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چكیده
اهداف: یکی از پیش شرط های الزم برای تمدن سازی؛ تولید علم است که خود مستلزم وجود ساختارهای فرهنگی، 
اجتماعی، هنجاری است. یکی از ابزارهای مهم فرهنگی؛ فرهنگ دانشگاهی است. فرهنگ دانشگاهی چیزی متفاوت 
از فرهنگ اجتماعی، سازمانی و ملی است ولی تحت تاثیر این فرهنگ ها قرار می گیرد. این پژوهش با هدف مطالعه  و 

بررسی فرهنگ دانشگاهی در ایران و دالیل تغییرات آن انجام شده است.
روش: در پژوهش حاضر با تکیه بر یافته های مطالعات قبلی در ارتباط با فرهنگ دانشگاهی از طریق روش آمیخته )کمی 
شامل توصیفی- پیمایشی و کیفی شامل خود زیسته و اکتشافی( سعی در بررسی فرهنگ دانشگاهی و تغییرات آن در 
ایران در طول 15 سال گذشته )1379 تا 1394( شد. جامعه مورد مطالعه استادان هیات علمی رسمی و مدعو دانشکده های 
مدیریت، علوم انسانی و فنی دانشگاه  آزاد اسالمی واحدهای تهران شمال، یادگار امام )ره(، تهران مرکزی و دانشگاه های 
تهران و عالمه طباطبایی و دانشکده فارابی است. داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شد که داده های کمی 

با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل گردید.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ دانشگاهی در ایران عالوه بر تاثیر پذیری از وضعیت فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی کشور تا حد زیادی از تحوالت فرهنگ های مختلف جامعه ایرانی، گسترش بی منطق دانشگاه ها در 
ایران برای پاسخ به تزاید تقاضاها و سپس توده گرایی دانشگاه، اعطای رانت های گوناگون در قالب سهمیه و بورسیه در 
تغییرات فرهنگی دانشگاه در ایران تاثیرپذیری داشته است. همچنین در حال حاضر فرهنگ غالب در دانشگاه ایرانی؛ 

فرهنگ نیپونیک است.
نتیجه گیری: طبق یافته های این پژوهش، محیط آموزشی و پژوهشی دانشگاه های مورد مطالعه، محیطی »ترغیب کننده« 
و »طالب« یادگیری و آموزش و پژوهش نیست. تقلید بدون آگاهی و نبود سیستم پرسشگر؛ مانع از رشد علمی و انتقال 
مهارت به دانشجویان می شود. مطالعه اندک در این نگارش نشان می دهد فرهنگ دانشگاهی در ایران با شیب تندی در 
حال تغییر است اما تغییری که نوید بخش تعالی علمی نیست بلکه عالوه بر این که در برخی مولفه ها منزلت علم و انسان 
دانشگاهی را خدشه دار نموده مانع از توسعه علمی کشور شده است. شرایط علمی و آکادمیک به ویژه در حوزه علوم 

انسانی بحرانی است و این وضعیت موجب کندی تولید علم به ویژه در حوزه علوم انسانی شده است.
کلمات کلیدی: فرهنگ، دانشگاه، فرهنگ دانشگاهی، تغییر
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مقدمه
یکی از مهم ترین مشکالت کشورهای کمتر توسعه یافته و در 

حال توسعه، بحران تولید علم بوده و هست. آنچه که اذهان 
رهبران و نخبگان این کشورها را مشغول کرده این است که 
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یافته و  پیشرفته دست  فناوری  به علم و  چگونه می توانند 
مهم تر از همه خودشان مولد علوم باشند. این دغدغه بیش از 
دو قرن در ایران سابقه دارد به طوری که حدود 200 سال پیش 
تعدادی از نخبگان و اشراف مملکتی در دسته ای موسوم به 
»کاروان علم و معرفت« به اروپا اعزام شدند و اکنون بیش از 
150 سال از تاسیس دارالفنون می گذرد. در این سیر تاریخی، 
کشورهای پیشرفته جهان سخن از دانشگاه جدید می زنند که 
به گفته »امانوئل کانت« این نوع دانشگاه بر روی وجه مشترک 
همه ی انسان ها یعنی خرد؛ استوار است. دانشگاه های مدرن 

مولد علم هستند )1(.
یکی از پیش شرط های تولید علم، تولید فرهنگ دانشگاهی و 
هنجارهای حرفه ای است بدون ایجاد این نرم افزارها و انتقال 
آن نمی توان از نشو و نمای علمی صحبت کرد. علم بدون 
وجود ساختارهای هنجاری و اجتماعی و فرهنگی خاص خود 
تولید نمی شود و گویی هنجارهای علمی و دانشگاهی بخشی از 
معرفت علمی و دانشگاهی است )2(. فرهنگ دانشگاهی یکی 
از بنیان های توسعه علمی در کشور است. حل بحران تولید 
علم مستلزم شناخت »فرهنگ یادگیری«، »فرهنگ آموزش«، 
»فرهنگ سازمانی و مدیریت« و »فرهنگ رشته ای« و دیگر 
»خرده فرهنگ های« درون دانشگاه است )3(. محیط دانشگاه 
و اجتماعات علمی همانند نهادی اجتماعی و عامل اجتماعی 
کننده  (Social Self) عمل می کنند و از سوی دیگر فرهنگ 
علمی جوامع نقش عمده ای را در انتقال فرهنگ، درونی کردن 
هنجارها (Internalize of Norms) و ارزش های دانشگاهی و 
حرفه ای (Academic and Proffessinal Values) و توسعه 
مفهوم من اجتماعی ایفا می کند )2(. فرهنگ واژه ای است با 
معانی بسیار گسترده که تا به حال تعریف واحدی از آن صورت 
نگرفته است از نظر یونسکو فرهنگ کلیت تامی از ویژگی های 
مادی، معنوی، فکری و احساسی است که یک گروه اجتماعی 
را مشخص می کند )4( فرهنگ دانشگاهی را الگوی معانی 
نهفته در صور نمادین، از جمله کنش ها، گفته ها، و تمامی 

مقوالت معناداری می دانند که افراد دانشگاهی به کمک آن با 
هم ارتباط برقرار می کنند و در تجارب، دریافت ها و باورهای 

