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ملي بوده و ريشه در هنجارهاي فرهنگي هايي  سازمان ها دانشگاه   سرآغاز

  

  غيردانشگاهيپيامدهاي رفتارهاي شناسايي عوامل مؤثر و 

  در ميان استادان دانشگاه 

 
  3، مجيد سعيدي نژاد3، سميرا نديرخانلو3∗∗∗∗، الهام حيدري2پور ، دكتر آرين قلي1دكتر علي اصغر پورعزت

  گروه مديريت دولتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران. 1

 انشگاه تهرانگروه منابع انساني و رفتار سازماني، دانشكده مديريت، د. 2

 گروه مديريت، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران. 3

  

  چكيده

 حساس و ويژه در جوامع، تـأثير گـذاري رفتارهـاي آنهـا را دوچنـدان     هاي  دليل دارا بودن وظايف و مأموريت وجود انتظارات خاص از دانشگاهيان به :زمينه

عالوه بر تأثير مستقيم بر تجربيات تحصيلي، كيفيت يادگيري و ادراكات دانشجويان از دانشـگاه،   هاآن در ميان دانشگاهيرو بروز رفتارهاي غير از اين. كند مي

در  با توجه به اهميت اين موضوع،. جامعه داشته و اعتبار و وجهه دانشگاه را به مخاطره اندازدهاي  نيز در ساير حوزهاي  تواند تأثيرات غيرمستقيم گسترده مي

  . ، علل بروز اين رفتارها و پيامدهاي آن بررسي شده استدانشگاهياستادان نسبت به رفتارهاي غيرهاي  ديدگاهاين مقاله ضمن بررسي 
  

،  گيري همچنين براي نمونه. از مصاحبه استفاده شده استها  آوري داده و براي جمع تحليل تمدر اين مقاله، با توجه به ماهيت پژوهش، از روش  :روش كار

  . مورد استفاده قرار گرفته استروش گلوله برفي 
  

در  غيردانشـگاهي علـل بـروز رفتـار     تـرين  مهـم  عنـوان  بـه عامل  7نفر از استادان يا خبرگان آگاه،  32پس از بررسي ادبيات تحقيق و مصاحبه با  :ها يافته

مشكالت مالي و عدم امنيت شغلي، عـدم  ،  و ارتقاء اساتيد ارزيابي نظامانداز؛ ساختار نامتناسب دانشگاهي خصوصاً  ي ايران شناسايي شد كه عبارتها دانشگاه

، ضـعف  دانشـگاهي و  دانشـگاهي عـدم آشـنايي بـا رفتارهـاي غير    ،  استقالل دانشگاه و عدم مشاركت در امور جامعه، عدم وجود هويت مشخص دانشگاهي

در سه سطح فردي، دانشگاهي و  غيردانشگاهير پيامدهاي رفتار توان گفت تأثي مي همچنين با توجه به نتايج تحقيق. شخصيت و مسائل اعتقادي و فرهنگي

  .قابل بررسي است) جامعه(كالن
  

ارزيابي و ارتقـاء   نظامسازي هويت دانشگاهي براي استادان و دانشجويان، اصالح  بدون شك علمي شدن فرهنگ دانشگاهي، تعريف و شفاف :گيري نتيجه

آموزشـي و بـازپردازي   -اخالقي و علمي-پذيري دانشجويان، تلفيق معيارهاي فرهنگي ي، اصالح نحوه جامعهاستادان، ارزش قائل شدن براي شئونات اخالق

  .باشد ها دانشگاهگشاي اصالح وضع موجود  تواند راه مي اخالقي تاريخ حوزه و دانشگاه،هاي  چهره
  

  .اي ، اخالق حرفهدانشگاهي، اخالق دانشگاهيغير رفتار :ها كليد واژه
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 هـا  دانشگاهاز ديرباز ). 1(و تاريخي جوامعي دارند كه جزئي از آنند

به خاطر حضور نخبگان، پرورش منابع انساني مـورد نيـاز بـراي    

سياسي، هاي  عرصهپيوندهاي نزديك با ساير نهادها و نيز داشتن 

برخـوردار  اي  از اهميت ويژه) 2(و اقتصادي فرهنگي ،ايدئولوژيك

به همين دليل عملكـرد آنهـا كـه وابسـته بـه عملكـرد       . اند بوده

ويژه اساتيد است، تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم  هدانشگاهيان و ب

از ايـن رو توجـه بـه رفتارهـا و     . شديدي بر جامعه خواهد داشت

يـك   عنوان بهاه دانشگ. عملكرد دانشگاهيان امري ضروري است

سازمان اعضـايي چـون اسـتادان، دانشـجويان و كاركنـان را در      

اگرچـه  . كننـد  فعاليت مي) 3(گيرد كه در يك محيط متعامل برمي

خدماتي نيـز عملكـرد كاركنـان بـر كاركردهـاي      هاي  در سازمان

ســازمان اثرگــذار اســت و از جملــه عوامــل مختــل كننــده ايــن 

ندي در ميـان كاركنـان آنهـا    كاركردها بروز رفتارهاي ضدشـهرو 

 ؛ ولي تعميم اين امر به دانشگاه گمـراه كننـده بـه نظـر    )4(است

ويژه استادان  گروه از افراد حاضر در دانشگاه، به رسد؛ زيرا هر مي

هـاي   در تعامل با يكديگر و در همراهي يا مخالفـت بـا سياسـت   

حاكم بر آن و نيز در ارتباط بـا محـيط اجتمـاعي، ممكـن اسـت      

تـا حـدي   . هاي مثبت يا منفي متفاوتي را از خود بروز دهندرفتار

 آن، شـكل هويـت يـك دانشـگاه را اسـتادان     كه برخي معتقدند 

، لذا بروز رفتارهاي غيردانشگاهي در ميان آنان، نظير )5(ددهن مي

سوء استفاده از دانشجويان، رفتارهاي ناعادالنه و تبعـيض آميـز،   

روز نبـودن در موضـوعات   كـاري، بـه    روابط نامناسب مالي، كـم 

كنند و بروز رفتارهاي غيراخالقي، نه تنها  دروسي كه تدريس مي

ثيرگـذاري بـر   أبر عملكرد دانشـگاه تأثيرگـذار اسـت، بلكـه بـا ت     

اعتمـاد  ،  دانشجويان، فضاي آموزش و تربيت صحيح در دانشگاه

 .كنـد  دار مي را نسبت به دانشگاهيان خدشهها  جامعه و ساير نهاد

، انحـراف سـازماني   نظـامي معتقدند كه از ديدگاه  ققينبرخي مح

تواند به محـيط   اي، مي از رفتار حرفه ها دانشگاهمديران پژوهشي 

). 3(كشـيده شـود   و در نهايـت، جامعـه   تر سازماني بزرگ نظامو 

 گونه رفتارها از استادان دانشگاه، به علت نقش ويـژه  زدن اينسر

در جامعه نسـبت بـه آنهـا    ها و انتظارات خاصي كه  و نگرشآنها 

   .وجود دارد، تأثيرات سوء مضاعفي خواهد داشت

ــر اشــكال مختلــف رفتارهــاي   مــادامي كــه پاســخگويي در براب

نامناسب، هزينه بر باشـد، بهتـرين راه حـل، پيشـگيري از بـروز      

؛ ضمن اينكـه الزمـه پيشـگيري از بـروز     )6(گونه رفتارهاست اين

شگاهيان، شناخت علل بـروز  در ميان دان دانشگاهيرفتارهاي غير

است براي رفع اين اي  اين شناخت مقدمه. گونه رفتارها است اين

رو  از ايـن ! هاي علمـي  در محيط دانشگاهيعلل و ارتقاء فرهنگ 

اســت تــا ضــمن بررســي ديــدگاه   در ايــن تحقيــق ســعي شــده

، عوامـل تأثيرگـذار   دانشگاهيدانشگاهيان در مورد رفتارهاي غير

  .مورد بررسي قرار گيرد،  نيز بر بروز رفتارها

  

