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فاروق امین مظفری ،استاديار ،گروه علوماجتماعي دانشگاه تبريز ،ايران



محمد عباسزاده ،دانشيار ،گروه علوماجتماعي دانشگاه تبريز ،ايران
رجب رضایی فرهادآباد ،كارشناس ارشد پژوهش علوماجتماعي ،دانشگاه تبريز ،ايران
چکیده
در دهه اخير يکي از عوامل مؤثر بر موفقيت سازمآنهاي دانشگاهي ،فرهنگ دانشگاهي بوده است كه توجه انديشمندان جامعهشناسي سازمان
و مديريت را به خود مشغول كرده است .در عصر دانش از متوليان امور دانشگاهي انتظار ميرود با سرمايهگذاري در عرصه فرهنگ دانشگاهي
ضمن شناسايي و خلق روش هاي توليد علم در جهت ترفيع مشکالت جامعه و صنعت ،نقش فعالي را ايفا نمايند .بر اين اساس ،هدف اصلي
مقاله حاضر بررسي رابطه بين فرهنگ رشتهاي با انواع فرهنگهاي دانشگاهي است .لذا محققان درصدند با الهام از تئوريهاي برگ كوئيست ،4
توني برچر و ...پيوندهاي پنهان اين دو را مکشوف سازند .روش تحقيق ،پيمايشي است و جامعة آماري پژوهش حاضر در برگيرنده اعضاي
هيأت علمي دانشگاه تبريز به تعداد  036نفر است كه از اين تعداد 450 ،نفر بر اساس فرمول كوكران و به شيوه نمونهگيري تصادفي انتخاب
شدهاند .روش آماري مورد استفاده شامل آزمون تفاوت ميانگين و رگرسيون چند متغيره بوده است .كليه آمارها و اطالعاات تحقياق حاضار
(بهدست آمده از پرسشنامه) ،از طريق نرمافزار  ،Spss17تحليل است .نتايج حاكي از آن است كه تفاوت ميانگين فرهنگ دانشگاهي حاكم بار
دانشکدهه اي مختلف دانشگاه تبريز معنادار است .همچنين مشخص گرديد كه فرهنگ مشاركتپذير با ويژگيهاي بارزي همچاون :تولياد و
تفسير دانش ،پژوهش هاي مورد حمايت هيأت علمي ،آزادي عمل دانشگاهي ،امکان مطالعه استادان در حوزه تخصصي خود ،تسلط عقالنيت،
استقالل و فرهنگ حاكم بوده است .نهايت امر اينکه توان متغيرهاي مستقل مورد استفاده در تبيين واريانس متغير وابسته  9145درصاد باوده
است .مابقي ،مربوط به تأثير ساير متغيرها بوده كه در تحقيق حاضر مطمح نظر محققان نبوده است.
کلیدواژهها :فرهنگ رشتهاي ،فرهنگ دانشگاهي ،برگكوئيست ،توني بچر ،فرهنگ مشاركتپذير.
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اعلب مطالعهها درباره فرهنگ سازماني در پاي كشاف و

مقدمه و بیان مسأله
واژه و مفهاوم فرهناگ بايش از يان اارن اسات كاه محاور

تفسير بنمايههاي فرآيندهاي سازماني هستند .فرهنگ سازماني

مطالعات مردمشناسي و فرهنگشناسي باوده اسات و در ايان

در كاركنان اين تواناايي را پدياد مايآورد تاا بازدارنادههااي

حوزههاي علمي از زواياي مختلاف باه آن نگااه شاده اسات

بنيادي بقا و سازگاري با محيط را از ميان بردارند ،فرآينادهاي

 .)Farhangi,امااا در باااب فرهنااگ سااازماني اولااين

دروني را پيافکنند و سرانجام ،سازگاري و بقاي سازمان را در

(2001:30

نوشتهها به سالهاي آخر دهه  4306و اوايال دهاه  4396بار

بستر زمان پابرجا سازند (.)Martin, 2002

ميگردد .در اين ميان بايد به نقش كليادي «ادگاار شااين» در

ميتوان اذعان نمود كه فرهنگ سازماني نقاش مهماي در

طرح و بسط مفهوم فرهنگ سازماني اشاره كرد .شاين فرهنگ

موفقيت سازمان و تحقق اهداف بلند مدت سازمان دارد (اسدي

سازماني را اينگونه تعريف ميكند" :فرهنگ سازماني الگويي

و همکاران.)31 :4939 ،
4

از مفروضات بنيادي است كه اعضاي گروه براي حل مساائل

در اين راستا ،ريبير در بااب اهميات فرهناگ ساازماني

مربوط به تط ابق با محيط خارجي و تکامل داخلاي ،آن را يااد

معتقد است كاه فرهناگ ساازماني ،اساساي باراي بهارهوري

ميگيرند .سپس به صورت يان روش صاحيح باراي در و

سااازمان ،تعيااين كننااده عملکاارد اثااربخش و عياار اثااربخش،

احساس كردن در رابطه با حال مساائل ساازمان باه اعضااي

تعيين كننده الگوهايي براي روابط دروناي باين افاراد اسات و

.)NiazAzari

انسجام و هماهنگي را براي سازمان و افرادش فراهم مي كناد

جديد آموخته ميشود"

(and Taghvaee, 2010:21

همچنين شاين بر اين عقيده است كه به كمن مفهوم فرهناگ

(امينبيدختي.)4933 ،

سازماني ميتوان توضيح داد كه چرا سازمانها رشد ميكنناد،

از طرفي ديگر جامعه امروز ما ،دوره پرشاتابي را از نظار

تغيير مييابند ،با شکست مواجه ميشوند و شاايد مهامتار از

صورتبنديهاي فرهنگي و اجتماعي تجربه ميكند .آماوزش

همه اين كه كارهاي ظاهراً بيمعني انجام مايدهناد (

Schein,

.)1996

عالي و بهطور اخص دانشگاههاا نقطاه مركازي ايان شاتاب،
همزماني و درهمآميختگي دگرگاونيهااي سااختاري و نظاام

از فرهنگ سازماني به عناوان يان عنصار عيرعقالناي و

معاني در عرصه ملي و جهاني است .نظام آموزش عالي عالوه

نمادين در حيات سازماني نيز ياد ميشاود .معماوًً فرهناگ،

بر كانون توليد و انتقاال اطالعاات علماي ،مهامتارين كاانون

ين متغير مستقل در مطالعات سازماني محسوب ميشاودچرا

فرهنگپذيري و انتقال و بازتوليد ارزشهاي فرهنگي در سطح

كه در آموزش عاالي فرهناگ مايتواناد زنادگي دانشاجويي،

ملياند .دانشگاهها در ين زمينه اجتماعي ،فرهنگي و سياساي

مسائل درون سازماني و برنامههاي درسي را تحت تأثير اارار

خاصي زيست مي كنند ،بناابراين فرهناگ ساازماني نهادهااي

دهد .بنابراين ،فرهنگ سازماني بر كنشهاي دانشگاهي كنتارل

آموزش عالي نميتوانند از الگوهاي عام ناظر به اين زمينه مبرا

و نظارت نامرئي اعمال مايكناد .هار ناوع تصاميم گياري و

باشند (نيازآذري.)4933 ،

برنامهريزي در خصوص مسائل دانشاگاهي بادون توجاه باه

ظهور مجدد مفهوم فرهنگ در تحقيقات آموزش عاالي و

فرهنگ سازماني مفيد نخواهاد باود (اماين مظفاري)009 :4939 ،

دانشگاه را باياد در گارايش دانشامندان علاوم اجتمااعي باه

ميتوان گفت كه فرهنگ سازماني مانند فرهنگ ين ملات ياا

بررسي فرهنگ سازماني جستجو كرد .مفهوم فرهنگ سازماني

شهر ،ين فرهنگ تن و يگانه نيست بلکه آميازهاي اسات از

به عنوان ين عنصر اساسي در مطالعه مؤسسات آموزش عالي

فرهنگهاي گوناگون يا پاره فرهنگهايي كه زير چتر سازمان

مورد توجه ارار گرفته است (اماين مظفاري .)495 :4939 ،كاه در

گرد آمدهاند (.)Toussi, 1993 :21
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اين ميان "فرهنگ دانشگاهي يکي از عوامل مؤثر بر چگونگي