مشترک با یکدیکر سهیم می شوند )5(.
فرهنگ  وجود  به  معتقد   )1981(  (Galtung) »گالتونگ« 
دانشگاهی متناسب با سبک های فکری هر جامعه ای است 
و بر این اساس چهار نوع فرهنگ دانشگاهی و سبک فکری 
متمایز از هم را به شرح زیر طبقه بندی کرده است: فرهنگ 
ساکسونیک که در آن افراد؛ به بحث و گفتگوی بیشتر در 
فضایی از نظر اجتماعی نسبتًا برابر تشویق می شوند، و رهیافتی 
بیشتر تجربی به پژوهش دارد. فرهنگ تیوتونیک که بر روابط 
»استاد- شاگردی« و رهیافت قیاسی تاکید بیشتر دارد. از این 
رو توجه دانشجویان را بیشتر به ابعاد منطقی بحث هدایت 
می کنند و فرهنگ گالیک که بر اساس آن روابط افقی برابر میان 
استاد و دانشجو بر قراراست، اما بر رهیافتی غیر قیاسی تاکید 
بیشتر دارد و در نهایت فرهنگ نیپونیک که بر روابط عمودی 
و سلسله مراتبی تاکید بیشتر دارد. گالتونگ معتقد است که هر 
جامعه ای »فرهنگ دانشگاهی« خاص خود را ایجاد می کند، 
زیرا فرهنگ دانشگاهی از دل ساختارها و روابط اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه بیرون می آید. بنابر این، 
»جامعه«، الگوها، شیوه ها و استانداردهای آموزش و پژوهش و 
موثر در فرایند یادگیری و انتقال علم را مشخص می کند )3(.

اگر دانشگاه را معادل لغت یونیورسیته )جهان یا سپهر عالم( در 
نظر بگیریم یعنی یک فضای ارتباطی وسیع و غنی که مرکزی 
برای زندگی علمی در فضایی سرشار از هنجار و عادت و 
رسوم و... متناسب با یک اجتماع فرهیختگی است )6( که در 
درون دو محیط به اصطالح نزدیک )محیط ملی( و محیط دور 
)محیط فراملی یا بین الملل( فعالیت می کند و چون دانشگاه به 
طور ذاتی با محیط دور و نزدیک خود در ارتباط است به طور 
قطع تاثیر مثبت و منفی فراوانی از محیط خود خواهد گرفت 
و بالعکس. از طرف دیگر هم محیط دور و هم محیط نزدیک 
دارای تغییرات روزافزونی است بنابراین تغییرات فرهنگی 
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دانشگاه متاثر از تغییرات محیطی دور و نزدیک امری بدیهی 
بوده و دور از ذهن نمی باشد.

از طرف دیگر تولید علم و یا به عبارت دیگر خروج از بحران 
تولید علم مستلزم وجود یک سری نرم افزار و یا ابزار است که 
یکی از آن نرم افزارهای مهم فرهنگ دانشگاهی است که به در 
هر جامعه ای به مرور زمان تغییراتی را می پذیرد. نقش »فرهنگ 
دانشگاهی« به منزله خرده فرهنگ مستقل با ویژگی های خاص 
خود، در روند توسعه علمی و عملکرد نظام آموزش عالی در 
ایران نه تنها در مطالعات آموزش عالی و علم پژوهی مغفول 
مانده است، بلکه این مفهوم در کل برنامه ها و استراتژی های 
آموزش عالی کشور نیز چندان شناخته شده نیست )5(. این 
پژوهش از آن جهت ضرورت دارد که می تواند یکی از وجوه 
توسعه یا عدم توسعه علمی در کشور را مورد بررسی قرار دهد.
نظر به این که محققین در کسوت معلمی در دانشگاه فعالیت 
دارند، آگاهی از این تغییرات فرهنگی و میزان تاثیرگذاری 
آنها در تولید علم را یکی از دغدغه های خود می دانند. با این 
توضیح دغدغه و مساله اصلی در این نگارش بررسی تغییرات 
فرهنگ دانشگاهی در ایران از سال 1379 تاکنون )1394( در 

4 دسته کلی علوم می باشد.

روشپژوهش
این پژوهش با هدف مطالعه تغییرات فرهنگ دانشگاهی در 
ایران در طول 15 سال گذشته در چهار دسته کلی علوم و با 
استفاده از مولفه های منتخب انجام و در صدد پاسخ به یک 
سوال اصلی با این عنوان که فرهنگ دانشگاهی ایران از سال 
1379 تا 1394 چه تغییراتی داشته است؟ و همچنین پاسخ 
به دو سوال فرعی با عناوین 1- تغییرات فرهنگ دانشگاهی 
ایران در کدام یک از رشته های عمده بیشتر بوده است؟ و 
2- فرهنگ دانشگاهی غالب در دانشگاه ایرانی )طبق 4 نوع 
این  آماری  جامعه  برآمد؛  است؟  کدام  گالتونگ(،  فرهنگ 
پژوهش تعداد 2400 نفر از اعضای هیات علمی رسمی و 

مدعو دانشکده های مدیریت، علوم انسانی و فنی دانشگاه های 
آزاد اسالمی واحدهای تهران شمال، یادگار امام )ره(، تهران 
مرکزی و دانشگاه های فارابی، تهران و عالمه طباطبایی است. 
جامعه نمونه بر اساس جدول کرجسی- مورگان به تعداد 
بین  در  پرسشنامه  به صورت تصادفی  و  انتخاب  نفر   331
آنها پخش گردید. در پژوهش حاضر که با تکیه بر یافته های 
مطالعات قبلی در ارتباط با فرهنگ دانشگاهی از طریق روش 
آمیخته )کمی شامل توصیفی- پیمایشی و کیفی شامل خود 
زیسته، اکتشافی و مصاحبه( انجام شد سعی در بررسی فرهنگ 
دانشگاهی و تغییرات آن در ایران در طول 15 سال گذشته 
)1379 تا 1394( شد. به این ترتیب که نتایج روش توصیفی- 
پیمایشی از طریق مصاحبه غیر ساختمند با استادان و تعدادی 
از دانشجویان و تجربه زیسته محققین تحلیل گردید. روایی 
پرسشنامه )متشکل از 8 مولفه ذکر شده( از دو طریق محاسبه 
گردید اول از طریق نظرخواهی از کارشناسان و اهل فن )اعم 
اساتید دانشگاه و مدیران( در مورد محتوای پرسشنامه و تعداد 
 (Content 14 نفر از خبرگان و دوم به شیوه روایی »محتوایی
(Validity » انجام و نشان داده شد که سواالت در حدود 87 

درصد، کل را پوشش می دهند. محاسبه پایایی پرسش نامه از 
طریق» بازآزمایی « انجام شد به این معنی که تعداد20 پرسشنامه 
بین استادان و دانشجویان توزیع و 15 روز بعد مجدداً در بین 
همین گروه پخش و میزان پایایی و سازگاری درونی محاسبه 
 (Correlation Between گردید ضریب پایایی دو نیمه ابزار
(Forms برابر 880/. درصد می باشد که مبین همبستگی بین 