  دانشگاهياخالق 

هاست، از اين رو  اخالق در لغت، جمع واژه خلق و به معني خوي

ارهاي آدمي، علـم  و رفتها  گذاري بر خوي دانش بررسي و ارزش

توجه به اصول اخالقي و اخالقيات از ). 7(شود  اخالق ناميده مي

تـوان گفـت    مـي  هك طوري اهميت بسيار زيادي برخوردار است به

. بختي جامعه، اخالقمند كردن انسانهاست تنها راه كاميابي و نيك

در اين ميان گروه كثيري از دانشمندان براي اصـالح جامعـه بـه    

اند و عده اندكي نيـز بـه قاعـده     رفته) حاكميت(سراغ رأس هرم 

  ). 8(اند توجه كرده) مردم(هرم 

ه هنجارهـاي  كـ  ،در سطح سازمان، هر اقدام عمدي اعضـاي آن 

كند، نوعي بـدرفتاري سـازماني    اجتماعي يا سازماني را نقض مي

اين رويكرد بيشتر انواع رفتارهاي آسيب زننده . شود مي محسوب

: توان آنها را به سـه دسـته تقسـيم كـرد     مي گيرد؛ كه را در برمي

رسانند؛  رفتارهايي كه در داخل و خارج به سازمان آسيب مي) الف

رفتارهـايي كـه بـه    ) زنند؛ ج به افراد آسيب مي رفتارهايي كه) ب

  ).9(زنند جامعه صدمه مي

رفتارهايي كه بـا اعتقـادات و    عنوان بهشناخت رفتارهاي ناهنجار 

هـا حـائز    باورهاي عمومي در تضادند، در همه جوامـع و سـازمان  

تـر و   اما اين اهميت در نهادهاي فرهنگي، پر رنگ! اهميت است

نهادهـاي   تـرين  مهـم از جملـه   هـا  شـگاه دان! شـود  مـي  تر اساسي

ايـن اهميـت مضـاعف موجـب     . نـد ا ثيرگذار بر فرهنگ جوامـع أت

رفتارهــاي  گرديــده تــا گــرايش بــه انجــام مطالعــات در زمينــه 

طـور عـام و بـد     بـه  ،اخالقـي غير هايرفتارشامل  دانشگاهيغير

اخيـر، افـزايش   هـاي   به طور خاص، در سال ،دانشگاهي 1رفتاري

يكـي از مهمتـرين    عنـوان  بـه ويي ديگر دانشـگاه  از س). 10(بديا

شود، اخالق در علـم نيـز    مي نهادهاي توليد كننده علم محسوب
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بسيار مورد توجه جامعه شناسان و محققان اجتماعي قرار گرفتـه  

