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Abstract 

Recently, Iranian temperament has been considered by sociologists as one of the 

obstacles to development. The main purpose of this study was to identify the 

basic dimensions of Iranian temperament in the university context. Using a 

survey study and through available sampling method, 833 students and 266 

university teachers from Allameh Tabatabai and Kurdistan Universities were 

studied. A researcher-made questionnaire was used to collect data, the content 

validity of which was confirmed by experts in sociology and higher education 

and its reliability based on Cronbach's alpha at the level of 0.9. Data were 

analyzed by exploratory factor analysis using principal components method. The 

results showed that the moods of Iranian students include; The six basic factors 

of stereotypical behavior and resorting to deception in scientific matters were 

multifaceted personality and jealousy, authoritarianism and uncriticism in 

interpersonal relationships, prejudice, bias and prejudice in scientific activities, 
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the spirit of exploitation, narcissism and inclination to work. Also the 

temperaments of the educators include; The six factors of self-interest and 

violation of the rights of others in doing scientific affairs were the spirit of 

exploitation and multifaceted personality, authoritarianism and expectation, bias, 

prejudice and compliments in scientific activities, the spirit of inquiry and 

scientific persistence, narcissism and desire for personal work. . Overall, the 

results showed that the temperament of teachers and students is a manifestation 

of the general temperament of Iranian society. 

Keywords: Academic Culture, Iranian Moods, Higher Education, Mem Theory, 

Academic Moods 
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 چکیده
شناساان باودا اسا      اخیرا خلقیات ایرانی به عنوان یکی از موانع توسعه مورد نظر جامعه

نای در بتا ر داناا اا باود  باا      شناخ  ابعاد بنیادی خلقیات ایرا ،هدف اصلی این تحقیق

 388گیری در دسا ر،، تعاداد   اس فادا از یک مطالعه پیمایای و از از طریق روش نمونه

های عالماه طااطااایی و دردسا ان ماورد     آموزش ر دانا اهی از دانا اا 622داناجو و 

 سااخ ه اسا فادا شاد داه    ها از پرسانامه محقق  برای گردآوری داداندمطالعه قرار گرف 

شناسی و آموزش عالی و پایایی آن های جامعهروایی مح وای آن توسط م خصصان رش ه

تحلیا  عااملی    آزماون  وسایله  ها بهشد  دادا دییتأ 9/0بر مانای آلفای درونااخ در سطح 

های اصلی تحلی  گردید  ن اای  پاهوهن نااان داد داه خلقیاات      اد اافی با روش مؤلفه

در اماور   رنا  یو توس  باه ن  یااهیرف ار دلعام  بنیادی شن  ؛داناجویان ایرانی شام 

 ،یفارد  نیدر روابط ب یریو ان قادناپذ یدام خود ،و حتادت یچندوجه  یشخص ،یعلم

 یف  یخودش، یریاس ثمارپذ هیروح ،یعلم یها  یدر فعال یداورنیو پ یریسوگ تعصب،

ی طلا منفع عام   شن ؛ی بود  همچنین خلقیات آموزش ران شام ن به دار فردیو گرا

 ،دای و شخصای  چنادوجهی  روحیه بهرا ،و تجاوز به حقوق دی ران در انجام امور علمی
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روحیاه   ،ی علمای ها  یفعالداوری و تعارف در سوگیری، پین ،م وقع بودن وخوددام ی 

خودشیف  ی و تمای  به دار فردی باود  در مجماون ن اای      ،پرسا ری و سماج  علمی

خلقیات عمومی جامعاه ایرانای    ت آموزش ران و داناجویان نمودی ازناان داد ده خلقیا

 اس  

هاا،   هاا، آماوزش عاالی، نظریاه ما       فرهن  دانا اهی، خلقیات ایرانی های کلیدی: واژه

 خلقیات دانا اهی

 52/00/00تاریخ پذیرش:      57/05/00تاریخ بازبینی:      52/01/00تاریخ دریافت: 

 187-127، صص 1000بهار ، 08، شماره 10سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر

 



 

 

 مقدمه و بیان مسأله

بگا   انشگاه، نماد آموزش عالي کشور، نهادي اثرگذار در فرهنگ  اامهگا ا گ      د
خلق دانشگاهي با عنوان بخشي مهگ  از فرهنگ  دانشگگاهي    موضوع  همین دلیل،

.  خلقیاتي ایراني (39-54, ص. 1931زارعي,  &)ذ لفقارزاده اهمی  ا ا ي دارد 
تاریخي بر این پیش فرض مهرفتي ا توار ا   کگا  -با عنوان یک موضوع فرهنگي

گویي چیزي با نام ذات ایراني یا اوهر ایرانگي  اگود دارد کگا ترییگر آن د گوار      
یگافتگي در    هاي تو ها  ااي از مطالهات را درباره زمین  نماید. چنین گفتماني حوزه  مي

 نا ي با عنگوان     نا ي   مردم  ایران ایجاد کرده ا   کا در ادبیات مواود اامها
 لسگلا   ؛خلقیگات  گامل  نظران بگوده ا گ .     مورد کنکاش صاحب« ژانر خلقیات»

یهني رفتارهاي پایگدار   ،متوني نو تاري ا   کا براي پرداختن با خلقیات ایرانیان
اند   خط اصلي تحلیل مگتن، بگر توصگیا یگا نقگل       ها نو تا  ده   تکرارپذیر آن

حیگدري,   &)توفیق, یو في, ترکمگان,  تجربي خلقیات ایرانیان متمرکز  ده ا   
تگوان چنگین     اگر بنا با د یک تهریا از خلقیات ارائا  گود، مگي  . (54, ص. 1931

الگوهاي رفتگاري ا گ  کگا در اامهگا عمومیگ         آن د تا از  ،گف  کا خلقیات
  مانند  احدهاي فرهنگي از نسلي با نسل دیگر منتقگل مگي    ریشا در گذ تا دارد

 .(461, ص. 1934محمد رضا,  &)غفاري, اوادي یگانا,   وند
خلقیگات  ي ماهیگ     از زمان موااها ایران بگا غگرج ادیگد، پر گش در بگاره     

گیري   تحول ااتماعي مورد نظر قرار   ایرانیان با عنوان یک عامل ا ا ي در  کل
ایرانیگان   نسگ   آن بگا      هگاي    گرف  تگا از ایگن یریگق کنکگاش در بگاج  ی گگي      

 نا ي اایگگاه خگود را پیگدا      ماندگي در مطالهات اامها  نایافتگي   یا عقب  تو ها
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( مهتقگد  1931.  گری  القلگ  )  (99-94, ص. 1939احمگدي,   &)نظري مقدم کند 
هاي  یا گي    یر متهدد نظامی اود تحوالت   ی  در ایران   اهان   تر باا   کا 

 در میگان    ایرانیان همچنان پایگدار ا گ    هاي  خصل در چند قرن اخیر در ایران، 
) گری    نفوذ پیدا کگرده ا گ    ها نیز،هاي ااتماعي   حتي عناصر مدرن اام  گر ه
هگاي منفگي خلگق      . بسیاري از این مطالهگات بگا ان گا    (16-14, ص. 1931القل , 

خگوردن   دم برنیگا ردن، صگادب ن گودن در گفتگار،        کاري، زخ   مخفيایراني مانند 
محتوا با   عا، تهظی    تمجیدهاي بيخوردن براي اث ات مد  تحمل نکردن انتقاد، قس 

 یگل هگاي افرایگي از کگیم دیگگران،      أمنظور فرار از عواقب صراح ، تفسگیر   ت 
پگر ري       رزي، غی گ  کگردن، تهمگ  زدن،  گایها  گاختن، بنگده        حسادت، کینا

) یخ اال یم,  اند  ، ا اره کردهکردن دیگران براي باال بردن خود ک ازي، کوچ  ب 
. موضوع خلقیات ایراني در بستر دانشگاه با فرهنگ  دانشگگاهي   (119, ص. 1934

تواننگد    ارت اط دارد   از ز ایا این مقالا، نمود خلقیات ایراني در میدان دانشگاه مگي 
 نیافتگي آموزش عالي کشور در مقایسا با غرج با د.   یکي از دالیل تو ها
خلقیات ایراني را با عنوان یک چگارچوج نظگري بگراي ت یگین     اگر مطالهات 

تو ها   یا عدم تو ها فرهن  اامها ایراني بپذیری ، در این صورت، مطالها ایگن  
توان د  فرضگیا را    کند. در این را تا مي  پدیده در دانشگاه اهمی  مضاعا پیدا مي

دانشگاهي بر این اصگل  مطالها   مورد آزمون قرار داد؛ ا ل اینکا، منطق   فرهن  
هگا بگا     ا توار ا   کا منا  ات فرهنگي، آموز ي، علمي   ااتمگاعي در دانشگگاه  

عنوان نهادهاي مه  تو ها عل    اندیشا باید بر خلقیاتي بنگا با گند کگا ریشگا در     
هاي عقیني، علمي،   انساني دا تا با د   بنگابراین متفگا ت از خلقیگاتي      فضیل 

ای . فرضیا بدیل از یرف دیگگر بگر ایگن      مشاهده کرده 1عموميبا ند کا در فضاي 
گزاره ا توار ا   کا نهاد دانشگاه، بخشي از  یست  ااتمگاعي   فرهنگگي ایگران    
ا     بنابراین اامها خلقیات خود را بگا همگان  گکل در منا گ ات دانشگگاهي      

