ما دانشجوها به خاطر چیه؟ میریم تو حوزه"

تا چهار روز دیگه بتونیم هامون رو قوی کنیم کار میکنی؟ مهمترین دلیلش اینه که بتونیم رابطه

"استفاده کنیم. قانون مالک نبودن همین میشه.

هایی مانند فروش مدرک، پردیس دانشگاهی، تجاری شدن علم: این مقوله از زیرمقوله -10

کاال شدن علم، دانشگاه به مثابه بازار استخراج شد. 

 گوید:یکی از دانشجویان می
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توی دانشگاه، خصوصاً سطح دکتری. این این چند سال اخیر که همه چیز شده پول  "

 "های دانشگاه باعث شده هر کس که پول داره بتونه مدرک بگیره.پردیس

 گوید:یا یکی دیگر از دانشجویان می

بینیم. دانشگاه شده برای به نظرم این چند سال اخیر ما رسماً کاال شدن علم رو داریم می "

 "پول در بیارن. ه عده بازار، که بتونن توش هر روز بیشتر

 گوید:یا یکی دیگر از دانشجویان می

وقتی به این مساله فکر میکنم که من این همه درس خوندم دارم مدرک دکتری میگیرم  "

کشه. با یکی دیگه معلوم نیست با چه سوادی داره همین مدرک رو میگیره واقعا سرم سوت می

د همینجا هیأت علمی میشه. از ما که چهار روز دیگه هم با همین پول و زد و بندبازی میا

 "سواد!سال دیگه برسه با استادای بی 5گذشت خدا به داد دانشجوهای 

توانند گیری فرآیندی که در آن بسیاری از افراد میبرخی از دانشجویان معتقدند که شکل

کنند به واسطه استطاعت مالی مدرکی را بگیرند که آنها با تالش خیلی بیشتر آن را کسب می

تواند مانع بزرگی بر سر راه رشد و حتی میعدالتی بوده و نه تنها عادالنه نیست بلکه بی

شود افرادی که شرایط اقتصادی بهتر دارند وارد پیشرفت جامعه باشد. این فرهنگ باعث می

 مقاطع تحصیلی حتی در مقطع دکتری شوند.

 فرهنگ دانشگاهی های ادراک دانشجویان ازها و زیرمقوله: مقوله۲جدول 

 

 

 

 

 

 

های ادراک سنخ

دانشجویان از 

 فرهنگ دانشگاهی

 

 

 

 

 

 زیرمقوالت های اصلیمقوله

انفعال دانشجو - کارانهفرهنگ محافظه

دانشجوی محتاط -

دانشجوی تابع -

استاد محتاط -

فرهنگ سکوت -

فرهنگ ترس -

 فرهنگ تحمیل -

 پیست-فرهنگ کپی - گراییفرهنگ مدرک

رقابت کاذب -

آموزش صرفتأکید بر  -

اهنیت نداشتن پژوهش -

فرار دانشجو از دانشگاه -

مدرک برای شغل بهتر -

 مدرک برای پرستیژ اجتماعی باالتر -
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رقابت - فرهنگ فردگرایی

 محتاط بودن دانشجو و استاد در قبال سایر اعضا -

نپذیرفتن کار جمعی -

شیوع فعالیت علمی فردی -

 خودمحوری -

 دلزدگی - فرهنگ ناامیدی

بی انگیزگی -

خمودگی -

بیکاری -

 نبود امنیت شغلی -

دانشجوی کارگر - فرهنگ پرولتاریایی

درآمد کارگری -

نامه نویسدانشجو پایان -

 دانشجوی مقاله نویس -

نامهاستاد برای پایانپیشنهادی  موضوعپذیرش  - فرهنگ ستایشگرانه

استاد سر کالس درس تحت هر  مباحث تأیید -

شرایطی

عدم نقد استاد -

استاد در مقاله و کتاب توسط های نقل گفته -

 دانشجو برای جلب توجه

 تابعیت موضوعی دانشجو از استاد - فرهنگ تابعیت

 تابعیت محض قوانین دانشگاه -

 دانشجوی غیرمنتقد -

غلبه اساتید مرد - غلبه فرهنگ مردانه

برتربینی اساتید مرد -

نگاه تحقیرآمیز به اساتید زن -

 به تمسخر گرفتن کالس اساتید زن -

ساالری در اشتغالنبود شایسته - گراییرابطه

عدم رعایت قانون -

 زد و بندبازی -

 تجاری شدن علم

 

مدرک روشف -

پردیس دانشگاهی -

کاال شدن علم -

 دانشگاه به مثابه بازار -
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 ثر بر ادراک دانشجویان از فرهنگ دانشجوییمؤ علل -۴-۲

در ادامه از دانشجویان درباره علل وجود فرهنگ دانشگاهی موجود سوأالتی پرسیده شد. 