توان به دو چهـره برجسـته در نظريـه     مي كه در اين ميان. است

 -لـم جامعـه شناسـي آداب و اخـالق در ع   «پردازي اجتماعي يـا  

مـرتن،  «. كـرد يعني رابرت مرتن و ديود رزنيك اشـاره   »فناوري

دانـد كـه داراي مجموعـة     علم را نهاد اجتماعي ِنظام مندي مـي 

متمايزي از هنجارها و آداب نهادينه شده و الزام آور است كـه از  

رزنيك علم را . كنند حيث اخالقي بر دانشمندان اعمال اقتدار مي

ند كه داراي اخالق خـاص خـود اسـت و    دا اي مي به مثابه حرفه

اي ضمن آنكه بر كاركرد علـم تـأثير مثبتـي     رعايت اخالق حرفه

 دارد، اعتماد اجتماعي نسبت به علم و اصحاب علمي را افـزايش 

به رغم تفـاوت دو متفكـر اجتمـاعي در تعريـف علـم و      . دهد مي

ماهيت آن، آنها نه فقط اخالقي بـودن يـا اقتـدار بـه معيارهـاي      

كننـد، بلكـه    مـي  قي را در شناخت و انجام كار علمي توصيهاخال

 حتي فراتر از آن، اخالق را براي كاركرد علم و توسعه آن اساسي

را ذاتـيِ  ) هنجارهـا (كه مرتن رفتار اخالقي دانند يعني، درحالي مي

داند و اقتداء به آنها را براي تحقق اهـداف نهـادي علـم     مي علم

اي  اي اخالقي را براي اهداف حرفـه داند، رزنيك معياره مي مفيد

گـري و رمـز    اي علم ضروري دانسته و رعايت آنها را عين حرفـه 

آنها همچنـين بـه نحـوي    . داند مي تداوم اعتماد مردم و حكومت

اخالقي در شناخت و انجام كار  هنجاري و بي نگراني خود را از بي

 هنجـاري و  به عقيـده آنـان در شـرايط بـي    . اند علمي بيان كرده

قادر به تحقق اهـداف   ها دانشگاهاخالقي، نهاد يا حرفة علم و  بي

ـ   هاي نهادي و حرفه خود نيستند و با ناكامي  رو هاي بيشـتري روب

همچنـين، در هـر دو ديـدگاه، اخـالق در علـم بـراي       . شوند مي

فناوري آن را -جلوگيري از آنچه انديشمندان حوزه اخالق در علم

نامد، ضروري  مي» علم و دانشگاه فساد و فريبكاري عامدانه در«

  ). 11(»است

اعضاي يك نظام  با اين اوصاف، استادان دانشگاه در جايگاه  

بايست ملتزم به رعايت اصول اخالقي و رفتارهـاي   اي، مي حرفه

 نظران، از ديدگاه برخي صاحب. خود باشند دانشگاهياي يا  حرفه

در افـراد   ابهـام و سـردرگمي  موجـب  ها معيار و هنجارها«فقدان 

ويژه با جهاني شدن  خواهد شد؛ از اين رو و به آموزش عالينظام 

عالي، نياز به ترويج زبـان مشـترك در رفتارهـاي     علم و آموزش

اين ضرورت موجب گرديـده تـا   ). 3(يابد مي ، ضرورتدانشگاهي

اي  نامه برخي از هر نهادها يا واحدهاي دانشگاهي به تدوين مرام

ــود بپرد  ــاي خ ــراي اعض ــدب ــناد و  . ازن ــتا، در اس ــين راس در هم

اي دانشـگاهيان   هاي متعددي، به اصـول اخـالق حرفـه    نامه مرام

اين اسناد يا منشورهاي اخالقي در اصل بـراي  . اشاره شده است

كليه تصميم گيرندگان سطوح گوناگون سازمان، راهنماي عمـل  

هـاي   محسوب شده و بـه انجـام رفتارهـاي درسـت در موقعـت     

بسـياري از نهادهـا در كشـورهاي     ).12(كننـد  يم متفاوت كمك

و انجمـن   2پـژوهش آمريكـا   و انجمن آموزشگوناگون از جمله 

نقش دانشـگاه بـه مثابـه    بر تأكيد  با ،3بريتانيا پژوهش وآموزش 

 را بـين اسـتادان   رفتـاري  معيارهـاي  ، وجود4اخالقي يك نيروي

اما  ).13(دانند ، ضروري مياين حرفه 5درستي و كمالبراي حفظ 

و زير پا گذاشـتن ايـن    دانشگاهيگاهي استادان با رفتارهاي غير

كننـد و حتـي    اصول و معيارها، اين نيروي معنوي را تضعيف مي

در سـال   .)14(دهنـد  آن را به سمت نيرويـي مخـرب سـوق مـي    

، اولين بيانيه رسـمي  6آمريكاي ها دانشگاه ، انجمن استادان1966

فدراسيون علـوم   ).15(در كرداي صا خود را در مورد اخالق حرفه

اي را ارائه كرد  بيانيه ،2006 سالدر  نيز 7اانساني و اجتماعي كاناد

اي از  مجموعـه  را در قالب دانشگاه اي در حرفه اخالقكه در آن 

  :تعريف كرد و انتقال دانش پيشرفتهدرباره نحوه جستجو الزامات 

 ؛»حقيقت«جو و بيان و جست) الف

هاي مـرتبط   وليتؤبال آزادي پژوهش و مسدر قمتقابل تعهد ) ب

 ؛با آن

ارتقاء و حفظ آزادي پـژوهش و احتـرام بـه حقيقـت درميـان      ) ج

 ؛)هرگونه استثمار و تبعيض اجتناب از( دانشجويان

 صداقت در ارزيابي دانشجويان؛) د

 ؛قدرداني از كار ديگران، ازجمله دانشجويان) ه

 ؛تعهد به آموزش اثربخش و پيشرفت مستمر) و

اخالقي بـراي هـدايت    واالي هايمعيارتقويت  شديد بهتعهد ) ز

 ؛ها افراد درگير در پژوهش

   ).16(پايبندي به وظايف شهروندي) ح

نامـه رفتـاري انجمـن     شناسان و مـرام  روان »اصول اخالقي« در

اي  زير براي رعايت اخالق حرفـه اصول نيز  8شناسي آمريكا روان

ـ  : اند مد نظر قرار گرفته صـداقت و   ؛ديگـران سـعادت  ه اهميـت ب
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احترام به حقـوق و   ؛عدالت درستي و كمال؛ ؛وليت اجتماعيؤمس

  ).15(شأن افراد

كه در بيشـتر مواقـع از    دانشگاهيخصوص رفتارهاي غير رد  

شود، مطالعـات چنـدي    آنها به مثابه رفتارهاي غيراخالقي ياد مي

هاي گوناگون علمي انجـام گرفتـه اسـت؛ بـراي مثـال       در حوزه

هـايي اشـاره كـرد كـه در مـورد آزمايشـات        توان به پژوهش يم

، رفتارهاي غيراخالقي )18و  17(پزشكي غيرانساني و غيراخالقي

، )20(هـاي جـدي در روانپزشـكي    اسـتفاده  سوء ،)19(در پزشكي 

ــته   ــتادان در رش ــاي اس ــاني و     رفتاره ــا بازرگ ــرتبط ب ــاي م ه

كه در ساير  دانشگاهيو ساير رفتارهاي غير) 14و  21(كارو كسب

هاي علمي امكان بروز دارند همچـون سـرقت ادبـي، سـوء      حوزه

  .استفاده و رفتار سوء با دانشجويان انجام گرفته است

خود، رفتارهاي اخالقي و هاي  در پژوهش صاحبنظرانبرخي   

غير اخالقي را مشتمل بر كوشـش در رعايـت كميـت و كيفيـت     

ان، شئونات محيط محتواي دوره درسي، ارزيابي عادالنه دانشجوي

آموزشي، پرهيـز از رفتارهـاي غيـر مؤدبانـه، پرهيـز از تقلـب در       

پــژوهش و انتشــار، پرهيــز از مبــادالت مــالي و اشــياء و روابــط 

ــا دانشــجويان و ســاير اســتادان، معرفــي   اجتمــاعي نامشــروع ب

   ).22(كنند مي

در تحقيــق ديگــري، رفتارهــاي غيراخالقــي از ديــدگاه       

رگاني مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت كـه    دانشجويان مدارس باز

 بـا  روابـط نامشـروع  «: نـد  ا ه شدهدر دو بعد اساسي گنجاندنهايتاً 

از نظر . »با دانشجويان مورد انس بي«و  »همكاران و دانشجويان

قطعاً غير «رفتارهاي زير، در اين پژوهش، اغلب پاسخ دهندگان، 

  :توصيف شدند »اخالقي

آنهـا مخـالف    ديـدگاه وياني كه با دادن نمره كمتر به دانشج  

خفيـف در  ت ؛افشاي اسرار دانشجويان در ميـان همكـاران   اشند؛ب

بـا   روابـط نامشـروع   ؛تكاليف درسي براي دانشـجويان ورزشـكار  

 انيدانشـجو  ي بـراي درس فيدر تكال فيخفت ؛دانشجويان كالس

 ) 14(اقليت

 روابـط نامشـروع   ياپذيرفتن پول يا هديه  برخي پژوهشگران  

رفتارهـاي   ةدر زمـر  را اي نمـره و سـرقت ادبـي در تحقيقـات    بر

همچنـين برخـي ديگـر از    . كنـد  مـي  معرفي نامناسب دانشگاهي

بـراي نمـره، تحريـف     روابـط نامشـروع  گيـري و   رشوهمحققين 

نشريات و مقاالت كردن  بندي و سرهم دانشگاهيهاي  اعتبارنامه

ــه  ــوز ارائ ــدون مج ــا  ب ــي  راآنه ــيغيراخالق ــد م در  ).14(دانن

هاي چندي، به موضوع درسـتي و كمـال در پـژوهش و     پژوهش

قابليـت  هاي دانشگاهي پرداخته شـده اسـت كـه بـر      ساير حوزه

بيـان  هـا و   اعضاي هيئت علمي در انتخاب مسير درست فعاليـت 

اي  حرفـه  زماني كه انحراف از اصول اخالق. حقيقت داللت دارد

در دانشـگاه   پـژوهش  قالـب ناديـده گرفتـه شـود،    ها  دانشگاهدر 

، تمايل به درسـتي و كمـال در قلمـرو دانشـگاه    تضعيف گشته و 

  ).23و  13( تضعيف خواهد شد

فراتر از روابط  ،روابط دانشجو و دانشگاهبايد توجه داشت كه   

رو،  از اين). 24(مشتري و تأمين كننده و مبتني بر مراوده آنهاست

تلقـي   نشگاهيداهرگونه رفتار مشتري مدارانه با دانشجويان، غير

 دانشجويان گردد زيرا رفتارهاي استادان ممكن است سرمشق مي

در دانشــجويان را  آنهــا، غيردانشــگاهيرفتارهــاي قــرار گيــرد و 

 )پس از فارغ التحصيلي(رفتارهاي نامناسب در دانشگاه يا  آستانه

رفتارهــاي همچنــين . قــرار دهــد خــارج از دانشــگاه در محــيط

ــه ــتادان غيرحرف ــن  اي اس ــات تحصــيلي  ممك ــه تجربي اســت ب

تـأثير بـدي   زده، دانشجويان و كيفيت يادگيري در كالس صدمه 

   ).14(باشد از دانشگاه داشته آنهابر ادراكات 

اسـتادان در  هاي  در يك پژوهش انجام شده، انواع بدرفتاري  

پژوهشي، شـغلي و  هاي  بدرفتاري: سه دسته طبقه بندي شده اند

ــي ــات  . شخص ــه انحراف ــته اول ب ــا و  دس ــف از هنجاره و تخل

استانداردهاي خاص عرصه دانشگاه، مثـل سـرقت ادبـي، اشـاره     

 دارد؛ دسته دوم رفتارهايي مربـوط بـه وظـايف شـغلي را شـامل     

شـوند، نظيـر    مـي  مذموم شـمرده ها  گردد كه در همه سازمان مي

آموزشـي  هـاي   و دورههـا   مـالي، ارائـه برنامـه   هـاي   سوء استفاده

و سوء استفاده از موقعيـت در دانشـگاه   ) 25(نامتناسب با رشته ها

در جهت منافع خود؛ دسته سوم به انحرافات در روابط بين افـراد  

اشاره دارد و به ويژه بر رفتارهاي غيراخالقي با ديگـران داللـت   

ــال نمــره،  . دارد ــواردي كــه از دانشــجويان خــود در قب ماننــد م

ر آميـز  نامشروع، غير اخالقي، نامناسب يـا تحقيـ  هاي  درخواست

داشته باشند؛ دانشجويان يا همكاران خود را استثمار كنند، با آنها، 

اصول رازداري را زيـر  ؛ )15(ناعادالنه و تبعيض آميز برخورد كنند
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كـاهش انگيـزه    يان وبي اعتمـادي دانشـجو  بگذارند و موجب پا 