از اين روست كه برگ كوئيست 3شش فرهنگ كليدي كاه در

توسعه علمي در هر جامعهاي اسات ،يعناي باين چگاونگي و

مؤسسات آموزش عالي كاار مايكنناد ،چناين برمايشامارد:

مختصات فرهنگ دانشگاهي و ميزان رشد و توسعه دانشگاهي

9

5

1

فرهنگ مشاركتپذير  ،فرهنگ مديريتي  ،فرهنگ توسعهاي ،

و توليدات علمي رابطه وجود دارد") .)Fazeli, 2008:29موضوع

فرهنگ وكالتي  ،فرهنگ مجازي و فرهنگ ملموس  .هر ين

پ ژوهش حاضر بررسي رابطه بين فرهناگ رشاتهاي باا اناواع

از اينها در مورد وظيفه تربيتي ،پنداره ،ارزش و اهداف و نياز

فرهنگ دانشگاهي در دانشگاه تبريز ميباشد .تحقيق در ماورد

نقشهايي كه استادان ،دانشاجويان ،ماديران ،متولياان و حتاي

زندگي دروني دانشاگاههاا نشاان داده اسات كاه رشاتههااي

عامه مردم ايفا ميكنند ،گفتههاي بسياري دارند .به عاالوه هار

تحصيلي با يکديگر از لحاظ اجتماعي متفاوتاند .رشاتههااي

كدام از فرهنگهاي ساازماني فرضايههااي خاصاي در ماورد

تحصيلي ،سنت و االبهاي فکري خاص خود را دارند و باه

بهترين روشهاي مقابله با چالشهاي زندگي پيشنهاد ميكناد

اعضاي خود مفاهيم مربوط به نظريهها ،روشهاا و مساائل را

كه در اارن  34در دانشاگاه ايجااد شاده اسات (

انتقال ميدهند .رشتههاي تحصيلي برعم بنياآنهااي شاناختي

.)2008:5
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مشتر  ،ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي متفاوتي دارند .ايان

هدف از اين مطالعه ،بررسي رابطه بين فرهنگ دانشگاهي

ويژگيهاا عبارتناد از :ارزشهاا ،شايوههااي ارتبااط متقابال،

حاكم بر هر ين از دانشکدههاي دانشاگاه تبرياز باا فرهناگ

سبنهاي زندگي و اصول تربيتي و اخالااي (نياازآذري:4933 ،

رشتهاي است ،تا بتواند نوع فرهنگ دانشگاهي حاكم را كشف

 .)435در اين راستا كاي 4متذكر ميشود كاه هادف مطالعاات

و رابطه آن را با فرهنگ رشتهاي مشخص نمايد.

فرهنگ رشتهاي گذشتن از سطح سازماني گروههاي آموزشاي

براين اساس ،سؤاًت مقاله حاضار باراين محورهاا دور

و تمركز بر ويژگيهاي فاردي دانشاگاهيان اسات تاا از ايان

ميزند كه آيا بين فرهنگ رشتهاي و فرهنگ دانشگاهي حااكم

ويژگيها براي ساختن فرهنگ رشتهاي بينالمللي استفاده شود

بر دانشکدههاا رابطاه وجاود دارد ثانيااً ،كادام عامال (ابعااد

 .)Cai,مرور بر تحقيقات پيشين نشان مايدهاد كاه در

فرهنگ رشتهاي) بيشترين تأثير را بر فرهنگ دانشگاهي حاكم

آموزش عالي به فرهنگ دانشاگاهي و ارتبااط آن باا فرهناگ

بر هرين از دانشکدههاي دانشگاه تبريز دارد و ثالثاً كدام نوع

رشتهاي توجه كافي نشاده اسات  .ايان در حاالي اسات كاه

از انواع فرهنگ دانشگاهي بار دانشاکدههااي دانشاگاه تبرياز

فرهنگ دانشگاهي اساس توسعه علمي است .فرهنگ رشتهاي

حاكم است

(2005

و تجربه فرهنگ دانشگاهي در دانشجويان ،شاانس مواجاه باا
دستاوردهاي دانشاگاهي ،اجتمااعي و روانشناساي را ايجااد

چارچوب نظری تحقیق

ميكند .تجربه فرهنگ دانشگاهي به شکل معناداري به بيش از

برگ كوئيست در كتاب خود با عناوان تعامال شاش فرهناگ

 36درصد دانشجويان كمن مايكناد تاا خاود را باا زنادگي

دانشگاهي 3باه معرفاي و تشاريح شاش فرهناگ دانشاگاهي

دانشگاهي وفق داده و اعتماد به نفس آنها را افزايش ميدهد.

ميپردازد ،كه در زير به هرين از آنها اشاره خواهيم كرد:

برعکس ،روابط ضعيف ميان دانشجويان و فرهنگ دانشاگاهي
و نيازهاي دانشجويان به اخالل در عملکرد و حضور آناان در
دانشگاه منجر ميشود ()Marguerite, 2007
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فرهنگ مشارکت پذیر

4

فرهنگ مدیریتی

3

«عمدتاً اين فرهنگ در نظامهاايي كاه توساط اعضااي هياأت

اين فرهنگ مفهوم اصلي خاود را در ساازمان دهاي ،اجارا و

علمي اداره ميشود ،معني مييابد كه ارزش پاژوهش اعضااي

ارزيابيِ كار مي يابد و مستقيماً به سمت اهاداف مشخصاي در

هيأت علمي ،بورس تحصيلي با فرآيندهاي شبهسياسي استادان

حركت است .به مسؤوليتهاي مالي و مهاارتهااي نظاارتي

در اين فرهنگ باهم در ين رديف ارار ميگيرند .همچنين در

مؤثر بها ميدهاد ،نظريااتي در ماورد ظرفيات مؤسساه باراي

اين فرهنگ فرضياتي در مورد تسلط عقالنيت در سازمان ارائه

تعريف روشن و سنجش اهداف خود ارائه ميكند و مؤسساه

ميشود و سرمايهگاذاري اولياه ساازمان را باه عناوان تولياد،

را به عنوان محل انتقال دانش ،مهارتها و نگرشهاي خااص

تفسير ،اشاعه اطالعات و رشاد داناش و توساعه ارزشهااي

در دانشجويان تصور ميكند به اين منظور كه شهروندان موفق

خاص و ويژگيهاي شخصيتي در ميان زنان و ماردان جاوان

و مسؤولي باشند.

تلقي ميكند كه رهبران آينده جامعه هستندند».