دانشجویان ارزیابی چندان مثبتی از فرهنگ دانشگاهی در جامعه ایران نداشتند و عللی را برای 

اجتماعی  -شرایط موجود ذکر کردند. دانشجویان علل شرایط موجود را بیشتر عواملی ساختاری

فرهنگ جامعه، آموزش ناکارآمد در کلیه مقاطع تحصیلی، اساتید دانشگاه، شرایط  ذکر کردند:

 .نامناسب دانشگاه، فرهنگ خانواده، نبود امنیت شغلی

فرهنگ جامعه از جمله عللی بود که مورد تأکید بیشتر دانشجویان : جامعهفرهنگ  -1

کردند و جامعه ارزیابی میای از فرهنگ کلی قرار گرفت. آنها فرهنگ دانشگاه را زیرمجموعه

معتقد بودند که در جامعه فرهنگی غالب است که حاصل آن فرهنگی جزء فرهنگ دانشگاهی 

پذیری، وجود فرهنگ مقوالتی چون نبودن روحیه انعطافزیراین مقوله از موجود نیست. 

ترین تطلبی )همیشه راحراحتفرهنگ تفاوتی، تابعیت، قبول وضع موجود و سازگاری با آن، بی

حل را پذیرفتن( اخذ شد.راه

 گوید: یکی از پاسخگویان می

پذیر شده. باالخره دانشجو هم از همین فرهنگ بلند شده دیگه. توی همین فرهنگ جامعه"

فرهنگ دانشگاه ما هر چی هست توی جامعه کاماًل دیده میشه. من که میبینم. توی جامعه هم 

نداریم. دانشجو چرا کپی میکنه؟ چون خالقیت نداره. مردم ما ادمهای خالق نداریم دانشگاه هم 

 "تابع، دانشجو تابع استاد.

دانشجویان معتقد بودند که فرهنگ دانشگاه جدا از فرهنگ کلی جامعه نیست. دانشجو در 

-توانیم فرهنگ جامعه را بر فرهنگ دانشگاه بیکند و در نتیجه ما نمیهمین فرهنگ رشد می

 آن را جدا در نظر بگیریم.  تأثیر بدانیم و یا

: یکی از عللی که دانشجویان به آموزش نادرست و ناکارآمد در همه مقاطع تحصیلی -۲

بیند. آن اشاره کردند نوع آموزش ناکارآمدی بود که دانشجو پیش از ورود به دانشگاه می

تغییری در  آموزد و از آنجا که هیچآموزش پیش از دانشگاه تفکری خطی و ساده را به افراد می

نوع آموزش در دانشگاهها وجود ندارد دانشجو نیز تبدیل به دانشجوی منفعل و با تفکری خطی 

شود.محور میگرا و نمرهو مدرک

-آموز منفعل، دانشگاه آموزشمقوالتی چون مدارس ناکارآمد، دانشزیراین مقوله برگرفته از 

دانشجویان معتقدند  باشند.محوری میتفکر ساده و خطی و نمره آموزشوهش، محور، نبود پژ

که دوران تحصیل ما قبل از دانشگاه کارآمد و توانمندکننده نیست. این ویزگی حتی  در دوره 

دانشگاه هم وجود دارد.



 ۹۸/ بهار و تابستان  ۱۳/ شماره های اجتماعی/ دوره ششم شناسی نهادجامعه ............................ ۱۱6

 

 :گویدیکی از پاسخگویان می

آموز حق حرف زدن نداره. باید دست ها دانشآموزش ما از مدرسه ایراد داره. توی مدرسه "

ای... حاال دانشجو تو بشبنه. معلم هر چی گفت. آخر ترم هم یه امتحانی و یه نمرهبه سینه 

 "تونه.ترسه خوب، نمیخواد تفکر انتقادی یاد بگیره؟ میدانشگاه می

 گوید:اسخگویان مییا یکی دیگر از پ

انشجو دچیزی که به درد کار تر باز هم های کاربردیفقط نظری خوندیم. حتی تو رشته "

بخوره بهش یاد نمیدن. اصال کارآفرینی، خالقیت، شجاعت زدن حرف به هر قیمیت این جور 

 "آموز، دانشجو یاد داده نمیشه که.چیزا به دانش

کاربردی نبودن دروس و تنها خواندن مطالبی نظری و حفظ کردن آنها و حتی ادامه همین 

گ دانشگاهی و منش علمی گیری فرهنکننده در شکلوضعیت در دانشگاهها  نقشی تعیین

 دانشجو دارد. 