جمع سوال ها در هر گروه می باشد و برای بررسی مقدار پایایی 
(Spearman- از ضریب اسپیرمن - براون )کل ابزار )پرسشنامه
برابر  این ضریب  مقدار  استفاده شد   Brown Coefficient)

0/885 می باشد که نشان می دهد میزان پایایی ابزار اندازه گیری 
جهت سنجش شاخص ها در حد باالیی قرار دارد. برای تجزیه 
و تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی )جداول مشخصه های 
آماری و توزیع فراوانی( و استنباطی )توزیع خی دو و مقایسه 
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بین میانگین ها( استفاده گردید و سپس یافته های پرسشنامه ای 
با مصاحبه های غیرساختارمند و تجربیات خود زیسته مورد 

تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
فرهنگ دانشگاهی

جامعه شناسان، علم را نهاد اجتماعی دارای »فرهنگ مستقل« 
می دانند که مانند خانواده، اقتصاد، مذهب و سیاست، دارای 
باورها، ارزش ها و معیارهای خاص خود است. این معیارها 
الگوهای اخالقی و فنی مجاز و قابل قبول کنش و منش افراد 
وابسته به این نهاد را تعیین می کنند و به اعضاء آن می گویند چه 
چیز مرجح، مقبول، پسندیده و مجاز است. بنابراین، »فرهنگ 
علم چیزی مجزای از رفتار و الگوهای رفتاری معمول و متداول 
در جامعه  است )7(. علم قابل تحویل به اطالعات، فرضیات، 
نظریات و روش های مدون شده نیست بلکه شیوه زیست و 
سبک زندگی و ساختار فرهنگی خاص خود را دارد در علم 
یک نوع عنصر شبیه به امر متعالی هست و به عبارتی می توان 
گفت اهالی علم کم و بیش این احساس را دارند که گویا زائر 

و خواهان حقیقتند )1(.
این ارزش ها، انگیزه و محرک درونی و عالیق شخصی کنشگران 
عرصه علم را جهت داده و در مسیر مشترکی که »ارتقاء دانش« 
است سوق می دهد. از این رو علم با تالش مشترک کنشگران 
آن  هنجارهای خاص  و  ارزش ها  رعایت  با  و  علم  عرصه 
توسعه می یابد )8(. فرهنگ دانشگاهی به طور عمده چشم انداز 
و  دانشگاهی  اخالق  دانشگاهی،  نشاط  و  دانشگاهی، شور 
محیط های دانشگاهی را شامل می شود. )9( همچنین در پرتو 
مطالعات متنوعی که در حوزه های مختلف اقتصادی- اجتماعی 
صورت پذیرفته توسعه علمی و فرهنگی به عنوان پیش شرط 
و عامل بنیادین توسعه پایدار جوامع معرفی شده است. بدیهی 
است دانشگاه ها به عنوان »برج فرماندهی علمی و فکری جامعه« 
در این میان نقش و کارکردی اساسی و بی بدیل دارند. »هربرت 

باترفیلد (Herbert Betterfild) « این نقش و کارکرد را تا آن 
حد می داند که از دانشگاه ها به عنوان آخرین سنگر تمدن 
بشر یاد می کندو تاکید می کند دانشگاه باید دارای چشم انداز 
و برنامه های راهبردی باشد و آن را جزء مولفه های اجتناب 
ناپذیر فرهنگ دانشگاهی می داند )10(. مولفه دوم که »فنگ« 
از آن یاد کرده شور و نشاط دانشگاهی است. شور و نشاط 
دانشگاهی؛ میزان پشتکار دانشگاهیان برای تزاید علمی است 
که در پژوهش ها و آموزش های کیفی اخالق مدار خود را نمایان 

می سازد و در نهایت به کیفیت آموزش عالی ختم می شود.
تعالی گرا  از رویکردهای  سونسن )2004( کیفیت را طیفی 
تا کاربردگرا، مشترک گرای معطوف به ارزش افزوده نهایی 
می داند )7( آموزش عالی ایران به ویژه در پی گسترش کمی 
پرشتاب آن در پاسخ به تقاضاهای رو به تزاید اجتماعی، با 
پرسش کیفیت رو به رو شده است )11( در حال حاضر آن  
چه که کیفیت آموزش عالی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده؛ 
ضعف در مولفه های فرهنگ دانشگاهی ناشی از شور ورود 
به دانشگاه در افراد جامعه بدون توجه به کیفیت آن و تطابق 
ضعیف و حتی دیر هنگام افراد دانشگاهی با فرهنگ دانشگاهی 

منتهی به کیفیت و فرهنگ تولید علم است.
داشتن  دانشگاهی  فرهنگ  مهم  مولفه های  از  دیگر  یکی 
اخالق است. اخالق »مجموعه ای از فرآیندهای عینی معنوی 
که دخالت تام در رشد خود واقعی دارد« و »فرآیندی که طی 
آن، در کارکرد واحدهای صفاتی یا ارگانیزم معنوی تعادل 
ایجاد می شود« است »بئوچمب« اخالقیات را به عنوان تحقیق 
در تئوری »آن چه خوب یا بد است« و تحقیق درباره »آن چه 
درست یا غلط است« و در نتیجه تحقیق در »آن چه ما باید 
انجام بدهیم و آن چه نباید انجام بدهیم« تعریف کرده است 
)12(. و اخالق علمی، ارزش های شراکتی و تعهدات درون زای 
خاصی است که از طریق تجربه ها و تعامالت اجتماع علمی و 
الگوهای زیسته فرهنگ دانشگاهی و در پیوند با معانی، نمادها و 
هنجارهای علم اعتبار می یابد در نظریه های فلسفه آموزش عالی 
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فلسفه وجودی فرهنگ دانشگاهی از طریق دیسیپلین هایی مانند 
انضباط فکری، جستجوی بی طرفانه حقیقت، وفاداری به آن، 
شهروندی مدرن، ارتباط خالق با جامعه و پاسخگویی اجتماعی 
نظریات  از  بزرگ  داده می شود. در یک گروه  و... توضیح 
جامعه شناختی که نماینده برجسته آن »مرتون« است محور 
این فرایند، درونی شدن هنجارهایی مانند عام گرایی، اشتراک 
گرایی، بی طرفی و شک سازمان یافته در دانشجویان است. 
آنها تدریجًا این فرهنگ دانشگاهی را می پذیرند )7(. با این 
استنتاج ها در می یابیم که فرهنگ دانشگاهی به صورت زبان 
ویژه، فضای نمادین، آیین های دانشگاهی، عرف و مقررات 
تبلور می یابد و  نمادهای خاص، عینیت و  به طور کلی  و 
مهم ترین کارکرد آن تعیین و ایجاد نوع خاص هویت برای 
انسان دانشگاهی است. به تعبیر استعاری »تونی بچر« )1987( 
فرهنگ دانشگاهی، قلمروها و مرزهای اجتماع علمی را مانند 
یک قبیله مشخص می سازد. تونی بچر از آن جهت استعاره 
»قبیله« را بکار می برد که »در اجتماعات دانشگاهی نیز مانند 
یک قبیله، می توان الگوها فرهنگی، زبان، قلمرو و سرحدات، 
باورها و ارزش های متمایز از دیگری را شناسایی کرد. همان 
طور که افراد عضو قبیله دارای هویت قبیلگی خاص هستند، 
اعضاء اجتماعات علمی نیز دارای هویت قابل شناسایی ویژه اند.
از این رو مهم ترین وجه فرهنگ دانشگاهی کارکرد آن در هویت 
سازی است. »هویت دانشگاهی« اشاره به »فرد متمایزی« دارد 
که دارای تاریخ منحصر به خود است و در درون چارچوب 
اخالقی و مفهومی قرار گرفته است که او را در درون نهادها 
یا »اجتماعات معین و تعریف شده« قرار می دهد. در درون 
این موقعیت ها و اجتماعات است که فرد به جستجوی احترام 
و اعتبار که برای فرد دانشگاهی اهمیت دارد می پردازد. همان 
طور که »پیتر تیلور« می نویسد »هویت دانشگاهی« دارای سه 
سطح از یکدیگر متمایز است. یکی هویتی که دانشگاه و محل 
کار فرد به عضو دانشگاهی می دهد. وقتی فردی می گوید 
آزاد هستم« در اصل  دانشگاه  یا  تهران  دانشگاه  استاد  »من 