ن ادعا را یرح ( ای1914کند. در را تاي تحلیل این د  فرضیا، فاضلي )  بازتولید مي
فرهنگ  ا گتادان،      فرهن  ا تادان اامها ایران نامنا ب ا     خگرده »کند کا   مي

                                                                                                                                 

1  Public space  
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هاي اصیل   ذاتي عل ، یاددهي   یادگیري، م تني بر نقد دانش، نقد   م تني بر ارزش
هگا،    ري در دانشگگاه ال گا   اامها   نقد خود نیس . ا گت داد، حاکمیگ  خویشگا ند   

گرایي، فقدان انگیگزه دانشگجویان     ري   مدرکال ا  ل ، مدرکتواهي با منزل  ع  بي
هاي ا گ  کگا در میگدان دانشگگاه        ، از مثالکو ي در راه عل  ش    خ تیبراي 

 .(41, ص. 1914)فاضلي, « نمود پیدا کرده ا  
هگاي    مؤلفگا  بنابراین، مسئلا اصلي پ  هش، ر  ن ن گودن  گاختار عوامگل     

دهنده خلقیات دانشجویان   ا اتید در دانشگگاه ایرانگي ا گ . باتواگا بگا        تشکیل
اینکا در تحقیقات ق لي، خیء پ  هشگي در زمینگا  نا گایي الگگوي  گاختاري از      

 گده    خلقیات ا اتید   دانشجویان ایراني  اود دا  ،  نا ایي  اختار بازنمگایي 
ابگل از خلقیگات ا گاتید   دانشگجویان ایرانگي از      هاي متق  خلقیات بر ا اس دیدگاه

توانگد بگا فهگ  فرهنگ  علمگي دانشگگاه کمگک مگؤثري نمایگد تگا در             همدیگر مي
 هاي دانشگاهي مورد تواا قرار گیرد.  ریزي  برناما

 اهداف و سواالت پژوهش. 1

هدف اصلي این تحقیق،  ناخ  چگونگي بازنمگایي خلقیگاتي ایرانگي در فرهنگ      
با د تگا از ایگن یریگق، ابهگاد       در تهامل آموز گران   دانشجویان مي دانشگاهي  

ا ا ي خلق دانشگاهي را در میدان دانشگگاه بگا عنگوان بخشگي از اامهگا ایرانگي       
  نا ایي کنی . براي ر یدن با این هدف د   وال پ  هشي ذیل مطرح  ده ا  :

هگاي    دانشگگاه  تیدا گا هاي خلقیات دانشجویان ایراني از نظر   عوامل   مؤلفا -
 اند؟  کرد تان   عیما ی ای ایي کدام

هگاي    دانشگگاه  دانشگجویان هاي خلقیات ا اتید ایراني از نظر   عوامل   مؤلفا -
 اند؟  کرد تان   عیما ی ای ایي کدام

 مبانی نظری .5

دارد. بگر   1«تکامگل فرهنگگي  »با لحاظ نظري، مفهوم خلقیات ایراني ریشا در نظریا 
 گود   بگر     نظریا، فرهن  ه  مانند ژنتیک در یول تگاریخ متحگول مگي    ا اس این

                                                                                                                                 

1  Cultural evolutionary   
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هگایي از فرهنگ    ذخگایر فرهنگگي کگا داراي        ا اس اصل انتخاج ی یهي، بخش
 گوند.    مانند   از نسلي با نسگل دیگگر منتقگل مگي      قدرت بیشتري هستند، ثاب  مي

 & Cavali Sforza)  (Lumsden & Wilson, 1983, pp. 427-443)کسگاني ماننگد   

Feldman, 1981, p. 132)   (Boyd & Richerson, 1985, pp. 132-165)   از املگا
هگاي    صگورت  نظراني هستند کا با اصل تکامل فرهنگي مهتقد هستند   بگا   صاحب

هایي ارائا دهند کا بر ا اس آن تگأثیرات    ها   مدل  اند تا نظریا  مختلا، تیش کرده
هاي ا تاندارد تکامل بیولوژیکي نشان دهند. نظریگا    میراث فرهنگي را بر ر ي مدل

, ص. 1396ریچگارد,  )در قالب تکامل فرهنگي کا بگراي ا لگین بگار تو گط      1ها  م 
ارائا  د، تیش کرده کا نشان دهد فرهن  ه  مانند ژنتیگک در حگال    (499-914

کند. ا  مهتقد ا   کا فرهن  ماننگد    تکامل ا     در این مسیر، خود را تکرار مي
کنگد.  ي    کند   در یول زمان با همان  کل اداما پیگدا مگي    ژنتیک خود را کپي مي
هگا   عگادات     تواند در قالب ایگده   هاي ژن فرهنگي مي    نمونانشان داد کا  احدها 

رفتاري   یا نحوه زندگي   ا تفاده از ابزارها با د. بسیاري از محققان )بگا عنگوان   
 (Henrich, Boyd, & Richerson, 2008, p. 9)، ,(Henrich, 2015, p. 43)نمونگگا، 

(Lewens, 2007, p. 123) اند   در حوزه علوم ااتماعي، این نظریا را با چالش کشیده
تواند یگک م نگاي علمگي قگوي دا گتا        فرهن  نمي-کنند کا مقایسا ژن    ا اره مي

کننگد    را د باره کپي نمگي  با د با خایر اینکا،  احدهاي فرهنگي مانند ژن ها خود
توانگد    با گد کگا نمگي     بلکا، انتقال رفتارهاي فرهنگي عمدتاً بگر ا گاس تقلیگد مگي    

 کارکردي مانند ژن دا تا با د. 
این نظریا، خصوصاً در پا گخ بگا    در میان پ  هشگران ایراني   در چارچوج

ناپگذیر    ااتنگاج  این  ؤال کا آیا خلقیات ایراني نس تاً ثاب  بوده   با عنوان بخشي
( بگا صگورت مسگتقی     1933) از فرهن  ایراني  اقهی  تگاریخي دارد، فرا گتخواه  

هگا   مگ  »کنگد   مهتقگد ا گ  کگا       ها ت یین مي  خلقیات ایراني را بر ا اس نظریا م 
هنجگار ت گدیل      گوند، بگا    گوند، ترامگا مگي    ذخایر الگویي ما هستند کا کپي مي

هگا   د. ماهی  مگ  ماننگد ژن، اییعگاتي ا گ . مگ      کنن  وند   خود را تکرار مي مي

                                                                                                                                 

1  Memotic theory 
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 ان اییعاتي ا     حگا ي اییعگات هسگتند.     هایي هستند کا مواودی  هستي
هنجارها   رفتارهگاي مهمگول در یگک فرهنگ  بگر ا گاس ایگن اییعگات  گکل          

, ص. 1911)فرا گتخواه,  ، (31-44, ص. 1939)فرا تخواه, ما ایرانیگان,  « . گیرد مي
فرهنگ     .قهی  م ، مثگل ماهیگ  ژن اییعگاتي ا گ     ا کند کا   ا اره مي (16-31

 هگا   منا گ ات مختلگا    ها   منا  ات با ه  تفا ت دارد. هر یگک از محگیط   محیط
 گ ات اهگان چنگد    اي، اقتصگاد دانگش، منا   منا  ات  گکار، منا گ ات ق یلگا    )مثیً
ث ات   محیط  رزمین کگ  حادثگا      محیط  رزمین پرحادثا، ناامن   بي اي، ر انا
هگر فرهنگ  حگا ي    . بنگابراین،  کنگد  مي اقتضا را خاصي فرهن (  ... باث ات  نس تاً

 گگایر .  گگوند    فهگگال مگي  ذخیگگره، هگگا ث گ   کگدهاي اییعگگاتي ا گگ  کگا در مگگ   
رانگي پراختگا بگا صگورت مسگتقی ، نظریگا       نظران کا با موضوع خلقیات ای  صاحب

انگد امگا، نحگوه موااگا       ها را ا اس کار خود قرار نداده  تکامل فرهنگي یا نظریا م 
اي ا   کگا ایگن خلقیگات ثابگ  بگوده   در یگول         ها با خلقیات ایراني با گونا  آن

اثگر   «اني ازگاري ایر»کتاج با عنوان نمونا، اند.   تاریخ خود را بازتولید   کپي کرده
   (33-69, ص. 1954)امگال زاده,  « خلقیات ایرانیان» (99, ص. 1949)بازرگان, 

از پیشگر ترین   (39, ص. 1935)زیگفریگد,  اثگر   «هگا   ر ح ملگ  »فصل الحاقي بگا  
نظگران ا لیگا،     بهگد از ایگن صگاحب    خلقیات ایرانیان پرداخ . بود کا با يهای  نمونا

، « نا گي خودمگاني    اامها» ا تأمل درب (149-11, ص. 1911)نراقي,  کساني مانند
 بر آنچگا  «نیافتگي اامها ایران  تو ها»با تحلیل  (419-163, ص. 1919)قانهي راد, 

بگا ایگن    (191-11, ص. 1911)علمگداري,  ، فردگرایي ایراني نامیده کرده کا کیدأت
-1 , ص.1931)زی گاکیم,     ال کا چرا ایران عقب مانگد   غگرج پگیش رفگ     ؤ 

اند تگا نشگان دهنگد      ، در تیش بودهپر ش کا ما چگونا ما  دی  با یرح این (111
ماندگي ما بگوده    کا خلقیات ایراني در یول تاریخ تکرار  ده   یکي از دالیل عقب

