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Abstract
The purpose of this study was to provide, recognize, and metasynthesize the
components of university organizational culture. To this end, a metasynthesis of the
Iranian and international articles published from 2010 to 2020 was carried out. The
findings of the study were categorized into three parts, namely assumptions, values,
and artifacts. The prioritization of the 88 components derived from 74 articles revealed
that in the assumptions construct, the value principles of the organization and physicalspiritual wellbeing in the epistemology component and organizational identity and
organizational experiences in the identity-seeking component are of importance. In the
value construct, components such as academicians’ competences, participation and
teamwork, scientific independence and freedom, organizational learning, and learning
methods (as norms) and negative clichés (as anomalies) were identified. Finally,
within the artifacts construct, components such as communication platform, interaction
among individuals (structure), academic management and the role of leadership
(human resources), resource allocation and bargaining over resources, and
organizational change and evolution atmosphere (process) were recognized. Finally,
the artifacts construct was deemed as the principal priority of the meritocratic
academic community, the main part of which is the structure component.
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فراترکیب مؤلفههای فرهنگ سازمانی دانشگاه


(رویکردی کیفی جهت بازشناسی اولویتهای جامعۀ دانشگاهی شایستهمحور)
فاطمه اردو ،1جواد پورکریمی ،2محمدرضا کرامتی ،3غالمرضا ذاکرصالحی
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 .1دانشآموختۀ دکتری ،PhDدانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشیار ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4دانشیار ،مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 9311/03/52 :ـ تاریخ پذیرش)9311/00/91 :

چکيده
هدف از این پژوهش ارائه و بازشناسی و فراترکیب مؤلفههـای فرهنـ سـازمایی دایشـااهی بـدد .پـژوهش بـر اسـا روش
فراترکیب مقاالت داخلی و خارجی دَه سال اخیر (از سال  5090تا سال  )5050به ایجام رسید .یافتههـای پـژوهش ییـ در سـه
بخش مفروضات ،ارزشها ،و مصندعات تحلیل و بررسی شد .یتایج  07مقاله بر اسا  88مؤلفه به ترتیـب اولدیـت و اهمیـت
یشان داد در سازة مفروضات مبایی ارزشی سازمان و به یستی جسمیـ روحی در مؤلفـة معرفـتشناسـی و هدیـت سـازمایی و
تجربیات سازمایی در مؤلفة هدیتیابی دارای اهمیت هستند .در سازة ارزشها مؤلفههایی چـدن شایسـتایهـای دایشـااهیان،
مشارکتجدیی و تیممداری ،اسـتقلل و ززادی علمـی ،یـادگیری سـازمایی و شـیدههـای یـادگیری (بـه عنـدان هنجارهـا) ،و
کلیشههای منفی (به عندان یاهنجارها) و در سازة مصندعات مؤلفههایی مایند بستر ارتباطی ،تعامـل افـراد (سـاختار) ،مـدیریت
دایشااهی و یقش رهبری (منابع ایسایی) ،تخصیص منابع و چایهزیی بر سر منابع ،و جـدّ تغییـر و تحـدل سـازمایی (فراینـدها)
شناسایی شد .بنابراین ،سازة مصندعات مهمترین اولدیت جامعة دایشااهی شایستهمحدر تعیـین شـد کـه بخـش عمـدة زن در
بخش ساختار قابل تبیین است.

کليدواژگان
زمدزش عالی ،جامعة دایشااهی ،شایستهمحدر ،فراترکیب ،فرهن
 این مقاله مستخرج از رسالة دکتری است.


رایانامة نویسندة مسئولjpkarimi@ut.ac.ir :

سازمایی دایشااه.
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مقدمه
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هر جامعهای معرف باالترین سطح از تفکر و علم و عمل
در آن جامعه اند .این مراکز بلا تربتلت متفکلران و دانشلمددان و ملدیران آیدلده در ج لت
بخشتدن به حرکتهای گوناگون فکری ،اعتقادی ،فرهدگی ،و ستاسلی جامعله ملؤثر واقل
میشوند .دانشگاه های مختلف ج ان ،عالوه بر اشتراکاتی که به اعتبار دانشگاه بودن دارنلد،
واجد خصوصتاتی هستدد که آنها را از یکدیگر متمایز و فرهدگی مدحصربهفرد بلرای هلر
دانشگاه متصور میسازد (مرزوقلی و همکلاران  .)7931در واقل  ،توجله بله فعالتلتهلای
فرهدگی و ت تة استانداردها و الگو برای عملکردی سلالم در ایلن زمتدله از اهمتلت زیلادی
برخوردار است .بدی ی است چدتن امری الزمة بازخوانی و بررسی و نقد متزان مطابقت آن
با نتازهای دنتای امروز و طرح برنامههای مداسب دانشگاهی برای تربتت ش روندانی اسلت
که بتواندد هدایت و رهبری فکلری جامعله را در عرصلههلای گونلاگون ع لدهدار شلوند.
ویژگی های بستاری همچون خودگردانی ،استقالل ن ادی ،تحم عقاید مختللف و اسلتقبال
از این عقاید ،بحث و گفتوگو ،جستوجو برای اجملا بلر فرایدلدهایی تأکتلد دارد کله
باعث تغتتر و تحول سازمانی میشود .تحوالت سازمانی و فدی را بایلد هلمزملان بلا تغتتلر
آگاهانه در فرهدگ سازمانی ترکتب کرد .زیرا تد ا با چدتن رویکلردی ملیتلوان اسلتمرار و
تداوم تغتترات فرهدگ دانشگاهی را تضمتن کرد .دانشگاهتان ،اعم از اعضای هتئتعلمی و
دانشجویان و دانشآموختگان ،تحت تأثتر فرهدگ علمی جامعة خود هستدد .فرهدگ علملی
به مثابة یکی از خردهفرهدگهای جامعه و دربردارندۀ مجموعلهای از باورهلا و ارزشهلا و
هدجارهاست

(2010

 )Scheinکه به طور خاص بر اندیشه و عم اه علم تأثتر میگلاارد.

بدابراین ،سرمایهگااری در فرهدگ سازمانی ارزشمدد است.
بيان مسئله
بدا بر تحلت های انجامشده ضرورت دارد دانشلگاههلا از سلاختارهای مبتدلی بلر نلابرابری،
تبعتض ،ناتوانی دانشگران ،و تحکم قلدرت فاصلله گترنلد و بله سلوی فرهدلگ سلازمانی
شایسته حرکت کددد .اما ،اوضا فرهدگی برای اجرای آن در آموزش عالی آنقدر کله بایلد
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تس تلگر این موضو نتست .ملدلهلای نرلری ،مفلاهتم ،روششداسلی فرهدلگسلازی ،و
ارزیابی آن که بُعدی از فرهدگ سازمانی آموزش عالی است ناقص هستدد .اهمتت موضلو
در این است که با وجود چالش ها و معانی متدلاقض خلود دانشلگاه بایلد تعتلتن کدلد چله
ارزشها و اصولی فرهدگ سازمانیاش را تشکت میدهدد .سپس آگاهانه تحوالت فرهدگلی
را مدیریت کدد .ختلی از دانشگاهها با پرسلشهلایی از ایلن دسلت روبلهرو هسلتدد «کله
هستتم؟»« ،می خواهتم به کجا برستم؟»« ،کجا ملیخلواهتم بله تعلالی علملی و آموزشلی و
سازمانی برستم؟» .دانشگاهها به دنبال هویت خود (ذاکرصلالحی  )7931هسلتدد و فرهدلگ
سازمانی از طریق ابعاد رفتاری دانشگران را به یکدیگر پتونلد ملیدهلد و متحلد ملیکدلد.
مطالعات انجامشده در این حوزه نتز بتشتر معطوف بر مسائلی چون تأثتر فرهدلگ سلازمانی
ن ادهای آموزش عالی بلر عملکلرد دانشلگاهی ( ،)Köse & Korkmaz 2019نقلش تحلتل
زبانی در یادگتری زبان و فرهدگ شفاهی و مکتوب ،بهویژه چگلونگی تشلویق دانشلجویان
(2019

 ،)Pountainنقش استادان راهدمای دکتری در فرهدگسلازی دانشلگاهی

برای ارتباط

(Kobayashi 2019

&  ،)Elliotتلأثتر ابعلاد مختللف فرهدلگ سلازمانی در تسل ت اجلرای

رویکرد ناب ( ،)Alkhoraif & McLaughlin 2018شکاف بتن حوزۀ دانشلگاهی و عمللی و
ارتباط متقاب آنها از دیدگاه ارتباطی

(2018

 ،)Kittlerبرداشت دانشگاهتان از ابعاد فرهدگی

سازمان ،اولویتهای دانشگاهتان ،راهبردهای ن لادی در مواج له بلا محلتط و مشلتریان در
اعتبار ،ب رهوری و اثربخشلی دانشلگاه

(2016

 ،)Zeqiriامکلان ایجلاد تحلول در خروجلی

دگاههای بومی ( ،)Larkin 2013بازتاب عداصر فرهدگ سلازمانی و
آموزش عالی به خاطر دی 
ملی در شتوههای تشختص ،پتشلگتری و ملدیریت خطلا