دهی فرهنگ دانشگاهی بسیار دانشجویان نقش اساتید را در شکل اساتید دانشگاه: -3

دهنده فرهنگ کردند یکی از ارکان اصلی شکلدانستند و معتقد بودند و تأکید میاساسی می

بودند که اساتید یکی از بسیاری از دانشجویان معتقد یک دانشگاه اساتید یک دانشگاه هستند. 

اشته باشند. اما اکثر آنها توانند ددهی تفکر انتقادی دانشجویان میها را در شکلترین نقشاصلی

 که اساتید حتی در مقطع دکتری نیز توانایی شنیدن نظرات دانشجو را ندارند.بیان کردند 

ه از زیرمقوالتی هستند محور و اساتید وابستکار، اساتید مونولوگاساتید محتاط و محافظه

که مقوله مورد بحث از آن اخذ شد.

 گوید:یکی از دانشجویان می

استادا حتی تو کالس درس دکتری هم تحمل نظر دانشجو رو ندارند. حتی اگه با دانشجو  "

ابراز موافقت کنه میشه از زبان بدنش فهمید که از حرف دانشجو خوشش نیومده. مخالفت با 

دمیک برای استاد نزدیک دیدم که یک بحث کاماًل آکا د داره. خودمون ازاستادا عواقب زیا

گوید خیلی از استادا بعد تبدیل به یک مسأله شخصی با دانشجو شد. یا دانشجوی دیگری می

شون از دانشگاه هاشون هم که زندگیشه. خیلیهیئت علمی شدن دیگه سوادشون به روز نمی

 "تأمین میشه.

شود بیشترین ارتباط را با اساتید دارد. اساتید باید بتوانند دانشگاه میدانشجو وقتی وارد 

گیری منش الگوی مناسبی برای دانشجو باشند. در واقع یکی از تأثیرگذارترین عامل در شکل

 علمی دانشجو اساتید هستند و نباید اهمیت آن را از نظر دور داشت. 
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یت، فرهنگ چون وجود فرهنگ تابع مقوالتیزیرفرهنگ خانواده: این مقوله نیز از  -4

پدرساالرانه اتخاذ شد.

این  کرد.در گذشته در خانواده فرزند باید فقط تابعیت میدانشجویان معتقد بودند که 

کند و به دانشجو تبعیت در خانواده پس از ورود کودک به مدرسه و جامعه نیز امتداد پیدا می

انجامد.غیرخالق و تابع و ... می

 گوید:یکی از دانشجویان می 

رفتیم. باید به حرفها گوش میدادیم. اگه گوش کشیدن اونورتر نمیاز خطی که برامون می "

شدیم. همیشه هم از تنبیه شدن ترسیدیم. نهایتاً شدیم این نسل دیگه. نمیکردیم تنبیه می

"پافشاری کنه.اش تونه خودشو ابراز کنه. خالق باشه. روی حرف و خواستهنسلی که نمی

زیرمقوالتی  بیکاریحصیل، ناامیدی به آینده، دانشجوی نبود امنیت شغلی: یأس از ت -5

. دانشجو با دیدن شرایط موجود دچار شد بودند که مقوله نبود امنیت شغلی از آنها استخراج

هر چه زودتر از دانشگاه خارج شود تا بتواند در این گوی سبقت کند ناامیدی شده و سعی می

کند، رود، کپی پیست نمیشغلی برای خودش دست و پا کند. لذا دنبال موضوعات بکر نمی

رود تا بلکه نظر وی را جلب نماید و... .دنبال موضوع پیشنهادی استاد می

 گوید:شوندگان مییکی از مصاحبه
فقط بیکاری االن مهمترین دغدغه دانشجوها است. کار نداشتن با مدرک دکتری سخته؟ سخت  "

کنه که روی چی کار کنه، سعی شه. دانشجوی بیکار افسرده میشه، دیگه براش فرقی نمیبرای یه لحظه

 "میکنه وصل بشه به قدرت، استادی که برش داشته باشه و ادامه ماجرا.

