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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 physical-

spiritual 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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 دانشگاهسازمانی فرهنگ  یها مؤلفه بیفراترک
 (محور شایسته یدانشگاه ۀجامعی ها تیاولو یجهت بازشناس یفیک یکردیرو)

 4رضا ذاکرصالحی غالم ،3محمدرضا کرامتی ،2جواد پورکریمی ،1فاطمه اردو

 ایران شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، روان ة، دانشکدPhDدکتریآموختۀ  دانش .1

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران روان ةاستادیار، دانشکد .2

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران روان ةدانشیار، دانشکد .3

 ریزی در آموزش عالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران پژوهش و برنامه ۀدانشیار، مؤسس .4

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

 چکيده

روش . پـژوهش بـر اسـا     بـدد  یدایشـااه سـازمایی  فرهنـ    یهـا  مؤلفهبازشناسی و فراترکیب  و پژوهش ارائه نیهدف از ا
در سـه  ییـ   پـژوهش   یهـا  افتهی. به ایجام رسید( 5050تا سال  5090)از سال  ریسال اخ دَه یو خارج یداخل مقاالت بیفراترک
و اهمیـت   به ترتیـب اولدیـت   لفهؤم 88مقاله بر اسا   07 جی. یتاشد یو بررس لیتحلو مصندعات  ،ها ارزشفروضات، مبخش 

و  یسـازمای  تیـ هد و یشناسـ  معرفـت  ةدر مؤلفـ  یروحـ  یجسم یستیسازمان و به  یارزش یمبایمفروضات  ةسازیشان داد در 
هـای دایشـااهیان،    شایسـتای  هایی چـدن  مؤلفه ها ارزش ةسازدر د. دارای اهمیت هستن یابی تیهد ةدر مؤلف یسازمای اتیتجرب

و  ،(هنجارهـا  عنـدان )بـه   یریادگیـ  یهـا  دهیو شـ  یسـازمای  یریادگ، یـ یعلمـ  یاسـتقلل و ززاد مداری،  جدیی و تیم مشارکت
 تیریاد )سـاختار(، مـد  تعامـل افـر  ی، بستر ارتباط هایی مایند مؤلفه مصندعات ةسازو در  های منفی )به عندان یاهنجارها( کلیشه
ـ تغ دّ، و جـ بر سر منابع ییز منابع و چایه صیتخص، (ی)منابع ایسای یو یقش رهبر یدایشااه ( هاینـد افر) یو تحـدل سـازمای   ریی
کـه بخـش عمـدة زن در     تعیـین شـد  محدر  ترین اولدیت جامعة دایشااهی شایسته مصندعات مهم ةساز بنابراین،. دششناسایی 

 .استن بخش ساختار قابل تبیی
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 قدمهم

علم و عمل    و ای معرف باالترین سطح از تفکر ها و مراکز آموزش عالی هر جامعه دانشگاه

 دانشلمددان و ملدیران آیدلده در ج لت    و  . این مراکز بلا تربتلت متفکلران   اند در آن جامعه

ثر واقل   ؤو ستاسلی جامعله مل    ،هدگیهای گوناگون فکری، اعتقادی، فر بخشتدن به حرکت

های مختلف ج ان، عالوه بر اشتراکاتی که به اعتبار دانشگاه بودن دارنلد،   شوند. دانشگاه می

فرد بلرای هلر    مدحصربه یدیگر متمایز و فرهدگ ها را از یک واجد خصوصتاتی هستدد که آن

 یهلا  توجله بله فعالتلت    (. در واقل ، 7931سازد )مرزوقلی و همکلاران    دانشگاه متصور می

از اهمتلت زیلادی    زمتدله فرهدگی و ت تة استانداردها و الگو برای عملکردی سلالم در ایلن   

نقد متزان مطابقت آن و  بررسی و بازخوانی الزمةبرخوردار است. بدی ی است چدتن امری 

برای تربتت ش روندانی اسلت  دانشگاهی مداسب های  تازهای دنتای امروز و طرح برنامهبا ن

 .نددار شلو  هلای گونلاگون ع لده    که بتواندد هدایت و رهبری فکلری جامعله را در عرصله   

های بستاری همچون خودگردانی، استقالل ن ادی، تحم  عقاید مختللف و اسلتقبال    ویژگی

د دارد کله  تأکتل هایی فرایدلد برای اجملا  بلر    وجو جست، وگو گفتاز این عقاید، بحث و 

زملان بلا تغتتلر     شود. تحوالت سازمانی و فدی را بایلد هلم   تر و تحول سازمانی میتباعث تغ

تلوان اسلتمرار و    تد ا با چدتن رویکلردی ملی   . زیراآگاهانه در فرهدگ سازمانی ترکتب کرد

 و یعلم تئته یاعم از اعضا ان،تدانشگاهد. کرتداوم تغتترات فرهدگ دانشگاهی را تضمتن 

 یخود هستدد. فرهدگ علمل  ةجامع یفرهدگ علم رتتحت تأث ،آموختگان و دانش انیدانشجو

هلا و   ارزش و از باورهلا  یا مجموعله  ۀجامعه و دربردارند یها فرهدگ خردهاز  یکی ةبه مثاب

 گلاارد.  یم رتعلم تأث اه و عم   شهیطور خاص بر اند ( که بهSchein 2010هدجارهاست )

 فرهدگ سازمانی ارزشمدد است.گااری در  بدابراین، سرمایه

 لهئبيان مس

هلا از سلاختارهای مبتدلی بلر نلابرابری،       شده ضرورت دارد دانشلگاه  های انجام بر تحلت  بدا

سلازمانی  و بله سلوی فرهدلگ     گترنلد و تحکم قلدرت فاصلله    ،تبعتض، ناتوانی دانشگران

قدر کله بایلد    نآن در آموزش عالی آی اجراحرکت کددد. اما، اوضا  فرهدگی برای شایسته 
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سلازی، و   شداسلی فرهدلگ   هلای نرلری، مفلاهتم، روش    تس تلگر این موضو  نتست. ملدل 

ناقص هستدد. اهمتت موضلو   ارزیابی آن که بُعدی از فرهدگ سازمانی آموزش عالی است 

ها و معانی متدلاقض خلود دانشلگاه بایلد تعتلتن کدلد چله         در این است که با وجود چالش

دهدد. سپس آگاهانه تحوالت فرهدگلی   اش را تشکت  می سازمانی ها و اصولی فرهدگ ارزش

کله  »رو هسلتدد    هلایی از ایلن دسلت روبله     ها با پرسلش  را مدیریت کدد. ختلی از دانشگاه

آموزشلی و   و خلواهتم بله تعلالی علملی     کجا ملی »، «خواهتم به کجا برستم؟ می»، «هستتم؟

( هسلتدد و فرهدلگ   7931ذاکرصلالحی  ها به دنبال هویت خود ) دانشگاه .«سازمانی برستم؟

کدلد.   و متحلد ملی   دهلد  ملی  دیگر پتونلد  سازمانی از طریق ابعاد رفتاری دانشگران را به یک

 یفرهدلگ سلازمان   رتچون تأث یمسائل معطوف برحوزه نتز بتشتر  نیشده در ا مطالعات انجام

  تل تحل نقلش  (، Korkmaz 2019 &Köse) یبلر عملکلرد دانشلگاه    یآموزش عال ین ادها

 انیانشلجو د قیتشلو  یچگلونگ  ژهیو به ،و مکتوب یزبان و فرهدگ شفاه یرتادگیدر  یزبان

 یدانشلگاه  یسلاز  در فرهدگ یدکتر یراهدما تاداناس، نقش (Pountain 2019) ارتباط یبرا

(Kobayashi 2019 &Elliot  تلأث ،)یاجلرا   تدر تسل   یابعلاد مختللف فرهدلگ سلازمان     رت 

و  یو عملل  یدانشلگاه  ۀحوز نت(، شکاف بAlkhoraif & McLaughlin 2018ناب ) کردیرو

 یاز ابعاد فرهدگ انتبرداشت دانشگاه (،Kittler 2018) یارتباط دگاهیاز د ها نارتباط متقاب  آ

در  انیو مشلتر  طتدر مواج له بلا محل    ین لاد  یراهبردها ان،تدانشگاه یها تیسازمان، اولو

 یتحلول در خروجل   جلاد یامکلان ا (، eqiri 2016Z) دانشلگاه  یو اثربخشل  یور اعتبار، ب ره

و  یبازتاب عداصر فرهدگ سلازمان (، Larkin 2013) یومب یهادگاهیبه خاطر د یآموزش عال

و نقلش   ،(et al Göktürk. 2017)خطلا   تیریو ملد  یرتگشل تپ ص،تتشخ یها وهتدر ش یمل

بوده ( 7931 ی)ذاکرصالح یعلم تئته یدانش اعضا متدر تس  یفرهدگ دانشگاه های لفهؤم

در  ار یجلد   هلای  شلده چلالش   گلزارش  یو آمارها یقاتتتحق های  افتهی ،آن بر افزون. است

حس تعللق و   یدانشگاه طتزنان در مح کددد؛ یدانشگاه خاطرنشان م یفرهدگ سازمان ۀحوز

 Aeleneiهستدد ) یو دانشگاه یعلم یها فرصت یو کمتر در پ رنددا یکمتر یخودکارآمد

2020 .et al،) ییبسلزا  رتتلأث  یو دانشلگاه  یعلمل  یدیآفر در دانش یشداخت روش یگرتنرام 
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ی و عملکلرد دانشلگاه   یاز نرلر فرهدلگ سلازمان   ها  دانشگاه یابیارز (،Altınay 2019دارد )

 اسلت تاوقات فراغت بلر س  یاکار  یدوگانگ ،( Korkmaz 2019& Köse) تفاوت زیادی دارد

سلالم   ایجلاد جلو    ،(Oakleaf et al. 2019) گاارد یممدفی  رتتأث یو فرهدگ مادران دانشگاه