  ). 14(آنها شونديادگيري 

  

 ميان در دانشگاهيعوامل مؤثر بر بروز رفتارهاي غير

  استادان دانشگاه

نظر از اخالقي يا غيراخالقي بـودن،   همه رفتارهاي انسان، صرف

تأثير عوامل گوناگوني چون سـاختارها   درست يا غلط بودن، تحت

هنجـاري و حقـوقي، نظـام    هاي  و مناسبات، فرهنگ، دين، نظام

 گيرنـد  مـي  افـراد قـرار  هاي  خانوادگي، ايمان و تجارب و نگرش

)26 .(  

ر مــورد عوامــل مــؤثر بــر رفتارهــاي اخالقــي در  در تحقيقــي د

ها، رفتارهاي اخالقـي همكـاران، رفتارهـاي اخالقـي      بيمارستان

مرتبط با اخالق و جنسـيت،  اي  حرفههاي  مديران موفق، آموزش

ــده     ــناخته ش ــؤثر ش ــل م ــه عوام ــه مثاب ــد ب ــوي ). 27( ان   از س

توانـد ناشـي از اصـول     مـي  اخالقي رفتـار افـراد  هاي  ديگر، جنبه

سـازماني باشـد   هـاي   خالقي شخصي، فرهنگ و سيستم و رويها

)28.(  

 -در پژوهش ديگري، تأثير عواملي از جمله پايگاه اجتمـاعي   

اقتصادي، مراتب شـهروندي، نـوع مـديريت سـازمان، بيگـانگي      

بيگانگي سازماني و عدالت سازماني بر اخـالق كـاري    اجتماعي،

طبـق  . سـت بررسي شده و نتايج جالب تـوجهي حاصـل گشـته ا   

نتايج ايـن پـژوهش، رابطـه معكوسـي بـين پايگـاه اجتمـاعي و        

ــت آداب شــهروندي و اخــالق كــاري   ــزان رعاي   اقتصــادي و مي

  عامـل، ميـزان تحصـيالت     تـرين  مهـم دراين ميـان،  . وجود دارد

ــت      ــده اس ــاهده ش ــژوهش مش ــن پ ــي در اي ــت؛ يعن ــوده اس   ب

ابـد  ي مي اي كاهش با افزايش ميزان تحصيالت، اخالق حرفه كه

)29.(  

در مجموع، عواملي از سـطوح متفـاوت فـردي، سـازماني و       

توانند بر نحوه رفتار استادان دانشگاه در ارتبـاط بـا    اجتماعي، مي

 و 25و  14(ديگران و در قبال وظيفه شغلي خود، تأثيرگذار باشند

  ). 30و  27

و نگرش ها  پژوهشگران، فرهنگ و جو دانشگاه را بر فعاليت  

رقابـت درون  . داننـد  مـي  هـا بسـيار تأثيرگـذار    روهاعضاي اين گـ 

سازماني نيز ممكن است موجب بروز رفتارهاي منفـي در محـل   

 برخي از آنها معتقدند كه رقابت درون سـازماني حتـي  . كار بشود

تواند اعضاي سازمان را به سويي براند كه همكارانشـان را از   مي

 ني باعـث بـراي مثـال، رقابـت درون سـازما    . ميدان خارج كننـد 

. شود تا افراد تمايلي بـه كمـك بـه يكـديگر نداشـته باشـند       مي

نيز به منزلـه اعضـاي يـك سـازمان علمـي،       ها دانشگاهاستادان 

ــاگون نظيــر محــدوديت امكــان   ــه داليــل گون ممكــن اســت ب

وليتهاي اجرائـي، در  ؤعلمي يا بـه دسـت آوردن مسـ   هاي  فعاليت

ايط ممكـن اسـت   اين شـر . موقعيت رقابت با يكديگر قرار گيرند

از سـوي  . قـرار دهـد   دانشـگاهي آنها را در آستانه رفتارهـاي غير 

ديگر، برخي انديشمندان معتقدند كه هر عضوي از سـازمان كـه   

ــا رفتارهــاي   ــدارد، ممكــن اســت ب ــا ســازمان خــود تناســب ن ب

ــد   ــنش نشــان ده ــدم تناســب واك ــن ع ــه اي   . ضدشــهروندي، ب

  ي شخصـي  هـا  تناسب سازماني بـر تجـانس و همخـواني ارزش   

ــا و    ــردي، هنجاره ــاي راهب ــگ، نيازه ــا فرهن ــازمان ب عضــو س

ــت دارد  ارزش ــازمان دالل ــاي س ــگاهي). 31(ه ــيط دانش   ،  در مح

شخصي اسـتادان دانشـگاه بـا فرهنـگ،     هاي  عدم تناسب ارزش

ــا و ارزش ــا   هنجارهـ ــگاه يـ ــج در دانشـ ــاي رايـ ــگ هـ   فرهنـ

 منتهـي  دانشگاهي، ممكن است به بروز رفتارهاي غيردانشگاهي

   ).32(شود

  

  روش بررسي

پـژوهش  هاي  در تحقيق حاضر از مصاحبه براي جمع آوري داده

خبرگـان  «نمونه آماري پژوهش، استادان يـا  . استفاده شده است

مديريت و حسابداري، حقوق و علوم سياسي، هاي  دانشكده »آگاه

. علوم اقتصادي، علوم اجتماعي و روان شناسي دانشـگاه تهراننـد  

هـاي تحصـيلي متفـاوت،     هاي علمي، رشته رتبهسطوح گوناگون 

حضور استاداني با سوابق تحصيلي و علمي متفـاوت در دانشـگاه   

، جامعـه آمـاري   )تـرين دانشـگاه ايـران    به مثابـه قـديمي  (تهران 

مناسبي را براي انجام يك پژوهش كاربردي و توصيفي كه نتايج 

ي انجـام  نمونه آماري بـرا . آورد آن قابل تعميم باشند، فراهم مي

نفر درنظر گرفته شـد كـه بـه     32فرآيند مصاحبه نيز متشكل از 

هـا   براي تجزيه و تحليل مصاحبه. صورت تصادفي انتخاب شدند

كيفي از سنت فلسفي هاي  روش. از روش تحليل تم استفاده شد

هـا   شـوند كـه برآننـد انسـان     مـي  تفسيري يا هرمونتيكي ناشـي 
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فعال دنياي پيرامون خـود  موجوداتي اجتماعي هستند كه به طور 