فرهنگهاي مديريتي و مشاركتپاذير باه عناوان ساتونهااي

اعضاي هيأت علمي در فرهناگ مشااركتپاذير وظيفاه

دوالويي در آموزش عالي ارن بيستم در اياًت متحده آمريکا

سختي بر عهده دارناد :چگوناه در ماورد تأثيرگاذاري ،ارزش

و كانادا محسوب ميشوند ،فرهنگ مديريتي بخش بزرگتري

كوششها و تالشهاي جزئي و كلاي مانناد تحقياق اساساي،

از وزن را در طول نيمه اول اين ارن متحمل شده است .گرچه

خدمترسااني باه ديگاران و بخصاوص تادريس در كاالس

فرهنگ مشاركتپذير پيوندي از مدلهاي دانشگاهي انگليسي،

اضاوت كنند .اعضاي هيأت علمي وسوسه ميشوند تا در هر

اسکاتلندي و آلماني است ،فرهنگ مديريتي از انواع مختلفاي

جايي در جستجوي شاخصهاي روشني از موفقيت و كيفيت

از مؤسسات دانشگاهي در اياًت متحده آمريکا و كانادا ناشي

باشند ،حتي اگر اين شاخصها به نظر جزئي و بسايار نااچيز

ميشود .نمونه ديگر نيز دانشاکدههااي اجتمااعي كاناادايي و

باشند .اعضاي هيأت علمي اگر بتوانند يکي از صفحات نشريه

آمريکايي است (.)Bergquist, 2008:43

را در روزنامههاي كثيراًنتشار به خود اختصااص بدهناد ،باه

در فرهنگ مديريتي حدود اختياارات باياد روشان شاده

اين طريق ميخواهند خود و همکارانشان را تأثيرگاذار جلاوه

باشد و به صورت رسمي به امضاي ماديران مؤسساه رسايده

بدهند .بعضي از اعضاي هيأت علمي و رؤساي دانشگاهي (به

باشد كه وظيفه كنترل وظايف مديريتي و برنامهريزي دانشکده

خصوص آنهايي كه از فرهنگ توسعهاي هستند) معتقدند كاه

را برعهده دارند .در فرهنگ مديريتي ،نتايج آموزشي ميتواناد

انتشارات نقش مهماي را در فرآينادهاي تجدياد نظار هياأت

آشکارا مشخص شده باشاد و معيارهاايي باراي اضااوت در

علمي ايفا ميكنند به اين سبب كه نتايج انتشاار اابال كميات

مورد عملکرد تعيين شده ،بهكاار گرفتاه شاوند .اگار اعضااي

نمايي است و همکاران اعضاي هيأت علمي را اادر ميساازد

هيأت علمي در مديريت مالي و مديريت كاركنان موفق شوند

تا از اضاوتهايي در مورد كيفيت جلوگيري نمايند .اين نوعي

كه اعلب نقش رئيس بخش را بر عهده دارناد ،مايتوانناد باه

ابهام در مورد مسؤوليتپذيري فرهنگ مشاركتپذير محسوب

رهبران با نفوذي تبديل شوند .دانشگاهيان در اين فرهنگ فکر

مي شود كه بسياري از رؤسا و همچنين هيأت علمي را از اتباع

ميكنند كه بهترين روش براي تأثيرگذاري بر ساير مؤسساات

عيرنظامي سخت به سمت فرهنگ كامالً متفاوت يعني فرهنگ

از طريق ورود به موضع اداري آنها امکانپذير است .معماوًً

مديريتي تحت فشار ارار ميدهد (.)Bergquist, 2008:41,42

اين اعضاي هيأت علمي در فرآينادهاي اداري هياأت علماي
خللي وارد نميكنند و فکر ميكنند كه اين فرآيندها كم باازده

The Collegial Culture

1

The Managerial Culture
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و واتگير هستند.
اعلاب اعضاااي هيااأت علمااي در فرهنااگ مااديريتي بااه

5

باشد و توجه او را به خود جلب كرده باشند .به نظر ميرساد
اطالعات نه محبوبيت ،سهم بزرگي در فرهنگ ماديريتي دارد.
4

تدريس مواد آموزشي ميپردازند كه توسط افراد ديگري مهياا

اين براي اعضاي هيأت علماي باه معناي «ضامانت كاردن »

شده است .عمل طرح آموزشي اعلب جادا از عمال تادريس

نقشهاي متعدد آنها در دانشگاه است»

است .اين دو مجموعه از مهاارتهاا توساط اعضااي هياأت

.)71

(Bergquist, 2008:68-

علمي مديريتي به شاکل جداگاناه در نظار گرفتاه مايشاود.
3

براساس وسعت نقش آموزشي آنهاا ،اعضااي هياأت علماي

فرهنگ توسعهای

مديريتي ،زمان اابل توجه و داتي را واف تعياين اهاداف ياا

«فرهنگ توسعهاي فرهنگي است كه اساساً با توليد برنامهها و

نتايج آموزشي ،ترتيب مستقل واحدهاي آموزشي و انتخاب و

فعاليتهايي معنا مييابد كه اين برنامهها و فعاليتهاا موجاب

استفاده از روشهاي آموزشي ميكنناد كاه در مناابعي وجاود

رشد شخصي و حرفهاي تمامي اعضاي آموزش عالي ميشود.

دارد كه به حوزه آنها مربوط نيست .حتي ممکن است وظيفه

اين فرهنگ به صداات شخصي و خدمترساني به ديگران به

تدر يس اعضاي هيأت علمي عيار ضاروري باشاد و اعضااي

ه مان اندازه تحقيق سازماني منظم و برناماههااي درساي بهاا

هيااأت علمااي بااه عنااوان مااديران سيسااتم آموزشااي يااا

ميدهد و نيز فرضياتي در مورد تمايل ذاتاي تماامي ماردان و

تسهيلكنندگان عمل كنند (.)Bergquist, 2008:44-45

زنان را ارائه ميدهد كه در ماورد رسايدن باه بلاوص شخصاي

در فرهنگ مديريتي به مديران ،اعضااي هياأت علماي و

خودشان ميباشد و به ساير افراد سازمان كمن ميكنند تا بالغ

دانشجويان كارآمد و با كفايتي دست مييابيم كاه باه سااختار

شوند و مؤسسه ساازماني را باه عناوان مشاواي باراي بلاوص

سلسله مراتبي و رسمي احترام گذاشته ،باا آن كاار مايكنناد.

شناختي ،عاطفي و رفتاري ميان تماامي دانشاجويان ،اعضااي

هدف رهبري زماني محقق ميشود كاه فارد باكفاايتي وظيفاه

هيأت علمي ،مديران و كاركنان تصور مايكناد» (

كامالً مشخصي را بر عهده بگيرد .در فرهنگ مديريتي ،فاردي

.)2008:73

Bergquist,

ميتواند دانشگاه را بهوسيله مديري تحت تاأثير اارار دهاد و

در پاسخ به كمبودهاي فرهنگ مشااركتپاذير و جهات

تغيير دهد كه هم در نظر ماردم ماديري تواناا باشاد و هام از

جلوگيري از راابت تنگاتنگ سياسي در فرهنگ مشاركتپذير،

لحاظ مالي توانايي داشته باشد .اين امر از طريق توجاه داياق

بعضي از اعضاي هيأت علمي از شيوه مشورتي برنامهريزي و

به توليد درآمدها و وظايف اجرايي منظم در ين دانشاکده ياا

توسعه بهره گرفته كه توان هيأت علمي و روح دموكراتيان را

دانشگاه امکانپذير است كه فارد مايتواناد بار عملکردهااي

حفظ ميكند و تحت عناوين رشد هيأت علمي ،توسعه برنامه

مؤسسه تأثير بگذارد .اعضاي فرهنگ مديريتي معتقدند فاردي

درسي و برنامههاي بلندمادت ساازماني فرهناگ جديادي را

در صورتي ميتواند بسيار تأثيرگذار باشد كه در ميان خطاوط

معرفي كرده كه اين فرهنگ را فرهنگ توسعهاي مينااميم .در

منظم اختياراتي حركت كند و مسؤول و پاسخگوي فشارها و

اين فرهنگ نيز همانند فرهنگهاي مديريتي و مشاركتپاذير،

مسؤوليتش باشد .در هر سازمان و مؤسسه معاصري ،مديريت

عقالنيت 9از اهميت ويژهاي برخوردار است.