هلای   تغتتر در ستاسلت  ،(Lauricella 2019دانشگاهی مغفول مانده است ) ةبرای رشد جامع

Yoshioka-تحرکلی دانشلگاه شلده اسلت )     دانشگاه علاملی بلرای غلبله بلر سلکون و کلم      

2019 Kobayashi)، ها برای کلار   نفس آن ناآشدایی دانشجویان با محتط اجتماعی بر اعتمادبه

ی اجلرا ابعلاد فرهدلگ سلازمانی در     ،( Kobayashi 2019& Elliotگاارد ) در محتط تأثتر می

دهلی   سلازمان  ،( McLaughlin& Alkhoraif 2018رویکرد ناب نقلش مثبلت و مدفلی دارد )   

برانگتز را فلراهم   های چالش های دانشگاهی امکان خطر کردن و طرح پرسش فعلی پژوهش

مداب  دانشگاهی ابزاری با کارکرد دفاعی و ت اجمی هستدد  ،( Sigl& Fochler 2018)کدد  می

شلوند   شداختی بله کلار گرفتله ملی     مداف  جامعه ۀبرد بحث دربار و برای ایجاد رابطه و پتش

(2017 Kolopp& Bertron )، گرایی دانشگاهی شکلی از کدترل کتفتت داخلی است که  نخبه

 ینرلر  یفقلر مبلان   ،(Mukharji 2017مطالعاتی کاری نلدارد )  ۀحوزهای بترون از  به پاداش

آملوزش   یکدلون  یهلا  تاسل تس یکاهش اثرگلاار  یفرهدگ دانشگاه ۀمدسجم و متقن دربار

 آملوزش  بخش مشاهداتِ ،در واق . (7931را به همراه دارد )ذوالفقارزاده و همکاران  یعال

 سلرعت  بخلش،  ایلن  در اصلالحات  برای چددباره های تالش وجود با ،دهد می نشان عالی

 تأکتلد . هاسلت  دانشلگاه  این در نف  ذی افراد توق  سطح از تر پایتن ها دانشگاه تحول و تغتتر

 ایلن  اجتملاعی  علد بُ املا  .شلاهدیم  فدلی  و سلازمانی  هلای  حوزه در تحول بر را چشمگتری

 گفرهدل  بررسلی . اسلت  نبلوده  توجله  ملورد  چدلدان  سازمانی، فرهدگ جمله از ها، سازمان

. سلت ها دانشلکده  و هلا  دانشلگاه  ۀدربلار  بتشلتر  مطاللب  ف م برای ابزاری دانشگاه سازمانی

 ف لم  بلرای  مفتلدی  هلای  دیلدگاه  گتری تصمتم و حکمرانی بررسی در متداول رویکردهای

 دیلدگاه  املا  .دارنلد  هملراه  بله  آن فعللی  وضلعتت  و عالی آموزش کار چگونگی و چرایی

 دیلدگاه  ایلن  همچدلتن، . باشلد  متلداول  رویکردهای این مکم  تواند می فرهدگی اثرگااری

 فرهدلگ  ةمطالعل  و شداسایی هرچدد. کدد تبتتن را ها دانشکده و ها دانشگاه تغتترات تواند می
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 بلرای بله عبلارتی،   . کتفلی اسلت   مطالعلات نتازمدلد   کلار  ایلن  است، دشواری کار سازمانی

 بتشلتر  بررسلی  به ها انشکدهد و ها دانشگاه پردیس در سازمانی فرهدگ خاص آثار تشختص

 سلازمانی بلا   فرهدلگ  کله  است آن نتازمدد خود بررسی این اما. داریم نتاز سازمانی فرهدگ

هدف بررسلی   ،د. در این مطالعهشودقت تحلت  و بررسی  ها به بررسی مبانی نرری پژوهش

تلفتلق و سلازماندهی    و هاست که با روش فراترکتلب باعلث تجمتل     نوعی آمتختگی یافته

را بله   گرفتله  صلورت های  ود. این پژوهش عصارۀ پژوهشش دطقی مطالعات این حوزه میم

نتلای  ایلن پلژوهش     دهد. ی پژوهشگران و خوانددگان قرار میمدد و علمی فرارو نرام ۀشتو

، سلؤال اصللی   از ایلن رو  آملوزش علالی مفتلد باشلد.     ریزان برنامهتواند برای مدیران و  می

فرهدلگ   بدین شلرح اسلت کله    شده ی مطرحپژوهش هایألخو مطالعات  بر اساسپژوهش 

 هایی قاب  تبتتن است؟ در قالب چه مؤلفه بتفراترک کردیبا رو یدانشگاه

 مباني نظری پژوهش

گوناگون از فرهدلگ ارائله شلده اسلت. از      فیتعر ستیبه دو کینزد اتتانیالمعارف بر رهیدا در

اسلت کله اعتقلادات،     دهتل چتپ یا موعله کلمه مج  تتمدن به مف وم وس ایفرهدگ  ،لوریتا دید

در کله انسلان    ردتل گ یمل  را در بر گریو عادات د ،هاتتقابل ،باورها، اخالق، قانون، هدر، عرف

بلا  سلو   هلم هلای مختللف    پلژوهش (. Moore 2009کدلد )  یجامعه کسلب مل   از یعضو مقام

یلف  تعر بددی کلی فرهدگ سازمانی این مف وم را بلا رویکردهلای مختللف پژوهشلی     صورت

و (، Boichuk & fast 2017رویکلرد اجتملاعی )  (، Kalnіtska 2018اند  رویکرد فرهدگی ) کرده

بررسی مدیریت آموزشلی و فرهدلگ سلازمانی در     (.Boichuk & fast 2017)گرا  رویکرد عم 

هلا   روشدی داشلته اسلت. بلا ایلن حلال، هدلوز هلم در پلژوهش        نتای  ن ادهای آموزش عالی 

تلرین   معدا، ساختار، و تشختص فرهدلگ سلازمانی وجلود دارد. م لم     ۀهای زیادی دربار بحث

 Kalnіtskaموضو  در این بحث تفکتک مف وم فرهدگ سازمانی از فرهدلگ شلرکتی اسلت )   

 Hofmanهلافمن )  ةبه گفتل . گترد ها قرار می ( که در مقاب  رویکردهای رای  در پژوهش2018

2002 .et alگتری محتط ن لادی   عالی باید حامی شک  (، فرهدگ سازمانی در ن ادهای آموزشی

کدلد.   حمایتی باشد که به مدرسان در نوآوری و به دانشجویان در پتشرفت تحصتلی کمک می
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حسلب   م لم ایلن اسلت کله در ارزیلابی فرهدلگ دانشلگاه رویکردهلای گونلاگون بلر           ةنکت

هلای   گفرهدل  بلارۀ تعلابتر پژوهشلگران در  زیلرا  ( است. Boichuk & fast 2017متمایزسازی )

با توجه به بافتار جامعه و ساختار آموزش علالی متفلاوت    ،ها ها و دانشگاه سازمانی در سازمان

، 7سلاالری  (؛ فرهدگ ویلژه Boichuk & fast 2017گرایی ) فرهدگ پویایی و فرهدگ برون  است

فرهدلگ  (؛ Cameron & Quinn 2011فرهدگ بلازاری )  ،مراتبی ای، فرهدگ سلسله فرهدگ قبتله

(؛ 7931فرهدگلی بلا سلاختار افقلی )فاضللی      (؛ Kamp 2017ی، اعتماد و پایرا بودن )گشودگ

مطلللوب  ،ای، حمللایتی )یللا وکللالتی(، کلالجی، مللدیریتی، ململلوس، مجللازی  فرهدلگ توسللعه 

(Bergquist & Pawlak 2007 ؛)( فرهدگ مشارکتی، با افرادی متع د و توانمددMaciąg 2019 ؛)

Kusy et al. فرهدلگ ب بلود عملکلرد )   (؛ Kamp 2017فرهدلگ خلودداری از مقصلرانگاری )   

هلای   ها و اتحادیله  ( و سمن 2010Scheinها ) فرهدگی با نقش پررنگ خانواده و گروه(؛ 2015

 (.Maciąg 2019یافته )  فرهدگ بالغ و تکام (؛ 7933خواه  بازار کار )فراست

لی شلرایط و  محلور در دانشلگاه و آملوزش علا     با توجه به توضتحات، رویکرد شایسته

های عملکرد ب تر افراد را در فرهدگ سازمانی مورد توجه و تمرکلز قلرار داده کله از     مؤلفه

 و اسلت متفلاوت   ،در گار از این رویکردهای متملایز  ،و ساختار فرایدد و نرر مداب  انسانی

البتله در ایلن بررسلی و متمایزسلازی انلوا        د.کلر توان آن را برای دانشگاه ت ران تبتتن  می

در این حوزه  2ادگار شاین «کوه یخ» ةکلی نرری ةفرهدگ سازمانی، توجه به سه سطح و طبق

 .موضوعی خالی از لطف نتست

 ییو باورهلا  یاز مفروضلات مشلترا اساسل    یی( فرهدلگ را الگلو  2171) نیشلا  ادگار

 یرونل تب طتتطابق بلا محل   نیادتبد ةمسئلح  دو  یبرا یگروه اجتماع کیکدد که  یم فیتعر

انلد.   ابدا  کلرده  ایدر کدار هم ماندن( کشف  ۀوت)ش یانسجام درون جادیبقا( و ا ةادام ۀوت)ش

فرهدلگ   مباحلث را مطرح کرد که در « خیکوه »  ةینرر یفرهدگ سازمان ۀاین اندیشمدد حوز

  تتشلک  هیل ، فرهدگ از سه سطح و ال(7شک  )او  ةیبود. طبق نرر رگاارتتأث ارتبس یسازمان