 ا  .
, ص. 9141)انگوري,  ها در باج خلقیات ایراني   ها   نو تا  بسیاري از  فرناما

 (99144, ص. 1954)امگگگگال زاده,  ؛  (499-449, ص. 1931)مردیهگگگگا,  (1-4
)ع گدي  ، (13, ص. 1911)کربا گیان,  ، (94-44, ص. 1919رحماني,  &)میرزایي 
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)ره گاني,  ، (411-113, ص. 1954)مشگکور,  ؛ (144-11, ص. 1911گودرزي,  &
-44, ص. 1931) ری  القل , ؛ (119, ص. 1934) یخ اال یم,  ،(49, ص. 1919
)پگگوالک, ؛ (34-91, ص. 1936ادریسگگي,  &)ا گگماعیلي مهگگرا, بیگگگدلي,  ؛ (151

)تگگرک زاده, صگگ اغیان, ،  (69-44, ص. 1946)را لینسگگون, ، (19-11, ص. 1961
, ص. 1911)رفیگگ  پگگور, ، (44-44, ص. 1919دال ر,  &یمنگگي د زي  گگرخابي, 

انگد   بگر ایگن بگا ر       اي را پیشا کرده  نین ر یادر  صا خلقیات ایراني، چ(44-99
هسگگتند کگگا ایرانیگگان داراي خلقیگگاتي )ثابگگ ( هسگگتند کگگا تنگگاق  آ گگکاري بگگا   

 گود. ایگن آثگار      ها با فرا اني دیده مي  هایي دارد کا در فرهن    تاریخ آن  فضیل 
افگول،   کنند   نوعي انحطاط    عموماً با یک نگرش منفي با خلقیات ایراني نگاه مي

کاري، قناع    نیکویي، تقلیگد بگد ن     یل ي، محافظا  رکود   انجماد فکري، آ ایش
گریزي را گگزارش   خلقیگات منفگي ماننگد الف زنگي،        نگري   غرج  ابداع، گذ تا

گرایي، مسامحا، عدم صراح  لهجا، عدم صگداق  را مگورد      ک   تردید، تصوف
هاي مث   اخیقي در حال تنزل ا گ     رزشکنند ا  اند   احساس مي  تواا قرار داده

انگد. همچنگین خلقیگاتي چگون       هاي منفي اخیقگي مسگلط  گده       در مقابل ارزش
خوردن   دم برنیا ردن، صادب ن ودن در گفتگار، تحمگل نکگردن      کاري، زخ   مخفي

محتوا با منظگور فگرار     انتقاد، قس  خوردن براي اث ات مدعا، تهظی    تمجیدهاي بي
هگاي افرایگگي از کگگیم دیگگگران، حسگگادت،    اقگب صگگراح ، تفسگگیر   تأ یگگل از عو
 گازي       رزي، غی   کردن، تهم  زدن،  ایها  گاختن، بنگده پگر ري، بگ       کینا

انگد.    ها مثگال زده   کوچک کردن دیگران براي باال بردن خود، را براي خلقیات ایراني
اود مهایب   نواقص اخیقگي  نو تا ا   کا  « خلقیات ما ایرانیان»زاده در   امال

دهگد. ایرانیگان بگا      مانگدگي ایرانیگان را تشگکیل مگي      بین مگردم ایگران، علگ  عقگب    
انگد    در غگویي   تملّق مهتاد هسگتند   دچگار فسگاد اخگیب    گؤء رفتگار  گده       

هاي   ترین  ی گي  ه م«  نا ي خودماني  اامها»در  (11-91, ص. 1911)کربا یان, 
پگگر ري     کگگاري، هاهر گگازي، قهرمگگان  گریگگزي   پنهگگان  خلقگگي ایرانیگگان، حقیقگگ 

یل گي    برنامگي   ریاکاري   فرصگ    اویي، بي  ا ت دادزدگي، خودمحوري   برتري
هگا بگا نگوعي      نتیجا این مطالهات   نظریا (64, ص. 1911)نراقي, ذکر  ده ا   
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ها   نظریا تکامگل فرهنگگي دارد     دالل  بر ت یین خلقیات ایراني بر ا اس نظریا م 
هگاي فرهنگگي ثابگ         این موضوع را نشان داده ا گ  کگا ایرانگي هگا، داراي ژن    

 اند کا در یول تاریخ تکرار  ده ا  .  بوده

 پیشینه پژوهش. 0

هاي انجگام    ا   اما، پ  هشدرباره خلقیات دانشگاهیان موضوع ادیدي  پ  هش
 ده با صورت غیرمستقی ، فرهنگ  دانشگگاهي   یگا منا گ ات دانشگگاهي را کگا       

هایي کگا بگا     ریشا در رفتار   خلق دارد، مورد هدف قرار داده اند. یکي از پ  هش
صگگورت مسگگتقی  بگگا ت یگگین خلقیگگات ایرانگگي در نهگگاد دانشگگگاه پرداختگگا، تو گگط 

انجام  ده ا  . نتایج این پگ  هش نشگان داد کگا     (1939)فرا تخواه, ما ایرانیان, 
   انیدر محگد ده دانشگگاه   ل، حگداق يرعگاد یغ  یکننده از  ضگه   نگران يها  نشانا

، يدانشگگاه  ي  کیه گردار  يدبگ  رق  امواردي مانند  کا  امل  ا   انیدانشجو
بگا   يانقگیج(، رفتارهگا   ابگان یخ دهیگ ا )پدهگ   نامگا   انیگ   فر ش پا دیخر اهیبازار  

 ایتکگال   در هنجارهگا   يانگگار   مقگاالت،  گهل   ایگ در ته «1پایسگتي  يکپ»اصطیح 
خگود   یگي ، فردگرا یمقالا، عدم احسگاس مسگئول   ي، اهل   تهداد اهليدانشگاه

ي ریادگیگ از اوامگ    ياگد  رشی، عگدم پگذ  يکگار گر هگ   يک  بگرا  زهیمحور، انگ
, ص. 1931پز کي راد,  &)فهلي, بیگلري, س نتایج تحقیق با د. بر همین ا ا  مي
میزان نگرش   رفتگار بیشگتر دانشگجویان در زمینگا  گرق       نشانگر کا  (199-141

، در را گتاي همگین   بگود  «نامسگاعد   متو گط   نسگ تاً »ترتیب در  گطوح   علمي با
ا اتید، بگا علگ  بگا اینکگا رفتارهگایي را در        اقهی  ا   کا نگرش دانشجویان  

بینند،  لي ممکن ا   بر حسب موقهیگ ، منگاف        اامها دانشگاهي  ایستا نمي
او فرهنگي حاک ، با  وي خلقیات منفي  وب داده  وند، خر اي این انتخگاج  

 غال اً برد گ برد نیس .
فرهن  ا گتادان  نشان داده کا  (69-51, ص. 1914, )فاضليهمچنین  واهد 

هگاي اصگیل       اامها ایران نامنا ب ا     خرده فرهن  ا تادان، م تني بر ارزش
ذاتي عل ، یاددهي   یادگیري م تني بر نقد دانش، نقد اامها   نقگد خگود نیسگ .    
                                                                                                                                 

1  Copy -paste 
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علگ ،  ها، بگي تگواهي بگا منزلگ        ري در دانشگاهالا ت داد، حاکمی  خویشا ند ا
کو ي   ش    خ یگرایي، فقدان انگیزه دانشجویان براي ت  ري   مدرکال ا  مدرک

، قابل توایا ا  . مثیً، بطور کلي نامنا ب بودن فرهنگ  ا گتادان در    در راه عل
ي   تجگا ز بگا حقگوب دیگگران در انجگام امگور علمگي، ر حیگا         یل  منفه عوامل 
متوقگگ  بگگودن،  گگوگیري،    کشگگي    خصگگی  چنگگد اهي، خودکگگامگي    بهگگره
ي علمي، ر حیا پر شگري    گماا  علمگي،   ها  یفهالدا ري   تهارف در   پیش

خود یفتگي   تمایل با کار فردي تا حد دي مشابه  مفهگومي دارنگد. همچنگین،    
کلیا عواملي کا در تحقیق حاضر با خلقیات علمگي دانشگجویان   ا گاتید ارت گاط     

تگواهي بگا     یاددهي گ یادگیري دانگش محگور   بگي    هاي عل ،   کند با ارزش  پیدا مي
 ا گت داد، حاکمیگ  خویشگا ند   منزل  عل  قابل تط یق ا  ، اما عواملي از املا؛ 

گرایگي، فقگدان انگیگزه دانشگجویان       ري   مدرکال ا  مدرک، ري در دانشگاه هاال ا
کا تا حد دي با فرهن  عمومي اامها تنیده  گده، در   کو ي  ش    خ یبراي ت

 حقیق حاضر مورد ا تخراج قرار نگرفتا ا  .  ت
هایي کا با نوعي با خُلق دانشگگاهي مگرت ط بگوده   در پیشگینا       یکي از حوزه

تحقیق مورد مطالها قرار گرفتا، منا  ات حاک  بر کار پ  هش در دانشگگاه ا گ .   
انگد کگا خلقیگات   منا گ ات غلطگي در فرهنگ          عمده این تحقیقگات نشگان داده  

برر ي » با (14, ص. 1914قربان اد,  &)زماني ها  اود دارد.   ر دانشگاهپ  هشي د
، با موان  فرهنگي   ااتماعي مواود بر  ر «ت   موان  مواود در پ  هشیمشک