 های ادراک دانشجویان از علل مؤثر بر فرهنگ دانشگاهیها و زیرمقوله: مقوله۳جدول 

 

های ادراک سنخ

دانشجویان علل 

موثر بر فرهنگ 

 دانشگاهی

 زیرمقوالت های اصلیمقوله

پذیرینبودن روحیه انعطاف - فرهنگ جامعه

وجود فرهنگ تابعیت -

قبول وضع موجود و سازگاری با آن -

تفاوتیبی -

 طلبیفرهنگ راحت -

آموزش نادرست و ناکارآمد در 

 همه سطوح تحصیلی

مدارس ناکارآمد -

محورمنفعلدانشگاه آموزشآموز دانش -

نبود پژوهش -

آموزش تفکر خطی و ساده -

 محورینمره -
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کاراساتید محتاط و محافظه - اساتید دانشگاه

اساتید مونولوگ محور -

 اساتید وابسته -

 فرهنگ تابعیت - فرهنگ خانواده

 فرهنگ پدرساالرانه -

یأس از تحصیل - نبود امنیت شغلی

ناامیدی به آینده -

 دانشجوی بیکار -

 از دیدگاه دانشجویان فرهنگ دانشگاهی پیامدهای شرایط موجود -۴-۳

شده در سطوح سومین هدف پزوهش بررسی پیامدهایی بود که نوع فرهنگ دانشگاهی ادراک

مختلف دارد. بذا از دانشجویان سوال شد که پیامدهای فرهنگ دانشگاهی موجود در جامعه را 

 دانند.چه می

فرار مغزها، رکود علمی، به هدر رفتن پیامدهایی که دانشجویان برشمردند عبارت بودند از: 

ارائه شد. این مقوله از سوال سوم پژوهش یعنی با توجه منابع کشور و افزایش اختالالت روانی 

-به ادراکی از فرهنگ دانشگاهی موجود دارید پیامدهای فرهنگ دانشگاهی موجود را چه می

 از جمله پیامدهایی را که دانشجویا برشمردند عبارتند از: ستخراج شد.دانید؟ ا

فرار مغزها از جمله پیامدهایی بود که دانشجویان بر آن تأکید داشتند. فرار مغزها:  -۱

کشورهای خارجی، خروج از کشور به بهانه  پنداشتنمقوالتی چون برتر زیراین مقوله حاصل 

که  با شرایطی روبرو استدانشجو  وقتیباشد. می و از دست رفتن سرمایه انسانی ادامه تحصیل

دهد از کشور خارج شود تا شاید در شود ترجیح میبا مدرک دکتری هم شغلی نصیبش نمی

 :گویدیکی از دانشجویان می داشته باشد. بهتریکشوری دیگر بتواند زندگی 

این همه فرار مغزها به خاطر همین چیزهاست دیگه. نبود کار  وآینده شغلی، جو بد  "

 "رفتن.من  همکالسیهای تا 4االن دانشگاهها. من خودم االن پشیمونم که نرفتم. 

 گوید:یا یکی دیگر از دانشجویان می

 سال پیش داشت رو 10االن واقعا دانشجوهای دکتری ما ارزشی که دانشجوی دکتری  "

ندارن. دانشجو فکر میکنه که خوب چی شده؟ قراره از این به بعد چی بشه؟ تا حاال نرفته؟ 

خواد برای دکتری دیگه توی ممکنه از این به بعد بره. یکی از دوستای من تازه بعد دکتریش می

 "کانادا اقدام کنه.
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آن تأکید  رکود علمی نیز از جمله پیامدهایی بود که بیشتر دانشجویان بررکود علمی:  -۲

چون در جا زدن، توهم پیشرفت علمی، کم شدن هایی زیرمقولهاین مقوله نیز حاصل کردند. 

 یعلمفعالیت توان علمی کشور، زیر سوأل رفتن ارزش علم و پایین آمدن کیفیت پژوهش و 

ترین پیامد این شرایط را رکود و حتی پسرفت کشور دانستند. باشد. اکثر دانشجویان مهممی

 گوید:از دانشجویان مییکی 

کنن باز دانشگاههای ما وضعیت علمی خوبی ندارن. چون این همه دانشجوها تالش می "

های بکر وجود نداره. دانشجویی که سر ترم تحصیلی تحت فشاره چقدر همه کارها تکراریه، ایده

ا باید یه میتونه فعالیت کنه؟ نمیگم نیستن همچین دانشجوهایی. هستن اما تعدادشون کمه. م

دانشگاهی بسازیم که برای همه دانشجوهاش این شرایط رو فراهم کنه. یعنی یه چیز ساختاری 

-باشه نه فردی. یه دانشجو خودش شرایطی فراهم کنه که بتونه کار خوب ارائه بده که نشد راه

 "حل.