                                                                                                                   
1. adhocracy 

2. Schein 
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ی انتل در سطح م ،. پس از مصدوعاترندتگ یقرار م« مصدوعات» هیال نیتر یرونت  در بشود یم

باورهلا و  »از  یا هسلته  زتل ن هیل ال نیتر قتقرار دارند. در عم «یرفتار یو هدجارها ها ارزش»

 گرفته است. یجا« مفروضات

 
 فرهنگ سازمانی بارةدر کوه یخ ادگار شاین ة. نظری1شکل 

هلا و   ای از ارزش مجموعله  7( فرهدلگ دانشلگاه  7931) شند و همکارانو به باور معارف

دیگلر و بلا افلراد خلارج از      هدجارهای مشترا است که تعامالت اعضای دانشلگاه بلا یلک   

فرهدلگ سلازمانی دانشلگاه    ( Maciąg 2019) 2ز نرلر اسلپورن  ا کدلد.  دانشگاه را کدتلرل ملی  

والن اجرایلی،  هلا )از جملله مسلئ    ها و باورهای اشخاص وابسته به دانشگاه ارزش ةمجموع

تاریخی شک  ی فرایدد، دانشجویان، اعضای شورا، ستاد پشتتبانی( است که طی علمی تئهت

ها و باورها تأثتر چشلمگتری   یابد. این ارزش و با استفاده از زبان و نمادها انتقال می گترد می

هلای مشلترا زیربدلای سلطح      ها دارنلد. فرضلتات و برداشلت    گتری در دانشگاه بر تصمتم

شوند که  ها، زبان خاص، و هدجارهایی مشخص می در گفته معموالًآگاه افراد هستدد و خود

 کددد. در رفتارهای فردی و سازمانی بروز پتدا می

                                                                                                                   
1. academic culture 

2. Sporn 
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 پژوهش ةپيشين

به ایلن  ( افتهیساختار همتن ة)مصاحب یفتکبه روش  ای در مطالعه (2173)و همکارانش  7اوکلتف

و  هلا  اسلت تس رتتمادران به تغ در ارتباط با یدانشگاه فرهدگ رتتتغ یبرا. 7  نتتجه رستدند که

 یانتقلاد  ۀدیل بله د  یکار یو هژمون یبه الزامات شرکت دیبا .2 ؛میدار ازتگروه ن نیاز ا تیحما

 مادران باشلدد.  ژهیو هها و ب خانواده یدارند که حام ازتن ییها استتها به س دانشگاه .9 ؛ستینگر

 (تیل روا  تل و تحل شیملا تپ و محتوا  ت)تحل یبتترکت ( به صور2173) 2لوریسالدر پژوهش 

از مسلائ    یارت)حل  بسل   ایل هلم مزا  یدانشلگاه  طتدر محل  یمجاز یفضا .7داد   ننشا  ینتا

آزار و  ،)مزاحملت  یبیمعلا هلم  ( و یرتاز سلوگ  یسلالم و علار   یطل تمح جلاد یو ا یدانشگاه

آملوزش   .2 ؛دارد (یاخبار جعل شتو نفرت،  و تاطالعات کاذب، ش ،یخصومت نژاد ،یقلدر

نتلای    .سلت تن یاملا کلاف   ،الزم است ایمزا نیاز ا یرتگ ب ره یبرا انیشجوبه دان یا سواد رسانه

 یرتادگیل  یسلاز  استاد راهدما در فعال .7  نشان داد بدتاد داده ةروش نرری با( 2173) 9ما ةمطالع

باعلث   وگلو  گفلت  ،یبر شلداخت، همکلار   یمبتد ۀسازند ةرابط .2 ؛دانشجو نقش سازنده دارد

مداسب با اسلتاد راهدملا در کدلار ارتبلاط      ةو رابط یشیخوداند .9 ؛شود یم شرفتهترشد سواد پ

تعامل  بلا اسلتاد راهدملا، ارسلال       .4 ؛شلود  یم یا باعث کسب دانش حرفه یدترنتیرودررو و ا

 .شلود  یم یدانشگاه تیباعث تحول در هو ها شیو شرکت در هما ،یمقاالت به مجالت علم

مدلاب    و ین اد یها استتنرر گرفتن س درو  های کتفی با مصاحبه ،(2173) 4کویاباشی کایوشت

غلبله   یبلرا  یدانشگاه عامل یها استتدر س رتتتغ .7  ی رستدجینتابه  ،یو فرهدگ ن اد ین اد

 نیل در ا یانتقال فدلاور  تتو ظرف یگاار هیسرما .2 ؛دانشگاه شده است یتحرک بر سکون و کم

 رانیملد  تتدر ترب یدیکارآفر ةدتدر زم انیآموزش دانشجو .9 ؛داشته است یحرکت نقش م م

 یدیو کلارآفر  یفرهدگ دانشلگاه  بتترک .4 ؛داشته است متمستق رتتأث دانیوکار و کارآفر کسب

دانشلگاه شلده    یبدون تضاد چددان با فرهدگ سلدت  یدیباعث حرکت دانشگاه به سمت کارآفر

مثبلت   گرا بله فرهدل   یدیبله کلارآفر   یسلته نگلرش مدفل   توان یدانشگاه مورد بررسل  .5 ؛است

                                                                                                                   
1. Oakleaf 

2. Lauricella 

3. Ma 

4. Yoshioka-Kobayashi 
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آملوزش و   نتو همچد یتیو حما یاصالح یها برنامه ةجتنت رتتتغ نیکدد که ا  یتبد یدیکارآفر

 نتبل  کیدئولوژیپژوهش باعث بروز تضاد ا رتمس رتتاجبار در تغ .1 ؛بوده است یگاار هیسرما

با  ،(2173) 7کتتلردر پژوهش  .شود یم یدیکارآفر ۀو پژوهشگران حوز یپژوهشگران دانشگاه

 یارائله ملدل   .7 قابل  دسلتتابی اسلت؛    نتلایجی  ، هلا  یدگاهو مرور د یمف وم یساز روش مدل

 ۀهلا در حلوز   و پژوهش یارتباط اقداع ةینرر ةیبر پا یو دانشگاه یتعام  علم یبرا یساختار

امکان برداشت و  یحو تشرپژوهش و نشر آن  ۀدر حوز یارتباطیدد افر .2 ؛فرهدگی تانارتباط م

و  تلام، خلود پ  ترنلده، فرسلتدده، گ  یو بررسل  تلام پ ةپژوهش به مثاب یحتشر .9 ؛ارتباط نادرست

 یارتبلاط  یراهبردهلا  تدیپلژوهش امکلان بلازب    ینا ةتجنت ینتر . م مرسانی تامو بستر پ یمجار

هلم در  پلژوهش و   دادن هلم در انجلام   یو بخش عمل یتعام  و ارتباط ب تر بخش علم یبرا

ارتباط  یها استفاده از پژوهش تزها و ن و سازمان ی در بخش صدا یژهو به ،پژوهش ی انتشار نتا

 باخود  ة( در مطالع2173) 2زوتکان .بوده است ،ارتباط و تعام  تفتتب بود ک یبرا فرهدگی تانم

اصلالت   یفرهدگ فعل. 7  به این نتتجه رستد که اتاز هشت دانشگاه استرال ها تیروا یآور جم 

بله   دنتبا کلار خلود و رسل    یارتباط شخص جادی( را به اانیدانشجو یحت دی)و شا انتدانشگاه

 و دتل در تول یو فرهدگ محل  کلار نقلش م مل     یشغل تتامد .2 ؛کدد یم بتترغ یدرون ۀزتانگ

 ند ظلاهراً ا راه ةانتم ایکه در آغاز  یپژوهشگران .9 ؛دارند یدانشگاه طتها در مح ارزش دتبازتول

( 7931) شونلد و همکلاران   معلارف همچدلتن،   .انلد  رفتله یرا پا یتیریمد یدهایدجار شدن باه

و بلا ابلزار   را بله روش کتفلی    یها از فرهدلگ دانشلگاه   و ادراا آن انیدانشجو ةستیز ةتجرب

چلون   یمتت لران را در قاللب مفلاه    یهلا  فرهدگ دانشگاه انی. دانشجوندکرد یبررسه مصاحب

فرهدلگ   ،یدتل فرهدلگ ناام  ،یلی فرهدلگ فردگرا  ،ییگرا رهدگ مدراکارانه، ف فرهدگ محافره

و  ،یلی گرا رابطله فرهدلگ مردانله،    ةغلبل  ت،تل فرهدلگ تابع  انه،یگراشیفرهدگ ستا ،ییایپرولتار

چلون آملوزش    یعلوامل  بله ایلن نتتجله رسلتدند کله      آنانکردند.  فتشدن علم توص یتجار

 تتل و نبلود امد  ،معه، فرهدگ خانوادهفرهدگ جا ،تاداناس ،یلتناکارآمد در مقاط  مختلف تحص

                                                                                                                   
1. Kittler 

2. Cannizzo 
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فرهدگ غاللب   نیا یامدهاتهاست و پ حاکم بر دانشگاه یفرهدگ دانشگاه یاصل  یدال یشغل

 یاخلتالالت روانل   شیهلدر رفلتن مدلاب  کشلور، افلزا      ،یوابستگ ،یرا فرار مغزها، رکود علم

 (7931) شرانو همکلا  یرتنصل پلژوهش  در شلده   استخراج یها مقوله خرده ،عالوه به دانستدد.