(2017

 ،)Göktürk et al.و نقلش

مؤلفههای فرهدگ دانشگاهی در تس تم دانش اعضای هتئتعلمی (ذاکرصالحی  )7931بوده
است .افزون بر آن ،یافتههای تحقتقاتی و آمارهای گلزارششلده چلالشهلای جلدی را در
حوزۀ فرهدگ سازمانی دانشگاه خاطرنشان میکددد؛ زنان در محتط دانشگاهی حس تعللق و
خودکارآمدی کمتری دارند و کمتر در پی فرصتهای علمی و دانشگاهی هستدد (
2020

Aelenei

 ،)et al.نرامتگری روششداختی در دانشآفریدی علملی و دانشلگاهی تلأثتر بسلزایی
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دارد ( ،)Altınay 2019ارزیابی دانشگاهها از نرلر فرهدلگ سلازمانی و عملکلرد دانشلگاهی
تفاوت زیادی دارد ( ،)Köse & Korkmaz 2019دوگانگی کار یا اوقات فراغت بلر ستاسلت
و فرهدگ مادران دانشگاهی تأثتر مدفی میگاارد ( ،)Oakleaf et al. 2019ایجلاد جلو سلالم
برای رشد جامعة دانشگاهی مغفول مانده است

(2019

 ،)Lauricellaتغتتر در ستاسلتهلای

دانشگاه علاملی بلرای غلبله بلر سلکون و کلمتحرکلی دانشلگاه شلده اسلت
2019

(Yoshioka-

 ،)Kobayashiناآشدایی دانشجویان با محتط اجتماعی بر اعتمادبهنفس آنها برای کلار

در محتط تأثتر میگاارد ( ،)Elliot & Kobayashi 2019ابعلاد فرهدلگ سلازمانی در اجلرای
رویکرد ناب نقلش مثبلت و مدفلی دارد ( ،)Alkhoraif & McLaughlin 2018سلازماندهلی
فعلی پژوهشهای دانشگاهی امکان خطر کردن و طرح پرسشهای چالشبرانگتز را فلراهم
میکدد ( ،)Fochler & Sigl 2018مداب دانشگاهی ابزاری با کارکرد دفاعی و ت اجمی هستدد
و برای ایجاد رابطه و پتشبرد بحث دربارۀ مداف جامعهشداختی بله کلار گرفتله ملیشلوند
(2017

 ،)Bertron & Koloppنخبهگرایی دانشگاهی شکلی از کدترل کتفتت داخلی است که

به پاداشهای بترون از حوزۀ مطالعاتی کاری نلدارد

(2017

 ،)Mukharjiفقلر مبلانی نرلری

مدسجم و متقن دربارۀ فرهدگ دانشگاهی کاهش اثرگلااری ستاسلتهلای کدلونی آملوزش
عالی را به همراه دارد (ذوالفقارزاده و همکاران  .)7931در واق  ،مشاهداتِ بخش آملوزش
عالی نشان می دهد ،با وجود تالش های چددباره برای اصلالحات در ایلن بخلش ،سلرعت
تغتتر و تحول دانشگاهها پایتنتر از سطح توق افراد ذینف در این دانشلگاههاسلت .تأکتلد
چشمگتری را بر تحول در حوزه هلای سلازمانی و فدلی شلاهدیم .املا بُعلد اجتملاعی ایلن
سازمان ها ،از جمله فرهدگ سازمانی ،چدلدان ملورد توجله نبلوده اسلت .بررسلی فرهدلگ
سازمانی دانشگاه ابزاری برای ف م مطاللب بتشلتر دربلارۀ دانشلگاه هلا و دانشلکده هاسلت.
رویکردهای متداول در بررسی حکمرانی و تصمتم گتری دیلدگاه هلای مفتلدی بلرای ف لم
چرایی و چگونگی کار آموزش عالی و وضلعتت فعللی آن بله هملراه دارنلد .املا دیلدگاه
اثرگااری فرهدگی می تواند مکم این رویکردهای متلداول باشلد .همچدلتن ،ایلن دیلدگاه
می تواند تغتترات دانشگاه ها و دانشکده ها را تبتتن کدد .هرچدد شداسایی و مطالعلة فرهدلگ
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سازمانی کار دشواری است ،ایلن کلار نتازمدلد مطالعلات کتفلی اسلت .بله عبلارتی ،بلرای
تشختص آثار خاص فرهدگ سازمانی در پردیس دانشگاه ها و دانشکده ها به بررسلی بتشلتر
فرهدگ سازمانی نتاز داریم .اما این بررسی خود نتازمدد آن است کله فرهدلگ سلازمانی بلا
بررسی مبانی نرری پژوهشها بهدقت تحلت و بررسی شود .در این مطالعه ،هدف بررسلی
نوعی آمتختگی یافتههاست که با روش فراترکتلب باعلث تجمتل و تلفتلق و سلازماندهی
مدطقی مطالعات این حوزه میشود .این پژوهش عصارۀ پژوهشهای صلورتگرفتله را بله
شتوۀ نراممدد و علمی فراروی پژوهشگران و خوانددگان قرار میدهد .نتلای ایلن پلژوهش
میتواند برای مدیران و برنامهریزان آملوزش علالی مفتلد باشلد .از ایلن رو ،سلؤال اصللی
پژوهش بر اساس مطالعات و خألهای پژوهشی مطرحشده بدین شلرح اسلت کله فرهدلگ
دانشگاهی با رویکرد فراترکتب در قالب چه مؤلفههایی قاب تبتتن است؟
مباني نظری پژوهش
در دایرهالمعارف بریتانتا نزدیک به دویست تعریف گوناگون از فرهدلگ ارائله شلده اسلت .از
دید تایلور ،فرهدگ یا تمدن به مف وم وست کلمه مجموعلهای پتچتلده اسلت کله اعتقلادات،
تها ،و عادات دیگر را در بر ملیگتلرد کله انسلان در
باورها ،اخالق ،قانون ،هدر ،عرف ،قابلت 
مقام عضوی از جامعه کسلب ملیکدلد (2009

 .)Mooreپلژوهشهلای مختللف هلمسلو بلا

صورتبددی کلی فرهدگ سازمانی این مف وم را بلا رویکردهلای مختللف پژوهشلی تعریلف
کردهاند رویکرد فرهدگی ( ،)Kalnіtska 2018رویکلرد اجتملاعی ( ،)Boichuk & fast 2017و
رویکرد عم گرا ( .)Boichuk & fast 2017بررسی مدیریت آموزشلی و فرهدلگ سلازمانی در
ن ادهای آموزش عالی نتای روشدی داشلته اسلت .بلا ایلن حلال ،هدلوز هلم در پلژوهشهلا
بحثهای زیادی دربارۀ معدا ،ساختار ،و تشختص فرهدلگ سلازمانی وجلود دارد .م لمتلرین
موضو در این بحث تفکتک مف وم فرهدگ سازمانی از فرهدلگ شلرکتی اسلت (

Kalnіtska

 )2018که در مقاب رویکردهای رای در پژوهشها قرار میگترد .به گفتلة هلافمن (

Hofman

 ،)et al. 2002فرهدگ سازمانی در ن ادهای آموزشی عالی باید حامی شک گتری محتط ن لادی
حمایتی باشد که به مدرسان در نوآوری و به دانشجویان در پتشرفت تحصتلی کمک میکدلد.
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نکتة م لم ایلن اسلت کله در ارزیلابی فرهدلگ دانشلگاه رویکردهلای گونلاگون بلر حسلب
متمایزسازی ( )Boichuk & fast 2017است .زیلرا تعلابتر پژوهشلگران دربلارۀ فرهدلگهلای
سازمانی در سازمانها و دانشگاهها ،با توجه به بافتار جامعه و ساختار آموزش علالی متفلاوت
است فرهدگ پویایی و فرهدگ برونگرایی ()Boichuk & fast 2017؛ فرهدگ ویلژهسلاالری،7
فرهدگ قبتلهای ،فرهدگ سلسلهمراتبی ،فرهدگ بلازاری ()Cameron & Quinn 2011؛ فرهدلگ
گشودگی ،اعتماد و پایرا بودن (2017

)Kamp؛ فرهدگلی بلا سلاختار افقلی (فاضللی )7931؛

فرهدلگ توسللعهای ،حمللایتی (یللا وکللالتی) ،کلالجی ،مللدیریتی ،ململلوس ،مجللازی ،مطلللوب
()Bergquist & Pawlak 2007؛ فرهدگ مشارکتی ،با افرادی متع د و توانمدد ()Maciąg 2019؛
فرهدلگ خلودداری از مقصلرانگاری ()Kamp 2017؛ فرهدلگ ب بلود عملکلرد (
)2015؛ فرهدگی با نقش پررنگ خانواده و گروهها (2010

Kusy et al.