ها سرمایهباشد. اگر نتوان این های انسانی جامع از مهمترین عوامل رشد جامعه میسرمایه

را در جامعه حفظ و بازتولید کرد جامعه دچار رکود خواهد شد. 

 مختلف به هدر رفتن منابع از پیامدهای آموزش ناکارآمد هدر رفتن منابع کشور: یکی -3

توانند شغلی افراد پس از ادامه تحصیل نمی از وقتی آموزش ناکارآمد باشد بسیاری .استکشور 

اقتصادی  منافعآورند که خواهند بود و یا به مشاغل کاذب روی می ایجاد کنن در نتیجه یا بیکار

برای کشور ندارد و یا برخی نیز از مقطعی به بعد برای ادامه تحصیل و کار از کشور خارج شده 

این شود. های دیگر میمصیب کشور و در نتیجه سود سرمایه انسانی پرورش یافته در جامعه

های بدون برگشت، سرمایه انسانی بیکار و بدون ایده، اشتغال هزینههایی چون مقوله از زیرمقوله

-یکی از دانشجویان میدر خدمات بدون تولید، سرمایه انسانی از کشور خارج شده اخد شد. 

 گوید:

ای که برای هر دانشجو خصوصاً دانشجوی دکتری کنین که ما به اندازه هزینهواقعا فکر می 

هایی که برای یک فرد تا کنیم؟ هزینهبرداری میداریم ازش بهره کنیم به همون اندازه هممی

-ها برمیشن، به نظرتون این هزینههاش از کشور خارج میمقطع کارشناسی میشه و بهترین

گرده؟ اینها همش ضرره دیگه.

 خمودگی یأس وچون ناامیدی،  هاییزیرمقولهافزایش اختالالت روانی: این مقوله از  -4

تواند باعث شان کار است میترین دغدغهاتخاذ شد. رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی که مهم

 گوید:یکی از دانشجویان می افزایش اختالالت روانی شود.
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بینیم که اکثر دانشجوها افسرده هستند. هر چی مقاطع باالتر میره یه بررسی بکنیم می "

 "مشه. به نظرم این ناامیدی و افسردگی بیشتر هم

تأثیرات حاصل از فرهنگ ناکارآمد دانشگاهی را بر روی دانشجویان نباید نادیده گرفت، چرا 

تواند باعث از دست رفتن سرمایه انسانی به طرق مختلف شود. برخی که این تأثیرات منفی می

از دانشجویان ممکن است ناامید گشته و از کشور خارج شوند اما برخی نیز ممکن است که در 

شود دانشجویان کارایی الزم کشور بمانند اما دچار تأس و ناامیدی شوند و این امر نیز باعث می

 تواند مصداقی از از دست رفتن سرمایه انسانی جامعه باشد. را نداشته باشند که این امر می

 های ادراک دانشجویان از پیامدهای فرهنگ دانشگاهی حاکمها و زیرمقوله: مقوله۴جدول 

های ادراک سنخ

دانشجویان از 

پیامدهای فرهنگ 

 دانشگاهی حاکم

 زیرمقوالت های اصلیمقوله

برتر پنداشتن کشورهای خارجی - فرار مغزها

خروج از کشور به بهانه ادامه تحصیل -

 از دست رفتن سرمایه انسانی -

ندر جا زد - رکود علمی

توهم پیشرفت علمی -

کم شدن توان علمی کشور -

زیر سوال رفتن ارزش علم  -

 پایین آمدن کیفیت پژوهش و فعالیت علمی -

 های بدون بازگشتهزینه - هدر رفتن منابع کشور

سرمایه انسانی بیکار و بدون ایده -

اشتغال در خدمات بدون تولید -

وجود فاصله اقتصادی سرمایه انسانی از کشور خارج شده  -

از سایر کشورها

 ایرانرنکینگ پایین دانشگاههای  -

ناامیدی - افزایش اختالالت روانی

یأس -

 خمودگی -


 استراتژی -۴-۴

 که استراتژی بکاربرده شده توسط دانشجویان نیز با این سوأل استخراج شد: با توجه به ادراکی

هایی برای کنید که دانشجویان از چه استراتژیاز فرهنگ دانشگاهی موجود دارید فکر می

با توجه به ادراکی که دانشجویان از وضع موجود فرهنگ کنند؟ وضعیت موجود استفاده می
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-دانشگاه دارند اکثریت دانشجویان در مواجهه با این وضعیت دانشگاه شرایط موجود را می