نقلش   ،یرتادگیل  ۀزتل انگ یهلا  )مقولله  یدر سلطح فلرد   یرتادگیل مطابق چلارچوب فرهدلگ   

 یهلا  )مقولله  ی(، سلطح ن لاد  رنلده تادگی فیوظا ،یرتادگیاز  انیانترارات دانشجو رنده،تادگی

 ،یرتادگیل  ةدل تزم تتل فتب بود ک ،یرسمرتو غ یرسم نتقوان ،یآموزش ینوآور قیو تشو ریتقد

 یفضلا  یهلا  )مقولله  یو سلطح تعلامل   ،آملوزش(  تتل ظرف یتوانمددسلاز  ،یعلم تئته ةتوسع

اسلتاد،   ان،یروابلط اسلتادان بلا دانشلجو     ،یابتها، رسانه، ارزشل  ساختار محتوا، هدف ،یرتادگی

و  ینررمدصلور  ةمطالعل ن ایتلاً  . و ارائله شلد   یبدلد  طبقله  به روش آمتختله چ ارچوب زمان( 

در  یعلملل یریپللا جامعلله یرو تشپلل یهللا مسللائ  و چللالش دادنشللان ( 7935) شهمکلاران 

و  ،تزشلی انگل  ردیفل  ی،فرهدگل  یریتی،ملد ل  یسلاختار  ةچ ارگانل  یهلا  ها در سلاحت  دانشگاه

عوامل    همجموعل  دۀدربردارنل  این سطوحاز  یک هراست.  یبدد قاب  طبقه یارتباطل  یاجتماع

 هستدد. یاهو دانشگ یسلوا علم یددافردر  ییدانشجو های تمرخن بددی صورتاثرگاار در 

 شناسي پژوهش روش

به محققان علوم مطالعات کتفی است که  های جدید سدتز در حوزۀ یکی از روشفراترکتب 

تلوان   رسلاند. فلسلفه و پلارادایم آن را ملی     مییاری  ها اجتماعی در گسترش و خلق تئوری

واقل    . درگرایی به طور کالن و تفستری به طور خلاص دانسلت   پسااثبات مبتدی بر پارادایم

 .موضلوعی فرهدلگ سلازمانی اسلت     حوزۀرو تولتد دانش در   هدف اصلی فراترکتب پتش

شلداخت   ةارائل  همراه ،مبتدی بر شواهدتباطی بتن تحقتقات کتفی و عم  فراهم کردن پ  ار

اسلتخراج ملدل   بله  از مزایای قاب  طرح این روش است که  ،بررسیمورد  ۀپدید ازتر  جام 

دشلوار و طلوالنی بلودن    هایی هلم دارد؛   ه این مطالعه محدودیتالبت. دشو می ختم پژوهش

اسلت.  جملله  آن از هلا   ی مداب  و نتاز به تتم خبلره ج لت تفسلتر یافتله    وجو جست یددافر

خالصله و تبتلتن    7جلدول  بر اساس توان  شداختی این مطالعه را می روشجایگاه  بدابراین،

  دکر
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 شناختی پژوهش روشجایگاه  .1جدول 

 کاربردی هشهدف پژو 7

 )سدتز مطالعات کتفی( کتفیرویکرد  شداسی رویکرد روش 2

 تفستری پارادایم 9

 شداسی هستی 4

مختلف از شداخت عوام   رتتفاس ای رتتفس ةارائ قیاز طر رانپژوهشگ

 جادیا کردیبا رو ها دهیبه معرفت پد سازمانیفرهدگ  ۀدیبر پد رگاارتثأت

 (.رتتفس قیستقرا از طربر ا ی)مبتد اند کردهتوافق اقدام 

 شداسی معرفت 5

محور  های جامعة دانشگاهی شایستگی اولویتو  سازمانیفرهدگ  ۀدیپد

شود و  طور اجتماعی ساخته می بهمستق  از پژوهشگر نتست و 

 (.ییگرا یتواند معانی مختلفی داشته باشد )نسب می

 های سدتزی( ترکتب مطالعات )روشروش  روش پژوهش 1

 فراترکتب کتفی سی روش پژوهششدا نو  1

 .رستده است انمتخصص نفر ازچ ار به تأیتد  رتها و تفاس برداشت روایی 3

 آن ةتحلت  ثانوی ،ها متون، یادداشت ها ابزار گردآوری داده 3

 گتری پژوهش نمونه 71
ساله )از  دَهزمانی  ۀمستمر کدها با باز ةنرری و مقایس ةنبر اساس نمو

 مدب  داخلی و خارجی 14ز ا (2121تا  2171

 ها از داده مف ومی نتروابط ب صتو تشخ یکدگاار تتبر اساس ماه ها روش تحلت  داده 77

 اصول روش پژوهش 72

به شک  پتشتده مروری بر . 2؛ ال پژوهشؤتدرتم س. 7  دارای هفت گام

استخراج اطالعات . 4؛ و انتخاب متون مداسب وجو جست. 9؛ مدد نرام

 .1؛ کدترل کتفتت. 1 ؛های کتفی وتحلت  و ترکتب یافته جزیهت. 5؛ متون

 ها یافته ةارائ

 

بله  زیلر  ( Sandelowski & Barroso 2006گام ) هفت رو بر اساس پتشمراح  پژوهش 

  انجام رستد

  نخستتن مرحلله در روش فراترکتلب مشلخص کلردن     تنظیم سؤال پژوهش .گام اول

د. در این مطالعه پاسلخ بله سله    شو ش مطرح میپژوه یددافرست که در ها پرسش یا پرسش

د؟ چله  کلر تلوان در سلطح مصلدوعات مطلرح      هلایی را ملی   لفله ؤچله م  بود نرر  سؤال مد

مطلرح  محوری به طور کللی(   )یا ارزشها  توان در سطح هدجارها و ارزش ا میهایی ر لفهؤم
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ال اصللی  ؤسل  سلو بلا   هلم این سؤاالت  ند؟ا های سطح باورها و مفروضات کدام لفهؤد؟ مکر

در قالب چه  بتفراترک کردیبا رو یفرهدگ دانشگاهتر اشاره کردیم؛  است که پتشپژوهش 

 هایی قاب  تبتتن است؟ مؤلفه

داخللی و   ةمقالل  7725 ابتلدا  در این مرحله: مند به شکل نظامپیشینه مروری بر . گام دوم

شلده   بدلدی  طبقله  هلای  کلتلدواژه  در قاللب  خلارجی(  ةمقال 351داخلی و  ةمقال 215خارجی )

بررسی پایگاه اطالعاتی مقاالت داخلی شام  مگتلران، نلورمگز، پرتلال جلام      . شدندبررسی 

هلای   (، پایگلاه اطالعلات دانشلگاه   SIDعلوم انسانی، مرکز اطالعات علمی ج اد دانشلگاهی ) 

 ,Google Schoolarو پایگلاه اطالعلاتی مقلاالت خلارجی شلام        ،ت ران و عالمله طباطبلایی  

Science Direct, JStor, ZLibrary تلا   2171سال اختلر، یعدلی از سلال    دَه نشریات معتبر . بود

سلال اختلر در مدلاب  داخللی شداسلایی و      شلانزده  در مقاالت خارجی و مقاالت  ،2121سال 

فرهدلگ  ، فرهدلگ دانشلگاهی   هلا  های مورد استفاده در ایلن پلژوهش   هبررسی شدند. کلتدواژ

 گفتدلی  .بود Academic Culture ،Organizational Culture in university، سازمانی در دانشگاه

در  وجلو  جسلت و  ،پلژوهش  گرفتن است مالا انتخاب مقاالت ارتباط موضوعی، سال انجام

هاسلت. البتله در ایلن     های این مطالعه مسلتخرج از آن  و یافتهبود برده  های اطالعاتی نام پایگاه

 باشدد.داشته بتشتری اولویت تر بررسی سعی شده نشریات با اعتبار بتش

در ایلن مرحلله مطالعلات بله صلورت      : و انتخاب متون مناسب وجو جست .گام سوم

فراترکتب کدلار   ةها از روند مطالع و در هر بار بررسی تعدادی از آن شدندای بررسی  مرحله

یابی شام  عدوان، چکتده، محتوا ارز 2گااشته شدند. پارامترهای این مرحله بر اساس شک  

ملالا   د کله کلر البته باید اذعلان   .ندمدب  استخراج و انتخاب شد 14در ن ایت تعداد  و شد

فرهدگ سازمانی با رویکلرد  به دلت  آنکه غالب مطالعات مطالعات کتفی است؛  تد اانتخاب 

بلا فراوانلی   را  یکسلان  یها لفهؤکدها و م صرفاً چدتن مطالعاتیی انجام گرفته و بررسی کم 

خود را از ایلن   ةروند مطالعدند کرنویسددگان سعی  بدابراین. دهد مید تأکتد قرار موربتشتر 

 .گتردو انتخاب متون با دقت بتشتری انجام  کددد اسوگتری مبرّ
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 و انتخاب مقاالت وجو جست جیاز نتا یا خالصه .2شکل 

حلتل   بلر اسلاس روش ت   ها مؤلفه در این مرحله: استخراج اطالعات متون .گام چهارم

های مربوط به روش اسلدادی در   تحلت  محتوا از تکدتک. بددی شدند و طبقهشداسایی محتوا 

ها هدف پلژوهش   شود که در آن هایی گفته می روش همةپژوهش علوم اجتماعی است و به 

. این تکدتک بله تحلتل  و آنلالتز    دشو میتحلت  و بررسی اسداد و متون برآورده  و با مطالعه

رو به صلورت کتفلی    پردازد. در تحلت  محتوای پتش ی و کتفی میورت کم محتوا به دو ص

بازنمود و تفستر نتای  را ممکلن   و شوند که ترستم ها به صورت کلمه یا طرح ارائه می داده

بلر اسلاس معتلار     مدبل   14ی هلا  یافتله (. نتلای   31 ل  13  7931سازد )خدتفر و مسلمی  می

 شخص شده است.م 2در جدول ها  مؤلفهاستخراج سدجش 

هلای فرهدلگ    ج ت تبتلتن مؤلفله  : های کیفی وتحلیل و ترکیب یافته گام پنجم: تجزیه

. شلدند بدلدی در سله سلازه بررسلی      مقاالت با تکدتک مقولله  همةسازمانی در این مرحله، 