 )Scheinو سمنها و اتحادیلههلای

بازار کار (فراستخواه )7933؛ فرهدگ بالغ و تکام یافته (.)Maciąg 2019
با توجه به توضتحات ،رویکرد شایستهمحلور در دانشلگاه و آملوزش علالی شلرایط و
مؤلفه های عملکرد ب تر افراد را در فرهدگ سازمانی مورد توجه و تمرکلز قلرار داده کله از
نرر مداب انسانی و فرایدد و ساختار ،در گار از این رویکردهای متملایز ،متفلاوت اسلت و
میتوان آن را برای دانشگاه ت ران تبتتن کلرد .البتله در ایلن بررسلی و متمایزسلازی انلوا
فرهدگ سازمانی ،توجه به سه سطح و طبقة کلی نرریة «کوه یخ» ادگار شاین 2در این حوزه
موضوعی خالی از لطف نتست.
ادگار شلاین ( )2171فرهدلگ را الگلویی از مفروضلات مشلترا اساسلی و باورهلایی
تعریف میکدد که یک گروه اجتماعی برای ح دو مسئلة بدتادین تطابق بلا محلتط بترونلی
(شتوۀ ادامة بقا) و ایجاد انسجام درونی (شتوۀ در کدار هم ماندن) کشف یا ابدا کلردهانلد.
این اندیشمدد حوزۀ فرهدگ سازمانی نرریة «کوه یخ» را مطرح کرد که در مباحلث فرهدلگ
سازمانی بستار تأثترگاار بود .طبق نرریة او (شک  ،)7فرهدگ از سه سطح و الیله تشلکت

1. adhocracy
2. Schein
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میشود در بترونیترین الیه «مصدوعات» قرار میگترند .پس از مصدوعات ،در سطح متلانی
«ارزشها و هدجارهای رفتاری» قرار دارند .در عمتقترین الیله نتلز هسلتهای از «باورهلا و
مفروضات» جای گرفته است.

شکل  .1نظریة کوه یخ ادگار شاین دربارة فرهنگ سازمانی

به باور معارفوند و همکارانش ( )7931فرهدلگ دانشلگاه 7مجموعلهای از ارزشهلا و
هدجارهای مشترا است که تعامالت اعضای دانشلگاه بلا یلکدیگلر و بلا افلراد خلارج از
دانشگاه را کدتلرل ملیکدلد .از نرلر اسلپورن )Maciąg 2019( 2فرهدلگ سلازمانی دانشلگاه
مجموعة ارزش ها و باورهای اشخاص وابسته به دانشگاههلا (از جملله مسلئوالن اجرایلی،
هتئتعلمی ،دانشجویان ،اعضای شورا ،ستاد پشتتبانی) است که طی فرایددی تاریخی شک
میگترد و با استفاده از زبان و نمادها انتقال مییابد .این ارزشها و باورها تأثتر چشلمگتری
بر تصمتم گتری در دانشگاهها دارنلد .فرضلتات و برداشلتهلای مشلترا زیربدلای سلطح
خودآگاه افراد هستدد و معموالً در گفتهها ،زبان خاص ،و هدجارهایی مشخص میشوند که
در رفتارهای فردی و سازمانی بروز پتدا میکددد.

1. academic culture
2. Sporn
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پيشينة پژوهش
اوکلتف 7و همکارانش ( )2173در مطالعهای به روش کتفی (مصاحبة نتمهساختاریافته) به ایلن
نتتجه رستدند که  .7برای تغتتر فرهدگ دانشگاهی در ارتباط با مادران به تغتتر ستاسلتهلا و
حمایت از این گروه نتاز داریم؛  .2باید به الزامات شرکتی و هژمونی کاری بله دیلدۀ انتقلادی
نگریست؛  .9دانشگاهها به ستاستهایی نتاز دارند که حامی خانوادهها و بهویژه مادران باشلدد.
در پژوهش لوریسال )2173( 2به صورت ترکتبی (تحلت محتوا و پتملایش و تحلتل روایلت)
نتای نشان داد  .7فضای مجازی در محلتط دانشلگاهی هلم مزایلا (حل بسلتاری از مسلائ
دانشگاهی و ایجلاد محتطلی سلالم و علاری از سلوگتری) و هلم معلایبی (مزاحملت ،آزار و
قلدری ،خصومت نژادی ،اطالعات کاذب ،شتو نفرت ،شتو اخبار جعلی) دارد؛  .2آملوزش
سواد رسانهای به دانشجویان برای ب رهگتری از این مزایا الزم است ،املا کلافی نتسلت .نتلای
مطالعة ما )2173( 9با روش نرریة دادهبدتاد نشان داد  .7استاد راهدما در فعالسلازی یلادگتری
دانشجو نقش سازنده دارد؛  .2رابطة سازندۀ مبتدی بر شلداخت ،همکلاری ،گفلتوگلو باعلث
رشد سواد پتشرفته میشود؛  .9خوداندیشی و رابطة مداسب با اسلتاد راهدملا در کدلار ارتبلاط
رودررو و ایدترنتی باعث کسب دانش حرفهای میشلود؛  .4تعامل بلا اسلتاد راهدملا ،ارسلال
مقاالت به مجالت علمی ،و شرکت در همایشها باعث تحول در هویت دانشگاهی میشلود.
یوشتکا کویاباشی ،)2173( 4با مصاحبههای کتفی و در نرر گرفتن ستاستهای ن ادی و مدلاب
ن ادی و فرهدگ ن ادی ،به نتایجی رستد  .7تغتتر در ستاستهای دانشگاه عاملی بلرای غلبله
بر سکون و کمتحرکی دانشگاه شده است؛  .2سرمایهگااری و ظرفتت انتقال فدلاوری در ایلن
حرکت نقش م می داشته است؛  .9آموزش دانشجویان در زمتدة کارآفریدی در تربتت ملدیران
کسبوکار و کارآفریدان تأثتر مستقتم داشته است؛  .4ترکتب فرهدگ دانشلگاهی و کلارآفریدی
باعث حرکت دانشگاه به سمت کارآفریدی بدون تضاد چددان با فرهدگ سلدتی دانشلگاه شلده
است؛  .5دانشگاه مورد بررسلی توانسلته نگلرش مدفلی بله کلارآفریدی را بله فرهدلگ مثبلت
1. Oakleaf
2. Lauricella
3. Ma
4. Yoshioka-Kobayashi
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کارآفریدی تبدی کدد که این تغتتر نتتجة برنامههای اصالحی و حمایتی و همچدتن آملوزش و
سرمایهگااری بوده است؛  .1اجبار در تغتتر مستر پژوهش باعث بروز تضاد ایدئولوژیک بلتن
پژوهشگران دانشگاهی و پژوهشگران حوزۀ کارآفریدی میشود .در پژوهش کتتلر ،)2173( 7با
روش مدلسازی مف ومی و مرور دیدگاههلا ،نتلایجی قابل دسلتتابی اسلت؛  .7ارائله ملدلی
ساختاری برای تعام علمی و دانشگاهی بر پایة نرریة ارتباط اقداعی و پژوهشهلا در حلوزۀ
ارتباط متانفرهدگی؛  .2فرایدد ارتباطی در حوزۀ پژوهش و نشر آن و تشریح امکان برداشت و
ارتباط نادرست؛  .9تشریح پژوهش به مثابة پتلام و بررسلی فرسلتدده ،گترنلده ،خلود پتلام ،و
مجاری و بستر پتامرسانی .م مترین نتتجة این پلژوهش امکلان بلازبتدی راهبردهلای ارتبلاطی
برای تعام و ارتباط ب تر بخش علمی و بخش عملی هلم در انجلام دادن پلژوهش و هلم در
انتشار نتای پژوهش ،بهویژه در بخش صدای و سازمانها و نتز استفاده از پژوهشهای ارتباط
متانفرهدگی برای ب بود کتفتت ارتباط و تعام  ،بوده است .کانتزو )2173( 2در مطالعة خود با
جم آوری روایتها از هشت دانشگاه استرالتا به این نتتجه رستد که  .7فرهدگ فعلی اصلالت
دانشگاهتان (و شاید حتی دانشجویان) را به ایجاد ارتباط شخصی با کلار خلود و رسلتدن بله
انگتزۀ درونی ترغتب میکدد؛  .2امدتت شغلی و فرهدگ محل کلار نقلش م ملی در تولتلد و
بازتولتد ارزشها در محتط دانشگاهی دارند؛  .9پژوهشگرانی که در آغاز یا متانة راهاند ظلاهراً
هدجار شدن بایدهای مدیریتی را پایرفتلهانلد .همچدلتن ،معلارفونلد و همکلارانش ()7931
تجربة زیستة دانشجویان و ادراا آنها از فرهدلگ دانشلگاهی را بله روش کتفلی و بلا ابلزار
مصاحبه بررسی کردند .دانشجویان فرهدگ دانشگاههلای ت لران را در قاللب مفلاهتمی چلون
فرهدگ محافرهکارانه ،فرهدگ مدراگرایی ،فرهدلگ فردگرایلی ،فرهدلگ ناامتلدی ،فرهدلگ
پرولتاریایی ،فرهدگ ستایشگرایانه ،فرهدلگ تابعتلت ،غلبلة فرهدلگ مردانله ،رابطلهگرایلی ،و
تجاری شدن علم توصتف کردند .آنان بله ایلن نتتجله رسلتدند کله علواملی چلون آملوزش
ناکارآمد در مقاط مختلف تحصتلی ،استادان ،فرهدگ جامعه ،فرهدگ خانواده ،و نبلود امدتلت