تحليل تم روشي براي تعيـين،  ؛ ). 33(كنند مي را تفسير و تجربه

ايـن  . اسـت هـا  موجود درون داده) هاتم(تحليل و بيان الگوهاي 

ها را سـازماندهي و در قالـب جزئيـات    داده ،روش در حداقل خود

هـاي  توانـد از ايـن فراتـر رفتـه و جنبـه     اما مـي  ؛كندتوصيف مي

  ). 34(موضوع پژوهش را تفسير كند وتمتفا

م زمـاني  فراگرد    گـر  شـود كـه تحليـل   شـروع مـي   تحليل تـ

الگوهاي معني و موضوعاتي كه جذابيت بالقوه دارند را مورد نظر 

م فراگـردي بازگشـتي    .دهد قرار مي كـه در آن  اسـت   9تحليل تـ

 د؛حركت به عقب و جلو در بين مراحل ذكر شده وجود دارنوعي 

تحليل تم فراگردي اسـت كـه در طـول زمـان انجـام       ،هبه عالو

بـه  . شود نگارش تحليل از همان مرحله اول شروع مي .پذيرد مي

هيچ راه منحصر به فردي براي شروع مطالعه در مـورد   ،طوركلي

  ).35و 34( تحليل تم وجود ندارد

گيـري   نمونـه «گيري از روش  در پژوهش حاضر، براي نمونه  

اساس، از خبرگان در دسـترس   براين. فاده شداست 10»گلوله برفي

نظران اطالعاتي دريافت شده و  ساير متخصصان و صاحبة دربار

هـاي   آمار جمعيت شـناختي نمونـه  . نمونه بررسي شد 32ديدگاه 

ايـن مطالعـه در يـك    . ارائه شده است 1مطالعه در جدول شماره 

  .انجام شده است 90تا بهار  89دوره يك ساله بهار 

دسـت آمـده از جريـان مصـاحبه،      بـه هـاي   ظور تحليل دادهبه من

منظـور از نسـخه بـرداري، آمـاده     . انجام گرديـد  11برداري نسخه

در . ها، براي تحليل است نمودن اطالعات كسب شده از مصاحبه

 اين فراگرد يك مصاحبه شفاهي، به يـك مـتن منسـجم تبـديل    

  ). 36(شود مي

  

  حبه شوندگانآمار جمعيت شناختي مصا: 1جدول شماره

  تعداد مصاحبه شوندگان  دانشگاه تهرانهاي  دانشكده

  مديريت و حسابداري

  حقوق و علوم سياسي

  علوم اجتماعي

  علوم اقتصادي

  نفر 5

  نفر 5

  نفر 7

  نفر 5

  ادبيات

  شناسي روان

  نفر 5

  نفر 5

  

  

انجـام شـده، از روش اعتبـار    هـاي   براي محاسبه اعتبار مصاحبه

براي . درون موضوعي استفاده شده استبازآزمايي و روش توافق 

آزمون، تعداد سه مصاحبه انتخاب شده و هر كـدام از   محاسبه باز

آنها دو بار در يك فاصله زماني يك ماهه بـه وسـيله پژوهشـگر    

انجـام گرفتـه در   هـاي   آزمون مصاحبه اعتبار باز. كدگذاري شدند

  ). 36. (باشد مي %75اين تحقيق، برابر 

  

  ها  يافته

 را دانشـگاهي دهد كه اخـالق   مي ج حاصل از مصاحبه نشاننتاي

. توان در سه حوزه رفتاري، آموزشي و پژوهشي بررسي نمـود  مي

اصلي حاصل از مطالعه عبارت هاي  عالوه بر اين تقسيم بندي تم

، عوامل بروز رفتار غيردانشگاهيبودند از؛ تعريف و چيستي رفتار 

در ادامه به بررسي  .شگاهيغيردان، پيامدهاي رفتار غيردانشگاهي

 . هر يك از آنها پرداخته خواهد شد

هـاي   اي، به مسائل، پرسش ها، اصـول و ارزش  اخالق حرفه  

اي اشـاره دارد   اي، در حوزه يك نظـام حرفـه   اخالقي افراد حرفه

در ايـن پـژوهش   . ايـي اسـت   ، رفتار حرفـه دانشگاهيرفتار ).25(

ارائـه   دانشـگاهي ار غيرمصاحبه شوندگان تعاريف متفاوتي از رفت

قانون «، در چارچوب »عرف«مصاحبه شوندگان در مجموع. دادند

هـاي   نامـه  اصول و مرام«، »هنجارها«، »ها ارزش«، »بودن رفتار

منطقـي   پشتوانه«،  »پذير بودن استدالل«،  »عقالنيت«، »اخالقي

جديـد  هاي  مروج ايده«، »آميز روابط احترام«، »داشتن يك رفتار

را رفتـار   »پرهيـز از هـر گونـه سوءاسـتفاده اخالقـي     «و  »بودن

  .كردند مي قلمداد دانشگاهي
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 دانشگاهيعلل بروز رفتار غير

 
 نتايج حاصـل از مصـاحبه بـا اسـتفاده از تحليـل تـم، نشـان داد       

دسته تقسـيم   7را به  دانشگاهيتوان علل بروز رفتارهاي غير مي

ــرد ــائل : ك ــاري «مس ــردي و رفت ــناختي و«، »ف ــايي ش ، »معن

ــاختاري و « ــامس ــگاهي نظ ــادي«، »دانش ــي«، »اقتص ، »سياس

از جملـه  ). 1نمودار شماره ( »فرهنگي و تاريخي«، و »اجتماعي«

شخصيت اشاره هاي  توان به نارسايي مي مسائل فردي و رفتاري،

ــرد ــان مصــاحبه شــوندگان  .ك ــا  % 80در مي نقــش شخصــيت ي

بسيار پررنگ و  يغيردانشگاهفردي را در بروز رفتار هاي  ويژگي

نيـز معتقـد بودنـد كـه شخصـيت و      % 20دانسـتند،  مـي  تأثيرگذار

 غيردانشگاهيفردي، نقش چشمگيري در بروز رفتار هاي  ويژگي

 پذيري شديد افـراد  اين گروه معتقدند كه با توجه به جامعه. ندارد

در مــدتي طــوالني كــه دانشــجويان در محــيط دانشــگاهي، در (

، شخصـيت نقـش   )شـوند  مي تماعيمقاطع گوناگون تحصيلي اج

گيري در بروز اين گونه رفتارها ندارد؛ زيرا شخصيت آنها در  چشم

يعني اين افراد محصول همين ! گيرد مي شكل دانشگاهيفضاي 

  . اند نظام دانشگاهي

منظور از مسائل شـناختي و معنـايي، عـدم وجـود تعريـف و        

ـ اي  معناي مشخص از رابطه حرفه ه تبـع آن  استاد و دانشجو، و ب

تعريف ناشدگي هويـت مشـخص دانشـگاهي و علـم بـاوري در      

الگوي مشـخص و   استادان و دانشجويان، جامعه است؛ يعني بين

مناسـب رفتــاري تعريــف نشـده اســت؛ بــه عبـارت ديگــر اكثــر    

  

ضعف شخصيت و 
 مسائل اعتقادي

عدم آشنايي با 
رفتارهلي  

غيرآكادميك و 
 آكادميك

  

ت مالي و مشكال
 عدم امنيت شغلي

مسائل فرهنگي و 
عدم توجه به مسائل 

گرايش به (بلند مدت
رفتارهاي كوتاه 

 )مدت

ساختار نامناسب 
استخدام، ارتقا، 

ارزشيابي ، و جامعه 
 پذيري

  

عدم استقالل 
دانشگاه و عدم 

مشاركت در امور 
 جامعه

  