ای عدهشوند. پذیرند که شرایط همین است و در ساختار موجود حل میای میپذیرند. عده

شوند: یا از کشور . این افراد به دو دسته تقسیم میروندمسیر خود را کج کرده و راه خود را می

-جویند و یا به مسیر خود ادامه میشوند و رشد و پیشرفت خود را در جای دیگر میخارج می

. دانشجویان معتقد بودند که این دسته آخر حاصل نماینددهند تا موفقیت مورد نظر خود را 

دهند که در شود و اکثریت ترجیح میمی تعداد معدودی از دانشجویان دانشگاهها را شامل

 جهت جریان آب شنا کنند و نه در خالف آن.

 گوید:یکی از دانشجویان می

کنند. چون کنند و بر اساس عمل میبه نظرم اکثر دانشجوها این ساختار را قبول می "

قدرت خاصی نداره دانشجو. به نظرم این وضعیت توی سطح دکتری حتی بیشتر هم هست 

 "تعداد دانشجوها زیاده و بر سر کار یک نوع رقابت وجود داره. چون

 گوید:یا دانشجوی دیگر می

کنند اما خیلی اساسی نیست. هایی میکنندف مقاومتدانشجوها گاهی یه نقدهایی می "

تر هستن. خصوصا که دانشجو منافع خودش را تغییری بوجود نمیاره... ساختارها خیلی قوی

 "در نظر بگیره.مجبوره نهایتاً 

مقوله هسته: دانشجویان دانشگاههای تهران فرهنگ دانشگاهی را نامناسب و ناکارآمد 

کنند. در زمینه ارزیابی کرده و علل آن را در قالب عوامل کاماًل ساختاری و بیرونی ادراک می

عوامل بررسی علل شرایط موجود دانشجویان فقط شرایط بیرونی را زیر سوال برده و فقط 

 دانند. کننده شرایط موجود میرا تبیین آورساختاری و بیرونی الزام

 گیریو نتیجه بحث -5

دانشگاههای تهران، نشجویان کارشناسی ارشد و دکترای های این پژوهش نشان داد که دایافته

گ تصور چندان مثبتی از فرهن )س( عالمه طباطبایی، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و الزهرا

اولین سوأل پژوهش این بود که دانشجویان چه ادراکی از حاکم بر دانشگاههای خود ندارند. 

 که استخراج شد یهایمقولهشوندگان به این سوأل فرهنگ دانشگاهی دارند؟ از پاسخ مصاحبه

نشان داد دانشجویان فرهنگ حاکم بر دانشگاهشان را به در قالب مفاهیمی مانند فرهنگ 

گرایی، فرهنگ فردگرایی، فرهنگ ناامیدی، فرهنگ پرولتاریایی، ه، فرهنگ مدرککارانمحافظه

گرایی، تجاری شدن علم فرهنگ ستایشگرایانه، فرهنگ تابعیت، غلبه فرهنگ مردانه، رابطه

این مفاهیم بر اساس مفاهیم موجود در ادبیات نظری و تجربی موجود استخراج کنند. ادراک می
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کیفی  یبا توجه به اینکه پژوهشترین مقوله ممکن استخراج شود. زاعیشدند و تالش شد تا انت

این بخش از است شده ندر ارتباط با ادراک دانشجویان نسبت به فرهنگ حاکم بر دانشگاه انجام 

(، 1397های کاظمی )های پژوهشیافته برخوردار است. ایویژه از بداعتنتایج پژوهش حاضر 

ؤید نتایج این م( 13۸۸(، زاهدی اصل )139۶(، فراستخواه )1393، 1397ذاکر صالحی )

های پژوهشی در های انجام شده فرهنگ حاکم بر دانشگاه و فعالیتوهش است. در پژوهشپژ

بر فرهنگ  یها نشان داد که فرهنگی زایا و کارآمدوهشرسی شد که نتایج این پژایران بر

نیز بر وجود فرهنگ  (1397) کاظمی دانشگاهی و علمی و پژوهشی جامعه حاکم نیست.