1. Kittler
2. Cannizzo
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شغلی دالی اصلی فرهدگ دانشگاهی حاکم بر دانشگاههاست و پتامدهای این فرهدگ غاللب
را فرار مغزها ،رکود علمی ،وابستگی ،هلدر رفلتن مدلاب کشلور ،افلزایش اخلتالالت روانلی
دانستدد .بهعالوه ،خردهمقولههای استخراجشلده در پلژوهش نصلتری و همکلارانش ()7931
مطابق چلارچوب فرهدلگ یلادگتری در سلطح فلردی (مقوللههلای انگتلزۀ یلادگتری ،نقلش
یادگترنده ،انترارات دانشجویان از یادگتری ،وظایف یادگترنلده) ،سلطح ن لادی (مقوللههلای
تقدیر و تشویق نوآوری آموزشی ،قوانتن رسمی و غتررسمی ،ب بود کتفتلت زمتدلة یلادگتری،
توسعة هتئتعلمی ،توانمددسلازی ظرفتلت آملوزش) ،و سلطح تعلاملی (مقوللههلای فضلای
یادگتری ،ساختار محتوا ،هدفها ،رسانه ،ارزشلتابی ،روابلط اسلتادان بلا دانشلجویان ،اسلتاد،
چ ارچوب زمان) به روش آمتختله طبقلهبدلدی و ارائله شلد .ن ایتلاً مطالعلة نررمدصلوری و
همکلارانش ( )7935نشللان داد مسللائ و چللالشهللای پلتش روی جامعللهپللایری علملی در
دانشگاهها در سلاحتهلای چ ارگانلة سلاختاریل ملدیریتی ،فرهدگلی ،فلردیل انگتزشلی ،و
اجتماعیل ارتباطی قاب طبقهبددی است .هر یک از این سطوح دربردارنلدۀ مجموعله عوامل
اثرگاار در صورتبددی نتمرخهای دانشجویی در فرایدد سلوا علمی و دانشگاهی هستدد.
روششناسي پژوهش
فراترکتب یکی از روشهای جدید سدتز در حوزۀ مطالعات کتفی است که به محققان علوم
اجتماعی در گسترش و خلق تئوریها یاری میرسلاند .فلسلفه و پلارادایم آن را ملیتلوان
مبتدی بر پارادایم پسااثباتگرایی به طور کالن و تفستری به طور خلاص دانسلت .در واقل
هدف اصلی فراترکتب پتش رو تولتد دانش در حوزۀ موضلوعی فرهدلگ سلازمانی اسلت.
فراهم کردن پ ارتباطی بتن تحقتقات کتفی و عم مبتدی بر شواهد ،همراه ارائلة شلداخت
جام تر از پدیدۀ مورد بررسی ،از مزایای قاب طرح این روش است که بله اسلتخراج ملدل
پژوهش ختم میشود .البته این مطالعه محدودیتهایی هلم دارد؛ دشلوار و طلوالنی بلودن
فرایدد جستوجوی مداب و نتاز به تتم خبلره ج لت تفسلتر یافتلههلا از آن جملله اسلت.
بدابراین ،جایگاه روششداختی این مطالعه را میتوان بر اساس جلدول  7خالصله و تبتلتن
کرد
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برداشتها و تفاستر به تأیتد چ ار نفر از متخصصان رستده است.

3

ابزار گردآوری دادهها

متون ،یادداشتها ،تحلت ثانویة آن

71

نمونهگتری پژوهش

77

روش تحلت دادهها

72

اصول روش پژوهش

پژوهشگران از طریق ارائة تفستر یا تفاستر مختلف از شداخت عوام
تأثترگاار بر پدیدۀ فرهدگ سازمانی به معرفت پدیدهها با رویکرد ایجاد
توافق اقدام کردهاند (مبتدی بر استقرا از طریق تفستر).
پدیدۀ فرهدگ سازمانی و اولویتهای جامعة دانشگاهی شایستگیمحور
مستق از پژوهشگر نتست و به طور اجتماعی ساخته میشود و
میتواند معانی مختلفی داشته باشد (نسبیگرایی).

بر اساس نمونة نرری و مقایسة مستمر کدها با بازۀ زمانی دَهساله (از
 2171تا  )2121از  14مدب داخلی و خارجی
بر اساس ماهتت کدگااری و تشختص روابط بتنمف ومی از دادهها
دارای هفت گام  .7تدرتم سؤال پژوهش؛  .2مروری بر پتشتده به شک
نراممدد؛  .9جستوجو و انتخاب متون مداسب؛  .4استخراج اطالعات
متون؛  .5تجزیهوتحلت و ترکتب یافتههای کتفی؛  .1کدترل کتفتت؛ .1
ارائة یافتهها

مراح پژوهش پتش رو بر اساس هفت گام ( )Sandelowski & Barroso 2006زیلر بله
انجام رستد
گام اول .تنظیم سؤال پژوهش نخستتن مرحلله در روش فراترکتلب مشلخص کلردن
پرسش یا پرسشهاست که در فرایدد پژوهش مطرح میشود .در این مطالعه پاسلخ بله سله
سؤال مد نرر بود چله مؤلفلههلایی را ملیتلوان در سلطح مصلدوعات مطلرح کلرد؟ چله
مؤلفههایی را میتوان در سطح هدجارها و ارزشها (یا ارزشمحوری به طور کللی) مطلرح
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کرد؟ مؤلفههای سطح باورها و مفروضات کداماند؟ این سؤاالت هلمسلو بلا سلؤال اصللی
پژوهش است که پتش تر اشاره کردیم؛ فرهدگ دانشگاهی با رویکرد فراترکتب در قالب چه
مؤلفههایی قاب تبتتن است؟
گام دوم .مروری بر پیشینه به شکل نظاممند :در این مرحله ابتلدا  7725مقاللة داخللی و
خارجی ( 215مقالة داخلی و  351مقالة خلارجی) در قاللب کلتلدواژههلای طبقلهبدلدیشلده
بررسی شدند .بررسی پایگاه اطالعاتی مقاالت داخلی شام مگتلران ،نلورمگز ،پرتلال جلام
علوم انسانی ،مرکز اطالعات علمی ج اد دانشلگاهی ( ،)SIDپایگلاه اطالعلات دانشلگاههلای
ت ران و عالمله طباطبلایی ،و پایگلاه اطالعلاتی مقلاالت خلارجی شلام

Google Schoolar,

 Science Direct, JStor, ZLibraryبود .نشریات معتبر دَه سال اختلر ،یعدلی از سلال  2171تلا
سال  ،2121در مقاالت خارجی و مقاالت شلانزده سلال اختلر در مدلاب داخللی شداسلایی و
بررسی شدند .کلتدواژههای مورد استفاده در ایلن پلژوهشهلا فرهدلگ دانشلگاهی ،فرهدلگ
سازمانی در دانشگاه Organizational Culture in university ،Academic Culture ،بود .گفتدلی
است مالا انتخاب مقاالت ارتباط موضوعی ،سال انجام گرفتن پلژوهش ،و جسلتوجلو در
پایگاههای اطالعاتی نامبرده بود و یافتههای این مطالعه مسلتخرج از آنهاسلت .البتله در ایلن
بررسی سعی شده نشریات با اعتبار بتشتر اولویت بتشتری داشته باشدد.
گام سوم .جستوجو و انتخاب متون مناسب :در ایلن مرحلله مطالعلات بله صلورت
مرحلهای بررسی شدند و در هر بار بررسی تعدادی از آنها از روند مطالعة فراترکتب کدلار
گااشته شدند .پارامترهای این مرحله بر اساس شک  2شام عدوان ،چکتده ،محتوا ارزیابی
شد و در ن ایت تعداد  14مدب استخراج و انتخاب شدند .البته باید اذعلان کلرد کله ملالا
انتخاب تد ا مطالعات کتفی است؛ به دلت آنکه غالب مطالعات فرهدگ سازمانی با رویکلرد
کمی انجام گرفته و بررسی چدتن مطالعاتی صرفاً کدها و مؤلفههای یکسلان را بلا فراوانلی
بتشتر مورد تأکتد قرار میدهد .بدابراین نویسددگان سعی کردند روند مطالعة خود را از ایلن
سوگتری مبرّا کددد و انتخاب متون با دقت بتشتری انجام گترد.
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شکل  .2خالصهای از نتایج جستوجو و انتخاب مقاالت

گام چهارم .استخراج اطالعات متون :در این مرحله مؤلفهها بلر اسلاس روش تحلتل
محتوا شداسایی و طبقهبددی شدند .تحلت محتوا از تکدتکهای مربوط به روش اسلدادی در
پژوهش علوم اجتماعی است و به همة روشهایی گفته میشود که در آنها هدف پلژوهش
با مطالعه و تحلت و بررسی اسداد و متون برآورده میشود .این تکدتک بله تحلتل و آنلالتز
محتوا به دو صورت کمی و کتفی میپردازد .در تحلت محتوای پتش رو به صلورت کتفلی
دادهها به صورت کلمه یا طرح ارائه میشوند که ترستم و بازنمود و تفستر نتای را ممکلن
میسازد (خدتفر و مسلمی  13 7931ل  .)31نتلای یافتلههلای  14مدبل بلر اسلاس معتلار
سدجش استخراج مؤلفهها در جدول  2مشخص شده است.
گام پنجم :تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههای کیفی :ج ت تبتلتن مؤلفلههلای فرهدلگ
سازمانی در این مرحله ،همة مقاالت با تکدتک مقولله بدلدی در سله سلازه بررسلی شلدند.
تحلت مقولهای بر پایة عملتات بُرش متن در واحدهای مشخص و سپس طبقلهبدلدی ایلن
واحدها در مقوله قرار دارد که بر حسب مشاب ت طبقهبدلدی شلدهانلد (خدتفلر و مسللمی
 .)32 7931بدابراین ،اولتن و م لم تلرین سلازه بلا عدلوان مفروضلات در سله طبقلة کللی
معرفتشداسی ،هویتیابی ،ت ایب نفس شداسایی شد .سلازۀ دوم در دو دسلتة هدجارهلا و
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ناهدجارهای فرهدگ سازمانی دانشگاه تبتتن شد .سلپس سلومتن و سلطحیتلرین سلازه بلا
عدوان مصدوعات در سه دستة ساختار ،مداب انسانی ،فرایددها بررسی شدند.
جدول  .2معیار سنجش استخراج مؤلفهها