اند   با عواملي مانند ارزش قایل نشدن با اایگگاه تحقیگق در     راه پ  هش پرداختا
در فرهنگ    ،اخیب اس   اوگري با عنوان منش علمي  ر حیا  کشور، ضها

مل مختلفي کا مان  ابا عو (11-9, ص. 1914)مجرج, . اند  اامها ایران ا اره کرده
عوامل فکگري   ،ترین این عوامل  ا اره کرده کا یکي از مه  ، ود  پ  هش مي تو ها

. موانگ  فرهنگگي   (191, ص. 1931ملکي توانا,  &)فضل الهي  د.با     فرهنگي مي
ها   مراکز آموزش عگالي    ترین موان  موثر در تولید   تو ها عل  در دانشگاه  از مه 

ریزي اام ،   رف  از نفي برناما    دارترین راهکار بر ن  ترین   ا لوی   ا     منا ب
ها بر    ازي   ایجاد بسترهاي منا ب در دانشگاه  دي   بلندمدت براي فرهن راه ر
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 &)کینتگري قز ینگي, قورچیگان, آرا گتا,      تولید دانش تخصصصي   فني ا گ . 
 نا ایي   برر ي ابهاد  در پ  هشي اه  (465-451, ص. 1936محمد دا دي, 

مؤلفگا در قالگب پگنج     91تهگداد   ،گذار بر ارتقاي اخیب دانشجویيهاي اثر   مؤلفا
رفتگار   ،صگداق  پ  هشگي  ، میحظگات پ  هشگي  ، اخگیب دانشگجویي    امل ،بُهد

توانگد بگا مگدیران    یا گتگذاران      کا مينمودند ا تخراج  رفتار فردي   ااتماعي
 .آموزش عالي براي ر د   ارتقاي آن کمک کند

خاراي در ارت اط با خلقیات، عمدتاً با تأکید بگر ابهگاد   براین، تحقیقات   عی ه
 ,Garcia, Clonniger, Lester, & Clonniger)ر انشناختي انجام  ده ا  ، از املا  

2017, p. 45) ي، با مجوز مرکز رفگاه   خو  خلقاي بر  خصی      با ارائا ابزار  یاها
ي فگراه  کگرده کگا در آن    ااتمگاع  -ي اام  ر انشگناخت  يمدلن، دانشگاه  ا ینگت

هگاي خودآگگاهي هشگیار بگر  خصگی    از یریگق         هوی  افراد از یریگق برنامگا  
ي، تفکیک  ده   بین آنها رابطا متقگابلي   خو  خلقهاي خودکار ناهشیار بر    اکنش

بگا   (Putnam & Gartstein, 2017, pp. 157-170) از مهنا   براسگتگي برقگرار ا گ .   
 درکشگور   11 يمطالهگا بگرا   19در  ي خگو   خلگق  تراکمي نمراتمحا  ا   تحلیل 

نشگان دادنگد    ي،فرهنگگ  يریگ  ابهاد اه  ي  تی خص يها  ي گی مجموع ارت اط با 
 يتیکگا قگ یً از نظگر  خصگ     يبگا کسگان   يادیگ متقابل تا حد ز يفرهنگ يالگوها کا

 یگي گرا  بر ن در باال دا تند، راضطراکا  يکشورها .بود ازگار  ،گزارش  ده بودند
کننگده بگا      یتنظگ   یهرفاز نظر   ي رنجور  با ر ان باال يمنف ریتأثاز نظر ، بودند باال

 ,Leung,, Cloninger, Hong , Cloninger, & Eley, 2019) . ازگار بودند پذیري  توافق

p. 207)  بگا تحمگل ابهگام        خگوي     خلق  ی خصبا مطالها رابطا   ی گي هاي
کگا   یي نشان دادندایا ترال يپز ک يدانشجو 111 ي،پز ک انیدانشجو یيگرا  کمال
از کمگال   یيبا تحمل ک  ابهام    طح بگاال  يتی خص يها  ي گیاز   يخاص بیترک
از حگد دربگاره    شیبگ  يدم تحمگل ابهگام   نگرانگ   نا ازگار مرت ط ا گ . عگ   یيگرا

در برابر ا گترس     يریپذ  بی از آ   نایممکن ا   نا ازگار با د   زم ،ا ت اهات
   داریگ پا يهگا   ي گگ ی  نشیگ ، ب یصگ  خ يبا د. مگدل ر انشگناخت   ایمقابلا ضه

 گوند، فگراه      یتنظگ  کگارآموزي آمگوزش     قیتوانند از یر  يرا کا م یيها  ي گی 
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مربگوط   ي،ااتماع-يفرهنگ يریادگی   يکیولوژیب يها  س یمکان نیکند. تهامل ب  يم
 يذاتگ  ایگ  يکیولگوژ یب يهگا   تهامل ان گا کا  ا   يپز ک انیاز دانشجو يا  با نمونا
 يدانشکده پز گک  ي در  رقابت دی د يریادگی طیمح کیها را در   آن يصر د  خ
ن پ  هش ذکر گردید، با این نتیجگا  بر ا اس آنچا کا در پیشینا ای .گیرد  درنظر مي

ر ی  کا خلقیات ایراني بخشي از فرهن  آنها بوده   با نوعي در نهاد دانشگاه،   مي
هایي کا هگدف اصگلي آنهگا،      خود را بازنمایي کرده ا  ، اما در این زمینا پ  هش

 اکا ي خلقیات ایراني در میدان دانشگاه با د، انجام نشگده ا گ . ایگن پگ  هش     
 کند، بخشي از این  کاف را پو ش دهد.  مي تیش

 شناسی  روش. 0

پ  هش حاضر از نظر ماهی ، کاربردي   با ر یکرد کمي   راه رد پیمایشي انجام 
انجگام  گد.    1اي  گیگري ی قگا    هاي کمّي با ر ش نمونگا   گیري داده   ده ا  . نمونا

یگ ه )مگثی   گیري، اامهگا را بگا یگک خصوصگی         پ  هشگر در این ر ش نمونا
گیري در د گترس، بگراي     کند   پس از نمونا  بندي مي  برحسب مردان   زنان(، الیا

کند. این کار تضگمین    اي از امهی  ا تفاده مي  مطالها نمونا در هر زیرگر ه یا الیا
خواهد مطالهگا    اي ا   کا پ  هشگر مي  کند کا نمونا،  امل خصوصیات  ی ه  مي
. در اینجا ه  ی قا انسگی    هگ  حجگ  نمونگا در     (Craswel, 2012, p. 154)کند 

 ارت اط با د  دانشگاه عیما ی ای ایي)ره(   کرد تان مورد مطالها میک بود. 

 466دانشگجو     149حج  نمونا بخش کمي، با تفکیک نمونا آماري  گامل  
 ان   عیما ی ای گایي)ره( در نیمسگال ا ل  هاي کرد ت  علمي از دانشگاه عضو هیأت

 & Krejcie)هگا برحسگب اگد ل      حجگ  نمونگا   انتخاج  ده ا  . 1931 -1933

Morgan, 1970, p. 145)ترین عگدد ممکگن، بگا ترتیگب بگراي کگل         بر م ناي نزدیک
ا آمگاري افگراد مگورد    نمونگ  1ا اتید،   دانشجویان، محا  ا  ده ا  . در اد ل 

 .مطالها بر حسب انسی    مقط  تحصیلي دانشجویان   ا اتید آمده ا  
 

                                                                                                                                 

1  Stratified Sampling 



 171     ها در میدان دانشگاه خلقیات ایرانی های بازنمایی عوامل و مؤلفه

 نمونه آماری بر حسب جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده به تفکیک دانشجویان و اساتید .8 جدول

 متغرر دانش ده
 
 شاخص

 عالمه
n=294 

 متغرر گنسرز ملطع تجصرن.
 
 شاخص

 دانشجویاس
n=348 مرد زس کارشناس. ارشد دکتری انسان. اقتصاد عنو  فن. زیکشاار هنر 

 دانشجویاس فراان. 42 44 128 99 182 42
n=214 

 عالمه فراان. 438 147 99 184 179
n=214 8/2 7/84 2/12 9/82 2/9 8/2 درصد 29 81 12/42 8/84 7/28 درصد 

 اساترد فراان. 12 17 12 19 14 14
n=34 

 کردستاس فراان. 443 449 144 124 191
n=218 4/14 4/14 8/13 9/19 7/44 1/17 درصد 2/94 2/29 7/42 7/83 2/82 درصد 

 متغرر دانش ده
 
 شاخص

 کردستاس
n=997 

 متغرر گنسرز مرتبه عنه.
 