فقدان هويت 
مشخص دانشگاهي 

و الگوي معنايي 
 مناسب

  

بروز رفتار  علل

  غيرآكادميك

 غيردانشگاهيعلل بروز رفتار  :1نمودار شماره 
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و چـه   دانشـگاهي دانشجويان و استادان از اينكه چه رفتاري غير

و همين  دارندن شود، اطالع كافي مي محسوب دانشگاهيرفتاري 

در محـيط   دانشـگاهي امر، ناخواسته منجر به بروز رفتارهاي غير

شأن و قداست رابطه اسـتادان و دانشـجويان را   ،  دانشگاهي شده

 دانشـگاهي نيز خدشه دار ساخته و بر شدت بـروز رفتارهـاي غير  

از مصاحبه شوندگان، مسائل ساختاري و وجود % 90 .افزوده است

علــل بــروز  تــرين مهــمرا يكــي از  نامناســب دانشــگاهي نظــام

آنهـا معتقدنـد كـه سـاختار     ! داننـد  غيردانشـگاهي مـي  رفتارهاي 

كه عدم وجود  طوري دانشگاهي حاكم است؛ به نظامناشايستي در 

جو همكارانه و وجود سيستم رقابتي نادرسـت و غيـر انسـاني در    

محيط دانشگاهي، منجر شده است كه عوامل سـاختاري مشـوق   

از % 100تقريبــاً . غيرانسـاني شـوند  هـاي   زيركـي  ازهـايي   گونـه 

مصاحبه شوندگان، نظام غلط ارزشيابي و نظـارت بـر اسـتادان و    

و فسـاد   دانشگاهيدانشجويان را عامل اصلي بروز رفتارهاي غير

در اين نظـام ارزشـيابي برمبنـاي    . دانشگاهي دانسته اند نظامدر 

از . گيرد مي كتب تدوين شده و تعداد مقاالت نوشته شده صورت

خصوصـاً  (ناشايسـت ارزشـيابي    نظامنظر مصاحبه شوندگان اين 

زيربنـاي بـروز بسـياري از    ) مبنا قراردادن تعداد كتب و مقـاالت 

ايـن  . در محيط دانشـگاهي شـده اسـت    دانشگاهيرفتارهاي غير

ايـي در محـيط    منجـر بـه ايجـاد بانـدهاي سياسـي حرفـه       نظام

ر بانـد، تعـداد قليلـي از    گردد؛ به طوري كـه در هـ   مي دانشگاهي

دانشجويان با يك يا دو استاد، تركيب ثابتي را تشكيل داده و بـه  

گاهي در اين ميان مقاالتي . پردازند مي توليد انبوه مقاالت علمي

گردد كه نام استاد و يا دانشجو، بدون اينكه نقشـي در   مي تدوين

. گردد مي نويسندگان اصلي درج عنوان بهتدوين آن داشته باشند، 

 درنتيجه، مقاالت بسياري با نام استادان و دانشجوياني بـه چـاپ  

عمالً درگير آن مقـاالت نشـده انـد و حتـي     آنها  رسدكه خود مي

گاهي اين مقاالت با زمينه تخصصي آنهـا نيـز تناسـبي نداشـته     

. انـد  آگاه نبودهها  است و در مجموع، از دانش موجود در آن مقاله

گونـه مقـاالت    با اين اوصاف، نمي توان گفـت كـه تـدوين ايـن    

. نشاندهنده بار علمي و يا ارتقاء سطح دانش آن نويسندگان است

توان چنين ادعا كرد كه در ايـن شـرايط نـوعي     ، مي بدين ترتيب

هدف از تعـداد مقـاالت تـدوين    . دهد مي جايي در هدف رخ جابه

ه سطح علمي افراد بـوده و  شده كه زماني به درستي نشان دهند

گشت ،اكنون خـود بـه    مي معياري براي ارزشيابي افراد محسوب

هدف تبديل شده و محتواي حقيقي خود را از دسـت داده اسـت   

در اين شرايط، تعداد مقاالت به مبناي نادرستي براي ارزشـيابي  .

هـاي   دانشجويان و استادان تبديل شده و منجر بـه ايجـاد رانـت   

كـه گـاهي    طـوري  گـردد؛ بـه   دانشـگاهي مـي  يط بسياري در مح

دانشجويان و يا استادان دست به هـر اقـدامي، از جملـه سـرقت     

زنند تا به هدف خود كه همـان   مي علمي، استثمار و خودشيريني

برخي از مصاحبه . تدوين مقاالت به هر قيمت، است، دست يابند

بفـروش   بسـاز «شوندگان، براي تبيين اين موضوع از اصـطالح  

بـا ايـن   . در ميان استادان و دانشجويان استفاده كرده اند »لميع

دهند،  مي اوصاف، دانشجويان كنوني كه استادان آينده را تشكيل

پيشـرفت نماينـد،    نظامياند در داخل چنين  از آنجاي كه توانسته

در ايـن  . انـد  اسدي خواهند بود كه در آن رشد كردهنظام فمروج 

توان تصور كـرد كـه در    مي ينده پژوهانهامتداد، با اتخاذ رويكرد آ

  !آينده نيز چنين سيستم فاسد باقي خواهد ماند

از جمله ساير مـوارد قابـل اشـاره در بخـش مسـائل شـناختي و       

 نظـام عدم تناسـب  : كردتوان به موارد ذيل نيز اشاره  مي ،نظامي

بــازي، زدوبنــد و  واســطه( دانشــگاهياســتخدامي بــا معيارهــاي 

غلـط   نظـام غلـط پـاداش و ارتقـاء،     نظـامي ، )سياسيهاي  بازي

پذيري غلط در محيط دانشـگاهي، عـدم نظـارت     آموزش، جامعه

زنبور بي عسل بـودن، انجـام   ،  چند شغله بودن استادان: صحيح 

پروژه براي كشورهاي خارجي با بودجه ملي و دانشـگاهي، عـدم   

  .ساعت در هفته 40حضور 

ي و خرد جمعـي و  مسائل فرهنگي و تاريخي،بر بافت فرهنگ  

عـدم توجـه بـه    ،  جبـري انديشـيدن  . تاريخي كشور داللت دارند

خودخواهانه عمـل   ، نگرانه مصالح بلندمدت و ابراز رفتارهاي كوته

بافـت فرهنگـي كشـورمان     ، ازجملـه مسـائل برخاسـته از   كردن

  ! شود دانشگاهي ميگردند كه منجر به بروز رفتار غير مي محسوب

ــالي اســتادان و منظــور از مســائل اقتصــ   ادي، مشــكالت م

شايان ذكر اسـت  . كاري در آنهاست احساس ناامني شغلي و ثبات

كه مشكالت مالي و به تبع آن احساس عدم هويت اجتماعي، از 

مصاحبه شوندگان به آن % 85جمله مسائلي بوده است كه تقريباً 

   .كردنداشاره 
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ز قشـر  عدم حمايت شرايط اجتماعي جامعه ا مسائل اجتماعي، بر