معیار

تعداد

درصد

عدوان و

فارسی

)(C1), (C12), (C8), (C5), (C14), (C16), (C19

1

3/45

چکتده

انگلتسی

(C21), (C38), (C25), (C33), (C55), (C27), (C49), (C50), (C65),
)(C66), (C73), (C57

72

71/27

فارسی

)(C9), (C13), (C4), (C2

4

5/41

انگلتسی

(C52), (C64), (C40), (C70), (C58), (C63), (C37), (C30), (C59),
)(C39), (C69), (C71), (C46), (C56), (C61

75

73/9

فارسی

)(C7), (C15), (C6), (C10), (C3), (C11), (C17), (C18), (C20

3

72/71

سنجش

چکتده
محتوا و
متون

نوع

انگلتسی
فارسی

جم

انگلتسی

کد منبع

(C34), (C72), (C53), (C54), (C68), (C60), (C62), (C23), (C47),
(C32), (C31), (C29), (C22), (C28), (C26), (C24), (C42), (C35),
)(C74), (C67), (C51), (C48), (C45), (C44), (C43), (C41), (C36
(C5), (C9), (C8), (C12), (C3), (C10), (C6), (C15), (C7), (C1),
(C20), (C18), (C16), (C2), (C17), (C4), (C11), (C13), (C14),
)(C19
(C64), (C54), (C68), (C52), (C60), (C62), (C23), (C21), (C47),
(C57), (C37), (C72), (C63), (C58), (C70), (C53), (C38), (C40),
(C35), (C71), (C69), (C39), (C59), (C34), (C33), (C30), (C25),
(C28), (C27), (C26), (C24), (C42), (C61), (C56), (C55), (C46),
(C29), (C22), (C73), (C66), (C65), (C50), (C49), (C43), (C41),
)(C36), (C32), (C31), (C67), (C51), (C48), (C45), (C44), (C74

فارسی و انگلتسی

21

91/43

21

21/12

54

12/31

14

711

گااام ششاام .کنتاارل کیفیاات :بللر اسللاس روش سددلوسللکی 7و باروسللو ( ،)2111در
پژوهش های فراترکتب کتفی ،اعتبار توصتفی شام تشختص همة گلزارشهلای تحقتقلات
مرتبط با موضو و توصتف اطالعات هر یک از گزارشهای موجود است .همچدتن اعتبلار
تفستری در تحقتقات فراترکتب کتفی مربوط به پژوهشگران ثانوی است کله گلزارشهلای
موجود در مطالعه را جم بددی میکددد و به رشتة تحریر درمیآورند .آنلان بلا نویسلددگان
پژوهشهای مورد مطالعه ،که خودشان موضو تحقتقاند ،تفلاوت دارنلد .در ایلن مطالعله
ج ت روایی توصتفی سعی شد تا جای ممکن بتشترین تعداد مقالههای مرتبط بلا موضلو
1. Sandelowski
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شداسایی و گردآوری شود .بدابراین ،روایی تفستری یافتهها با توافق ن ایی دربارۀ  33مؤلفله
توسط چ ار نفر از خبرگان ،به عدوان کدگاار و مفسر ،حاص شد.
گام هفاتم .ارائاة یافتاههاا :در ایلن مرحلله پژوهشلگران سلعی کردنلد هملة کلدهای
استخراجشده را با توجه به تفاوت ماهوی در سه سازه دستهبددی و ارائه کددد .تفاوت فراوانی
در هر یک از این سه سازه (مفروضات ،ارزشها ،مصدوعات) در واق تبتتنکدددۀ اولویتهای
جامعة دانشگاهی شایستهمحور است که مفاهتم آن در قالب مقولههای اصللی و فرعلی بسلط
داده شده است .توضتحات تکمتلی در بخش یافتهها و جدول  9ارائه شده است.
يافتهها
در آخرین مرحله از فراترکتب ،یافتهها بر اساس سه سؤال پژوهش در جلدول  9مشلخص
شده است.
جدول  .3یافتههای حاصل از فراترکیب پژوهش

اصلی

معرفتشناسی

سازه

مؤلفههای

مؤلفههای فرعی

مبانی ارزشی سازمان و

کد منبع
{،}7C{ ،}43C{ ،}25C{ ، }11C{ ،}27C
{،}71C{،}72C{ ،}9C{ ،}75C{ ،}5C{ ،}3C

فراوانی

فراوانی

مؤلفههای

مؤلفههای

فرعی

اصلی

21

ب زیستی جسمیل روحی

{،}47C{ ،}91C{ ،}74C{ ،}71C{ ،}2C
{}45C{ ،}44C{ ،}23C{ ،}14C

ارزشهای دموکراسی

{}91C{ ،}22C{ ،}19C{ ،}72C

4

هویت سازمانی

{،}71C{ ،}1C{ ،}15C{ ،}7C{ ،}27C
{،}71C{،}77C{ ،}5C{ ،}3C{ ،}3C{ ،}72C

71

فراوانی
سازه

24

هویتیابی

مفروضات

{}57C{ ،}11C{ ،}17C{ ،}51C{ ،}73C
گفتوگوی دانشگاهی و

{،}1C{ ،}21C{ ، }93C{ ،}91C{ ،}14C

بحث مدطقی

{}74C{ ،}5C{ ،}53C{ ،}77C

درونیسازی ارزشها و
فرهدگ سازمانی

{}43C{ ،}3C{ ،}7C{ ،}1C{ ،}75C{ ،}12C

1

بازاندیشی تمدنی و
بومیسازی ارزشها

{،}3C{ ،}9C{ ،}23C{ ،}91C{ ،}71C
{}51C{ ،}29C

1

3

{،}59C{ ،}13C{ ،}12C{ ،}55C{ ،}99C
تجربتات سازمانی

{،}77C{ ،}5C{ ،}1C{ ،}73C{ ،}21C
{}73C{ ،}21C

32

72

51
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ادامة جدول  .3یافتههای حاصل از فراترکیب پژوهش

مفروضات
ارزشمحوری

هنجارها /ارزشها

اصلی

ت ایبنفس

سازه

مؤلفههای

فراوانی
مؤلفههای

فراوانی
مؤلفههای

فرعی

اصلی

مؤلفههای فرعی

کد منبع

اشترااگرایی و وحدانتت

{،}4C{ ،}3C{ ،}24C{ ،}72C{ ،}17C
{}45C

1

}73C{ ،}75C

2

{}73C{ ،}71C{ ،}71C{،}3C{ ،}75C

5

مراسم ،آیتنها ،مااهب
گوناگون
توسعة هتئتعلمی و
توانمددسازی کارکدان
یادگتری سازمانی و شتوههای
یادگتری
نقّادی و اندیشهورزی
ف م حرفة استادی
انتقال و سرریز دانش
فرصتهای پژوهشی
ریسکپایری
جامعهپایری
عدالتمحوری در ارکان
دانشگاه
مشارکتجویی و تتممداری
تعادل کار و زندگی
سرعت رشد علمی و آموزش
مستمر
جایگاهمددی
ارتقای انگتزه و روحتة
خودباوری
نخبهپروری و تقویت مدش
نخبگان
رقابت
اعتماد

3

{،}74C{ ،}5C{ ،}3C{ ،}72C{ ،}75C
{،}21C{ ،}42C{ ،}23C{ ،}51C{ ،}71C
{}11C{ ،}47C
{،}19C{ ،}74C{ ،}71C{،}3C{ ،}99C
{}91C{ ،}24C{ ،}23C
{}71C{ ،}1C{ ،}17C
{،}3C{ ،}3C{ ،}9C{ ،}71C{ ،}1C{ ،}22C
{}21C{ ،}77C{ ،}5C
{،}5C{ ،}3C{ ،}9C{ ،}11C{ ،}11C{ ،}23C
{،}42C{،}21C{ ،}73C{ ،}2C{ ،}79C
{}57C{ ،}54C
{}49C{ ،}47C{ ،}1C{ ،}94C
{،}72C{ ،}71C{ ،}54C{ ،}52C{ ،}3C
{}45C{ ،}44C{ ،}22C
{،}3C{ ،}9C{ ،}59C{ ،}13C{ ،}17C
{}91C{ ،}71C{،}73C
{،}94C{ ،}73C{ ،}43C{ ،}9C{ ،}11C
{،}75C{ ،}55C{ ،}19C{ ،}93C{ ،}53C
{}23C{ ،}5C
{}15C{ ،}1C{ ،}11C