 شاخص

 اساترد
n=422 مرد زس استادیار دانشرار استاد انسان. ادبرات عنو  مهندس. کشاارزی معهاری 

 دانشجویاس فراان. 134 3 89 13 92 74
n=218 

 عالمه فراان. 91 81 87 89 2
n=34 2/17 3/44 2/2 2/9 9/1 1/22 درصد 4/24 3/87 1/29 2/27 8/7 درصد 

 اساترد فراان. 87 44 22 88 42 44
n=132 

 کردستاس فراان. 121 48 144 78 12
n=132 14 1/12 9/17 9/48 14 1/44 درصد 9/37 9/14 2/91 7/89 8/8 درصد 
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هگا   محتگواي     ي پ  هشگر گاختا بگود کگا گگزاره      ابزار پ  هش،  امل پر شگناما 
آن د ن در نظرگرفتن ابهاد ق لي،  بر ا اس مطالها پیشینا   مناب  مواود بگا تأکیگد   

هاي صاح نظران ایراني در آثار ان یراحي  گده بگود.     بر خلقیات ایرانیان   دیدگاه
ي اگامهي بگر ر ي منگاب  اصگلي   تحقیقگات مگرت ط،         لهگا بنابراین، پ  هشگر مطا

 هاي توصیفي  گزاره
براي دانشجویان   ا اتید ا تخراج   تنظی  کرده بود. در ابتدا بهد از چنگدین  

هگاي پر شگناما اهگ      هگاي مشگابا، گگزاره     مرت ا پاالیش، حذف   ادغگام گگزاره  
هي از متخصصگان آمگوزش   در اختیار گر  1ها با لحاظ ر ایي محتوا  گردآ ري داده
این پر شناما نیز از یریگق تحلیگل    2 نا ي قرار گرف . ر ایي  ازه  عالي   اامها

نفگر دیگگر ااگرا     91صورت آزمایشگي بگر ر ي    عاملي اکتشافي تایید  د.  پس با
بر ا اس آلفگاي کر ن گام محا گ ا  گد.      31/1گردید کا ضریب پایایي آن در حد 

هاي مذکور در قالب یگک پر شگناما    ي   پایایي گزارهپس از ایمینان نس ي از ر ای
گزاره، یراحگي   در  گطح گسگترده در اختیگار ا گاتید   دانشگجویان قگرار         45با 

هاي خلقیگات    ها اه  تهیین  اختار عاملي عوامل   مؤلفا  گرف .  پس پر شناما
 تحلیل  د.      دانشگاهي تجزیا 

زمگون تحلیگل عگاملي اکتشگافي     هاي پگ  هش از آ   براي پا خگویي با پر ش
هگاي    گیري   ترییرپگذیري پا گخ     ده ا  . این آزمون با ا تفاده از اه  ا تفاده 

هگاي پر شگناما بگا ا گتفاده از یگک منطگق         دانشجویان   ا اتید با هر یک از گویا
هگاي    کند. تحلیل عاملي یا بگراي کشگا ی قگا     بندي مي ها را ی قا خاص آماري، آن

با تواگا بگا اینکگا هگدف     ر د.   هاي ق لي با کار مي  منظور تأیید ی قا ا ادید   یا ب
اصلي پ  هش ، ی قا بندي    نا ایي مولفا هاي مربویا در باف  دانشگگاه هگاي   
ایران در د  نمونا از ا گاتید   دانشگجویان دانشگگاه کرد گتان   دانشگگاه عیمگا       

. در لي اکتشافي ا توار ا گ  ی ای ایي بوده ا  . این پ  هش بر م ناي تحلیل عام
ا گتفاده  گد. در چگرخش     3هگاي اصگلي    پ  هش کنوني از ر ش ا تخراج مؤلفگا 

                                                                                                                                 

1  Content validaity 

2  Structural validity 

3  Principal components   
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ها، متنا ب با هم ستگي   تهیگین مگاتریس الگگو، از ر ش چگرخش عگاملي        عامل
در نظر گرفتا  گد   99/1ا تفاده  د   کمترین میزان ارزش بار در حد  1 ریماکس

پو گي    هاي داراي بیشترین ه   گردید. همچنین، گویا   اثر مقادیر کمتر از آن خنثي
هاي نهایي با تواا بگا    یا بد ن بار عاملي در فرایند تحلیل حذف  دند. تهداد ی قا

ریگزه، در تحلیگل عگاملي      هگا، مگاتریس الگگو   نمگودار  گن         اریانس کلي گویگا 
ده از تحلیگل  ی قا در نظر گرفتا   ا تخراج  گد   بگا ا گتفا    6دانشجویان، ا اتید 

گویا را در بگر   11عامل تقسی   دند. مثیً، عامل ا ل  6ها در بین این   عاملي، گویا
 3گویگا، عامگل چهگارم     6گویا را در بر گرف ، عامگل  گوم    9گرف ، عامل د م 

گویگگا را در برگرفگگ .  5گویگگا   در نهایگگ  عامگگل  شگگ   1گویگگا، عامگگل پگگنج  
ها   مفهگوم نظگري آنهگا انجگام       هاي عاملي گویاها با تواا با بار  گذاري عامل  ا  

هگایي بگا بیشگترین بگار       گویا را در برگرفگ ، گویگا   11 د. مثیً، در عامل یک کا 
ها نامگذاري بار عگاملي ا ل انجگام  گد        عاملي را در نظر گرفتی    با تواا با آن

هگاي    پر شگناما ها اینگونا نامگذاري گردید. بنابراین، در تحلیل عگاملي     ایر عامل
گویگا   54یگ   درنهاگویا  ارد تحلیل  د کا  56ا اتید   دانشجویان، با یور کلي 

 بود تحلیل گردید.  99/1کا بار عاملي آنها بیش از 

 نتایج براساس سؤاالت پژوهش . 2

های خلقیات دانشجوویان از نظجر وموزشجگران)هیأت علمجی(       ابعاد و مؤلفه .2-1

 چیست؟ 

مطالها، ابهاد ا ا ي خلقیات دانشگجویان از نظگر ا گاتید یگرح     تحقیق براي   ؤال
در ایگن بخگش     گده  يگگردآ ر هگاي   تهیین منا ب بودن داده منظور  با ده ا  . 

 3  آمگاره بارتلگ    K.M.O4ي، براي تهیین تهداد عوامل از ضریب عامل یلتحلبراي 
 دادنشگان    با د گ  آمگد    1,634برابر  K.M.Oا تفاده  د. در این پ  هش مقدار 

همچنگین، برخگي    .بگود  «خگوج »ها براي تحلیگل عگاملي در حگد     کا  ضهی  داده
                                                                                                                                 

1  Varimax rotation 

2  Kaiser- Meryer- olkin. 

3  Bartlett Test. 
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  گده  یگرح   گؤاالت دهد،  يممحققان عقیده دارند منا ب بودن این  اخص نشان 
بگا د گ     9941,369براي این تحلیل منا ب هستند. مقدار آماره بارتل  نیز برابر 

پس از  4. در اد ل منا ب بودند شافيي اکتها براي تحلیل عامل بنابراین دادهآمد، 
 یندانشگاه در ب یطآن در مح یي  بازنما یرانيا یاتخلقهاي نمایانگر  پردازش گویا

 ، اقدام گردید.آمده  د    باي ها عاملگذاري  ید، نس   با ناما ات
 

خلقیات  درصد واریانس تجمعی و  همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس  شده استخراجعوامل  .1 جدول

 دانشجو ازنظر اساتید

 فرااان. تجهع. درصد ااریانس درصد ااریانس ملدار ایژه ملدار ایژه ها عامل

 11٫321 11٫321 9٫227 .در امور عنه رنگرا توسل به ن یا  شهررفتار کن

 44٫931 11٫12 9٫149 ا حسادت .چنداگه زرشخص

 84٫2 9٫219 2٫888 یفرد  ردر راابط ب یریا انتلادناپذ .کامهخود

 21٫347 9٫247 2٫847 .عنه یها زردر فعای یداار  شرا پ یررگءسو تعصب،

 29٫324 3٫489 8٫292 یریپذ   استثهار هرراح

 92٫929 2٫747 8٫439 یش به کار فردیا گرا .فتهرخودش

 
هاي با بیشترین میزان بار عاملي، خلقیات دانشگاهیان ایرانگي    بر ا اس مفهوم گزاره

  ی خصگ ي، در امور علم رن ی  تو ل با ن يا  شایرفتار کلاه ا اتید  امل از دیدگ
 تهصگب، ي، فگرد  نیدر ر ابط ب يری  انتقادناپذ يکامگخود،   حسادت يچند اه

 يفتگیخود ي، ریا تثمارپذ ایر ح ي،علم يها  یدر فهال يدا ر  شی  پ يریگء و
 ا گتخراج هگداد عوامگل   ت گذاري   ا تخراج  ده ا گ .   نام يش با کار فردی  گرا

ها، درصد  اریگانس مقگدار  یگ ه هریگک از      همراه با مقدار  ی ه هر یک از آن  ده 
عوامل   درصد  اریانس عوامل آمده ا  . مقدار  ی ه، بیانگر  گه  هگر عامگل از    

%   عامگل  شگ    11,15با د. عامل ا ل بیشگترین  گه      کل  اریانس متریرها مي
، ایگن  درمجمگوع اند      دا تا % را در ت یین  اریانس کل متریرها 9,11کمترین  ه  

آن در دانشجویان   بازنمگایي   یاتخلق اریانس % از کل  46,4 ش عامل توانستند 
گویا در عامل  11صورت کا  ینبداز دیدگاه ا اتید را ت یین نمایند.  دانشگاه یطمح

  1گویگا در عامگل چهگارم،     3گویا در عامگل  گوم،    6گویا در عامل د م،  9ا ل، 
کگا همگراه بگا بگار      ي  دندبند د تاگویا در عامل  ش   5مل پنج     گویا در عا
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 گزارش  ده ا  . 9اصلي از هر کدام از عوامل در اد ل   عاملي    ا مؤلفا 
 

 از ماتریس دوران یافته خلقیات دانشجو ازنظر اساتید آمده دست بهها، عوامل و میزان ضرایب   نمونه مؤلفه. 8جدول 

 بار عامن. نهونه مویفه ها عامل

ا توسل به  یا  شهررفتار کن( 1
 .در امور عنه رنگرن

 40741 کنند  دانشجویاس در انجا  امورات خود، درس. ا غرردرس. کنرشه ای رفتار م.
 40293 کنند  گوی. داری م.  دانشجویاس در انجا  کارهای  موزش. ا پژاهش. خود از کن.