بدلدی ایلن    رش متن در واحدهای مشخص و سپس طبقله عملتات بُ ةای بر پای تحلت  مقوله

انلد )خدتفلر و مسللمی     بدلدی شلده   ر دارد که بر حسب مشاب ت طبقهقراواحدها در مقوله 

کللی   ةتلرین سلازه بلا عدلوان مفروضلات در سله طبقل        اولتن و م لم  بدابراین،(. 32  7931

هدجارهلا و   ةدوم در دو دسلت  ۀد. سلاز شت ایب نفس شداسایی  ،یابی شداسی، هویت معرفت
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تلرین سلازه بلا     ومتن و سلطحی سل . سلپس  ناهدجارهای فرهدگ سازمانی دانشگاه تبتتن شد

 .شدندها بررسی فرایدد ،ساختار، مداب  انسانی ةعدوان مصدوعات در سه دست

 ها استخراج مؤلفهمعیار سنجش . 2جدول 

معیار 

 سنجش
 درصد تعداد منبعکد  نوع

عدوان و 

 چکتده

1 45/3 (C19) ,(C16) ,(C14) ,(C5) ,(C8) ,(C12) ,(C1) فارسی  

 ,(C65) ,(C50) ,(C49) ,(C27) ,(C55) ,(C33) ,(C25) ,(C38) ,(C21) انگلتسی

(C66), (C73), (C57) 
72 27/71 

 چکتده
4 41/5 (C2) ,(C4) ,(C13) ,(C9) فارسی  

 ,(C59) ,(C30) ,(C37) ,(C63) ,(C58) ,(C70) ,(C40) ,(C64) ,(C52) انگلتسی

(C39), (C69), (C71), (C46), (C56), (C61) 
75 9/73 

 محتوا و

 متون

 3 71/72 (C20) ,(C18) ,(C17) ,(C11) ,(C3) ,(C10) ,(C6) ,(C15) ,(C7) فارسی

 انگلتسی
(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) 

21 43/91 

 جم 

 فارسی
(C5), (C9), (C8), (C12), (C3), (C10), (C6), (C15), (C7), (C1), 

(C20), (C18), (C16), (C2), (C17), (C4), (C11), (C13), (C14), 
(C19) 

21 12/21 

 انگلتسی

(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) 

 

 

54 

 

 

31/12 

 711 14 فارسی و انگلتسی

 

در  ،(2111)و باروسللو  7سددلوسللکی روشبللر اسللاس : کنتاارل کیفیاات .گااام ششاام

هلای تحقتقلات    گلزارش  همةتشختص  توصتفی شام  اعتبارهای فراترکتب کتفی،  پژوهش

 اعتبلار های موجود است. همچدتن  یک از گزارش توصتف اطالعات هر وبا موضو  مرتبط 

هلای   اترکتب کتفی مربوط به پژوهشگران ثانوی است کله گلزارش  فر تحقتقاتتفستری در 

بلا نویسلددگان    آنلان . آورند تحریر درمی ةبه رشتو  کددد میبددی  موجود در مطالعه را جم 

ند، تفلاوت دارنلد. در ایلن مطالعله     ا که خودشان موضو  تحقتق ،های مورد مطالعه پژوهش

بلا موضلو     های مرتبط تعداد مقاله بتشترینتا جای ممکن روایی توصتفی سعی شد  ج ت

                                                                                                                   
1. Sandelowski 
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مؤلفله   33 بارۀتوافق ن ایی دربا ها  یافتهروایی تفستری بدابراین، شداسایی و گردآوری شود. 

 .دشحاص   ،به عدوان کدگاار و مفسر ،چ ار نفر از خبرگانتوسط 

کلدهای   هملة  کردنلد در ایلن مرحلله پژوهشلگران سلعی     : هاا  یافتاه  ةارائا . گام هفاتم 

تفاوت فراوانی . کدددبددی و ارائه  در سه سازه دستهبا توجه به تفاوت ماهوی را  شده استخراج

های  اولویت ۀکددد در واق  تبتتن ها، مصدوعات( )مفروضات، ارزش هر یک از این سه سازه در

های اصللی و فرعلی بسلط     قولهدر قالب مکه مفاهتم آن محور است  جامعة دانشگاهی شایسته

 ارائه شده است. 9ها و جدول  ات تکمتلی در بخش یافتهتوضتح داده شده است.

 ها يافته

مشلخص   9ها بر اساس سه سؤال پژوهش در جلدول   در آخرین مرحله از فراترکتب، یافته

 شده است.

 پژوهشحاصل از فراترکیب های  یافته .3جدول 

 سازه
ی ها مؤلفه

 اصلی
 کد منبع های فرعی مؤلفه

راوانی ف
های  مؤلفه

 فرعی

 راوانیف
های  مؤلفه

 اصلی

راوانی ف
 سازه

ت
مفروضا

 

ت
معرف

 
شناسی

 

سازمان و  یارزش یمبان
 یروحل  جسمی یستیب ز

{C27،} {C11} { ،C25{ ،}C43{ ،}C7 ،}
{C3{ ،}C5{ ،}C75{ ،}C9{ ،}C72{،}C71 ،}

{C2{ ،}C71{ ،}C74{ ،}C91 ،}{C47} ،
{C14} ،{C23} ،{C44} ،{C45} 

21 
24 

32 

 4 {C91}{، C72{ ،}C19{ ،}C22} یدموکراس یها شارز

ت
هوی

 
یابی

 

 یسازمان تیهو
{C27{ ،}C7{ ،}C15{ ،}C1{ ،}C71 ،}

{C72{ ،}C3{ ،}C3{ ،}C5{ ،}C77{،}C71 ،}
{C73 ،}{C51} ،{C17} ،{C11} ،{C57} 

71 

51 

و  یدانشگاه یوگو گفت
 یبحث مدطق

{C14{ ،}C91،} {C93} { ،C21{ ،}C1 ،}
{C77{ ،}C53{ ،}C5{ ،}C74} 

3 

ها و  ارزش یساز یدرون
 یفرهدگ سازمان

{C12{ ،}C75{ ،}C1{ ،}C7{ ،}C3 ،}{C43} 1 

و  یتمدن یشیبازاند
 ها ارزش یساز یبوم

{C71}{ ،C91{ ،}C23{ ،}C9 ،}{C3} ،
{C29} ،{C51} 

1 

 یسازمان اتتتجرب
{C99} ،{C55}{ ،C12 ،}{C13} ،{C59} ،

{C21{ ،}C73{ ،}C1{ ،}C5}{ ،C77 ،}
{C21{ ،}C73} 

72 
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 های حاصل از فراترکیب پژوهش . یافته3جدول ادامة 

 سازه
های  مؤلفه

 اصلی
 کد منبع های فرعی مؤلفه

فراوانی 
های  مؤلفه

 فرعی

فراوانی 
های  مؤلفه

 اصلی

فراوانی 
 سازه

ت
مفروضا

 

ب
ت ای

 
س

نف
 

 تتو وحدان ییگرا ااشترا
{C17}{ ،C72{ ،}C24{ ،}C3{ ،}C4 ،}

{C45} 
1 

3 32 
مااهب  ،ها نیتآ مراسم،

 گوناگون
C75{ ،}C73} 2 

ش
ارز

 
محوری

ش 
هنجارها/ ارز

ها 
 

و  یعلم تئته ةتوسع
 کارکدان یتوانمددساز

{C75{ ،}C3{،}C71{ ،}C71{ ،}C73} 5 

243 215 

 یها وهتو ش یسازمان یرتادگی
 یرتادگی

{C75{ ،}C72{ ،}C3{ ،}C5{ ،}C74 ،}
{C71 ،}{C51}{ ،C23 ،}{C42}{ ،C21 ،}

{C47} ،{C11} 
72 

 یورز شهیاند و نقّادی
{C99}{ ،C3{،}C71{ ،}C74{ ،}C19 ،}

{C23{ ،}C24 ،}{C91} 
3 

 9 {C1{ ،}C71، }{C17} یاستاد ةحرف ف م

 دانش زیو سرر انتقال
{C22{ ،}C1{ ،}C71{ ،}C9{ ،}C3{ ،}C3 ،}

{C5{ ،}C77{ ،}C21} 
3 

 یوهشپژ یها فرصت
{C23 ،}{C11}{ ،C11}{ ،C9{ ،}C3{ ،}C5 ،}

{C79{ ،}C2{ ،}C73 ،}{C21}،{C42} ،
{C54} ،{C57} 

79 

 4 {C49}، {C47}{، C1، }{C94} یریپا سکیر

 یریپا جامعه
{C3{ ،}C52 ،}{C54}{ ،C71 ،}{C72} ،

{C22 ،}{C44} ،{C45} 
3 

در ارکان  یمحور تعدال
 دانشگاه

{C17} ،{C13} ،{C59}{ ،C9 ،}{C3} ،
{C73{،}C71 ،}{C91} 

3 

 یمدار تمت یی وجو تمشارک
{C11}{ ،C9{ ،}C43{ ،}C73 ،}{C94} ،
{C53 ،}{C93}{ ،C19 ،}{C55}{ ،C75 ،}

{C5 ،}{C23} 

72 

 9 {C1{ ،}C15، }{C11} یکار و زندگ تعادل
و آموزش  یرشد علم سرعت

 مستمر
{C9{ ،}C23{ ،}C43{ ،}C73{ ،}C52} 5 

 یمدد هگایجا
{C43 ،}{C11}{ ،C3{ ،}C1{ ،}C72{ ،}C3 ،}

{C29}{ ،C43 ،}{C44} 
3 

 تةو روح زهتانگ یارتقا
 یخودباور

{C71}{ ،C15} 2 

مدش  تیو تقو یپرور نخبه
 نخبگان

{C53}{ ،C19 ،}{C51}{ ،C25{ ،}C43 ،}
{C17}{ ،C9} 

1 

 رقابت
{C72{ ،}C5{ ،}C73 ،}{C41}{ ،C19 ،}

{C43} 
1 

 اعتماد
{C13}{ ،C73{ ،}C7{ ،}C75{ ،}C1{ ،}C3 ،}

{C5{ ،}C21{ ،}C73} 
3 
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 های حاصل از فراترکیب پژوهش . یافته3جدول ادامة 