اطالعات جزء حساساي محساوب مايشاود اماا در فرهناگ
مديريتي اهميت و معناي خاصي پيدا ميكند .اطالعاات فقاط
هنگام تصميمگيري متفکرانه ًزم نميشود بلکه زماني نيز باه
درد ميخورد كه كه فرد به همتايان و مافوقهاي خود جوابگو

1

Ratcheting up
The Developmental Culture
3
Rationality
2
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«تا چند وات پيش ميگفتيم فرهناگ توساعهاي همانناد

و امور كاركنان متمركز بوده اسات .همچناين اعضااي هياأت

فرهناگ مشااركتپاذير اساتاد محاور 4باوده و مانناد عنصار

علمي اين تصور را از معلمان ابلي خود در مدارس ابتدايي و

انگليسي در فرهنگ مشاركتپذير دانشجو محور 3است .حااً

دبيرستان به خاطر سپردهاناد كاه مساائل دورهاي و تادريس-

بايد ايان تصاميم ر ا اصاالح كنايم باه ايان دليال كاه شااهد

يادگيري نيز ميتواند مورد مذاكره اارار گيارد .اخياراً ماذاكره

نمونههايي هستيم كه در آنها برناماههااي رشاد حرفاهاي در

جمعي در آموزش عالي به ماهيت استخدام و اعضااي هياأت

برخي مؤسسات كه كمتر بر هيأت علمي يا دانشجويان تمركز

علمي پاره وات پرداخته است» (.)Bergquist, 2008: 111-112

ميكنند و بيشتر با اهدافي همراستا هستند كه تمامي كارمندان

رهبران فرهنگ وكالتي گزينه ديگاري نياز دارناد .آن هاا

ميتوانند آنها را دنبال كنناد» (« .)Bergquist, 2008:74رهباران

مجبور نيستند از مسائلي كه در مؤسسه خود باا آنهاا روبارو

توسعه اي در مؤسسات دانشاگاهي هاين نقاش رسامي و ياا

هستند فرار كنند بلکه به جاي آن ميتوانند استراتژيها و دياد

خطوط مرجعي ندارند .با اين حال برخالف رهبران حماايتي،

خود را هماهنگ با وااعيتهاي در حاال تغييار زنادگي اارن

رهبران توسعه اي در پي تغيير مؤسسه از طريق نيروي جمعاي

بيست و يکم عوض كنند .فرض مي كنيم كه حمايت جديدي

و گروهي نيستند .آنها مي خواهند آگاهي جمعاي از مساائلي

ميتواند براساس «عناصر ضروري» شاکل بگيارد كاه گاپاا و

كه با آنها در مؤسسه روبارو هساتند را افازايش دهناد و باه

همکارانش ( 0)3669آن را به عنوان نقشاه جاادهاي شناساايي

شناخت مشتركي از راه حل هاي ممکن براي اين مسائل دست

نموده اند كه براي پيشرفت در محيط كاري دانشگاه است .اين

يابند (.)Bergquist, 2008:108-109

حمايت جديد شامل تأكيد بر:

فرهنگ وکالتی

( )4عاادالت در اسااتخدام )3( 9آزادي بيااان و اسااتقالل در

9

فرهنگي است كه اساساً در اجراي سياستهاي تساوي طلبانه

1

در مورد توزيع منافع و منابع در مؤسسه معناا ماي شاود و باه
معامالت منصفانه ميان مديريت ،هيأت علمي و كاركناان بهاا
ميدهد« .فرهنگ وكالتي در پاسخ به ناتواني فرهنگ ماديريتي
براي ارضاي نيازهاي شخصي و مالي هيأت علمي و كاركناان
به وجود آمد .اگر مديران دانشگاه به گونه اي عمال كنناد كاه
سياست سازماني بر دانشگاه تحميال كنناد ،در ايان صاورت
اعضاي هيأت علمي مجبور خواهند شد تا نفوذ خود را دوباره
از طريق عملکرد جمعي نشان دهند .عضاو هياأت علماي در
فرهنگ وكالتي بر اين باور است كه تغيير از طريق مواجهاه و
استفادة مؤثر (و يا استفادة مفياد) از مناابع ارزشامند حاصال
ميشود .مذاكرات «مذاكره جمعي» 5از اديم به مسائل رهباران

دانشااگاه  )9( 3انعطااافپااذيري )1( 3رشااد حرفااهاي 46و ()5
مشاركتپذيري 44است .اين عناصر ضروري ماهيت تغييار در
خصوصيات و نيازهاي هيأت علماي و نياز ماهيات تغييار در
نيازهاي آموزشي را منعکس مي كند كه امروزه بايد مؤسساات
آموزشي به آن ها بپردازند .همچنين اعضااي فرهناگ وكاالتي
جديد به مسألة آزادي بيان و استقالل در دانشگاه ميپردازند و
اهميت رشد شغلي را در

نموده اند كه به عنوان پيوندي ميان

فرهنگ وكالتي و توسعهاي است (.)Bergquist, 2008:139
فرهنگ مجازی

43

« فرهنگ مجازي فرهنگي است كاه باا پاساخگويي باه تولياد
دانش و نيز پراكنده سازي ظرفيات دنيااي پساتمادرن معناا
6

)Gappa et al. (2007
employment equity
8
academic freedom and autonomy
9
Flexibility
10
professional growth
11
Collegiality
12
The Virtual Culture
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Collective bargaining
2
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مي يابد اين فرهنگ به ديدگاهها و چشامانادازهاي جهااني در
مورد سيستم هاي آموزشي باز ،مشتر

9

است (.)Bergquist, 2008:147,148

و پاسخگو ارزش اائل

اگرچه تکنولوژي هااي جدياد فرهناگ مجاازي مزايااي

است و فرضياتي در مورد توانايي آنها براي پراكندگي و ابهام

انعطاف پذيري و كاهش هزينه را مطرح مي كناد ولاي مساائل

ارائه مي دهد كه در جهان پست مادرن وجاود دارد .همچناين

بسياري را نيز به وجاود مايآورناد .سااختارها و فرآينادهاي

اين فرهنگ كار آموزش را پيوند مناابع آماوزش آن باه مناابع

سازماني نااص و ناهماهنگ هستند و ايان باه سابب تركياب

جهاني و تکنولوژي تصور ميكند كه موجب گساترش شابکة

مخرب مدرن و پست مدرن است .مؤسساتي كاه باا فرهناگ

آموزش جهاني ميشود» (.(Bergquist, 2008:14

مجازي همراستا هستند ،اعلب برنامههاي تشويقي مخصاوص

محيطي كه مؤسسات دانشگاهي در آن ارار گرفتهاناد ،از

پست مدرن را مي پذيرند و به گروههاي حال مساأله اتحادياه

خيلي جنبهها نيز با مشکل مواجه هساتند .بساياري از مساائل

مديريتي مي پيوندد و نيز مشاركت درون ساازماني را توضايح

پيش بيني نشده مربوط به سياستهااي دولتاي ،عالااة شاغلي

مي دهند كه با مجموعاة متحادي از سياساتهاا و پروساههاا

دانشجويان و نيازهاي آموزشي دانشاجويان باه هماان ميازان

سازگار نيست.

راابت با ساير مؤسساتآموزشي آشکار شده است .در پاساخ

در آيندهاي نزدين دانشگاهها و اعضاي آنها با تغييارات

به اين آشفتگي ،تغيير سازماني وسيعي باياد صاورت بگيارد و

پيش بيني نشده و آشوبگرآن هااي روبارو خواهناد شاد كاه

اگر ايان آشافتگي در مجموعاههااي آموزشاي باوروكراتيکي

ممکن اسات فهرساتي رسامي از داناش مطلاوب مهاارت و

صورت بگيرد ،در اين صاورت ايان تغييار پيچياده و وسايع

نگرشهاي پيشپا افتادهاي را ارائه كنند.

خواهد بود .بسياري از هياأت مؤسساان و ذينفعاان باياد در

يکي از چالشهاي فرهنگ مجاازي كاه در آن مرزهااي

تالش براي ايجاد ايان تغييار مشااركت نمايناد .اگرچاه ايان

سنتي در هم مي شکنند و تغييار نامحادودي در ساازمآنهااي

فرآيندهاي جامع سبب تعهاد نسابت باه تاالش باراي تغييار

آموزش عالي ايجاد مي شود ،نقش و وظيفه هيأت علمي پااره

مي شود .همچنين از انعطاف پذيري و پاسخگويي مؤسساه باه

وات است (.)Bergquist, 2008:172-173

محيط خارجي ميكاهد.