 : مدل پارادایمی پژوهش۱نمودار 

 ایعوامل زمینه
 میزان مشغولیت در فضای دانشگاهی 

 مدت زمان حضور در فضای موجود 

 گرمداخله عوامل
 فرهنگ جامعه 

 فرهنگ خانواده 

 نبود امنیت شغلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های دانشجویاناستراتژی
  حل شدن در فرهنگ

دانشگاهی موجود توسط 

 اکثریت دانشجویان

 

 

 

 

 

 پیامدها
 فرار مغزها 

 رکود علمی 

  به هدر رفتن

 منابع کشور

  افزایش اختالالت

 روانی

فرهنگ 

دانشگاهی 

ناکارامد و علم 

 ستیز

 عوامل علی
  آموزش

ناکارآمد در 

تمام مقاطع 

 تحصیلی

 اساتید 
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گذارد اما نکته جالب توجه در این پژوهش این در بین بیکاران دانشگاهی صحه میپرولتاریایی 

دانند که برای است که مصاحبه شوندگان دانشجویان در حال تحصیل را نیز پرولتاریاهایی می

  کنند.اساتید کارگری می

بداعت دیگر این پژوهش در این امر است که این پژوهش کیفی بوده و جمعیت مورد 

ی نیز دانشجویان علوم انسانی دانشگاههای تهران بودند. دانشجویان کسانی هستند که با بررس

های کنند. جای خالی پژوهشی که ادراک دانشجویان رشتهاین فرهنگ دست و پنجه نرم می

 گردد.فنی و پزشکی را نشان دهد کامال احساس می
سوأل دوم پژوهش  دانشگاههاادراک دانشجویان از فرهنگ حاکم بر بررسی عوامل مؤثر بر 

آور را عامل وضعیت حاکم بر نشان داد دانشجویان علل بیرونی و ساختاری الزامحاضر بود که 

اشاره آنها به عواملی چون آموزش ناکارآمد در تمام مقاطع تحصیلی،  .دانندهایشان میدانشگاه

دهنده دیدگاه منفی آنها اساتید، فرهنگ جامعه، فرهنگ خانواده و نبود امنیت شغلی نشان

توان همه مسائل و مشکالت موجود در نسبت به ساختارهای موجود در جامعه است که انگار می

های خارجی بوده که نتایج این پژوهش هم راستا با پژوهش دانشگاهها را با آنها تبیین نمود.

یجه این پژوهش نت گذارد.تأکید کردند که فرهنگ جامعه بر فرهنگ دانشگاه نیز تإثیر می

( که در جامعه هند انجام شد همراستا است که فرهنگ ۲01۲خصوصاً با نتیجه پژوهش پاتل )

موایس و سازد. گیری یک فرهنگ مناسب دانشگاهی فراهم نمیجامعه شرایط را برای شکل

 ( نیز در پژوهش خود بر تأثیر فرهنگ جامعه تأکید کردند.۲00۸سیناترا )
دانشجویان پیامدهای امدهای فرهنگ حاکم بر دانشگاهها بود که سومین سوأل پژوهش پی

حاصل از این شرایط را نیز بیشتر متوجه جامعه دانسته و به پیامدهایی چون فرار مغزها، رکود 

علمی، وابستگی و هدر رفتن منابع کشور اشاره کردند. البته دانشجویان از نتیجه این وضعیت بر 

تواند به ده و معتقد بودند که فرهنگ حاکم بر دانشگاهها میآموختگان نیز غافل نبودانش

 فزایش اختالالت روانی بیانجامد.
توان گفت که در نهایت باید به مقوله هسته نیز توجه داشت. بر اساس مقوله هسته می

دانشجویان دانشگاههای تهران فرهنگ دانشگاهی حاکم را نامناسب و ناکارآمد ارزیابی کرده و 

کنند. در زمینه بررسی علل ا در قالب عوامل کاماًل ساختاری و بیرونی ادراک میعلل آن ر

شرایط موجود دانشجویان فقط شرایط بیرونی را زیر سوال برده و فقط عوامل ساختاری و 

 دانند.کننده شرایط موجود میآور را تبیینبیرونی الزام

فرهنگ دانشگاهی از دل ساختارها پردازان نیز بیان کردند که همانطور که بسیاری از نظریه

آید. بنابراین این جامعه و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه بیرون می
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ها و استانداردهای مالزم آموزش و پژوهش و مؤثر در فرآیند یادگیری و است که الگوها و شیوه

ای فرهنگ دانشگاهی خاص خود را شکل هر جامعهنتیجه کند و در انتقال علم را مشخص می

ران ه، دانشجویان نیز به این بعد توجه زیادی کردند و شرایط موجود در دانشگاههای تدهدمی

 اند.را حاصل شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دانسته

فرهنگ جامعه و همچنین به بر این اساس برای بهبود فرهنگ دانشگاهی در ایران باید به 

پذیری علمی افراد در فرآیند تحصیل از ابتدایی تا تحصیالت تکمیلی توجه نمود. فرآیند جامعه

ها های کمی و کیفی بیشتری در زمینه عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ علمی دانشگاهانجام پژوهش

هی در جامعه ایران ایجاد گردد تا بتوان تغییرات اساسی در زمینه فرهنگ دانشگانیز توصیه می

 کرد.