 40292 گویند  ش ا اثبات کارهای خود دراغ م.یاب. به پادا  دانشجویاس گاه. برای دسز
 مویفه11مجهوع عامل اال: 

ا  .چنداگه زرشخص( 4
 حسادت

 40729 کنند  ها اغراق م.  دانشجویاس اغنب در تهجرد ا ستایش از اساترد خود در حضور  س
 40742 کنند  دانشجویاس برای پرش بردس کار خود در دانشهاه چاپنوس. م.

 40719 کنند  ر دانشهاه نسبز به موفلرز دانشجویاس دیهر حسادت م.دانشجویاس د
 مویفه 7مجهوع عامل دا : 

 یریا انتلادناپذ .کامهخود( 8
 یفرد  ردر راابط ب

 40722 دهند  دانشجویاس در دانشهاه حس خودکامه. دارند ا به نظرات دیهراس اههرز نه.
 40787 گررند  نجا  کارهای عنه. به تهسخر م.دانشجویاس، دیهر دانشجویاس ا اساترد را در ا

 40784 دانشجویاس به طور کن. در ارتباط با دانشجویاس دیهر انتلاد پذیر نرستند

 مویفه 2مجهوع عامل سو : 
 ا یررگءسو تعصب،( 2
 یها زردر فعای یداار  شرپ

 .عنه

 -40343 دانشجویاس اغنب نسبز به کارهای عنه. خود تعصب ا سوءگرری دارند
 -40794 کنند  دانشجویاس نسبز به کارهای عنه. اساترد ا سایر دانشجویاس پرش دااری م.

 40997 کنند  دانشجویاس قهرماس پرار هستند ا بر  س اساس قضاات م.
 مویفه9مجهوع عامل چهنر : 

 یریاستثهار پذ هرراح( 9
 40222 ای تویرد عنم استثهار کنندها را بر  پذیرند که اساترد،  س  اغنب دانشجویاس براحت. م.

 40921 دهند  دانشجویاس اغنب در انجا   امورات عنه. تعارف کرده ا کارهای اساترد را انجا  م.
 -40271 دانشجویاس در انجا  کارهای عنه. خود سهاگز عنه. دارند ا پرهرر کارها هستند

 مویفه 3مجهوع عامل پنجم: 
ر به کا شیا گرا .فتهرخودش( 2

 یفرد
 40311 دانشجویاس در دانشهاه نسبز به دیهراس احساس خودشرفته. دارند
 40222 دهند  دانشجویاس در انجا  امورات عنه. کار فردی را بر کار گهع. ترگرح م.

 مویفه 2مجهوع عامل ششم: 

 های خلقیات وموزشگران از نظر دانشوویان چیست؟  ابعاد و مؤلفه .2-5

 ؤال د م پگ  هش، یهنگي  نا گایي ابهگاد ا ا گي خلقیگات       براي پا خگویي با 
تهیگین   منظگور  بگا انجام  گد.  تحلیل عاملي اعضاي هیأت علمي از نظر دانشجویان، 

ي، از ضگریب  عگامل  یلتحلدر این بخش براي   ده يگردآ رهاي  منا ب بودن داده
K.M.O  آماره بارتل  ا تفاده  د. در این پ  هش مقدار  K.M.O  بگا   1,911برابر

 .بگود  «خگوج »ها براي تحلیل عاملي در حد  کا  ضهی  داده داد  نشان د   آمد 
دهگد،   يمگ همچنین برخي محققان عقیده دارند منا ب بگودن ایگن  گاخص نشگان     

براي این تحلیل منا ب هستند. مقدار آمگاره بارتلگ  نیگز برابگر       ده یرح  ؤاالت



 8011بهار  ♦ 81شماره  ♦ 81سال  ♦فرهنگی  –راهبرد اجتماعی      816

منا گب   ي اکتشگافي لیگل عگامل  هگا بگراي تح   بنابراین دادهبا د   آمد،  9941,369
ا گاس مگیک کیسگر عمگل  گد. در       . همچنین، براي تهیین تهداد عوامل بگر  بودند
 یطآن در مح یي  بازنما یرانيا یاتخلقهاي نمایانگر  پس از پردازش گویا 5اد ل

اقگدام   آمگده   د گ   بگا ي هگا  عامگل گذاري  دانشجویان، نس   با نام یندانشگاه در ب
 گردید.

 

درصد واریانس تجمعی خلقیات اساتید  و  همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس  شده استخراجمل عوا. 0جدول 

 ازنظر دانشجو

 فرااان. تجهع. درصد ااریانس درصد ااریانس ملدار ایژه ملدار ایژه ها عامل

 18٫212 18٫212 2٫174 . ا تجااز به حلوق دیهراس در انجا  امور عنه.طنب منفعز

 42٫447 14٫211 9٫341 کش. ا شخصرز چنداگه.  راحره بهره

 83٫448 11٫992 9٫913 متوقع بودس  اخودکامه. 

 22٫232 2٫221 8٫422 ی عنه.ها زرفعایدااری ا تعارف در   سوءگرری، پرش

 94٫993 2٫472 4٫332 راحره پرسشهری ا سهاگز عنه.

 99٫814 2٫892 4٫448 خودشرفته. ا تهایل به کار فردی

 
هاي با بیشترین میزان بار عاملي، خلقیات ا اتید دانشگگاهیان    س مفهوم گزارهبر ا ا

ي   تجا ز با حقگوب دیگگران در انجگام    یل  منفه ایراني از نظر دانشجویان  امل 
متوقگ  بگودن،     کشي    خصی  چند اهي، خودکامگي   امور علمي، ر حیا بهره

، ر حیگا پر شگگري     ي علمگي هگا   یگ فهالدا ري   تهگارف در     گوگیري، پگیش  
گگذاري   ا گتخراج  گده       ماا  علمي، خود یفتگي   تمایل با کار فردي نگام 

هگا، درصگد    همراه با مقگدار  یگ ه هگر یگک از آن      ده ا تخراجا  . تهداد عوامل 
 اریانس مقدار  ی ه هریک از عوامل   درصد  اریانس عوامل آمده ا گ . مقگدار   

با گد. عامگل ا ل بیشگترین      اریانس متریرها مگي  ی ه، بیانگر  ه  هر عامل از کل 
% را در ت یگین  اریگانس کگل     5,945%   عامل  ش  کمتگرین  گه     19,51 ه   

% از کگل  اریگانس    44,9این  گش عامگل توانسگتند     درمجموعاند      متریرها دا تا
را از دیگدگاه دانشگجویان ت یگین     دانشگگاه  یطآن در محگ  یي  بازنما یرانيا یاتخلق
گویگا در   6گویا در عامگل د م،   9گویا در عامل ا ل،  11صورت کا  ینبدیند. نما

گویگا در عامگل    5گویا در عامل پگنج        1گویا در عامل چهارم،  3عامل  وم، 
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اصگلي از هگر کگدام از      ي  دند کا همراه با بار عاملي    گا مؤلفگا   بند د تا ش  
 گزارش  ده ا  . 4عوامل در اد ل 

 

 از ماتریس دوران یافته خلقیات اساتید ازنظر دانشجو آمده دست بهها، عوامل و میزان ضرایب   نه مؤلفهنمو .5 جدول

 بار عامن. ها  نهونه مویفه عامل

. ا تجااز به طنب منفعز( 1
حلوق دیهراس در انجا  

 امور عنه.

 40747 کنند  اساترد برای پرش بردس کارهای خود به حلوق دیهراس تجااز م.

 40299 پردازند  ی اساترد ا دیهراس م.  ترد در دانشهاه ههواره به غربز کردس دربارهاسا
 40239 دهند  اساترد اغنب برای سودگوی. ا کسب منافع فردی کارهای عنه. انجا  م.

 مویفه11مجهوع عامل اال: 

کش. ا   ( راحره بهره4
 شخصرز چنداگه.

 40382 کنند  کش. م.  تر بهره  های پایر   س تر اساترد در انجا  امورات عنه. از دانشجویا
 40772 کنند  اساترد برای پرش بردس کار خود در دانشهاه چاپنوس. م.

 40722 زنند  اساترد اغنب برای کسب گایزه، گایهاه ا ترفرع به اعهال ریاکارانه دسز م.
 مویفه 7مجهوع عامل دا : 

متوقع  ا( خودکامه. 8
 بودس

 40793 دهند  انشهاه حس خودکامه. دارند ا به نظرات دیهراس اههرز نه.اساترد در د
 40793 کشند، انتظار موفلرز برشتری در کارهای خود دارند  اساترد نسبز به زحهت. که م.

 40291 گررند  اساترد، دیهر دانشجویاس ا اساترد را در انجا  کارهای عنه. به تهسخر م.
 مویفه 2مجهوع عامل سو : 

دااری ا   ( سوگرری، پرش2
ی ها زرفعایتعارف در 

 عنه.

 40233 کنند  اساترد در دانشهاه نسبز به اساترد خود متعصبانه رفتار م.
 40931 کنند  اساترد نسبز به کارهای عنه. دانشجویاس ا سایر اساترد پرش دااری م.

 40993 دانند  اساترد کارهای عنه. خود ههواره بهتر ا برتر م.
 مویفه 9مجهوع عامل چهار : 

ا  ( راحره پرسشهری9
 سهاگز عنه.