 سازه
های  مؤلفه

 اصلی
 کد منبع های فرعی مؤلفه

فراوانی 
های  مؤلفه

 فرعی

فراوانی 
های  مؤلفه

 اصلی

فراوانی 
 سازه

ش
ارز

 
محوری

ش 
هنجارها/ ارز

ها 
 

 ها گفرهد ها و خرده تتقوم
{C11}{ ،C3{ ،}C43{ ،}C21 ،}{C11} ،

{C97} 
1 

243 215 

 و آزادی علمی استقالل
{C1{ ،}C72{ ،}C3{ ،}C5{،}C71{ ،}C73 ،}

{C21{ ،}C73 ،}{C91}{ ،C14{ ،}C19 ،}
{C23} ،{C91} ،{C45} 

74 

 انتدانشگاه یها شایستگی

{C53}{ ،C25{ ،}C15{ ،}C19{ ،}C72 ،}
{C71{ ،}C9{ ،}C21{ ،}C3{ ،}C73 ،}
{C41}{،C71{ ،}C2{ ،}C23 ،}{C91} ،
{C77 ،}{C54}{ ،C21 ،}{C29}{ ،C2 ،}
{C71 ،}{C3} ،{C97} ،{C92} ،{C91} ،
{C49} ،{C57} ،{C99}{ ،C1{ ،}C5 ،}

{C11} 

97 

و محرمانه ساختن  ییفردگرا
 اطالعات

{C3{ ،}C73{ ،}C21{ ،}C77 ،}{C1} ،
{C91}{ ،C52{ ،}C5} 

3 

و  یاستس ی وعلم نشاط
 انتدانشگاه یفرهدگ

{C71}{ ،C73} 2 

 ییگرا قاخال
{C3{ ،}C5{ ،}C74{ ،}C73{ ،}C73 ،}

{C19} 
1 

 یشغل تتامد
{C15 ،}{C11} ،{C91}{ ،C5{ ،}C21 ،}

{C73 ،}{C97} 
1 

 متقاب  ف م
{C24 ،}{C3}{ ،C73{ ،}C14 ،}{C17} ،

{C49} ،{C57} 
1 

 رندهتادگینقش 
{C93} ،{C91}{ ،C12{ ،}C79{ ،}C77 ،}

{C71{ ،}C73{ ،}C73} 
3 

ی )خاطرات نوستالژ حس
 مثبت دانشگاهی(

{C99} ،{C91} 2 

 یدانشگاه یةسرما
{C24{ ،}C53{ ،}C1{ ،}C72{ ،}C73 ،}

{C73{ ،}C12{ ،}C12 ،}{C91} 
3 

 5 {C9{ ،}C3، }{C13}{، C12{ ،}53} یحقوق معدو
 5 {C73، }{C3}، {C11}{، C24، }{C59} زنان ییدانشجو یها شارز

 یتع د سازمان
{C91{ ،}C19{ ،}C75{ ،}C3{،}C71 ،}

{C2}{ ،C73} 
1 

 یتعلق سازمان
{C22{ ،}C27{ ،}C12 ،}{C11} ،{C55} ،

{C3{ ،}C73{ ،}C73} 
3 
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 های حاصل از فراترکیب پژوهش . یافته3جدول ادامة 

 سازه
های  مؤلفه

 اصلی
 کد منبع های فرعی مؤلفه

فراوانی 
های  مؤلفه

 فرعی

فراوانی 
های  مؤلفه

 اصلی

فراوانی 
 سازه

ش
ارز

 
محوری

ش 
ناهدجارها/ ضدارز

ها 
 

 9 {C17}{، C19{ ،}C15} یادار فساد

21 215 

 9 {C73{ ،}C2{ ،}C52} یررسمتغ یها گروه یقلدر
 5 {C44}{، C27{ ،}C5{ ،}C91، }{C17} یمدف یها شهتکل
 4 {C17}{، C72{ ،}C12، }{C55} رانی و حاشته انزوا

 9 {C72، }{C93}{، C52} اضطراب
 9 {C15{ ،}C91{ ،}C22} یشغل یفرسودگ

 4 {C44}{، C73{ ،}C5، }{C13} یسرقت ادب
 2 {C19{ ،}C13} دانشجو دیخر

صن
م

ت
وعا

 

ساختار
 

 5 {C12{ ،}C12{ ،}C7{ ،}C3{ ،}C75} انداز چشم ،تیرسالت، مأمور

734 231 

 یافقو  یمراتب سلسله یهمکار
{C43}{ ،C3{ ،}C73{ ،}C43 ،}{C45} ،

{C57} 
1 

 پاداش ستمتس
{C22{ ،}C53 ،}{C95}{ ،C71{ ،}C72 ،}
{C73{ ،}C3 ،}{C23} ،{C97} ،{C92} 

71 

 یارتباط بستر

{C41{ ،}C23 ،}{C91} ،{C99}{ ، ،C24 ،}
{C7{ ،}C75{ ،}C9{ ،}C72{ ،}C3{ ،}C5 ،}

{C77{ ،}C2{ ،}C21{ ،}C53{ ،}C73 ،}
{C71 ،}{C51}{ ،C52 ،}{C13} ،{C17} ،

{C1 ،}{C97} ،{C44} ،{C45} 

25 

 5 {C57}{، C45، }{C14}، {C43}{، C43} عملکرد سازمان

 افراد تعام 
C}72}{،C93{،}C24{،}C12{،}C43{،}C71 ،}
{C54}{ ،C21 ،}{C43}{ ،C22 ،}{C11} ،

{C14} ،{C91} ،{C49} ،{C44} 
75 

 4 {C11}،{C22}، {C51}{، C15} یرتگ تمتصم

 یور ب رهکارآیی و 
{C22{ ،}C17 ،}{C41} ،{C41}{ ،C23 ،}

{C42} ،{C14} ،{C92} ،{C44} 
3 

 9 {C71{ ،}C2، }{C12} یدیکارآفر
 2 {C21، }{C94} یتتجمع مشخصات
 2 {C5{ ،}C71} نتقوان

 و راهبردها ینگر ددهیآ
{C22{ ،}C93{ ،}C3{ ،}C5{ ،}C73 ،}

{C21{ ،}C73{ ،}C75{،}C71} 
3 

)اثر  یرونتو ب یدرون بستر
 (یطتمح

{C41{ ،}C43} 2 

 مداف  مشترا
{C43 ،}{C11}{ ،C27{ ، ،}C24{ ،}C2،} 

{C3 ،}{C45} 
1 

 تضمتن کتفتت
{C13}{ ،C25{ ،}C41{ ،}C3{ ،}C71 ،}
{C73{ ،}C21{ ،}C73 ،}{C43} ،{C11} 

71 
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 های حاصل از فراترکیب پژوهش . یافته3جدول ادامة 

 سازه
های  مؤلفه

 اصلی
 کد منبع های فرعی مؤلفه

فراوانی 
های  مؤلفه

 فرعی

فراوانی 
های  مؤلفه

 اصلی

فراوانی 
 سازه

ت
صنوعا

م
 

ساختار
 

 یو نوآور تتخالق
{C22 ،}{C43}{ ،C7{ ،}C9{ ،}C5{ ،}C43 ،}

{C2{ ،}C71{ ،}C15 ،}{C23} 
71 

734 

231 

 5 {C91{ ،}C75{ ،}C3{ ،}C4{ ،}C21} یکار طتمح
و نقش  یانتم یها نرام برون

 یخارج ین ادها
{C21}{ ،C93{ ،}C1{ ،}C9{ ،}C5{ ،}C3} 1 

 م متقاب ( و )ف ها یبدف م
 یفرهدگ یها ف م سوء

{C21{ ،}C72{ ،}C14} 9 

دانشگاه و جامعه  ةرابط
 (یاجتماع یریپا تت)مسئول

{C55} ،{C13}{ ،C19{ ،}C24{ ،}C93 ،}
{C74{ ،}C79{ ،}C5{ ،}C73 ،}{C93} ،

{C19} 
77 

 9 {C93{ ،}C53، }{C54} انیدانشجو ییراهدما
 4 {C49}{، C91، }{C11}{، C14} داریو تحول پا یآور بتا

 و نفوذ قدرت
{C93{ ،}C25{ ،}C12( ،}{C13} ،{C41} ،
{C51}{ ،C1{ ،}C3{ ،}C5{ ،}C73{ ،}C73 ،}

{C21} 
72 

 قدرت ةفاصل
{C93{ ،}C75{ ،}C1{ ،}C73{ ،}C73 ،}

{C51} 
1 

 9 {C44}، {C11}{، C3} فراغت اوقات

 یشدن و ت اجم فرهدگ یج ان
{C71}{ ،C72 ،}{C3}{ ،C2 ،}{C41} ،

{C19 ،}{C57} 
1 

منابع
 

انسان
 ی

 یرهبر نقش
{C22{ ،}C15{ ،}C91{ ،}C75{ ،}C1 ،}

{C9{ ،}C3 ،}{C97} ،{C45} 
3 

97 
 یدانشگاه تیریمد

{C12 ،}{C41} ،{C91}{ ،C19{ ،}C1 ،}
{C75{ ،}C9{ ،}C3{ ،}C5 ،}{C2}{ ،C73 ،}

{C21{ ،}C73{ ،}C22 ،}{C92} 
75 

 ،نقش استادان، کارکدان تتاهم
 انیدانشجو

{C94}{ ،C5{ ،}C19 ،}{C11} 4 

 9 {C27، }{C06}، {C71} ها نقش خانواده یاتاح

فرایندها
 

 9 {C75{ ،}C73، }{C53} و استخدام دشیگز

15 

 4 {C1{ ،}C4{ ،}C71{ ،}C73} یدرسی محتوا
 4 {C53{ ،}C19{ ،}C21، }{C15} یآموزش عال یِورود آزمون