«بسياري از افراد دانشاگاهي فکار ماي كنناد كاه اشاکال

در نتيجه اين تالشها ،تغيير عمدهاي در نوع فرهنگهاي

مجازي جديد كه به وسيلة استعداد و اادرت بااًي اينترنات

سازماني روي داد و در مقايسه با آنهايي كاه در اارن بيساتم

تغذيه مي شوند ،مي توانند تهديدي براي ساختارها و نقشهاي

حکومت مي كردند ،آموزش عالي ارن بيست و يکم را تحات

دانشکدهها و دانشگاههاي مدرن باشاند .اطعااً آن هاا رهباران

سلطه خود درآورد .اگر چه اين فرهنگ رواج يافتاه ،فرهناگ

دانشکدهها و دانشگاههاي مدرن را مجبور خواهند كرد تاا باه

دانشگاهي سنتي ديگر مانند گذشاته ادرتمناد نباود .فرهناگ

اين مسأله بپردازند كه كدامين مختص و مرباوط باه مؤسساه

مديريتي اويتر شد و فرهنگ حمايتي نيز ادرت يافت و اين

آن ها است و كدامين مي توانناد باه وسايلة تغييار و واكانش

فرهنگ در پاسخ باه رشاد فرهناگ ماديريتي توساعه يافات.

مداوم بهتر به كار خود ادامه دهند كه از طرياق شاراكتهااي

فرهنگ توسعه اي در حاشيه ارار گرفت ،با وجود اين اگار باه

گوناگون كوتاه مدت و بلند مدت اين عمل امکانپذير اسات»

آن توجه زيادي مي شد و اعتبار بيشتري مييافت ،راهحلهااي

)).Bergquist, 2008:183

بسياري براي دانشگاههاي امروزي ارائه ميكرد و دو فرهناگ
جديد وجود دارد :فرهنگ مجازي كه به وجود آماده اسات و
فرهنگ ملموس كه در سالهاي اخير شاهرت بساياري يافتاه
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فرهنگ ملموس

4

علمي تمام واتي دارند كه كنترل بر چنين مسائلي را به عنوان

«فرهنگ ملموس فرهنگي است كه در اصول جامعه و اسااس

طرح دورهاي و مقتضيات كسب رتبه تمرين ميكنند .كالسها

معنوي آن معنا مييابد و به اابليت پيشبيني بر اسااس ارزش

با محدوديت زماني و داراي صندليهايي هستند كاه آماوزش

و آموزش چهره به چهره در مواعيت فيزيکي ارج مينهد .اين

در آنها باه صاورت رودررو اسات .هياأت علماي از طرياق

فرهنگ فرضياتي در مورد توانايي سيستمها و تکنولوژيهااي

فرآيند مناسبي استخدام ميشوند و بايد تدريس خاوبي ارائاه

جديدي ارائه ميدهد كه ميتوانند ارزشهاي مؤسسه را حفظ

دهند و نيز رشد برنامه تحقيق حرفهاي و پژوهش چاپ شاده

كنند و نيز از ديدگاه موضعي كار مؤسسه را كاري محترم و با

داشته باشند .عالوه بر بعد انسااني آماوزش ،ابعااد فيزيکاي و

ارزش و نيز فراخواني كلي باراي ياادگيري تصاور مايكناد»

ااتصادي دانشکده يا دانشگاه نيز مطرح ميشود .كتابخآنهااي

).)Bergquist, 2008:185

مركزي با حجم انبوهي از كتابها و نشاريات و نياز محوطاه

فرهنگ ملموس به داراييهااي ماادي بهاا مايدهاد كاه

دانشگاهي زيباا باه عناوان عناصار و اجازاي اساتانداردي از

معموًً در دانشگاههاي بزرگ وجود دارد :محوطه دانشاگاهي

دانشگاه سنتي به شمار ميروند .اگر چه هنوز هم تا حادودي

زيبا و گرانبها ،سااختمآن هااي مرتفاع و دارايايهااي اصالي

چنين تصويري از مؤسسه دانشگاهي اديمي درست است ولي

كتابخانه.

به نظر ميرسد كه اين تصاوير بيشاتر مرباوط باه ارزشهاا و

از ديد برگ كوئيست فرهنگ ملموس بساته باه ديادگاه

آرزوها مؤسسات دانشگاهي اسات بايش از آن كاه در ماورد

خود شخص يا خيلي اديمي و ياا كاامالً جدياد اسات .ايان

وااعيتهاي موجود بسياري از مؤسسات ارن بيسات و يکام

احتمال وجود دارد كه به عنوان دانشاگاهيان اعضااي جامعاه

باشد .با حسرت به گذشته مينگريم كه فرض ميكرديم دنياا

ارن بيست و يکم وارد دوره پست مدرن شويم .با ايان حاال

سادهتر بود و دنيايي سودمند براي رهبري دانشاگاهي ااوي و

ديد ما به عنوان رهبران آموزش عالي به هماان انادازه كاه باه

به خصوص براي مردان و زناني بود كه ميتوانساتند ااطعاناه

سمت عقب است به سمت جلو نيز هست .پايههاي مؤسسات

مسائل موجود را حل و فصل نمايناد .دنياايي باود كاه در آن

آموزش عالي در جوامع ،ابل از مدرن شکل گرفات و اكناون

اعضاي هيأت علماي ،دانشاجويان ،ماديران و سااير اعضااي

ارزشهاي دانشگاهي بسيار گرانبها بر اساس اسناد ملموس از

دانشگاهي در مورد كاري كه انجام مايدادناد و نياز در ماورد

كيفيت است مانند :محوطه دانشگاهي زيبا ،پذيرش دانشجويان

جامعهاي كاه ماردم باه آن تعلاق داشاتند ،احسااس رضاايت

و شهرت و اعتباري كه به سختي بهدست ميآياد و باهوسايله

ميكردند .اين دانشگاهها و دانشکدههاي برجسته در جاوامعي

درجات معتبر و ملي مورد سنجش ارار ميگيرد .ممکن است

يافت ميشد كه در ارزشها ،فرهناگ و مواعيات اجتمااعي-

هر چيزي در آموزش عالي وجود داشته باشد ولي ما هنوز باه

سياسي داراي هويت و انسجام بودند».

امور ملموس تأكيد داريم .عالوه بر آن ،به نظر ميرسد فرهنگ

«فرهنگ ملموسي كه در ارن بيست و يکم معرفاي شاد،
بر انعکاس و جستجو باراي هويات باا ريشاه عمياق ،گاروه

ملموس جهاني و ثابت باشد.
خصوصاايات اااديمي دانشااگاه يااا دانشااکده را در نظاار

حمايتي و ادردان و نيز پايههاي مذهبي ياا معناوي باه جااي

بگيريد .آن ها داراي منطقاه خادماتي و جغرافياايي مشاخص

ارزشهاي دنيوي استوار است .اين فرهنگ براساس ديد جنبه

هستند كه در درون آن منطقه شناخته شادهاناد و دانشاجويان

و ناحيهاي و منطقهاي است و در تقابل با ديدگاه جهاني است

خود را از اين مناطق جذب ميكنناد .ايان مؤسساات ،هياأت

كه در فرهنگ مجازي وجود دارد .فرهنگ ملموس شاهرت و
اعتبار خود را در مؤسسات دانشاگاهي مجادداً از ايان طرياق

The Tangible Culture

1

3

بررسي رابطه فرهنگ رشتهاي با انواع فرهنگهاي دانشگاهي در دانشگاه تبريز

بهدست ميآورد :از طريق تأكيد دوبااره بار اساتانداردها (كاه

و نيز رابطههاي اين ًيهها با سطوح مختلف مظرح مينماياد.