دانشگاه محل خدمتش به او اعتبار و پرستیز می دهد. دوم، 
مجموعه عناصر مربوط به »هویت رشته ای« و ویژگی های 
حرفه ای خاص مربوط به رشته های مختلف است. رشته های 
مختلف فرهنگ های متفاوتی دارند و هویت های متمایزی به 
وجود می آورند. »تونی بچر« معتقد است هر یک از رشته های 
دانشگاهی متناسب اهداف، روش ها، اصول و کاربردهای شان، 
نظامی از ارزش ها، باورها و هنجارها یا »فرهنگ رشته ای« را 
تشکیل می دهند. بر این اساس، او رشته های دانشگاهی را به 
چهار گروه عمده تقسیم و ویژگی های »فرهنگ رشته ای« هر 
یک از آنها را تفکیک می کند: علوم محض، علوم انسانی، علوم 

تکنولوژیک و علوم اجتماعی کاربردی.

فرهنگ های مرتبط با فرهنگ دانشگاهی
فرهنگ های مختلفی در شکل گیری فرهنگ دانشگاهی دخالت 
دارند. فرهنگ دانشگاهی همانند هر فرهنگ دیگری دارای 
مجموعه ای از باورها، ارزش ها، شیوه ها، آداب و رسوم، زبان 
و تاریخ منحصر به خود است که پویا، قابل یادگیری و انتقال 
است. در شکل زیر چند نوع فرهنگ که تشکیل دهنده فرهنگ 
کلی یک فرد در جامعه هستند نام برده شده است. سیلبورن 
)2008( این فرهنگ ها را در جامعه استرالیا مورد مطالعه قرار 
داده و از مخاطبین خود سوال کرده که کدام یک از این فرهنگ ها 
در شکل دادن به شخصیت شما به عنوان یک یادگیرنده؛ با 

نفوذ ترین بوده است؟ )12(
نتیجه این مطالعه بیان تاثیر پذیری هر کدام از این فرهنگ ها از 
یکدیگر بوده و در نهایت شکل گیری فرهنگ هر فردی را منجر 
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می شود اما نتایج یافته ها دال بر این بود که فرهنگ دانشگاهی 
نسبت به بقیه فرهنگ ها در شکل گیری شخصیت افراد تاثیر 
بیشتری داشته است. یکی دیگر از یافته های این مطالعه در شکل 
زیر بیان شده است. طبق این یافته ها دانشجویان در حین ورود 
به دانشگاه، فرهنگ و تجربه قبلی خود را که متاثر از فرهنگ 
خانوادگی، قومی، محلی و سایر فرهنگ های مرتبط است به 
ارمغان می آورند. اگر به محض ورود به دانشگاه و در مرحله 
گذار از فرهنگ قبلی خود به فرهنگ دانشگاهی، نسبت به 
مهارت های آکادمیک پشتکار داشته و درک خود را از نظم و 
انضباط دانشگاهی از طریق انجام تکالیف و بحث های خود 
به خوبی کسب کنند موفق خواهند شد. و این افراد موفق، 
مجدداً وارد جامعه خواهند شد و فرهنگ جامعه را تحت تاثیر 

فرهنگ خود قرار خواهند داد )13(.

»علی طایفی« نیز پژوهشی با عنوان »فرهنگ علمی- پژوهشی 
ایران: بررسی قابلیت ها و تگناها« در 1378 انجام داده است. 
این بررسی در دو بخش جداگانه نقاط ضعف و نقاط قوت 
فرهنگ علمی- پژوهشی کشور را از تمام ابعاد دینی، سیاسی، 
و  شناختی  روان  سازمانی، ساختاری،  اجتماعی،  اقتصادی، 
معرفتی شرح داده است. 11 مولفه مد نظر این محقق با اندکی 

تغییر به 6 مولفه زیر تبدیل شده است:
1-تقلید گرایی، 2- پرهیز از برخورد نقادانه و پرسشگرانه، 
3- تفرد و بی اعتمادی افراد دانشگاهی به یکدیگر، 4- بی 

توجهی به هنجارهای اخالق علمی مانند سرقت علمی مطالب 
دیگران، 5- آماده خوری فرهنگی و علمی یا عدم تمایل برای 
نالش جدی در راه تولید علمی، 6- ضعف منطق علمی و 

شک سازمان یافته.
سیلبورن )2008( نیز در مطالعه خود مولفه های زیر را برای 

فرهنگ دانشگاهی در نظر گرفته است:
تفکر انتقادی: ظرفیت سوال و به چالش کشیدن و ارزیابی   -1

اطالعات
اظهار نظر و سوال و جواب در کالس و یادگیری و یاددهی   -2

آنالین.
ارایه نظر مخالفت با مدرس یا نویسنده  -3

استفاده از ارجاع ها در نگارش های دانشگاهی )تصدیق و   -4
اعتبار دادن به دیگری(.