9

{}52C{ ،}73C{ ،}43C{ ،}23C{ ،}9C

5

{،}3C{ ،}72C{ ،}1C{ ،}3C{ ،}11C{ ،}43C
{}44C{ ،}43C{ ،}29C

3

{}15C{ ،}71C

2

{،}43C{ ،}25C{ ،}51C{ ،}19C{ ،}53C
{}9C{ ،}17C
{،}19C{ ،}41C{ ،}73C{ ،}5C{ ،}72C
{}43C
{،}3C{ ،}1C{ ،}75C{ ،}7C{ ،}73C{ ،}13C
{}73C{ ،}21C{ ،}5C

فراوانی
سازه

32

72
3
9
3
79
4
3
3
72

1
1
3

243

215
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ادامة جدول  .3یافتههای حاصل از فراترکیب پژوهش
سازه

مؤلفههای
اصلی

مؤلفههای فرعی

کد منبع

قومتتها و خردهفرهدگها

{،}11C{ ،}21C{ ،}43C{ ،}3C{ ،}11C
{}97C

استقالل و آزادی علمی

{،}73C{ ،}71C{،}5C{ ،}3C{ ،}72C{ ،}1C
{،}19C{ ،}14C{ ،}91C{ ،}73C{ ،}21C

فراوانی

فراوانی

مؤلفههای

مؤلفههای

فرعی

اصلی

فراوانی
سازه

1

74

{}45C{ ،}91C{ ،}23C
{،}72C{ ،}19C{ ،}15C{ ،}25C{ ،}53C
{،}73C{ ،}3C{ ،}21C{ ،}9C{ ،}71C
شایستگیهای دانشگاهتان

{،}91C{ ،}23C{ ،}2C{ ،}71C{،}41C
{،}2C{ ،}29C{ ،}21C{ ،}54C{ ،}77C

97

{،}91C{ ،}92C{ ،}97C{ ،}3C{ ،}71C
{،}5C{ ،}1C{ ،}99C{ ،}57C{ ،}49C
{}11C
فردگرایی و محرمانه ساختن
اطالعات

ارزشمحوری

هنجارها /ارزشها

نشاط علمی و ستاسی و

{،}1C{ ،}77C{ ،}21C{ ،}73C{ ،}3C
{}5C{ ،}52C{ ،}91C

3

{}73C{ ،}71C

2

اخالقگرایی

{،}73C{ ،}73C{ ،}74C{ ،}5C{ ،}3C
{}19C

1

امدتت شغلی

{،}21C{ ،}5C{ ،}91C{ ،}11C{ ،}15C
{}97C{ ،}73C

1

فرهدگی دانشگاهتان

ف م متقاب
نقش یادگترنده
حس نوستالژی (خاطرات
مثبت دانشگاهی)
سرمایة دانشگاهی

{،}17C{ ،}14C{ ،}73C{ ،}3C{ ،}24C
{}57C{ ،}49C
{،}77C{ ،}79C{ ،}12C{ ،}91C{ ،}93C
{}73C{ ،}73C{ ،}71C

1
3

{}91C{ ،}99C

2

{،}73C{ ،}72C{ ،}1C{ ،}53C{ ،}24C
{}91C{ ،}12C{ ،}12C{ ،}73C

3

حقوق معدوی

{}3C{ ،}9C{ ،}13C{ ،}53{ ،}12C

5

ارزشهای دانشجویی زنان

{}73C{ ،}3C{ ،}11C{ ،}24C{ ،}59C

5

تع د سازمانی
تعلق سازمانی

{،}71C{،}3C{ ،}75C{ ،}19C{ ،}91C
{}73C{ ،}2C
{،}55C{ ،}11C{ ،}12C{ ،}27C{ ،}22C
{}73C{ ،}73C{ ،}3C

1
3

243

215
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ارزشمحوری
مصنوعات

ساختار

اصلی

ناهدجارها /ضدارزشها

سازه

مؤلفههای

مؤلفههای فرعی

کد منبع

فراوانی

فراوانی

مؤلفههای

مؤلفههای

فرعی

اصلی

فساد اداری

{}17C{ ،}15C{ ،}19C

9

قلدری گروههای غتررسمی

{}52C{ ،}2C{ ،}73C

9

کلتشههای مدفی

{}44C{ ،}91C{ ،}5C{ ،}27C{ ،}17C

5

انزوا و حاشتهرانی

{}17C{ ،}12C{ ،}72C{ ،}55C

4

اضطراب

{}72C{ ،}93C{ ،}52C

9

فرسودگی شغلی

{}22C{ ،}91C{ ،}15C

9

سرقت ادبی

{}44C{ ،}5C{ ،}73C{ ،}13C

4

خرید دانشجو

{}13C{ ،}19C

2

رسالت ،مأموریت ،چشمانداز

{}75C{ ،}3C{ ،}7C{ ،}12C{ ،}12C

5

همکاری سلسلهمراتبی و افقی

{،}45C{ ،}43C{ ،}73C{ ،}3C{ ،}43C
{}57C

1

ستستم پاداش

{،}72C{ ،}71C{ ،}95C{ ،}53C{ ،}22C
{}92C{ ،}97C{ ،}23C{ ،}3C{ ،}73C

71

21

فراوانی
سازه

215

{،}24C{ ، ،}99C{ ،}91C{ ،}23C{ ،}41C
بستر ارتباطی

{،}5C{ ،}3C{ ،}72C{ ،}9C{ ،}75C{ ،}7C
{،}73C{ ،}53C{ ،}21C{ ،}2C{ ،}77C

25

{،}17C{ ،}13C{ ،}52C{ ،}51C{ ،}71C
{}45C{ ،}44C{ ،}97C{ ،}1C
عملکرد سازمان

{}57C{ ،}45C{ ،}14C{ ،}43C{ ،}43C

5

تعام افراد

}،}71C{،}43C{،}12C{،}24C{،}93C{،}72C
{،}11C{ ،}22C{ ،}43C{ ،}21C{ ،}54C

75

{}44C{ ،}49C{ ،}91C{ ،}14C
تصمتمگتری

{}11C{،}22C{ ،}51C{ ،}15C

4

کارآیی و ب رهوری

{،}23C{ ،}41C{ ،}41C{ ،}17C{ ،}22C
{}44C{ ،}92C{ ،}14C{ ،}42C

3

کارآفریدی

{}2C{ ،}71C{ ،}12C

9

مشخصات جمعتتی

{}21C{ ،}94C

2

قوانتن

{}71C{ ،}5C

2

آیددهنگری و راهبردها
بستر درونی و بترونی (اثر

{،}73C{ ،}5C{ ،}3C{ ،}93C{ ،}22C
{}71C{،}75C{ ،}73C{ ،}21C

3

{}43C{ ،}41C

2

مداف مشترا

{،}2C{ ،}24C{ ، ،}27C{ ،}11C{ ،}43C
{}45C{ ،}3C

1

تضمتن کتفتت

{،}71C{ ،}3C{ ،}41C{ ،}25C{ ،}13C
{}11C{ ،}43C{ ،}73C{ ،}21C{ ،}73C

71

محتطی)
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ادامة جدول  .3یافتههای حاصل از فراترکیب پژوهش
سازه

مؤلفههای
اصلی

مؤلفههای

مؤلفههای

فرعی

اصلی

مؤلفههای فرعی

کد منبع

خالقتت و نوآوری

{،}43C{ ،}5C{ ،}9C{ ،}7C{ ،}43C{ ،}22C
{}23C{ ،}15C{ ،}71C{ ،}2C

71

{}21C{ ،}4C{ ،}3C{ ،}75C{ ،}91C

5

محتط کاری
بروننرامهای متانی و نقش
ن ادهای خارجی
بدف میها (ف م متقاب ) و
سوءف مهای فرهدگی
رابطة دانشگاه و جامعه

ساختار

فراوانی

فراوانی

(مسئولتتپایری اجتماعی)

{}3C{ ،}5C{ ،}9C{ ،}1C{ ،}93C{ ،}21C

فراوانی
سازه

1

{}14C{ ،}72C{ ،}21C

9

{،}93C{ ،}24C{ ،}19C{ ،}13C{ ،}55C
{،}93C{ ،}73C{ ،}5C{ ،}79C{ ،}74C

77

{}19C

راهدمایی دانشجویان

{}53C{ ،}93C{ ،}54C

9

تابآوری و تحول پایدار

{}49C{ ،}91C{ ،}11C{ ،}14C

4

قدرت و نفوذ

{،}41C{ ،}13C{( ،}12C{ ،}25C{ ،}93C
{،}73C{ ،}73C{ ،}5C{ ،}3C{ ،}1C{ ،}51C

72

734

فرایندها

منابع انسانی

مصنوعات

{}21C
فاصلة قدرت

{،}73C{ ،}73C{ ،}1C{ ،}75C{ ،}93C
{}51C

اوقات فراغت

{}44C{ ،}11C{ ،}3C

9

ج انی شدن و ت اجم فرهدگی

{،}41C{ ،}2C{ ،}3C{ ،}72C{ ،}71C
{}57C{ ،}19C

1

نقش رهبری

{،}1C{ ،}75C{ ،}91C{ ،}15C{ ،}22C
{}45C{ ،}97C{ ،}3C{ ،}9C

3

مدیریت دانشگاهی

{،}1C{ ،}19C{ ،}91C{ ،}41C{ ،}12C
{،}73C{ ،}2C{ ،}5C{ ،}3C{ ،}9C{ ،}75C

1

75

{}92C{ ،}22C{ ،}73C{ ،}21C
اهمتت نقش استادان ،کارکدان،
دانشجویان

{}11C{ ،}19C{ ،}5C{ ،}94C

4

احتای نقش خانوادهها

{}27C{ ،}06C{ ،}71C

9

گزیدش و استخدام

{}73C{ ،}75C{ ،}53C

9

محتوای درسی

{}73C{ ،}71C{ ،}4C{ ،}1C

4

آزمون ورودیِ آموزش عالی

{}21C{ ،}19C{ ،}53C{ ،}15C

4

تخصتص مداب

{،}41C{ ،}23C{ ،}43C{ ،}53C{ ،}17C
{،}3C{ ،}75C{ ،}13C{ ،}25C{ ،}41C
{،}23C{ ،}73C{ ،}21C{ ،}71C{،}5C
{}91C{ ،}22C

231

97

15
71
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ادامة جدول  .3یافتههای حاصل از فراترکیب پژوهش