علمـي، كمرنـگ شـدن نقـش اجتمـاعي اسـتادان، عـدم وجــود        

ارتباطات اجتماعي صـحيح در ميـان اسـتادان دانشـگاه و خـارج      

دانشگاه، و به تبع آن كم بودن فضاي ارتباطي و عـدم برقـراري   

  . روابط دوستانه و همكاري در محيط دانشگاه داللت دارد

خاسـتگاه   هيدانشـگا عوامـل بـروز رفتـار غير    ترين مهماز  برخي

عدم استقالل دانشگاهي و عـدم   سياسي دارند و به عواملي چون

 دولـت مربـوط  هـاي   مشاركت دانشگاه در امـور جامعـه و برنامـه   

  . شوند مي

  :عدم استقالل دانشگاه، موارد ذيل را به دنبال دارد

سياسي شدن فضاي حاكم بر دانشگاه و الزام بـه تبعيـت از خـط    

 دولت؛هاي  مشي

 رش خط مشي گذاران و اعضاي دانشگاه به دانشگاه؛تفاوت نگ

  . دولتهاي  توسعه يا توجيه خط مشي

هـاي   منظور از عدم مشاركت دانشـگاه در امـور جامعـه و برنامـه    

  : انداز دولت نيز عبارت

 مسئله محور نبودن آموزش و پژوهش در دانشگاه؛

 عدم مشاركت جامعه با صنعت و دانشگاه؛ 

 غير آكادميكرفتارپيامدهاي 

  سطح فردي

تاثيرمنفي رفتار غيرآكادميـك   -
ــر عملكــرد شــغلي اســتادان و   ب

 دانشجويان ؛
  افزايش استثمار دانشجويان ؛ -
عـــدم تعهـــد دانشـــجويان و  -

  استادان؛
كاهش انگيـزه بـراي فعاليـت     -

ــزايش   ــرافتمندانه و اف ــي ش علم
 .سرقت علمي

  )جامعه(سطح كالن 

ــت - كــاهش مشــروعيت و منزل
  دانشگاهي؛

 .ترويج جامعه بي اخالق -

  سطح دانشگاه

ركود علمي و غير متدولوژيك  -
  شدن  پژوهش در دانشگاه؛

حاكم شـدن سيسـتم بسـاز و     -
  بفروش علمي؛

 ..ايجاد فضاي بي اعتمادي -

  دانشگاهيپيامدهاي رفتار غير: 2ماره نمودار ش
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   .سائل جامعهعدم ارتباط دروس با م

  

  دانشگاهيپيامدهاي رفتار غير

را  دانشـگاهي پيامدهاي رفتارهـاي غير  ترين مهم 2نمودار شماره 

  :دهد مي نشان

توان در سـه سـطح فـردي،     مي را دانشگاهيپيامدهاي رفتار غير

دانشگاهي، كالن به تفصيل بررسي نمـود كـه در ادامـه بـه آن     

  .شود مي اشاره

در ميـان اسـتادان و    پيامـدها در سـطح فـردي   ) الف

  دانشجويان

ــاي      ــردي رفتاره ــدهاي ف ــه پيام ــوندگان در زمين ــاحبه ش مص

  :به موارد ذيل اشاره نمودند دانشگاهيغير

  

  در سطح فرديغيردانشگاهي پيامدهاي رفتار : 2جدول شماره 

در ميان  پيامدهاي رفتار غيردانشگاهي در سطح فردي  رديف

  استادان و دانشجويان

1  

  

2  

  

3  

4  

  

5  

  

  

  

6  

  

  

7  

  

8  

اسـتادان بـر عملكـرد     دانشـگاهي تأثير منفي رفتـار غير 

  .شغلي آنها

افزايش استثمار دانشجويان توسـط اسـتادان و توسـعه    

  .نگرش ابزاري به دانشجويان

  .عدم حضور فيزيكي استادان در محيط دانشگاهي

علمـي و دانشـگاهي و   هاي  اليتكاهش انگيزه براي فع

  ترويج علم و دانش

انجام كارهاي علمي و پژوهشي در امتداد مـنش بسـاز   

و  دانشـگاهي با كيفيتي پايين كه جنبـه  (بفروش علمي 

ترويج علم نداشته، صرفاً بـه تـدوين مقـاالت و انجـام     

  )انجامد مي تحقيقاتيهاي  پروژه

ا، صـرفاً  عمق و غن بدونهايي  و پژوهشها  انجام پروژه

به منظور كسب رتبه دانشگاهي در رقابـت دانشـگاهي   

  .متدوال بين استادان

افزايش سـرقت علمـي هـم در ميـان اسـتادان و هـم       

  .دانشجويان

  .كاهش هم افزايي و همياري در ميان استادان

9  

  

10  

  

11  

  

12  

13  

  

14  

  

15  

  

16  

  

17  

18  

  

  

  

  

  

19  

20  

  

  

  

21  

  

مالي و فكري دانشگاه بـه خـارج از   هاي  انتقال سرمايه

  .ها طگذاري اقتصادي در آن محي دانشگاه و سرمايه

عدم تعهد استادان و دانشجويان بـه خـود، يكـديگر، و    

  .حتي به جامعه

شناختي و احساس عدم هويت در ميـان   مشكالت روان

  .استادان و دانشجويان

  .تأثير منفي بر عملكرد و پيشرفت تحصيلي دانشجويان

تربيــت نادرســت دانشــجويان و الگــوبرداري غلــط     

  .دانشجويان از استادان

شجويان به انجام كارهاي واقعاً علمـي  عدم انگيزش دان

  .و پژوهشي به صورت صادقانه

كاهش تدريجي هواداران علمي و بـه تبـع آن كـاهش    

  .را بهبود دهند نظامتوانند  مي تعداد افرادي كه

نگرش نادرسـت و ابـزاري دانشـجويان بـه اسـتادان و      

  .دانشگاه

  .تنزل شأن و منزلت استادان ميان دانشجويان

نويسي بدون توجه بـه ارزش علمـي آن و   ترويج مقاله 

ارزيــابي  نظــامباتوجــه بــه (نقــش مقــاالت در اجتمــاع 

نادرست، دانشجويان بدون توجه بـه يـادگيري مطالـب    

علمي، صرفاً مترصـد مقالـه نويسـي بـوده و بـه جنبـه       

و هويت علمي آن توجه نداشته، بـه دانـش    دانشگاهي

  ).نگاه ابزاري دارند

  .در ميان دانشگاهيان ترويج تقلب و ظاهر سازي

بنـدي   بنـدي اسـتادان و دانشـجويان يـا تقسـيم      تقسيم

ايجـاد گـروه دانشـجويان    (دانشجويان توسط اسـتادان  

برخــي اســتادان و شــيوع نــوعي تفرقــه ميــان  هــوادار

  .كشي دانشمند نمايان قشون) / دانشجويان و استادان

سياسي شدن روابط دانشجويان و استادان و ترويج خود 

  .ميان آنهامحوري 

  

پيامدها در سطح دانشگاهي در ميـان اسـتادان و   ) ب

  دانشجويان

در سطح سطح دانشگاهي بـه   غيردانشگاهيرفتارهاي هاي  پيامد

  :شرح ذيل جدول شناسايي شد
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پيامدهاي رفتار غيردانشگاهي در سطح : 3جدول شماره 

  دانشگاهي

  

 در پيامدهاي رفتار غيردانشگاهي در سطح دانشـگاهي   رديف

  .ميان استادان و دانشجويان

1  

2  

3  

  

4  

5  

  .اعتمادي در محيط دانشگاهي حاكم شدن فضاي بي

  .كاهش همكاري در محيط دانشگاهي

و عواقـب  ) نقـد علمـي  (كاهش نقد در كارهاي علمـي  

  .ناشي از آن

  .غير روشمند شدن دانشگاه

  .كاهش تعداد مقاالت و كتب تدوين شده ركود علمي و

بفروش علمي در سطح دانشـگاه   بساز نظامحاكم شدن 

  .و افزايش توليدات علمي كم كيفيت

  

  