 40228 اساترد در  موزش ا پژاهش از راحره پرسشهری برخوردارند
 40287 اساترد در انجا  کارهای عنه. خود سهاگز عنه. دارند اپرهرر کارها هستند

 مویفه 3مجهوع عامل پنجم: 

 ( خودشرفته. ا تهایل به2
 کار فردی

 40249 کنند  های خود تهجرد ا ستایش م.  د در کالس درس از فعایرزاساتر
 40243 گررند  اساترد در انجا  امورات عنه.، کارهای دانشجویاس را گدی نه.

 40839 دهند  اساترد در انجا  امورات عنه.، کار فردی را بر کار گهع. ترگرح م.
 مویفه 2مجهوع عامل ششم: 

 یری گ  بندی و نتیوه  جمع

هدف تحقیق حاضر، پا خ با این پر ش بود کا آیا خلقیات ایراني در دانشگاه ه  
هگا در ذیگل خلقیگات       گود   در صگورت تکثیگر، کگدام عوامگل   مؤلفگا        تکثیر مي

گیرند. با ع ارت دیگر، آیا خلقیات ایراني با همان  کلي کا در   دانشگاهي قرار مي
 گاره  گده، در میگدان دانشگگاه بازنمگایي      مناب  مکتوج   تحقیقات ق لگي بگا آن ا  

 ود   اگر چنین ا   با چا  کل    اختاري خواهد بود. نتایج تحقیق نشگان    مي
داد کا از  نظر ا اتید،  گش عامگل   یگا خصوصگی  خُلقگي کگا عمگدتًا، تو گط         
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  تو گل بگا    يا  شگا یرفتگار کل  ود، ع گارت از    دانشجویان در دانشگاه بازتولید مي
   يکگگامگخود؛   حسگگادت يچنگگد اه  ی خصگگي؛ مگگور علمگگ در ا رنگگ ین

 يهگا   یدر فهال يدا ر  شی  پ يری وگ تهصب،ي؛ فرد نیدر ر ابط ب يریانتقادناپذ
هسگتند. از   يش بگا کگار فگرد   ی  گگرا  يفتگیخود گ ي؛ ریا تثمار پذ ایر ح ي؛علم

 وي دیگر، از  نظر دانشجویان،  ش عامل   یگا خصوصگیات خلقگي کگا عمگدتاً      
ي   تجگا ز بگا   یل گ  منفهگ   ود، ع گارت از    اتید در دانشگاه بازتولید ميتو ط ا 

کشگي    خصگی  چنگد اهي؛      حقوب دیگران در انجام امور علمي؛ ر حیگا بهگره  
ي علمگي؛  هگا   یفهالدا ري   تهارف در   متوق  بودن؛  وگیري، پیش  خودکامگي 

 ردي هستندیفتگي   تمایل با کار فر حیا پر شگري    ماا  علمي؛   خود 
توان، خلقیات ایراني  اکنان میدان دانشگگاه    از این زا یا   کمي با احتیاط مي

ها   نظریا تکامل فرهنگگي ت یگین     را )آموز گران   دانشجویان( برا اس نظریا م 
هاي ا تخراج  ده در تحقیق حاضر، مؤید فرهن  دانشگگاهي    کرد. عوامل   مؤلفا

فرهن   عامل یا مؤلفا آن در هریان ایراني ا   کا اامها ا اتید   دانشجومربوط 
 گوند.      فهگال مگي   ذخیره، ها ث   حا ي کدهاي اییعاتي ا   کا در م مربویا 

   يچنگد اه   ی خصمثیً؛ برخي خلقیات دانشجویان   آمو گران ایراني  امل 
ي، ش با کار فگرد ی  گرا يفتگیخود ي، ریا تثمار پذ ایر ح يکامگخود، حسادت

متوقگ  بگودن،     کشي   خودکامگي   ي، ر حیا بهرهفرد نیدر ر ابط ب يریتقادناپذان
هاي  خصگیتي ا گ  کگا در رفتارهگاي عمگومي قابگل         گیري م   برآیندي از  کل

هگا مشگابا       توضیح ا  . این نتایج با توصیا خلقیات ایراني در بیشگتر  گفرناما  
ایراني با  کل منفگي گگزارش    اي از خلقیات  خصوصاً از این ز ایا کا بخش عمده

، (411-113, ص. 1954)مشگگکور, ، (31-1, ص. 1954)امگال زاده,   گده ا گگ   
, ص. 1911)اگگان, ، (91, ص. 1911)نراقگگي, ،  (64-11, ص. 1911)کربا گگیان, 

،  (4-1, ص. 1914)انگگگگوري, ، (195-1, ص. 1911)رفیگگگگ  پگگگگور,   ،(11-59
 &)میرزایگگگي ، (141, ص. 1919)ره گگگاني, ،  (45-44, ص. 1914)د گوبینگگگو, 

) گری  القلگ ,   ، (95, ص. 1911گودرزي,  &)ع دي ، (169, ص. 1919رحماني, 
)ا گگماعیلي مهگگرا,  ، (93-94, ص. 1934) گگیخ اال گگیم,  ،  (11-44, ص. 1931
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. توصیا منفي درباره خلقیات ایراني   تکثیگر آن در   (1936ادریسي,  &بیگدلي, 
دانشگاهي در کشگور ایگران بگا یگک دیگدگاه       میدان دانشگاه   ب  ده کا فرهن 

انتقادي مورد مطالها قرار گیرد. ایگن ر یکگرد  گا بخگش مهگ  دارد، بخگش ا ل؛       
دهگد    ها در منا  ات ااتماعي را نشان مگي   هایي از خلقیات ایراني  ها   مثال  مصداب

 هاي فرهنگي   تاریخي آنها هارموني ندارد   بخش د م اینکگا؛ ایگن    کا با فضیل 
با د   بخش  گوم    ماندگي اامها آنها مي  خلقیات یکي از دالیل اصلي عل  عقب

این خلقیات تقری اً، ثاب  بوده   در یول تاریخ، بخشي از فرهن  این مگردم بگوده   
کنگد. ایگن بخگش از خلقیگات ایرانیگان در میگان         ا     هموار خود را بازتولید مي

تلویحي  اگود دارنگد   بگراي  گناخ      ا اتید   دانشجویان با یور غیرمستقی    
یات اامها دانشگاهي پرداختا مصادیق آن باید با ماهی  علمي دانشگاه   خصوص

  ود.
در اینجا باید ا اره  ود کا این پ  هش، یک مطالها اکتشگافي بگوده   در د    
دانشگاه انجام  ده ا     نتایج آن با  ایر دانشگاه قابل تهمی  نیسگ . بنگابراین،   

هاي خلقیات ایراني کا در محیط   گردد پ  هشگران بَهدي، ابهاد   مؤلفا  اد ميپیشنه
دانشگاه در این پ  هش حاصل  د را در  ایر دانشگاه هگا  آزمگون کننگد. چنگین     

تري از ت یین خلقیات ایراني را بر ا اس نظریا تکامگل    تی ي، بینش بیشتر   عمیق
  ها با ما خواهد داد.  فرهنگي   نظریا م 

 یشنهادهایی برای پژوهش های ویندهپ

دهنده فرهنگ     ها   مؤ سات آموزش عالي کشور، بازتاج  با تواا با اینکا دانشگاه
دهنده فرهن  علمي در  اختار نظام آموزش عگالي هسگتند،     عمومي اامها    کل

اند تو  مي   نا ایي   بازنمایي خلقیات ا اتید   دانشجویان ایراني در میدان دانشگاه 
رهیافتي براي تحقیقات بهدي در اه  عمق بخشیدن با اییعات پیرامون مسگئلا  

هگایي را    از ز ایاي نوین   گوناگون فراه  کند. نتایج تحقیق حاضر، عوامل   مؤلفا
انگداز را بگر م نگاي      کنگد کگا مأموریگ    چشگ       گیرندگان فگراه  مگي    براي تصمی 

از املا عوامل اصلي کا از میگان خلقیگات    بندي اهداف،  ازماندهي کنند.  ا لوی 
رفتگار   -1دانشجویان ایراني تو ط ا گاتید دانشگگاهي بازنمگایي  گد ع گارت از؛      
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     حسگادت  يچند اه  یخص  -4ي، در امور علم رن ی  تو ل با ن اي  شایکل
ي بود. همچنین، از املا عوامگل  فرد نیدر ر ابط ب يری  انتقادناپذ يخودکامگ -9

ز میان خلقیات ا اتید ایراني تو ط دانشجویان بازنمایي  د ع گارت از؛  اصلي کا ا
 ایگ ر ح -4ي، در انجگام امگور علمگ    گگران ی  تجا ز بگا حقگوب د   يیل  منفه  -1

ر ،   بود. از همین   متوق  بودن يخودکامگ -9ي   چند اه  ی   خص کشي  بهره
 هادي زیر اقدام نمایند:هاي پیشن  توانند در زمینا  پ  هشگران در تحقیقات آتي مي

   اي  شگا یرفتگار کل  نا ي علل ر انگي   ااتمگاعي     پ  هش در زمینا آ یب -
 ي دانشجویان،در امور علم رن یتو ل با ن

  تجگا ز بگا    يیل گ  منفهگ   ها   راهکارهاي کاهش  پ  هش در زمینا ریشا -
 ي ا اتید،در انجام امور علم گرانیحقوب د

   يچنگد اه   یخصگ گیگري     هاي  کل  ریشا پ  هش در زمینا  نا ایي -
 ها،  در میان دانشجویان در دانشگاه حسادت

   کشگي   بهره ایر ح نا ي علل ر اني   ااتماعي   آ یب پ  هش در زمینا -
 ي ا اتید دانشگاهي،چند اه  ی خص

  تجگا ز بگا    يیل گ  منفهگ   ها   راهکارهاي کاهش  پ  هش در زمینا ریشا -
 ي دانشجویان،نجام امور علمدر ا گرانیحقوب د

   متوق  بودن يخودکامگگیري   هاي  کل   نا ایي ریشا پ  هش در زمینا -
 هاي کشور،  در میان ا اتید دانشگاه

پ  هش در زمینا تد ین الگویي براي اصیح   بهسازي فرهن  عمگومي     -
 دانشگاهي در میان ا اتید   دانشجویان،

ي براي اصگیح   بهسگازي فرهنگ  علمگي     پ  هش در زمینا تد ین الگوی -
 پ  هش   آموزش در نظام دانشگاهي،

هاي فرهن  علمگي در اامهگا     پ  هش در زمینا راهکارهاي تقوی  هرفی  -
 ها      مسئولی  ااتماعي دانشگاه

هاي فرهن  علمي در مدارس   پ  هش در زمینا راهکارهاي تقوی  هرفی  -
   نظام آموزش عمومي.