یادگیری مستقل )توانایی پژوهش، کشف دانش، توسعه   -5
مهارت های جدید و تحقق تعهدات مطالعه خود(.

تشویق شدن به یادگیری مادام العمر. )13(  -6
محققین با استفاده از مولفه های دو پژوهش انجام شده )با انجام 
تغییرات در مولفه ها( مولفه های فرهنگ دانشگاهی را به شرح 

زیر انتخاب و مورد مطالعه قرار داده اند:
1-تقلید گرایی، 2- پرهیز از برخورد نقادانه و پرسشگرانه، 
3- تفرد و بی اعتمادی افراد دانشگاهی به یکدیگر، 4- بی 
توجهی به هنجارهای اخالق علمی مانند سرقت علمی مطالب 
دیگران، 5- آماده خوری فرهنگی و علمی یا عدم تمایل برای 
نالش جدی در راه تولید علمی، 6- ضعف منطق علمی و 
شک سازمان یافته، 7- یادگیری مستقل و 8- تشویق شدن به 

یادگیری مادام العمر
در جدول زیر اطالعات پرسشنامه ای دو دوره مورد تحلیل قرار 
گرفت سمت راست جدول مربوط به نظراستادان و مربوط 
به سالهای 1379 تا 1382 است و سمت چپ جدول مربوط 
به اطالعات همان شاخص ها با نظر استادان که در سال 1394 
هم در دانشگاه در حال فعالیت بودند مربوط می شود. )جدول 
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زیر مربوط به پاسخ استادان همه رشته ها است(.

1- تقلید گرایی
تقلید به معنای دنباله روی است که یکی از مولفه های فرهنگ 
دانشگاهی در نظر گرفته شد. پاسخگویان میانگین نمره 3/09 
را در سال های 79 تا 82 و 3/69 را در سال 1394 را به این 
استادان  و  دانشجویان  نظر  از  نشان می دهد  که  مولفه دادند 
پاسخگو؛ تقلید گرایی در فرهنگ دانشگاهی ایران در طول 15 
سال گذشته 12% افزایش داشته است. این مولفه به صورت تک 
تک در رشته های عمده نیز تحلیل شد که به ترتیب بیشترین 
تقلیدگرایی از نظر پاسخ دهندگان به شرح زیر دسته بندی شد:
علوم انسانی، علوم اجتماعی کاربردی، علوم محض و علوم 

تکنولوژیک

2- پرهیز از برخورد نقادانه و پرسشگرانه
دومین مولفه مربوط به قدرت نقادانه )نقد سازنده نه تخریب گر( 
و پرسشگرانه است این مقوله در حوزه دانشگاه شاید اندکی 
برداشت  برای یکسان شدن  باشد  بقیه حوزه ها  از  متفاوت 
نگارندگان با مخاطبین ابتدا الزم است در این مورد اندکی 
می گوید:  زمینه  این  در  پاول«  »ریچارد  شود:  داده  توضیح 
انسان برای زندگی در دنیای پرچالش و پرتحول امروز نیازمند 

مهارت های فکری سطح باالست. از جمله ی این مهارت ها تفکر 
نقاد است که به تعبیری فرایند تفکر درباره ی تفکر و ارزیابی 
هشیارانه ی فرد از افکار خود است. چنین مهارتی تنها از طریق 
آموزش و تمرین قابل دستیابی است. یکی از قدیمی ترین و 
نقاد  تفکر  آموزش  برای  کارآمدترین روش ها  درعین حال 
»پرسشگری سقراطی« است. روش سقراطی که به نام هایی چون 
روش افالطونی، تلنخوس )بازجویی( و دیالکتیک )جدل( نیز 
خوانده شده، روشی برای مباحثه  است که بر اساس سوال و 
جواب متوالی و هدف مند بناشده باشد به طوری که با اختیار 
موضع طرف مقابل، ابتدا موافقت و همراهی او جلب شود و 
سپس تناقضات استدالل های او آشکار و با استفاده از موضع 
خود شخص، مدعایش رد شود. پاول اضافه می کند که استاد 
پایبند به تدریس برای تفکر نّقاد حتمًا باید فراتر از موضوع 
درسِی تفکیک شده بیندیشد و در جهت غایت ها و اهدافی 
تدریس کند که باالتر از طبقه بندی موضوع درسی اند. یعنی 
تبدیل کردن محیط کالس درس به یک اجتماع کوچک نقاد؛ 
مکانی که ارزش های مربوط به تفکر نقاد )درستی، بی تعصبی، 
همدلی، خودپیروی، عقالنیت و انتقاد از خود( در آن مورد 
به  اگر  توضیح  این  با  بگیرند )14(.  قرار  پاداش  و  تشویق 
اطالعات جدول باال مراجعه شود پاسخ دهندگان معتقدند از 
سال 1379 تا 1394 این نوع برخورد از میانگین 3/89 به 2/17 

Descriptive StatisticsSale 1379-1382

soalMeanStd. DeviationAnalysis NMeanStd. DeviationAnalysis N

3/692/013313/091/94331تقلید گرایی
31/24331/ 2/171/0033189پرهیز از برخورد نقادانه و پرسشگرانه

3/941/923312/051/45331تفرد و بی اعتمادی افراد دانشگاهی به یکدیگر
بی توجهی به هنجارهای اخالق علمی مانند 

سرقت علمی مطالب دیگران
4/71/023312/11/00331

3/72/583312/511/3331آماده خوری فرهنگی و علمی
3/001/53302/111/00330ضعف منطق علمی و شک سازمان یافته

3/51/23313/10/84331توانایی یادگیری مستقل
3/421/143282/800/8328تشویق به یادگیری مادام العمر
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کاهش پیدا کرده است. با این استنتاج می توان نتیجه گرفت 
که سطح مهارت های فکری افراد دانشگاهی هم در ایران رو 
به افول بوده است. نتیجه بررسی تک تک رشته های عمده در 
این مولفه به شرح زیر شد )از بیشترین افول تا کمترین نوشته 
شده است(: علوم محض، علوم انسانی، علوم تکنولوژیک و 