ــان اســتادان و  پيامــدها) ج در ســطح جامعــه در مي

  :دانشجويان

در سطح سطح جامعه به شرح  غيردانشگاهيرفتارهاي هاي  پيامد

  :ذيل جدول شناسايي شد

  

  پيامدهاي رفتار غيردانشگاهي در سطح جامعه: 4جدول شماره 

  

دهاي رفتار غيردانشـگاهي در سـطح جامعـه در    پيام  رديف

  .ميان استادان و دانشجويان

1  

2  

  

3  

4  

5  

  .كاهش مشروعيت و منزلت دانشگاه در سطح جامعه

ــت اســتادان و دانشــجويان در   كــاهش شــأن و منزل

  .اجتماع و از نظز عامه مردم

  .كاهش نسبي اعتبار مدرك دانشگاهي

  .بيكاري فارغ التحصيالن

اخالق، عدم توانايي دانشگاه در ايجاد  ترويج جامعه بي

حلقه بازخور اصالحي در جامعه و ايفاي داشتن نقـش  

  .مصلح اجتماعي 

  

  

  گيري نتيجه

ترين نهادهـايي هسـتند كـه تضـمين      به يقين پيچيده ها دانشگاه

الگو و اسـوه   عنوان بهباشند و بايد نه تنها  ها مي كننده آينده ملت

بلكه به عناصر اجتماعي مورد احترام  ي ساير نهادها قلمداد شوند

بنابراين هـر عـاملي   . خصوصي و دولتي تبديل گردندهاي  بخش

كه وجهه و اعتبار اين نهاد را خدشه دار نمايد آينـده ملـت را بـه    

طـور   عـواملي كـه بـه    ترين مهميكي از . مخاطره خواهد انداخت

روز كند ب مي مستقيم شأن و قداست اين نهاد اجتماعي را متزلزل

با اين اوصاف هدف اصلي اين . باشد دانشگاهي ميرفتارهاي غير

تحقيــق بررســي ديــدگاه دانشــگاهيان در مــورد رفتارهــاي      

باشد؛ به عبـارت   مي و عوامل تأثيرگذار بر بروز آن دانشگاهيغير

ديگر در اين مقالـه ضـمن بررسـي عوامـل مـؤثر بـر رفتارهـاي        

مورد بررسـي قـرار    ، عواقب و پيامدهاي ناگوار آندانشگاهيغير

توان علل بروز رفتـار   مي در مجموع نتايج نشان داد كه. داده شد

عامل مسائل فـردي   7ي ايران را در ها دانشگاهدر  دانشگاهيغير

دانشــگاهي،  نظــام و رفتــاري، شــناختي و معنــايي، ســاختاري و

اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و مسائل فرهنگي و تاريخي تقسيم 

را در سـه   غيردانشـگاهي ين پيامدهاي رفتار بندي نمود و همچن

توان گفت  مي .كردسطح سطح فردي، دانشگاهي، كالن خالصه 

تحقيــق حاضــر در ابعــاد گونــاگون، پيامــدها و علــل رفتارهــاي 

و در هـر يـك از ابعـاد بـا برخـي       كردهرا بررسي  دانشگاهيغير

تحقيقات انجام شده تاكنون تشابه داشته است اما توجه به ابعـاد  

گوناگون و جامعيت آن، همچنين اشاره به مسائلي كـه صـرفاً در   

يابـد،   كشورمان با توجه به فرهنگ حاكم بر كشور، مصـداق مـي  

دارد؛  وجه تمايز تحقيق حاضر با تحقيقـات سـايرين را بيـان مـي    

صرفاً به عوامـل مـؤثر بـر    ) 22(مثال در برخي تحقيقات عنوان به

ن را بـه عوامـل فـردي و    پرداختـه شـده و آ   دانشگاهيرفتار غير

در تحقيقـات  ) 3(برخي صاحبنظران . رفتاري محدود نموده است

برخي . هاي رفتاري اشاره نموده اندمعيارخود اساساً بر عدم وجود 

را در سـه   غيردانشـگاهي نيز انـواع رفتارهـاي   ) 25(پژوهشگران 

اند كه در پژوهش  سطح پژوهشي، شغلي و شخصي بررسي نموده

به طور كلي . گيرد سطح فردي و رفتاري قرار ميحاضر در همان 

بيشتر بر مسـائل اجتمـاعي و   ) 24( در ساير تحقيقات انجام شده
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توان اذعـان داشـت    مي از سوي ديگر. فرهنگي اشاره شده است

 دانشـگاهي تاكنون تحقيقات جامعي در زمينه پيامدهاي رفتار غير

صرفاً بـه دو  توان  كه در اين ميان مي طوري انجام نشده است؛ به

پيامـدهاي رفتـار   ) 3(كـه در يكـي از آنهـا    . كـرد تحقيق اشـاره  

اســت و در  كــردهرا در ســطح دانشــگاه بررســي  دانشــگاهيغير

در  غيردانشـگاهي اشاراتي كلي بر پيامـدهاي رفتـار   ) 13(ديگري

  . سطح دانشگاهي و فردي شده است

ار تلخ هرچند زبان اين مقاله به ويژه براي دانشگاهيان ايراني بسي

تأمل برانگيزي براي احيـاء جامعـه   هاي  و ناگوار است ولي عبرت

دانشگاهي كه مبداء تحوالت و اصـالحات  . دانشگاهي ايران دارد

  . شود مي اجتماعي محسوب

بدون شك علمي شدن فرهنـگ دانشـگاهي، تعريـف و شـفاف     

 سازي هويت دانشگاهي بـراي اسـتادان و دانشـجويان، اصـالح    

رتقاء استادان، ارزش قائل شـدن بـراي شـئونات    ارزيابي و ا نظام

پذيري دانشجويان، تلفيق معيارهـاي   اخالقي، اصالح نحوه جامعه

هـاي   آموزشـي و بـازپردازي چهـره    -اخالقي و علمي -فرهنگي

اخالقي تاريخ حوزه و دانشگاه، نظير عالمـه طباطبـايي، عالمـه    

 يهـا  دانشـگاه گشاي اصـالح وضـع موجـود     تواند راه مي جعفري

ـ بر اساس يافته. ايران باشد دسـت آمـده از تحقيـق     هها و نتايج ب

توان براي محققان بعدي پيشنهاداتي را ارائه كرد كـه  كنوني مي

بررسـي عوامـل زمينـه ايـي و سـاختاري بـر رفتـار         :انداز عبارت

كنندگي متغيرهاي فـردي در   ، بررسي نقش تعديلغيردانشگاهي

ــه   ــل زمين ــان عوام ــاط مي ــين ارتب ــار   اي تبي ــا رفت ــازماني ب و س

ــار  غيردانشــگاهي ــردن رفت ــراي از بــين ب ــه راهكارهــايي ب ، ارائ

  .در محيط دانشگاهي غيردانشگاهي

  

  نامه واژه

 Misconduct .1  بد رفتاري، سوءرفتار 

   پژوهش آمريكا و انجمن آموزش 
2. American Educational Research Association (AERA) 

  اانيبريت پژوهش وانجمن آموزش 
3. British Educational Research Association (BERA)  

  moral force .4  اخالقي  نيروي

  Integrity .5  درستي و كمال

 آمريكاي ها دانشگاه انجمن استادان

6. Association of University Professors (AAUP)  

  فدراسيون علوم انساني و اجتماعي كانادا 

7. Canadian Federation for the Humanities and Social 

  شناسي آمريكا انجمن روان
8. American Psychological Association’s (APA)  

 recursive process .9   فراگرد بازگشتي

  Snowball sampling .10  گيري گلوله برفي نمونه

  Transcribing 11  نسخه برداري
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