سازه

مؤلفههای
اصلی

مؤلفههای فرعی

کد منبع

نرام سدجش و ارزیابی مداسب

{}79C{ ،}75C{ ،}2C{ ،}19C{ ،}41C
{}97C{ ،}11C

مؤلفههای

مؤلفههای

فرعی

اصلی

فراوانی
سازه

5
1

{،}51C{ ،}91C{ ،}42C{ ،}21C{ ،}22C

فرایندها

مصنوعات

نرام شفاف مدرادهی

{،}21C{ ،}5C{ ،}19C{ ،}1C{ ،}25C

فراوانی

فراوانی

جو تغتتر و تحول سازمانی

{،}75C{ ،}17C{ ،}91C{ ،}15C{ ،}43C
{،}45C{ ،}97C{ ،}73C{ ،}5C{ ،}71C

71

{}73C{ ،}5C{ ،}94C

9

15

231

}{C51

هزیدة تحصت
گاار از دبترستان به دانشگاه

{،}17C{ ،}5C{ ،}94C{ ،}53C{ ،}55C
{}55C
جمع فراوانیها

1
736

همانطور که در جدول  9مشخص شده است اولتن سازه با عدلوان مفروضلات در سله
طبقة کلی معرفتشداسی و هویتیابی و ت ایب نفس به تعداد  ،32سازۀ ارزشها به تعلداد
 ،215م مترین سازه با عدوان مصدوعات در سه دستة ساختار و مداب انسانی و فرایدلدها بله
تعداد  231کد و در مجمو نتز با فراوانی  191کد مدب بررسی شلد .در واقل مؤلفلههلای
فراترکتب یادشده نشاندهددۀ ویژگیهای مشلخص سلدجشپلایرِ سلازمان هسلتدد کله بلر
شایستگی محوری فرهدگ سازمانی داللت دارند .این شاخصها را ملیتلوان در سله دسلتة
کلی جای داد که هر یلک زیرمؤلفلههلایی را در خلود جلای داده اسلت  .7شلاخصهلای
مفروضات؛  .2شاخصهای ارزشها؛  .9شاخصهای مصدوعات.
شاخصهای مفروضات

(2010

 )Scheinهستة یک فرهدگ سازمانی را تشکت میدهدلد

و بتانگر پدیدههایی هستدد که اعضا بر آناند «واقعتت» دارند .اینها حقایقی تردیدناپلایر و
تغتترناپایرند که در همة ابعاد زندگی فرد رسوخ ملیکددلد و معملوالً در سلطح ناخودآگلاه
ذهن افراد قرار دارند .این شاخص قاب تقستم به سه مؤلفة معرفلتشداسلی ،هویلتیلابی،
ت ایب نفس است .معرفتشداسی یا بتدش هر فرد علمی بدان معداست که وی بلا اتکلا بله
نوعی چارچوب ارزشی ازپتشتعتتنشده وارد متدان معرفت میشلود و مدجلر بله فرهدلگ
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مطلوب میشود که افراد گامی در ج ت کسب مکارم اخالقی بردارند و این اص در پرتلو
ارتقای بتدش و نگرش صحتح تحقق مییابد .بدین سبب مؤلفههایی همچون مبانی ارزشلی
و ارزشهای دموکراسی در این رسته جای میگترند .هویتیابی با توجه به پتشتدة درخشان
و فرهدگ اصت ایرانی در اثر پدیدههای جدیدی همچون حفظ گفتوگوهای دانشلگاهی و
تجربههای سازمانی دانشجویان اهمتتی بتش از پتش یافته است (صحبتلو و مترزامحملدی
 .)7933در ت ایب نفس ،دانشگاهتان باید مرزهای خویشتن خویش را بشداسدد و در خلود
تأم کددد؛ آنگاه به آرامش و معدویت دست خواهدد یافلت .بله هملتن سلبب مؤلفلههلایی
همچون آیلتن و ملاهب و اشلتراا و وحلدانتت زیرمؤلفلة ایلن بخلش شداسلایی شلدند
(مابوحی و ملکی  .)7937مدرور از وحلدانتت اتفلاقنرلر در عقایلد مربلوط بله فرهدلگ
سازمانی و اشترااگرایی و عدم تدگنرری در ارائة یافتههاسلت (خسلروی  )7931کله بلا
شش فراوانی م مترین مؤلفه شداخته شد.
شاخصهای ارزشمحوری

(2010

 )Scheinمبدای قضاوت در اینبارهاند که چه چتلزی

درست و چه چتزی غلط است .این امر بتانگر آن اسلت کله چلرا بله ارزشهلا بله عدلوان
کدهای اخالقی اشاره میشود .ارزشها خودآگاهانهتلر از مفروضلات بدتلادین هسلتدد؛ املا
معموالً در سطح خودآگاه و باالی ذهن قرار ندارند .با این حلال ،وقتلی کسلی تلالش کدلد
فرهدگ را به گونهای بدتادین و اساسی تغتتر دهد اعضای یک سازمان قادرند ارزشهایشلان
را به آسانی تشختص دهدد و بدانها آگاهی ویژه پتلدا کددلد .ارزشهلا و ضلدارزشهلای
سازمانی دیدگاه و نگرشهای مثبت و مدفی سلازمان را دربلارۀ اهمتلت فرهدلگ سلازمانی
شایستهمحور و پایبددی سازمان به ارائة خدماتِ دارای شایستگی فرهدگی را نشان میدهلد.
مواردی چون نقّادی ،فرصتهای پژوهشی ،اعتماد ،و استقالل جزء ارزشها و موارد دیگلر
ماندد به انزوا رفتن دانشگاهتان ،خرید دانشجو با رقابت بتن دانشگاهها ،و پایرش حداکثری
که از اعتبار مدارا دانشگاهی میکاهد جزء ضدارزشها شداسایی شدند.
شاخصهای مصدوعات ( )Schein 2010بقایای هستة فرهدگی هستدد که پترامون و بتلرون
فرهدگ ریخته شدهاند؛ به عبارتی ،آنان بقایای دیدنی و شدتدنی و ملموس رفتار هستدد کله در
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هدجارها و ارزشها و مفروضات فرهدگی ریشه دارند .بدابراین ،ما سه عدصر ساختار و فرایدلد
و مداب انسانی را در این بخش تبتتن کردیم .در واق این سه بخش محورهای اصللی جامعلة
دانشگاهی شایستگیمحور است که در بحث فرهدگ سازمانی میتوان بلر آنهلا تأکتلد کلرد.
ساختار در ارزیابی قابلتت پشتتبانی سازمان دانشلگاه از شایسلتگیمحلوری بلا ایجلاد محلتط
مطلللوب و مداسللب ،ابزارهللا و سللاختارهای کللافی از جمللله نتروگتللری ،تللأمتن امکانللات و
تج تللزات ،مدللاب مللالی ،ستسللتمهللای اطالعللاتی ،حکمرانللی و سللاختارهای اداری ،و سللایر
ویژگیهای مرتبط با بستر خدماترسانی سازمان و انگتلزه بله افلراد کلاربرد دارنلد (
2001

Lewin

 .)groupمؤلفههایی چون تعام افراد ،تضمتن کتفتلت ،قلدرت و نفلوذ دانشلگاهتان ،و

چگونگی ستستم پاداش افراد به مدزلة زیرمؤلفههای م لم شداسلایی شلد .فرایدلد در ارزیلابی
محتوا و کتفتت فعالتتها ،کدشها ،روشها ،و مداخالت در مستر خدمات فرهدلگ سلازمانی
شایستهمحور به کار میآیدد (group 2001

)Lewin؛ ماندد تخصتص مداب که بتشترین فراوانلی

را داشت .مداب انسانی شام ستاستها و شتوههای کاری مرتبط با کارکدان یا سایر ذینفعلان
سازمان است ()Lewin group 2001؛ مث نقش خانوادهها ،رهبر ،مدیر ،و سایر مؤلفههلایی کله
شداسایی شده است .بدین ترتتب میتوان مدل مف ومی پژوهش را ارائه کرد (شک .)9