 مداب  صتتخص

{C17{ ،}C53{ ،}C43{ ،}C23 ،}{C41} ،
{C41}{ ،C25{ ،}C13}{ ،C75{ ،}C3 ،}
{C5{،}C71{ ،}C21{ ،}C73{ ،}C23 ،}

{C22 ،}{C91} 

71 



826  ،1021 تابستان، 0، شمارة 02دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 های حاصل از فراترکیب پژوهش . یافته3جدول ادامة 

 سازه
های  مؤلفه

 اصلی
 کد منبع های فرعی مؤلفه

وانی فرا
های  مؤلفه

 فرعی

فراوانی 
های  مؤلفه

 اصلی

فراوانی 
 سازه

ت
صنوعا

م
 

فرایندها
 

 5 {C19{ ،}C2{ ،}C75{ ،}C79، }{C41} مداسب یابیسدجش و ارز نرام

15 231 

 یده شفاف مدرا نرام
{C25 ،}{C1}{ ،C19{ ،}C5{ ،}C21 ،}

{C11} ،{C97} 
1 

 یو تحول سازمان رتتتغ جو 

{C22 ،}{C21 ،}{C42}{ ،C91 ،}{C51} ،
{C43{ ،}C15 ،}{C91}{ ،C17{ ،}C75 ،}
{C71{ ،}C5{ ،}C73 ،}{C97} ،{C45} ،

{C51} 

71 

 9 {C5{ ،}C73، }{C94}  تتحص ةدیهز

 به دانشگاه رستانتاز دب گاار
{C55}{ ،C53 ،}{C94}{ ،C5 ،}{C17} ،

{C55} 
1 

 736 ها جمع فراوانی

 

با عدلوان مفروضلات در سله     سازه مشخص شده است اولتن 9طور که در جدول  همان

ها به تعلداد   ارزش ۀ، ساز32ت ایب نفس به تعداد  و یابی هویت و شداسی کلی معرفت ةطبق

ها بله  یدلد افرمداب  انسانی و  و ساختار ةمصدوعات در سه دستبا عدوان  سازه ترین م م ،215

هلای   مؤلفله واقل    درد مدب  بررسی شلد.  ک 191کد و در مجمو  نتز با فراوانی  231تعداد 

یرِ سلازمان هسلتدد کله بلر     پلا  های مشلخص سلدجش   ویژگی ۀدهدد نشان یادشده فراترکتب

 ةسله دسلت  تلوان در   ها را ملی  داللت دارند. این شاخص محوری فرهدگ سازمانی شایستگی

هلای   شلاخص . 7  د جلای داده اسلت  یی را در خلو هلا  مؤلفله یلک زیر  که هر جای داد کلی

 .مصدوعاتهای  شاخص. 9؛ ها ارزشهای  شاخص. 2؛ وضاتمفر

د دهدل  یم  ترا تشک یفرهدگ سازمان کی ة( هستSchein 2010) مفروضاتهای  شاخص

 و ناپلایر دیترد یقیحقاها  این .دارند «تتواقع» اند بر آنهستدد که اعضا  هایی پدیده انگرتبو 

در سلطح ناخودآگلاه    معملوالً و  ددلد ک یفرد رسوخ مل  یابعاد زندگ ةدر همکه  ند ناپایررتتتغ

، یلابی  هویلت شداسلی،   معرفلت  ة. این شاخص قاب  تقستم به سه مؤلفذهن افراد قرار دارند

علمی بدان معداست که وی بلا اتکلا بله     بتدش هر فردشداسی یا  معرفت .استت ایب نفس 

دلگ  شلود و مدجلر بله فره    شده وارد متدان معرفت می تعتتن ازپتشارزشی نوعی چارچوب 
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در ج ت کسب مکارم اخالقی بردارند و این اص  در پرتلو   گامیشود که افراد  مطلوب می

هایی همچون مبانی ارزشلی   یابد. بدین سبب مؤلفه بتدش و نگرش صحتح تحقق می یارتقا

رخشان د ةبا توجه به پتشتد یابی ویتهگترند.  های دموکراسی در این رسته جای می و ارزش

های دانشلگاهی و  وگو گفتهای جدیدی همچون حفظ  در اثر پدیده و فرهدگ اصت  ایرانی

لو و مترزامحملدی   پتش یافته است )صحبت  از های سازمانی دانشجویان اهمتتی بتش تجربه

مرزهای خویشتن خویش را بشداسدد و در خلود   دبایدانشگاهتان  ،ت ایب نفسدر (. 7933

هلایی   مؤلفله سلبب  بله هملتن   . یافلت  تأم  کددد؛ آنگاه به آرامش و معدویت دست خواهدد

 ایلن بخلش شداسلایی شلدند     ةهمچون آیلتن و ملاهب و اشلتراا و وحلدانتت زیرمؤلفل     

در عقایلد مربلوط بله فرهدلگ     نرلر   مدرور از وحلدانتت اتفلاق   (.7937)مابوحی و ملکی 

( کله بلا   7931هاسلت )خسلروی    یافته ةنرری در ارائ و عدم تدگ گرایی اشترااو  سازمانی

 ترین مؤلفه شداخته شد. ی م مفراوانشش 

اند که چه چتلزی   باره مبدای قضاوت در این( Schein 2010) محوری ارزشهای  شاخص

هلا بله عدلوان     درست و چه چتزی غلط است. این امر بتانگر آن اسلت کله چلرا بله ارزش    

تلر از مفروضلات بدتلادین هسلتدد؛ املا       ها خودآگاهانه شود. ارزش کدهای اخالقی اشاره می

والً در سطح خودآگاه و باالی ذهن قرار ندارند. با این حلال، وقتلی کسلی تلالش کدلد      معم

هایشلان   ای بدتادین و اساسی تغتتر دهد اعضای یک سازمان قادرند ارزش فرهدگ را به گونه

هلای   و ضلدارزش  هلا  ارزش د. ها آگاهی ویژه پتلدا کددل   را به آسانی تشختص دهدد و بدان

فرهدلگ سلازمانی   اهمتلت   ۀدربلار را سلازمان  مثبت و مدفی ای ه سازمانی دیدگاه و نگرش

دهلد.   را نشان می خدماتِ دارای شایستگی فرهدگی ةو پایبددی سازمان به ارائ محور شایسته

ها و موارد دیگلر   و استقالل جزء ارزش ،، اعتمادهای پژوهشی نقّادی، فرصتمواردی چون 

و پایرش حداکثری  ،ها با رقابت بتن دانشگاه انزوا رفتن دانشگاهتان، خرید دانشجو به ماندد

 ها شداسایی شدند. ضدارزش جزءکاهد  که از اعتبار مدارا دانشگاهی می

 رونتل و ب رامونتهستدد که پ یفرهدگ ةهست یایبقا (Schein 2010) های مصدوعات شاخص

تدد کله در  و ملموس رفتار هس یدنتشد و یدنید یایبقا آنانبه عبارتی، اند؛  شده ختهیفرهدگ ر
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 یدلد افرو  ما سه عدصر ساختاربدابراین،  دارند. شهیر یها و مفروضات فرهدگ ارزش و هدجارها

جامعلة   . در واق  این سه بخش محورهای اصللی کردیم تبتتن و مداب  انسانی را در این بخش

. دکلر هلا تأکتلد    آنبلر  توان  است که در بحث فرهدگ سازمانی میمحور  شایستگی دانشگاهی

محلوری بلا ایجلاد محلتط      ار در ارزیابی قابلتت پشتتبانی سازمان دانشلگاه از شایسلتگی  ساخت

مطلللوب و مداسللب، ابزارهللا و سللاختارهای کللافی از جمللله نتروگتللری، تللأمتن امکانللات و  

و سللایر  ،هللای اطالعللاتی، حکمرانللی و سللاختارهای اداری تج تللزات، مدللاب  مللالی، ستسللتم

 Lewin) سانی سازمان و انگتلزه بله افلراد کلاربرد دارنلد     ر های مرتبط با بستر خدمات ویژگی

group 2001)افراد، تضمتن کتفتلت، قلدرت و نفلوذ دانشلگاهتان، و     هایی چون تعام . مؤلفه  

در ارزیلابی   فرایدلد های م لم شداسلایی شلد.     زیرمؤلفهبه مدزلة م پاداش افراد چگونگی ستست

اخالت در مستر خدمات فرهدلگ سلازمانی   و مد ،ها ها، روش ها، کدش محتوا و کتفتت فعالتت

ماندد تخصتص مداب  که بتشترین فراوانلی  (؛ Lewin group 2001) آیدد محور به کار می شایسته

نفعلان   های کاری مرتبط با کارکدان یا سایر ذی ها و شتوه ستاست شام  مداب  انسانیرا داشت. 

یی کله  هلا  مؤلفهو سایر  ،مدیر ،رهبرها،  ه مث  نقش خانواد ؛(Lewin group 2001) سازمان است

 (.9)شک  کرد توان مدل مف ومی پژوهش را ارائه  بدین ترتتب می شداسایی شده است.