علوم اجتماعی کاربردی

3- تفرد و بی اعتمادی افراد دانشگاهی به یکدیگر
یکی از مولفه هایی که در این نگارش برای فرهنگ دانشگاهی 
در نظر گرفته شد مولفه اعتماد است. »گیلسون« اعتماد را 
مبتنی  قضاوت های  زیرا  می داند  اطمینان  از  متفاوتی  شکل 
بر اعتماد در سطحی از عدم اطمینان نسبت به انگیزش های 
دیگران به وجود می آید. نصری )1390( گفته است: اعتماد 
تصمیمی برای انطباق با محیط اجتماعی است. در این محیط 
اجتماعی ماهیت و رفتار دیگران نه کامال روشن و نه کامال 
تاریک است. بلکه محیط اجتماعی فضای مه آلودی است که 
در آن نسبت به رفتار یا کنش احتمالی دیگران تردید وجود 
دارد. از نظر پاسخگویان میانگین این مولفه از 2/05 در سال 
1379 به 3/94 در سال 1394 رسیده است هر چند نسبت به 
بقیه مولفه ها تغییر و یا بهتر بگوییم افول کمتری داشته است 
ولی در نوع خود قابل تامل است. مولفه حاضر در رشته های 
عمده رتبه ای به شرح زیر دارد )از کمترین اعتماد به بیشترین 
انسانی، علوم  علوم  تکنولوژیک،  علوم  است(:  نوشته شده 

اجتماعی کاربردی و علوم محض

مانند سرقت  اخالق علمی  هنجارهای  به  بی توجهی   -4
علمی مطالب دیگران

واژه دزدی علمی (plagiarism) برای اولین بار در قرن اول 
ربودن  برای  “مارتیال”  نام  به  رومی  شاعر  توسط  میالدی 
شعرهایش توسط شاعر دیگری به کار رفت. این واژه در 
سال 1601 توسط بن جانسون به معنی کسی که متهم به دزدی 

ادبی است توصیف شد و واژه دستبرد یا دزدی علمی در 
حوالی سال 1620 از آن مشتق شد. این واژه در دایره المعارف 
ویکی پدیا به صورت تصاحب غیرواقعی، تقلید بسیار نزدیک 
یا ربودن و چاپ کالم، افکار، ایده ها و عبارات نویسنده دیگر 
و ارائه آن به عنوان کار اصیل خود تعریف شده است )15( 
یکی از معضالت علمی در ایران پدیده سرقت علمی است 
در ادبیات آموزش عالی، دستبرد فکری توسط دانشجویان، 
استادان، یا پژوهشگران را نادرستی آموزشی می دانند و متخلفان 

مورد انتقاد هستند.
پاسخ دهندگان به سواالت این تحقیق نسبت سرقت علمی در 
سال 1394 را به سال 1379 بیش از دو برابر می دانند. این مولفه 
از منظر پاسخگویان و به تفکیک رشته نتیجه ای به شرح زیر را 
دارد )از بشترین سرقت علمی تا کمترین نوشته شده است(: 
علوم انسانی، علوم اجتماعی کاربردی، علوم تکنولوژیک و 

علوم محض

5- آماده خوری فرهنگی و علمی
یکی از مولفه هایی که برای سنجش فرهنگ دانشگاهی در ایران 
در نظر گرفته شد تمایل به آماده خوری فرهنگی و علمی است 
که شاید بتوان گفت روی سیاه فرهنگ دانشگاهی است. وجود 
شرکت هایی که آزادانه به تبلیغ مقاله نویسی، پایان نامه نویسی، 
چاپ مقاله در کمترین زمان در نشریات ISI و... نشان از 
آماده خوری علمی در کشور است. آماده خوری علمی بیشتر در 
افرادی اتفاق می افتد که توان علمی برای تحصیالت دانشگاهی 
به ویژه تحصیالت تکمیلی را ندارند بلکه به دنبال کسب منزلت 
و یا مقام اجرایی به وسیله مدرک هستند این افراد معموالً 
دارای ثروت مادی هستند.به گفته یکی از اساتید دانشگاه، 
افرادی  که ثروت بادآورده دارند اصالتا ثروت مند نبوده اند؛ 
چرا که ارزش های فرهنگی مربوط به ثروت را ندارند و در 
نتیجه ثروت این افراد به خودنمایی منجر می شود. با توجه به 
این نکته افراد بی اصالت به حوزه تحصیالت تکمیلی نیز وارد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             8 / 13

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-43-en.html


سال چهارم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 95-1394 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 30

شده اند و قصد دارند با خرید مقاله، پایان نامه، مدرک و... خود 
را دارای ارزش های فرهنگی نشان دهند؛ درحالی که آن ها با 
این ارزش ها فاصله دارند و تنها با کسب عنوان این اتفاق برای 
آن ها می افتد. دکتر اسالمی معتقد است: در چنین افرادی با درک 
از علم روبرو نیستیم بلکه تنها با مدرک آن ها روبروییم. دکتر 
فکوهی نیز در مقاله ای می نویسد »قدرِت بی کنترل و ثروت 
بادآورده منجر به فرهنگ فساد می شود.« فرهنگ فسادهای 
مالی، اخالقی و... حاصل تمایل به آماده خوری علمی ناشی از 
چند عامل توده گرایی در دانشگاه، تمایل به کسب منزلت افراد 
دارای ثروت و قدرت، ورود افراد دارای بضاعت کم علمی به 
دانشگاه به ویژه در تحصیالت تکمیلی و قرار گرفتن آنها در 

کنار افراد با بضاعت علمی باال حاصل می شود.
پاسخگویان میزان تمایل به آماده خوری علمی در دانشگاه 
ایرانی را از میانگین 2/51 در سال 1379 به 3/7 در سال 1394 
میدانند و این نشان می دهد از نظر آنان تمایل به آماده خوری 
در دانشگاه های ایرانی افزایش داشته است. مولفه حاضر در 
رشته های عمده رتبه ای به شرح زیر دارد )از بیشترین آماده 
خوری علمی تا کمترین نوشته شده است(: علوم انسانی، علوم 

اجتماعی کاربردی، علوم محض، علوم تکنولوژیک

6- ضعف منطق علمی و شک سازمان یافته
موضوع علم منطق تعریف و استدالل است که اّولی در حوزه ی 
تصّورات و دومی در حوزه ی قضایا می باشد. در تعریف؛ روش 
درست درک و شناسایی مفاهیم و در استدالل روش درست 
درک و شناسایی قضایا بدست می آید. تعبیر دیگری، منطق را 
خطاسنج اندیشه می نامد. منطق چارچوب های ویژه ای را کشف 
و معّرفی نموده است که اندیشه در آن قالب ها از خطا و بی راهه 
رفتن مصون می ماند )15( و شک، در لغت به معنای احساس 
عدم قطعیت و یا فقدان عقیده محکم، تعریف می شود. شک 
و تردید، شبیه به قدم زدن و گام برداشتن در تاریکی است 
ولی همیشه شک مقدمه یقین است. بنابراین الزم است در 