اعلب از آن به عنوان كيفيات يااد مايشاود) ،تجدياد حياات

ب اه زعاام وي ،خااارجيتاارين ًيااه فرهنااگ ،فرهنااگهاااي

مؤسسات دانشگاهي كه دايقاً همراستا با آيين و اصول مذهبي

«فراملّي»است و اين شامل فرهنگهايي مي شود كه اعضاي آن

خاصي است و يا مجموعهاي از ارزشهاا (باه عناوان مثاال،

فرضيات بنيادين و اساسي بسيار ژرفي را به اشترا دارند كاه

حفظ محيط يا بهداشت كلگرا) و تالش باراي ايجااد تعاادل

از مرزهاي ملّي فراتر ميرود .به طور مثال علام و ماذهب دو

ميان «فنآوري پيشرفته »4با «تماس باً »3با آموزش مبناي بار

نمونه از معمول ترين فرهنگهاي فرا ّملي است .دوماين ًياه

محل ااامت ،برنامههاي آموزش و پروژههاي فراگيري خدمت

فرهنگ ،فرهنگ «ملي» است كاه نشاانگر پيونادهاي ملاي ياا

گروه و جامعه محور (.)Bergquist, 2008:186-187

اومي است .تريس و بير حلقاه ساوم را فرهناگ «منطقاهاي»

فرهنگ مجازي كه به مرزهاي كمتري هم از لحاظ مکاني

مينامد و اشاره مي كند كه فرهنگ بار مبنااي احسااس تعلّاق

و هم لحاظ اادامات ويژه نياز دارد ،مقاصد روشني را ميطلبد

مردم و نهادهاي اجتماعي به ين منطقه يا محدوده جغرافيايي

تا در راستاي متغيرهاي عير اابل پيشبيناي گاام باردارد .ايان

خاص شکل ميگيرد؛ در نتيجه آن ،اين فضاي فيزيکي به ين

تأكيد بر مقاصد مؤسسه ،به وسايله فرهناگ ملماوس تقسايم

«فضاي اجتماعي» مبدل مي شود .چهارمين ًيه در مدل تريس

ميشود .جايي كه در آن فرهنگ مجازي ميتواند مقاصد خود

و بير از فرهنگهاي صنايع ،حِرفهها و سااير نهادهااي ديگار

را دوباره تعريف و ايجاد نمايد و از اين مقاصد باراي تاداوم

تشکيل ميشود .كه نماينده فرهنگهاي «سازماني» «حرفاهاي»

مؤسسه (و برناماه) در آيناده جنجاالي بهاره بگيارد ،فرهناگ

و «نظامي» هستند .وي براين باور است كه رويکارد فرهنگاي

ملموس از مقاصد ابلي خود اساتفاده ماي كناد تاا مأموريات

به دانشگاه اين نکته را آشکار ميسازد كاه دنيااي دانشاگاهي

درست را به ما گوشزد نمايد .رهبران دانشگاهي هم به فرهنگ

همان هويتهااي دانشاگاهي هساتند كاه ريشاه در سااخت

ملموس و هم به فرهنگ مجازي نياز دارند تا بتوانند در دنياي

اجتماعي وااعيت دارند .اساساً رويکرد فرهنگي به دانشگاه دو

آشوبزده دانشاکدههاا و دانشاگاههااي اارن بيسات و يکام

جزء را در بر ميگيرد  )4 :فرهنگ رشتهاي  )3فرهنااااااااگ

رشتهاي را هدايت كند (.)Bergquist, 2008:216-217

دانشگاهي .آنچه فرهناگ رشاتهاي را از فرهناگ دانشاگاهي
متمايز ميكند ،واحد مطالعه است .در فرهنگ دانشگاهي واحد

فرهنگ رشتهای
تريس و بير 9در بحث تأثيرات محيطي بار فرهناگ ساازمان،
معتقدند كه رفتار فرد به طور طبيعاي از پاارهاي فرهناگهاا و
ارزشهاي فرهنگي كه دائماً در تعارض با يکديگر ارار دارند،
اثر ميپذيرناد .همچناين اعتقااد دارناد كاه ايادئولوژيهااي
سازمآنها حداال ازپانج ساطح محايط خاارجي بار ساازمان
تحميل مي شاود كاه ايان ساطوح را چناين بار مايشامارند:
سيستمهاي فراملي ،ملي ،منطقهاي ،اجتماعات ،صنايع ،حرفهها
و ساير سازمآنها ،خرده فرهنگها .وي ماهيت ًيهاي فرهنگ
1

high tech.
high touch.
3
Trice & Beyer
2

مطالعه سازمان است و در فرهنگ رشتهاي واحد مطالعاه فارد
دانشگاهي اسات كاه وااعياتهاا را در بساتر فرهنگاي در
ميكند» (نيازآذري.)4933 ،
برخي بر اين باورند كه علم ،منبع اصلي تغذياه فرهناگ
آموزش عالي است .تحقيق در مورد زندگي دروني دانشگاههاا
نشان داده است كه رشتههاي تحصايلي باا يکاديگر از لحااظ
اجتماعي متفاوتاند .رشتههاي تحصيلي ،سنت و االابهااي
فکري خاص خود را دارند و به اعضاي خود مفااهيم مرباوط
به نظريهها ،روشها و مسائل را انتقال مايدهناد .رشاتههااي
تحصيلي به رعم بنيآن هااي شاناختي مشاتر  ،ويژگايهااي
اجتماعي و فرهنگي متفاوتي دارند .اين ويژگيها عبارتناد از:
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ارزشها ،شيوههاي ارتباط متقابل ،سبنهاي زندگي و اصاول

ميكند ،واحاد مطالعاه اسات .در فرهناگ دانشاگاهي واحاد

تربيتي و اخالاي .در جهان دانشگاهي تفاوت رشتههاي علمي

مطالعه سازمان است و در فرهنگ رشتهاي واحد مطالعاه فارد

با استعاره "ابايل دانشگاهي "4نشان داده شده است .رشتههاي

دانشگاهي اسات كاه وااعياتهاا را در بساتر فرهنگاي در

علمي به عنوان ابايلي هستند كه در داخل مرزهااي سارزميني

ميكند» (.)Niaz Azari and Taghvaee, 2010:126

دانشگاهي ساكن ارار دارند ،در داخل اين المروهاي سرزميني

در مطالعه حاضر ،سه بعد به عنوان ابعاد فرهنگ رشتهاي،

انواع رشتههاي داراي تفاوتهاي معرفت شناختي و اجتماعي

در نظر گرفته شده است ،اين سه بعد عباتناد از )4 :همکااري

هستند و از نظر هنجارها ،ارزشها ،روشهاي تعامال ،سابن

دانشگاهي  )3ايفااي نقاش محقاق و  )9جاو حماايتي باراي

زندگي ،كدهاي اخالاي و تربيتي و عيره تفاوت دارند .از نظر

فعاليتهاي پژوهشي .انتخاب اين ساه بعاد باه عناوان ابعااد

اين گروه از محققان ،دانشجويان به عنوان "بوميان" اين ابايل

فرهنگ رشتهاي مبتني بر تحقيقات تجربي است كه تفاوت بين

به شمار ميآيند و دانشجويان مانند هر تازه واردي براي اينكه

رشتههاي مختلف را در اين ابعاد نشان دادهاند .در ايان راساتا

به عضويت گروه پذيرفته شاوند ،باياد باه ريسامان فرهناگ

وايتلي نشان داده است كه گرايشهاا و الگوهااي تحقياق باه

دانشگاهي چنگ بزنند (.)Niaz Azari and Taghvaee, 2010:125

وسيله ابزارهاي روشنفکري در رشتههاي مختلف شکل گرفته

رشتههاي علمي حتي اگر در دانشگاههاي مختلف باشاند ،بناا

است

 .)Whitley,بورجس و همکارانش در مطالعاتشاان

به شباهتهاي معرفتشناختي و اجتماعي و نماديني كه دارند،

خاطر نشان كردهاند كه آشنايي اوليه با فرهنگ تحقياق ،باراي

بيشتر از رشتههاي مختلفي كه در ين دانشگاه واحاد هساتند،

دانشجويان دكتاري در ساالهااي اولياه ورودشاان باه گاروه

انتظار ميرود رويههاي مشابهي در نظر بگيرند.