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش

بحث و نتيجه
فرهدگ دانشگاه و فرهدگ سازمانی در دانشگاه مقولهای اثرگاار در ستاسلتهلای آملوزش
عالی و دانشلگاهی اسلت کله صلاحبنرلران عداصلر و مؤلفلههلای مختلفلی را بلرای آن
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برشمردهاند .مرور مبانی نرری مطالعات نشان میدهد نرریة فرهدگ سازمانی ادگار شاین از
توافق گسترده در متان پژوهشگران برخوردار است .این نرریه که در سه الیه مطلرح شلده
ابعاد مختلف فرهدگ سازمان را از عمتقترین تا سطحیترین الیه نشان میدهد.
اولتن الیه ،با عدوان مفروضات ،در طول بتست تلا سلی سلال و بتشلتر شلک ملیگتلرد.
جستوجوی کلتدواژهها و مؤلفهها به ترتتب اولویت و اهمتت نشان داد مقاالت با محوریلت
فرهدگ دانشگاهی این الیه را بهخلوبی تبتلتن ملیکدلد .مبلانی ارزشلی سلازمان و ب زیسلتی
جسمیل روحی ( 21مدب ) و ارزشهای دموکراسی ( 4مدب ) در مؤلفة معرفتشداسی ،هویلت
سازمانی (جدستتی ،اجتماعی ،علمی ل دانشگاهی ،حزبلی ،دانشلجویی) ( 71مدبل ) ،تجربتلات
سازمانی (اجتماعی و دانشگاهی) ( 72مدب ) ،گفتوگوی دانشگاهی و بحث مدطقی ( 3مدبل )،
بازاندیشی تمدنی و بومیسازی ارزشها ( 1مدب ) ،درونیسازی ارزشها و فرهدلگ سلازمانی
( 1مدب ) در مؤلفة هویتیابی دارای بتشترین متزان اهمتتاند که متداسلب بلا شایسلتگیهلای
سازمانی دانشگاه و دارای ریشههای عمتق تاریخی در ن اد دانشگاهاند .در واقل پتشلرفت هلر
دانشگاهی در گرو این سازه است .زیرا در طول سالتان شک گرفته و ملیتوانلد هملة ارکلان
دانشگاه را هدایت کدد .البته باید به این نکته توجه داشت که عمدتاً مطالعات مربوط بله قبل
از دَه سال اختر بتشلتر بله ایلن الیله توجله کلرده و توجله کمتلر بله مقلاالت قلدیمیتلر از
محدودیتهای پژوهش پتش رو بود .حال آنکه رویکرد مقاالت در توجه به سطوح مختللف،
هم به لحاظ روند زمانی هم به لحاظ موضوعی ،دستخوش تغتترات بوده است.
در دومتن سازه ،با عدوان ارزشمحوری ،دو مؤلفة اصلی ارزشها و ضدارزشها یلا بله
عبارتی هدجارها و ناهدجارهلا شداسلایی شلد .از یلک سلو در مؤلفلة ارزشهلا م لمتلرین
زیرمؤلفهها به ترتتب اولویت شام شایستگیهای دانشلگاهتان (علملی ،عمللی ،فرهدگلی)
( 97مدب ) ،استقالل و آزادی علمی فردی و سازمانی ( 74مدب ) ،علدالتمحلوری در ارکلان
دانشگاه ( 72مدب ) ،فرصتهای پژوهشلی بلرای اعضلای هتئلتعلملی و دانشلجویان (79
مدب ) ،یادگتری سازمانی و شتوههای یادگتری ( 72مدب ) دارای اهمتتاند و از سوی دیگلر
زیرمؤلفههایی چون کلتشههای مدفی یا به عبلارتی تصلورات قلالبی دانشلگاهتان ( 5مدبل )،
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سرقت ادبی ( 4مدب ) ،انزوا و حاشتهرانی که غالباً باعث رکود علمی دانشگاهتان میشود (4
مدب ) به ترتتب اولویت میتواندد پایههای فرهدگ سازمانی شایستهمحور را سست و زمتدلة
ان دام آن را فراهم کددد .به عبارت دیگر ،در این مطالعه مؤلفة ارزشها بلا بتشلترین متلزان
فراوانی مؤلفة مؤثر سازۀ ارزشمحوری شداسایی شد.
سومتن سازه ،با عدوان مصدوعات ،مؤلفههایی را شام میشلود کله در فرهدلگ سلازمانی
دانشگاهها دائم در حال تغتتر و تحول است .در مؤلفة ساختار به ترتتب اولویت زیرمؤلفههایی
ماندد بستر ارتباطی (روابط متقاب  ،ایدترنتی و شبکههای دانشگاهی) ( 25مدب ) ،تعام افراد در
خردهنرامها ،نرامهای متانی ،بروننرامها و جامعة علمی بتنالمللی ( 75مدب ) ،قدرت و نفلوذ
دانشگاهتان ( 72مدب ) ،رابطلة دانشلگاه و جامعله (مسلئولتتپلایری اجتملاعی) ( 77مدبل )،
خالقتت و نوآوری افراد ( 71مدب ) ،ستستم پاداش به عدوان عام ایجاد انگتلزۀ افلراد و دارای
رویهای مشخص ( 71مدب ) ،و نتز تضمتن کتفتت ( 71مدب ) شداسلایی شلد .در مؤلفلة مدلاب
انسانی مواردی چون مدیریت دانشگاهی ( 75مدب ) و نقش رهبری ( 3مدب ) به ترتتلب دارای
اهمتت هستدد .در ن ایت در مؤلفة فرایددها زیرمؤلفههایی ماندد تخصتص مداب و چانهزنی بلر
سر مداب ( 71مدب ) ،جو تغتتر و تحول سازمانی ( 71مدب ) ،و نرام شفاف مدرادهی ( 1مدب )
به ترتتب دارای اولویت بتشتری هستدد .این امر نشان میدهد دانشگاهی میتواند موفق باشلد
که ثمرۀ آن ارتباط قویتر و بتشتر ،ارتباط با جامعه ،با دانشگاههای دیگلر ،و بلا فرهدلگهلای
مختلف است .حتی ارتباط برای تخصتص مداب ب تر و ثلروتآفریدلی و حرکلت بله سلمت
کارآفرین شدن ،خود ،یکی از این موارد است .در خاتمه باید اذعان داشت که سازۀ مصدوعات
م مترین اولویت شداسایی شد که بخش عمدۀ آن در بخش ساختار تبتتن شد.
پيشنهاد
با عدایت به متزان اولویت مؤلفههای شداساییشده ،پتشلد ادهایی بلرای جامعلة دانشلگاهی
شایستهمحور به ترتتب قاب طرح است


نبود ارتباط باز با بترون سازمان باعث کمبود اسلتادان صلاحب کرسلی ملیشلود و
توجه به این موضو نقشی پررنگ در فرهدگ سازمانی شایستهمحور دارد.
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فرهدگ سازمانی دانشگاه نتتجة حرکت جمعی و پایرش ارزشهلایی اسلت کله در
خلق این فرهدگ نقش اساسی دارند .بدابراین ،ترغتب به همکاری و تعام داخلی و
خارجی و کار گروهی در اثربخشی ستاستهای جامعلة دانشلگاهی نقلش مثبلت و
بسزایی دارد .در این خصوص توجه به فدلاوری ملیتوانلد مشلک نبلود ارتبلاط و
گفتوگو دانشگاهتان را تا حدی مرتف سازد.



تمرکز قدرت و نفوذ اعضای هتئلتعلملی و ملدیران دانشلگاهی در زمتدلة فرایدلد
تصمتمگتری ،توجه به تمایالت آنان ،و نتز حمایلت ملالی علاملی م لم در تقویلت
فرهدگ سازمانی شایستهمحور است.



برای ارتباط دانشگاه با جامعه شتوههای مثبتل مثل افلزایش شلفافتت ،آملوزش رهبلری،
اشللکال گونللاگون هللدایت و حکمرانلی ،و مسللئولتتپللایری بتشللتر جامعللة دانشللگاهیل
تس ت کددده است .در این خصوص الگوگتری و حمایت از دانشگاههایی کله توانسلتهانلد
متداسب با مشکالت و چالشهای محلی نقشآفریدی کددد ،ولو اندا ،حائز اهمتت است.



جامعة دانشگاهی هلم خلالق تغتتلر و تحلول هسلتدد هلم از ایلن تحلوالت تلأثتر
میپایرند .شایسته و بایسته است به مف وم مدیریت ناب توجه بتشتری شود .چلون
در اجرای این مف وم تأکتد بر رویکرد از پایتن به باالست و در این رویکرد ابتکلار،
خالقتت ،و پایبددی طبتعی افراد به کار گرفته میشود.



ستستم پاداشدهی مادی و معدوی به جامعة دانشلگاهیل اعلم از ملدیران ،اعضلای
هتئتعلمی ،کارکدان ،دانشجویان ،فارغالتحصتالن ،و حتی خانوادههای آنانل تا حلد
زیادی به مثابة اهرم انگتزه در اجرای ستاستهلای کلاربردی حلائز اهمتلت اسلت.
بدابراین ،بازنگری و تحکلتم ستاسلتهلای آملوزش علالی در ج لت تقویلت ایلن
شاخص حتاتی است.



شاخص تضمتن کتفتت مبدای تغتتر و تحلول جامعلة دانشلگاهی بله سلوی ب بلود
مستمر است .میتوان در ارزیابی محتوا ،فعالتتها ،رویهها ،و روشهای ملدیریتی و
آموزشی و پژوهشی این موضو را در نرر داشت.
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