 
 پژوهش یمدل مفهوم .3شکل 

 بحث و نتيجه

هلای آملوزش   اثرگاار در ستاسلت  ای فرهدگ سازمانی در دانشگاه مقوله و فرهدگ دانشگاه

هلای مختلفلی را بلرای آن     عداصلر و مؤلفله   نرلران  عالی و دانشلگاهی اسلت کله صلاحب    
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فرهدگ سازمانی ادگار شاین از  ةدهد نرری . مرور مبانی نرری مطالعات نشان میاند برشمرده

توافق گسترده در متان پژوهشگران برخوردار است. این نرریه که در سه الیه مطلرح شلده   

 دهد. نشان می ترین الیه ترین تا سطحی ابعاد مختلف فرهدگ سازمان را از عمتق

تلرد.  گ سلال و بتشلتر شلک  ملی     بتست تلا سلی  در طول  ،با عدوان مفروضات ،الیهاولتن 

نشان داد مقاالت با محوریلت   به ترتتب اولویت و اهمتت ها ها و مؤلفه ی کلتدواژهوجو جست

 یسلت یسلازمان و ب ز  یارزشل  یمبلان کدلد.   خلوبی تبتلتن ملی    فرهدگ دانشگاهی این الیه را به

 تیل هو، شداسی معرفت ةدر مؤلف مدب ( 4) یدموکراس یها ارزشو  (مدب  21ی )حرول  یجسم

 اتتل تجربمدبل (،   71) (ییدانشلجو  ،یحزبل  ،یدانشگاهل  یعلم ،یاجتماع ،یتت)جدس یسازمان

مدبل (،   3ی )و بحث مدطق یدانشگاه یوگو گفتمدب (،  72) (یو دانشگاه ی)اجتماع یسازمان

ی ها و فرهدلگ سلازمان   ارزش یساز یدرونمدب (،  1) ها رزشا یساز یو بوم یتمدن یشیبازاند

هلای   که متداسلب بلا شایسلتگی    ندا اهمتت یابی دارای بتشترین متزان هویت ةدر مؤلفمدب (  1)

واقل  پتشلرفت هلر    در . اند های عمتق تاریخی در ن اد دانشگاه سازمانی دانشگاه و دارای ریشه

ارکلان  هملة  توانلد   طول سالتان شک  گرفته و ملی  در . زیرااست سازهدانشگاهی در گرو این 

دانشگاه را هدایت کدد. البته باید به این نکته توجه داشت که عمدتاً مطالعات مربوط بله قبل    

از  تلر  توجله کمتلر بله مقلاالت قلدیمی     سال اختر بتشلتر بله ایلن الیله توجله کلرده و       دَه از 

 ،االت در توجه به سطوح مختللف رو بود. حال آنکه رویکرد مق  های پژوهش پتش یتدمحدو

 دستخوش تغتترات بوده است. ،هم به لحاظ روند زمانی هم به لحاظ موضوعی

یلا بله    ها ها و ضدارزش اصلی ارزش ةدو مؤلف ،محوری ارزشبا عدوان  ،سازهدومتن در 

تلرین   هلا م لم   ارزش ةمؤلفل  یلک سلو در  از  .دشل شداسلایی  عبارتی هدجارها و ناهدجارهلا  

فرهدگلی(   ،های دانشلگاهتان )علملی، عمللی    شایستگی به ترتتب اولویت شام ها  زیرمؤلفه

محلوری در ارکلان    مدب (، علدالت  74مدب (، استقالل و آزادی علمی فردی و سازمانی ) 97)

 79علملی و دانشلجویان )   های پژوهشلی بلرای اعضلای هتئلت     فرصتمدب (،  72دانشگاه )

 ند و از سوی دیگلر ا دارای اهمتتمدب (  72ی )های یادگتر یادگتری سازمانی و شتوه ،مدب (

مدبل (،   5های مدفی یا به عبلارتی تصلورات قلالبی دانشلگاهتان )     چون کلتشه ییها مؤلفهزیر
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 4شود ) رانی که غالباً باعث رکود علمی دانشگاهتان می مدب (، انزوا و حاشته 4قت ادبی )سر

 ةمحور را سست و زمتدل  زمانی شایستهی فرهدگ ساها دد پایهنتوا میمدب ( به ترتتب اولویت 

متلزان   بلا بتشلترین   ها ارزش ةمؤلفدر این مطالعه به عبارت دیگر،  .کدددان دام آن را فراهم 

 شداسایی شد.محوری  ارزش ۀمؤثر ساز ةفراوانی مؤلف

در فرهدلگ سلازمانی    کله  شلود  میهایی را شام   ، مؤلفهبا عدوان مصدوعات ،سازه سومتن

هایی  مؤلفهساختار به ترتتب اولویت زیر ةدر مؤلفدر حال تغتتر و تحول است.  دائم ها دانشگاه

افراد در  تعام مدب (،  25) (یدانشگاه یها و شبکه یدترنتی)روابط متقاب ، ا یارتباط بسترماندد 

 و نفلوذ  قدرتمدب (،  75ی )الملل نتعلمی ب ةها و جامع نرام برون ،یانتم یها ها، نرام نرام خرده

مدبل (،   77) (یاجتملاع  یریپلا  تتدانشلگاه و جامعله )مسلئول    ةرابطل مدب (،  72گاهتان )دانش

افلراد و دارای   ۀستستم پاداش به عدوان عام  ایجاد انگتلز مدب (،  71خالقتت و نوآوری افراد )

مدلاب    ةمؤلفل در د. شل مدب ( شداسلایی   71تضمتن کتفتت )و نتز ، (مدب  71ای مشخص ) رویه

مدب ( به ترتتلب دارای   3ی )رهبر نقشمدب ( و  75ی )دانشگاه تیریمدن مواردی چو انسانی

بلر   یزن مداب  و چانه صتتخصیی ماندد ها مؤلفهها زیریددافر ةاهمتت هستدد. در ن ایت در مؤلف

مدب (  1دهی ) و نرام شفاف مدرا ،مدب ( 71ی )و تحول سازمان رتتتغ جو مدب (،  71) سر مداب 

تواند موفق باشلد   شگاهی میدهد دان نشان میهستدد. این امر ت بتشتری دارای اولوی به ترتتب

هلای   و بلا فرهدلگ   ،های دیگلر  تر و بتشتر، ارتباط با جامعه، با دانشگاه آن ارتباط قوی که ثمرۀ

آفریدلی و حرکلت بله سلمت      مختلف است. حتی ارتباط برای تخصتص مداب  ب تر و ثلروت 

مصدوعات  ۀباید اذعان داشت که ساز خاتمهدر رد است. از این موا ییک ،، خودکارآفرین شدن

 د که بخش عمدۀ آن در بخش ساختار تبتتن شد.شترین اولویت شداسایی  م م

 پيشنهاد

بلرای جامعلة دانشلگاهی     هاییپتشلد اد ، شده ی شداساییها متزان اولویت مؤلفهبه  با عدایت

  قاب  طرح استترتتب به محور  شایسته

 و  شلود  یمل  یسازمان باعث کمبود اسلتادان صلاحب کرسل    رونتب نبود ارتباط باز با

 محور دارد. پررنگ در فرهدگ سازمانی شایسته ینقش موضو  اینتوجه به 
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  اسلت کله در    ییهلا  ارزش رشیو پا یحرکت جمع ةجتدانشگاه نتسازمانی فرهدگ

ترغتب به همکاری و تعام  داخلی و  بدابراین،. دارند یفرهدگ نقش اساس نیخلق ا

دانشلگاهی نقلش مثبلت و     ةهای جامعل  ارجی و کار گروهی در اثربخشی ستاستخ

توانلد مشلک  نبلود ارتبلاط و      بسزایی دارد. در این خصوص توجه به فدلاوری ملی  

 مرتف  سازد.ی دانشگاهتان را تا حد  وگو گفت

 یدلد افر زمتدلة در  یدانشلگاه  رانیو ملد  یعلمل  ئلت ته یتمرکز قدرت و نفوذ اعضا 

 تقویلت م لم در   یعلامل  یملال  تیل حماو نتز  ،آنان التیتماجه به تو ،یرتگ متتصم

 است. محور ستهیشا سازمانیفرهدگ 

 یآملوزش رهبلر   ت،تشلفاف  شیمثل  افلزا   ل مثبت یها وهتشارتباط دانشگاه با جامعه  یبرا ،

 ل جامعللة دانشللگاهی شللترتب یریپللا تتمسللئولو  ،یو حکمرانلل تیاشللکال گونللاگون هللدا

انلد   کله توانسلته   ییها از دانشگاه تیو حما یرتخصوص الگوگ نی. در اکددده است تس ت 

 .است تتکددد، ولو اندا، حائز اهم یدیآفر نقش یمحل یها متداسب با مشکالت و چالش

 رتتحلوالت تلأث   نیل هلم از ا  هسلتدد  و تحلول  رتتل هلم خلالق تغ   جامعة دانشگاهی 

چلون   .ری شودشایسته و بایسته است به مف وم مدیریت ناب توجه بتشت. رندیپا یم

ابتکلار،   کردیرو نیبه باالست و در ا نیتاز پا کردیبر رو دتمف وم تأک نیا یاجرادر 

 .شود یبه کار گرفته م افراد یعتطب یبددیو پا ت،تخالق

 اعلم از ملدیران، اعضلای     ل مادی و معدوی به جامعة دانشلگاهی دهی  ستستم پاداش

تا حلد   ل های آنان و حتی خانواده ،التحصتالن علمی، کارکدان، دانشجویان، فارغ هتئت

. حلائز اهمتلت اسلت    هلای کلاربردی   ستاستی اجرا دراهرم انگتزه  مثابةزیادی به 

تقویلت ایلن    ج لت در  آملوزش علالی  هلای   ستاسلت و تحکلتم  بازنگری  بدابراین،

 حتاتی است.شاخص 

 ب بلود   یبله سلو   یدانشلگاه  ةو تحلول جامعل   رتتتغ یمبدا تتفتک نتشاخص تضم

 و یتیریملد  یها و روش ،ها هیرو ها، تتمحتوا، فعال یابیدر ارز توان ی. ممستمر است

 را در نرر داشت. موضو  نیا یو پژوهش یآموزش
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