آموزشي عامل اساسي موفقيت آنها به حساب ميآيد .هااكال

كاي 3متذكر ميشود كه هدف مطالعات فرهنگ رشاتهاي
گذشتن از سطح سازماني گاروههااي آموزشاي و تمركاز بار
ويژگيهاي فردي دانشگاهيان است تا از اين ويژگيهاا باراي
ساختن فرهنگ رشتهاي بينالمللي استفاده شود (.)Cai, 2005:4
در چارچوب فرهنگ رشتهاي ،رشتههاي دانشگاهي بر اسااس
معيارهاي مختلف طبقهبندي شدهاند .مشهورترين طبقاهبنادي
رشتهاي به بيگالن ( )4399و تاوني بچار ( )4331تعلاق دارد.
بچر بر اساس ماهيت معرفت شناختي رشاتههااي دانشاگاهي
آن ها را به رشتههاي سخت -محض ،سخت-كاربردي و نرم-
محض و نرم-كاربردي تقسيم كرده است .معيارهااي معرفات
شناختي بچر با رويکرد رئاليستي ارائه شدهاند« .دانش رشتهاي
تفاوتهااي جهاان وااعاي در موضاوع را بازتااب مايكناد»
(.)Becher and Trowler, 2001:35

آن چه فرهنگ رشته اي را از فرهناگ دانشاگاهي متماايز
Academic Tribe
Cia

1
2

(1984

و يليجوكي ( )3664گرايشهاي متفاوت تحقيق در رشتههااي
مختلف و در دانشگاههاي مختلف را نشان دادهاند (امين مظفري

و يوسفياادم .) 56 : 4933 ،بچر كه مطالعات دانشجويان دكتاري
را در سه رشته مطالعه كرده است (تاريخ ،فيزيان و ااتصااد)
معتقد است كه رشته فيزين دانشجويان را برحساب فرهناگ
رشتهاي آن ،به درگيري در فعالياتهااي مبتناي بار همکااري
دعوت ماي كنناد ،در حاالي كاه در رشاته تااريخ جساتجوي
گرايشهاي شخصي اولويت نخست را دارد و در رشته ااتصاد
نيز بين اين دو حد ارار دارد

(1994:97

 .)Becher,بايگالن نياز

معتقد است گرايش همکاري و تحقيق در رشاتههااي ساخت
بيشتر از رشتههاي نرم است .مثالً در شيمي باه عناوان رشاته
سخت ،كنشگران رشاتهاي باه كارهااي گروهاي و مبتناي بار
همکارانه روي ميآورند و به تحقيق بيشتر از تدريس گارايش
دارند "درحالي كه در تاريخ باه عناوان علام نارم ،كنشاگران
رشتهاي به خاطر ماهيات وابساتهاش در فعالياتهااي علماي
شناخته ميشود و در آنها گارايش باه تادريس وجاود دارد.
«عليرعم اين ترجيحات مطالعه بايگالن نشاان مايدهاد كاه
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دانشگاهها در زمينههاي محاض اگرچاه اولويات بيشاتري باه

پاسخگويان فرهنگ ساازماني موجاود دانشاگاه را همساو باا

تحقيق بيشتر از زمينههاي محض نشان ميدهند اما آنها وات

رسالت دانشگاه ميدانستند .در اين تحقيق مشخص گرديد كه

Neumann,

فرهنگ سازماني ،رساالت دانشاگاه و ميازان تعلاق حرفاهاي

 .)2001:138دليل بيگالن براي اين مسأله اين است كاه بيشاتر

ويژگيهاي منحصر بفرد دانشگاههاا را تعياين مايكناد (اماين

فرايند تعليم دانشجويان در رشتههاي سخت مستلزم درگياري

مظفري.)33 :4930 ،

زيااادي بااراي تحقيااق اختصاااص نماايدهنااد» (

در تحقيق است ،به همين دليل در اين علوم بر تحقياق تأكياد

 پژوهشي ديگر با عناوان «تاأثير فرهناگ ساازماني بار3

نوآوري در آموزش عالي» را اوبين چاين در سال  3663روي

بيشتري ميشود.

 333مؤسسه آموزش عالي خصوصي ،دولتي و مذهبي آمريکا
پیشینه تجربی تحقیق

مطالعه انجام داد .بهطور كلي نتيجهگيري عمومي اين پاژوهش

 -نتايج تحقيق منوچهر شجاعي و همکاران با عنوان «بررساي

اين بود كاه مؤسسااتي كاه بيشاتر ميازان ناوآوري را دارناد،

و تبيااين فرهنااگ سااازماني اعضاااي هيااأت علمااي پاارديس
دانشگاههاي فني و پارديس علاوم دانشاگاه تهاران» در ساال
 4931به روش پيمايشي نشان داد كه فرهنگ سازماني حااكم
بر پارديسهااي فاوق در وضاع موجاود ،فرهناگ مشااركتي
ميباشد ،درحالي كه در وضع مطلوب باياد فرهناگ ساازماني
حاكم فرهنگ كارآفريني باشد (شجاعي و همکاران.)4931 ،

آنهايي هستند كه بيشترين تمايل را باه فرهناگ ادهوكراساي
داشتند (.)Obenchain, 2002

 پژوهشي با عنوان «فرهنگ دانشاگاهي عااملي جهاتتشويق يا تشويش دانشجويان جديدالورود» توسط مارگريات

9

در ساال  3669انجاام شاده ،نتاايج نشاان داده كاه روشهااا،
ارزشها و انتظارات فرهنگ دانشگاهي ميتواند عامال ايجااد

 -پژوهشي با عنوان "ارتباط بين فرهناگ ساازماني و باا

كننده استرس در تازه واردها باشد .چالش پيش روي دانشگاه،

خالاياات اعضاااي هيااات علمااي گااروه تربياات باادني در

ايجاد تناسبي بين فرهنگ دانشاگاهي و نيازهااي دانشاجويان

دانشاگاههااي كشااور" توساط كااوروش اهرماان تبرياازي در

است (.)Marguerite, 2007

چارچوب رساله دكتاري در ساال  4931باه روش پيمايشاي
انجام گرفته ،نتايج نشان داده كه كه زير مجموعههااي اادرت

مدل تحلیلی تحقیق

فرهنگ سازماني ( <p6/664و  ،)t=5/43همااهنگي باا تغييار

در پژوهش حاضر ،با الهام گرفتن از تئوريهاي انديشمندان و

( <p6/664و  )r=9/01و همسويي اهاداف فاردي و گروهاي

با تکيه بر پشتوانه تجربي تحقيق ارتباط نظري بين متغيرهاا در

( <p6/65و  )t= -3/49و همچنااين زياار مجموعااه رهبااري

االب مدل  4مفروض شده است .انتظار ميرود كاه دادههااي

تحولگرا ( <p6/664و  ،)t=1/59داراي رابطه خطي باا متغيار

تجربي مدل مفروض زير را بيشتر حمايت كند.

معيار بوده و واجد شرايط پيشبيني خالايت بودهاناد ( اهرماان
تبريزي.)4931:493 ،

 در مطالعه ديگر با عنوان «نگرش اعضاي هيأت علمايو دانشگاههاي فني حرفهاي به فرهنگ ساازماني» ساوكوگاوا

4

در سال  4330در رساله دكتري خود با اساتفاده از چاارچوب
ارزشهاي رايب ،فرهنگ سازمان دانشگاهها را ماورد بررساي
ارار داد .يافتههاي تحقيق نشان داد كاه حادود  16درصاد از
Sokugawa

1

Obenchain
Marguerite

2
3
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شکل  -1مدل شماتیک تحلیلی تحقیق

فرضیههای تحقیق

برابر با  6/343مي باشد و سطح معنايداري آزماون كرويات

 -4فرهنگ دانشگاهي حاكم بر دانشکدههااي دانشاگاه تبرياز

بارتلت برابر با صفر ميباشاد .بناابراين برپاياه هاردو ماال

متفاوت از يکديگر است.