 منابع

 ایهاهگشدان یگنرهف یاسنشبیآس(. 13۸1)، اسماعیلخلیلی، حمید و امین اسماعیلی 
 .عی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتما. رانای

 (. بررسی 1394رجب ) ،رضایی فرهادآباد و زاده، محمدعباس ،امین مظفری، فاروق

شناسی جامعههای دانشگاهی در دانشگاه تبریز. ای با انواع فرهنگرابطه فرهنگ رشته
 .1-۲4(، 4)۲۶، کاربردی

 (. نقش فرهنگ دانشگاهی بر 1394مهران، گلنار ) و  عدلی، فریبا ؛ابراهیمی، روناک

ریزی و برنامه وهشژفصلنامه پآفرینی از دیدگاه صاحبنظران نظام آموزش عالی. دانش
 .1۲7-151 (،1)۲1. در آموزش عالی

 تهران:زاده و همکاران. ترجمه رمضان حسن .رفتار سازمانی(. 13۸1) بی الوسن،  رابرت 

 .ساواالن

 ( 13۸۸صباغیان، زهرا .)توسعه علمی تا  در .فرهنگ دانشگاهی: یک چارچوب پژوهشی
 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوریعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتما .توسعه ملی

  ،(. جایگاه فرهنگ دانشگاهی و الزامات 1393نظریان، زهرا ) و  غالمرضاذاکرصالحی

 .33-۶9(، 3) 1 ،شناسی نهادهای اجتماعیجامعهنهادی علم در زندگی دانشجویی. 

 ( 1397ذاکر صالحی، غالمرضا .)پژوهشکده مطالعات تهران: . مسائل آموزش عالی ایران

 .اجتماعی و فرهنگی
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 (. کشف 1390) نقی و زارعی متین، حسنامیری، علی ،، محمدمهدیذوالفقارزاده

اندیشه شناختی مطالعات فرهنگ دانشگاهی. فرهنگ دانشگاه: واکاوی نظری و گونه
  .45-97(. 1) 5 ،مدیریت راهبردی

 توسعه ملیتوسعه علمی تا  در .ای و فرهنگاخالق حرفه(. 13۸۸) زاهدی اصل، محمد .

.پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 ( (. فرهنگ علمی ـ پژوهشی ایران ) بررسی قابلیت137۸طایفی، علی .)ها و تنگناها

 .47-53، ۲1، رهیافت

 ؛ (. بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا 13۸۲اهلل )فاضلی، نعمت

نامه ،  شناختی بر علل ناکارآمدی آموزش دانشگاهی در ایرانانسانای مطالعه
 .9۲-13۲(. 3)1 ، شناسیانسان

 نشر ثالث.تهران: ، فرهنگ و دانشگاه(. 13۸7اهلل )تفاضلی، نعم 

 نیتهران: . های ایرانیمنظرهای جهانی و مسأله(. 13۸9) فراستخواه، مقصود. 

 ( 139۶فراستخواه، مقصود .)تهران: آگاهدانشگاه در ایران گاهیو بی گاه .. 

 مطالعه دگرگونی فرهنگی  (.1393محمدی، زهرا ) و  ملکی، امیر ،قانعی راد، محمدامین

 علوم اجتماعی دانشگاههای تهران(. در سه نسل دانشگاهی )مطالعه موردی: اساتید

 .30-۶4، (. 1) 14، مجله جامعه شناسی ایران

 ( 1397کاظمی، عباس .) پژوهشکده مطالعات تهران: . نردبان تا سایباندانشگاه از

 .اجتماعی و فرهنگی

 پژوهشکده مطالعات اجتماعی  . تهران:حکایت دانشگاه .(1397حدثی گیلوایی، حسن )م

 .و فرهنگی

 نقش فرهنگ دانشگاهی بر سهیم .(139۶صمدی، پروین ) و عدلی، فریبا ،ممنون، مینا-

های اندیشهسازی دانش میان اعضای هیات علمی؛ مطالعه موردی دانشگاه الزهرا )س(. 
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