 

 

 اخذمنابع و م
 ياخگیب ااتمگاع   ي(. برر 1936. )ي, مهريسی. ادري, عليگدلی, بدیمهرا, حم يلیا ماع

فصگلناما    قااگار(.   اید ره صگفو  ي)  فرناما هایيار پایدر  فرناما ها رانیدر ا
 .91-34, 43هشت ،  ماره  ، اليفرهن    تمدن ا یم خیتار

 .4-1, لیماهناما ره آ رد گ. نایرانیما ا اتی(. بازه  درباره خلق1914, حسن. )يانور

 .يآزاد امی. تهران: پيرانیا ي ازگار(. 1949. )ي, مهدبازرگان

 ،ياهانگدار  کگا س یترامگا: ک  ان،یرانی  ا رانی(،  فرناما پوالک: ا1961اد ارد. ) پوالک،
 .يانتشارات خوارزم يتهران:  رک   هام

(. 1919. )ي, محمگد؛ دال ر, علگ  ي گرخاب  يد ز يمنگ ی, زهرا؛ انیزاده, اهفر؛ ص اغ ترک
. ي  فنا ر قاتی زارت علوم، تحق يدانشگاه ها يتو ها  ازمان  ی ضه يابیارز

 .59-44, 4, ال ا ل،  مارهرانیا يآموزش عال

(. برآمدن ژانر 1931, آرش. )يدریترکمان, حسام؛  ح ؛يدمهدی,  يو فی  ؛ی, ابراهقیتوف
 .  هنر   ارت ایاتپ  هشگاه فرهن. تهران: رانیدر ا اتیخلق

 .رانی. تهران: مجلا مسائل اخلقیات ما ایرانیان(. 1954. )يزاده, محمدعل امال

 .ي. تهران: انتشارات فرخرانی ا  ال در ا(. 1914, کن . )نوید گوب

  گونا  ينظر ي(.  اکا 1931، حسن. ) نیمت ي, زارعينق يعل ؛ي, محمد مهدذ لفقارزاده
 شگگای)اند يراه گگرد  یریمگگد شگگایاند. يگاهمطالهگگات فرهنگگ  دانشگگ ي گگناخت

 .39-54., ( یریمد

. بهار نگد  ي فرناما را لسون، ترامگا  گکندر امگان الهگ    (. 1946. )ي,  ر هنرنسونیرا ل
 تهران: مو سا انتشارات آگاه.

  راه  رانیگ ا يموانگ  ر گد علمگ   (، 1911پگور, فرامگرز )    ی(. رف1911پور, فرامرز. )  یرف
 انتشار. يانتشار. تهران:  رک   هام ي هام ،تهران:  رک آن يها حل

 . تهران: چاپ بخش.ي رق ایر ح يرانیا ایر ح(. 1919. )ي, مرتضيره ان

مشکیت   موانگ  مواگود در پگ  هش.     ي(. برر 1914., قربان اد, اقدس. ) ی, حکيزمان
منا گگب    يراهکارهگگا ایگگمشگگکیت پگگ  هش   ارا يبرر گگ يمنطقگگا ا شیهمگا 

 (. قوچان: دانشگاه زاد قوچان.4-1)ص.  د آناه  به و يکاربرد

. تهگران:  رانیدر ا يعقب ماندگ يابی شایر  ؟ی(. ما چگونا ما  د1931, صادب. ) اکیمیز
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 ر زنا.

 انتشار. ي، تراما: احمد آرام، تهران. تهران:  هامر ح مل  ها(. 1935, آندره. )دیگفریز

 . تهران: نشر فر زان.رانیا يتگافی  تو ها   یعقین(. 1931القل , مقصود. )  ی ر

د  ماهنامگا  . رانیگ ا اتی(. در ا ارت فرهن : در  ناخ  خلق1934اال یم, یاهره. ) خی 
 .119, رانیچش  انداز ا

 . تهران: عل .رانیدر ا يتحوالت فرهنگ(. 1911, محسن. )ي, ع اس؛ گودرزيع د

 . تهران: تو ها.رف ؟ شیعقب ماند   غرج پ رانیچرا ا(. 1911, کاه . )يعلمدار

 يملگ  ان؛خصل یرانیا يمنف اتیخلق(. 1934, محمدرضا )گانای ياواد, غیمرضا؛ يغفار
کشگور   پ  هشگکده مطالهگات     يااتمگاع  ي. تهران:  گورا ؟يااتماع  ی ضه ای

 .944-461ص ،ي  فنا ر قاتی زارت علوم تحق ي  ااتماع يفرهنگ

مجلگا  . ایگ تانی  بر رانیگ ا يدانشگگاه فرهنگ    يقگ یتط  ي(. برر 1914, نهم  اهلل. )يفاضل
 .69-44,  ال ا ل،  ماره ا ل, يانسان  نا 

رفتار   اخیب  حیتوض يبرا يم  ها: کو ش ای(، نظر1911(. )1911, مقصود. )فرا تخواه
 .31-16, 49  46,  ماره نییآ. انیرانیا

. يرانیا اتیلقتخ ي  ااتماع يخیتار يکا  نای، زم انیرانیما ا(. 1939, مقصود. )فرا تخواه
 .يتهران: ن

بگر ن رفگ  از موانگ      ي(. راهکارهگا 1931توانا, منصگوره. )  ياهلل؛ ملک ای,  ياله فضل
 .145-111, مذاهب   عرفان. انیعل  در دانشگاه ها. اد دیتول يفرهنگ

 انی(. نگرش   رفتگار دانشگجو  1931راد, غیمرضا. ) يپز ک ن؛ی, نگيگلریب د؛ی,  هيفهل
پگ  هش    . ي گرق  علمگ   نگا یمدرس در زم  یدانشگاه ترب يدانشکده کشا رز

 .141-199 د ره هجده ، ،يدر اموزش عال يزیبرناما ر

 يپ  هشگ  يفصگلناما علمگ  . ي(. تو ها ناموز ن در آموزش عگال 1919راد, محمد. ) يقانه
 .419-163,   پنج  س ی, ماره بيرفاه ااتماع

 .ي. تهران: نبا تو ها يرانیا اتیتقابل خلق(. 1911, اک ر. )انیکربا 

, اک گر.  يمحمگد دا د   درضگا؛ یآرا گتا, حم  ؛ي, نگادرقل انی,  کوفا؛ قورچينیقز  يکینتر
. فصگلناما فرهنگ  در   یياخگیب دانشگجو   يابهاد   مولفگا هگا   یي(.  نا ا1936)

 .465-451, يدانشگاه ا یم

 يمنطقا ا شیهماکشورها.  گری  د رانیپ  هش در ا گاهی(. اا1914. )ي, محمدعلمجرج
. اه  به گود آن  يمنا ب   کاربرد يمشکیت پ  هش   ارائا راهکارها يبرر 

 قوچان. يقوچان: دانشگاه آزاد ا یم

در  يااتماع قاتیمطالهات   تحق. يلیتحل ي: نگاهاتی(. ژانر خلق1931. )ي, مرتضهایمرد
 .44-1, رانیا

. 1يخیتگار  يهگا  يیم، برر گ از ا  شیدر پ انیرانی(. اخیب ا1954, محمداواد. )مشکور
 .44-1, يخیتار يها يبرر 

 : افسون،تهرانرتیح لیا ماع رزایترامهک م ،رانیکامل ا خیتار(. 1911, اان )ملک 
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 يدر  گفرناما هگا   انیگ رانیا  ی(. فرهن     خص1919, ا ار. )يرحمان ن،ی, حسیيرزایم
 .94-44, رانیا يفرهنگ قاتیتحق. يعلوم ااتماع ،يخارا

 . تهران: اختران.يخودمان  نا ياامها (. نقش ما در آینا: 1911حسن. ), ينراق

در بسگتر   رانیا يااتماع اتیاز خلق يری(. تصو1939, اصرر. )يمقدم, اواد؛ احمد ينظر
 خیفصگلناما تگار  . يخگارا  يبر ا اس گگزارش  گفرناما هگا    ينید يها يعزادار

 .99-94, فرهن    تمدن
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