مباحث علمی شکی سازمان یافته و منطقی برای علم وجود 
داشته باشد که پاسخ دهندگان میزان ضعف منطق علمی و شک 
سازمان یافته را از میانگین 2/11 در سال 1379 به 3/0 در سال 
1394 دانسته اند مولفه حاضر در رشته های عمده رتبه ای به 
این شرح دارد )از ضعیف ترین شک سازمان یافته تا بیشترین 
قید شده است(: علوم انسانی، علوم اجتماعی کاربردی، علوم 

تکنولوژیک، علوم محض

7- توانایی یادگیری مستقل
توانایی یادگیری مستقل را توانایی پژوهش، کشف دانش، 
توسعه مهارت های جدید و تحقق تعهدات مطالعه خود محقق 
می دانند که پاسخ دهندگان میانگین نمره 3/1 را در سال های 
1379 تا 1382 و 3/5 را در سال 1394 به این مولفه اخصاص 
داده اند تغییرات چندانی در این مولفه به چشم نمی خورد و در 
رشته های عمده نیز به ترتیب زیر است )به ترتیب از کمترین 
یادگیری مستقل تا بیشترین(: علوم محض، علوم تکنولوژیک، 

علوم اجتماعی کاربردی و علوم انسانی

8- تشویق به یاگیری مادام العمر
یادگیری مادام العمر و یادگیرنده مادام العمر واژه هایی هستند 
که ازلحاظ تجربی قدمتی برابر با حضور انسان در زمین دارند 
ولی از لحاظ علمی و نظری قدمت آن به کمتر ازیک قرن 
بالنده ترین  پایدار  وتوسعه  محورتوسعه  انسان  بازمی گردد 
مناظره قرن بیستم و مبنای بسیاری ازتحلیل ها و نظریه های 
چالش محور قرن بیست و یکم است. یادگیری مادام العمر یک 
اصل سازمان  یافته ی چند بعدی است که جنبه عمودی آن 
طی فرآیند یادگیری از تولد تا مرگ است و جنبه افقی آن بر 
زمینه های متفاوت یادگیری شامل خانواده، اجتماع، مدرسه، 
دانشگاه و محل کار متمرکز می شود. این نوع از یادگیری به 
جای تمرکز روی یادگیری یکنواخت در یک برهه از زندگی 
و استفاده از آن در بقیه عمر، ناگزیر از پراکنده سازی تمامی 
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حواس و امکانات یادگیری در سرتاسر عمر است تا فرد بتواند 
متناسب با تغییرات روزمره زندگی و همراه با آنها، امکانات 
بهترین وجه  به  تطابق یابی جدید  این  در  را  معیشتی خود 
میسر سازد. این نوع از یادگیری برای سه مرحله از زندگی با 
سه هدف متفاوت متمرکز است: 1- توسعه فرهنگی: وابسته 
به فهم، مالکیت فکری و مفهوم سازی 2- توسعه اجتماعی 
وابسته به شهروندی و مشارکت اجتماعی 3- توسعه حرفه ای 
و اشتغال پذیری وابسته به تولید، رضایت شغلی، رفاه مالی و 

پایداری اقتصادی )17(.
پاسخ دهندگان میانگین نمره 2/8 در سال های 1379 تا 1382 
و میانگین نمره 3/41 را در سال 1394 به این مولفه داده اند و 
این نشانگر افول این شاخص به میزان کمتری است. وضعیت 
این مولفه در رشته های عمده رتبه ای به این شرح دارد )به 

ترتیب از بیشترین یادگیری مادام العمر تا کمترین(:
علوم انسانی، علوم اجتماعی کاربردی، علوم محض و علوم 

تکنولوژیک

تجزیه و تحلیل مولفه ها از منظر صاحب نظران
برای درک و تجزیه و تحلیل بهتر موضوع به تعدادی از استادان 
با تجربه دانشگاه مراجعه شد تا با انجام مصاحبه نظرهای آنان 
اخذ شود: استاد درس مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد واحد 
تهران مرکزی دلیل تقلیدگرایی در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی 
کشور را ناشی از نبود ساختارهای مناسب در دانشگاه برای 
انجام تحقیقات علمی و تولید علم  می داند. استاد  دیگری  تمایل 
 دانشگاهیان به تقلیدگرایی را به دلیل ضعف شدید دو عنصر از 
چهار عنصر آموزش اثربخش می داند. عناصر استاد و دانشجو 
به ترتیب به دلیل عدم گزینش مناسب و توده گرایی بدون 
توجه به نیاز علمی و نبود ارتباط قوی و منطقی بین دانشگاه 
و بازار کار کشور باعث ضعف در این دو عنصر شده و در 
نهایت تمایل به تقلیدگرایی را افزایش می دهد. استاد دیگری 
فضای بسته و به دور از آزادی اندیشه و بیان در نوشتارها 

ناتوانی  و  نقد  دلیل عدم  را  دانشگاهی کشور  گفتارهای  و 
علمی دانشجویان و بی اعتمادی افراد دانشگاهی به همدیگر 
را ناشی از این فضا می داند. استادی که حدود 25 سال سابقه 
تدریس در دانشگاه دارد ره آورد مهم وجود رانت های مختلف 
و بورسیه های تحصیلی بدون توجه به توانایی علمی افراد در 
ورود به دانشگاه به عنوان دانشجو و سپس ورود به دانشگاه 
به عنوان استاد را ضعف استادان دانشگاه و کمبود منطق علمی 
و تکرار این چرخه ضعیف )ورود دانشجوی کم بضاعت 
گذشته به دانشگاه به عنوان استاد در زمان حال( می داند که 
در دراز مدت چرخه تولید علم در کشور را با شیب تندی رو 

افول خواهد برد.
همچنین پاسخگویان به سواالت پرسش های مربوط به نوع 
فرهنگ دانشگاهی در ایران )بر اساس چهار فرهنگ گالتونگ( 
در سالهای 1379 و 1394 را به ترتیب اولویت بیان شده در 

نمودار زیر بیان کرده اند:

بحثونتیجهگیری
همان طور که »فاضلی« گفته است نظام آموزش عالی ایران 
با مشکلی به نام »فرهنگ دانشگاهی«مواجه است، فرهنگ 
دانشجویان  یادگیری  راه  در  جدی  موانع  ایران  دانشگاهی 
ایجاد می کند )18(، طبق یافته های  پژوهش  ما محیط  آموزشی 
و پژوهشی دانشگاه های ایران )دانشگاههای مورد مطالعه( 
محیطی »ترغیب کننده« و »طالب« یادگیری و آموزش و پژوهش 
نیست )به استثناء تعداد کمی از دانشگاه های معتبر کشور(. 
از رشد  مانع  پرسشگر؛  نبود سیستم  و  آگاهی  بدون  تقلید 
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علمی و انتقال مهارت به دانشجویان می شود. آماده خوری 
ناشی از ناتوانی و وجود مراکزی که به صورت آشکار اقدام 
به مقاله نویسی و تدوین پایان نامه و مقاله می کنند پدیده تقریبا 
نوظهوری است که همگام با گسترش بدون اساس دانشگاه های 
به شاخص های  دولتی و خصوصی در کشور بدون توجه 
استاندارد و حتی بدون داشتن اعضای هیات علمی در بعضی 
رشته ها و همچنین پردیس های خودگردان در قالب توجیهی 
استقالل دانشگاهی و توده گرایی بی منطق و صرفًا درآمد زا در 
دانشگاه های کشور ظهور کرده و فرهنگ دانشگاهی را رو به 
افول برده است. مطالعه اندک در این نگارش نشان می دهد 
فرهنگ دانشگاهی در ایران با شیب تندی در حال تغییر است اما 
تغییری که نوید بخش تعالی علمی نیست بلکه عالوه بر این که 
در برخی مولفه ها منزلت علم و انسان دانشگاهی را خدشه دار 
نموده مانع از توسعه علمی کشور شده است؛ این وضعیت تا 
حد زیادی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تغییرات فرهنگی 
جامعه و افزایش شور دریافت مدارک دانشگاهی به وجود 
آمده است. همان طور که اسالمی نیز بیان کرده شرایط علمی 
و آکادمیک به ویژه در حوزه علوم انسانی بحرانی است؛ چه از 
نظر پذیرش و شرایط پذیرش دانشجو در تحصیالت تکمیلی، 
چه از نظر رفتار با استادان و چه از نظر محیط های آزاد علمی 
که باید در آن ها کسب علم در نظر باشد. تجارتی شدن کسب 
مدرک باعث افت کیفیت با شیب تندی شده است. با تبدیل 
شدن اخذ مدرک دکترا به یک تجارت رایج، زمینه اقدامات 
خودسرانه را برای برخی افراد و دانشگاه ها فراهم کرده تا نظام 
آموزش عالی را تخریب کنند. طبق نظر استادانی که در مصاحبه 
شرکت کردند بسیاری از این تغییرات فرهنگی در دانشگاه متاثر 
از تغییرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... جامعه ملی است. 
از این رو سرمایه گذاری در ارتقای فرهنگ ملی در اولویت 

اول و سرمایه گذاری در فرهنگ دانشگاهی در اولویت دوم و 
جلوگیری از توده گرایی بدون آینده نگری در دانشگاه و صرفًا 
داشتن رویکرد درآمدزایی در ورود دانشجو به دانشگاه ایرانی 
عوامل مهم احیای فرهنگ دانشگاهی در ایران و در نهایت 
فرهنگ ملی می باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد فرهنگ 
دانشگاهی ایران در حال حاضر بر روابط استاد- شاگردی 
استوار است و دانشجویان بیشتر به ابعاد منطقی بحث هدایت 
می شوند. این فرهنگ مغایر با یافته های مدیریت راهبردی است 
و مانع از خروج دانشگاهیان از چارچوب های فکری سنتی 
می شود. »چارلز هندی (Charles Handy) « در کتاب عصر 
بی منطقی بیان می کند با توجه به سرعت و شدت تغییرات 
محیطی اکنون زمان آن رسیده تا به آنچه که غیر منطقی است 
نیز اندیشیده شود زیرا در ادبیات مدیریت استراتژیک گفته 
می شود اگر منطقی فکر کنید همانند رقیب خود فکر کرده اید 
و باید به چیزی بی اندیشید که رقیب تان به آن فکر نکرده است.
محققین برای بهیودوارتقای فرهنگ دانشگاهی در ایران سه 

پیشنهاد زیر را داده اند:
مهم ترین راه کار احیای فرهنگ دانشگاهی در ایران جلوگیری 
از توده گرایی و گسترش های بی رویه جذب دانشجو به ویژه 
در تحصیالت تکمیلی است. به ویژه در مقطع دکتری که الزم 

است حتمًا نخبه گرایی جایگزین توده گرایی شود.
دقت در جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دخالت ندادن 
هیچ گونه مالحظه ای در جذب استاد و دانشجو و کاهش نقش 
رانت های مختلف اعم از سهمیه و بورسیه و صرفًا تاکید بر 

بضاعت و استعداد علمی داوطلبین ورود به دانشگاه.
مطالعه و پژوهش عمیق  وریشه ای در عوامل فرهنگی واجتماعی 
دانشگاه ها با تاکید بر ابعاد استاد- دانشجو و کاربست یافته ها 

در اداره امور دانشگاه ها.
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Academic culture and its changes in Iran
Ahmady GA1, *Pasandideh J2, Dehghanzadeh A3

Abstract

Amis: One of the preconditions for the civilization is science production, which requires cultural, social 

and normative structures. One of the most important cultural tools is academic culture. Academic culture is 

different from the social, organizational and national culture. This research aimed to investigate the academic 

culture in Iran and the reasons for its changes.

Methods: based on the findings of previous studies in connection with academic culture, In this research 

we evaluated the academic culture in Iran and its changes during the past 15 years (2000-2015) through 

the mix method (Quantitative including descriptive and Survey Qualitative including self- lived, exploration). 

Study population was official and visiting faculty members of management, humanities and technical college 

of, Islamic Azad university (North Tehran, Central Tehran and Yadegare Imam Khomeini branches), Tehran 

and Allameh Tabataba’i Universities and Farabi College . Data were collected through questionnaires and 

interviews. quantitative data were analyzed using SPSS version 21.

Results: The results of research showed that apart from the influence of cultural, economical, social and 

political Conditions on, academic culture in Iran it is also affected by diverse cultural developments in Iranian 

society, unplanned spread of universities in response to the increasing educational demands, populism in 

universities, granting various scholarships . Currently the dominant culture in Iranian university culture is 

Hipponic.

Discussion: According to the results of this research, the education and research environment of the 

studies Iranian universities is neither persuasive nor aspirant environment for learning, training and research. 

Uninformed Imitation and lack of questioning system, limit the scientific development and transfer of skills to 

the students. Our study showed that academic culture in Iran, is changing with a steep slope. This Changes 

are not promising scientific excellence, instead in some ways violates academic dignity and hinders the 

Country’s scientific development. Scientific position and academic situation looks critical, especially in the 

humanities field. which affect the knowledge creation, especially in the humanities field.

Keywords: Culture, University, Academic culture
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