اجراي تحليل عاملي براسااس مااتريس همبساتگي در گاروه

 -3به نظر ميرسد كاه باين فرهناگ رشاتهاي و ابعااد آن باا

نمونه مورد مطالعه اابل توجيه است.

فرهنگ دانشگاهي رابطه معناداري وجود دارد.

4

براي تعيين تعداد عاملهاي اشباع شده از شااخصهااي

 -9به نظرميرسد فرهنگ دانشگاهي حاكم بر دستهبندي علوم

مقاديرويژه ،نمودار سانگريزه ،نسابت وارياانس تبياين شاده،

(نرم-سخت و كاربردي -محض) متفاوت از هم باشد.

استفاده گرديد .بر پايه شاخصهاي فوق پنج عامال اساتخراج
شده كه نتايج آن در جدول زير نشان داده شده است .اين پنج

روششناسی

عامل جمعاً  50/5درصد از كل وارياانس پرسشانامه را تبياين

در اين مطالعه از روش پيمايشي استفاده شاده اسات .جامعاه

ميكنند .براي بهدست آوردن سااختاري باا معناي از بارهااي

آماري تحقيق شامل كليه اعضاي هيأت علمي «دانشگاه تبريز»

عاملي باا اساتفاده از روش مؤلفاههااي اصالي و چرخشاي،

در سال تحصيلي 4936-34است .تعداد آنها جمعااً 036نفار

گويههايي كه مشتركاً با ين عامل همبساته بودناد باه ترتياب

است .به دليل اينكه احتمال ميرفت استادان دانشاگاه تمايال

بيشترين بار عاملي ،استخراج و نامگذاري شدند.

اندكي به همکاري داشته باشاند ،باراي پرهياز از افات تعاداد
نمونه ،پرسشنامه در ميان همه اعضاي هيأت علمي پخش شد.
در اين پژوهش به منظور ارزيابي اعتبار ابزار اندازهگياري
از اعتبار سازه و از نوع اعتبار عاملي استفاده شده است.
خروجيهاي تحليل عاملي نشان ميدهد كه مقدار KMO

منظور از عاملهاي اشباع شده ،عاملهايي هستند كه براساس بند  9پيشفرضها
بار عاملي آنها بيش از  6/9شده است.
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جدول  -1مقادیر ویژه ،درصد واریانس تبیین شده و درصد تراکمی عاملها (خروجی تحلیل عاملی)
ارزش ویژه

عامل

درصد واریانس تبیین شده

درصد تراکمی

فرهنگ مشاركتپذير

9/136

45/305

45/305

فرهنگ مديريتي

9/943

41/390

96/364

فرهنگ توسعهاي

5/333

43/333

13/139

فرهنگ مجازي

1/463

3/939

56/346

فرهنگ وكالتي

3/905

5/019

50/159

آنچه كه در اين تحليل به چشم خورد اين بود كه از بين

گرديد .همچنين ،براي حصول اطمينان از پايايي ابزار سنجش،

شش فرهنگ دانشگاهي معرفي شده توسط برگ كوئيست تنها

از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد .نتايج حاصله نشاان داد

فرهنگ ملموس است كاه باا شارايط كناوني دانشاگاه تبرياز

كه گويههاي مطرح شده به تفکين سازهها از پايداري دروناي

مطابقت نداشت ،لذا از اين پس از سيکل تحليلاي ماا خاارج

باًيي برخوردار بودهاند (جدول .)3

جدول  -2ضرایب پایایی مرتبط با سازههای مورد بررسی
ردیف

سازه ها

نوع فرهنگ دانشگاهي
4

3

فرهنگ رشتهاي

ابعاد

ضریب پایایی هر بعد

فرهنگ مشاركتپذير

6/39

فرهنگ مديريتي

6/99

فرهنگ توسعهاي

6/93

فرهنگ وكالتي

6/33

فرهنگ مجازي

6/96

ايفاي نقش محقق

6/93

همکاريهاي دانشگاهي

6/36

جو حمايتي گروه

6/90

تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق

تأليف مقاله ،پاياننامه ،تشويق دانشجويان توسط استادان براي

فرهنگ رشاتهاي :تعرياف در نظار گرفتاه شاده باراي متغيار

عضويت در سازمآنهاي تخصصي ،ارائه فعاليتهاي پرباار در

فرهنگ رشتهاي (متغير مستقل) تركيبي از تعاريفي است كه در

كنااار فعاليااتهاااي كالسااي (ساامينارها ،جلسااات علمااي،

بخش نظري آورده شده است .بر اين اساس فرهنگ رشاتهاي

فعاليتهاي اجتماعي و ،)...ايفاي نقش محقق (ارائاه مقالاه در

مفهومي است كه در درون فرهنگ دانشگاهي معنا يافته ،واحد

كنفرانس يا انجمن علمي معتبر ،تحقيق شخصي كه در برناماه

تحليل آن فرد دانشگاهي است كه بر اساس تئوري توني بچار

درسي بدان نياز نبوده است ،درخواست از يکي از دانشجويان

با معرفهاي همکاري دانشگاهي (مشاوره علمي اساتادان باه

براي نقد علمي كار همكالسي ها ،تهياه مقالاهاي باه صاورت

دانشاجويان ،دسترساي دانشاجويان باه اساتادان در خااارج از

فردي يا به كمن ديگران براي بهدست آوردن امتيازي ،شركت

كالس ،اهميت باه فعالياتهااي دانشاجويان اعام از تحقياق،

در انجمن ين سازمان تخصصي و ) ...و جاو حماايتي باراي
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فعاليتهاي پژوهشي (محيطي آموزشي كه ميل به پاژوهش را

عوامل مؤثر بر چگونگي توسعه علمي هر جامعهاي اسات .در

در بين دانشجويان تشويق ميكند ،محيطي كه تبادل پژوهشاي

اين پژوهش فرهنگهاي دانشگاهي بار اسااس تئاوري بار

بين استادان و دانشجويان را تبليغ ميكند ،ايحاد فرصت كاافي

كوئيست (كه در بخش نظري به صورت مبوسط تعريف شاد)

براي دانشجويان براي شركت در فعاليتهاي پژوهشي استادان

در ابعاد فرهنگ مشااركتپاذير ،فرهناگ ماديريتي ،فرهناگ

و )..در سطح سنجش فاصلهاي مورد آزمون ارار گرفته اسات.

توسعهاي ،فرهنگ وكالتي ،فرهنگ مجازي با مؤلفههاي زير در

در وااع مجموع نمرات معارفهااي يااد شاده ،نماره نهاايي

سطح سنجش فاصله مورد سنجش ارار گرفته اسات (جادول

فرهنگ رشتهاي را تشکيل دادهاند.

 .)9مجموع نمارات هار كادام از ابعااد يااد شاده ،شااخص

فرهناگهاااي دانشااگاهي  :فرهناگ دانشااگاهي يکااي از

فرهنگهاي دانشگاهي را تشکيل دادهاند .

جدول  -3ویژگیهای بارز فرهنگهای دانشگاهی
فرهنگ دانشگاهی
فرهنگ مشاركتپذير

ویژگی ها
توليد و تفسير دانش ،پژوهش هاي مورد حمايت هيأت علمي،آزادي عمل دانشگاهي،امکان مطالعه استادان در حوزه تخصصي خود،
تسلط عقالنيت ،استقالل و...

فرهنگ مديريتي

ترويج مهارت هاي ويژه براي دانشجويان ،تربيت دانشجويان براي مشاعل موفق ،كارايي دايق و منصفانه ،مسؤوليت پذيري ،مسؤوليت
مالي و...
شکوفا كردن استعدادهاي دانشجويان ،تراي اعضاي دانشگاهي ،توزيع دانش در بين تمام افراد ،افازايش همکااري باين رشاتههااي

فرهنگ توسعه اي

مختلف ،برنامهريزي آموزشي دانشجو محور ،افزايش همکاري بين اعضاي دانشگاه ،عدم ركود نظرات و ايدهها و...
افزايش حقوق اساسي كاركنان ،حمايت آموزشي مناسب ،دسترسي آزاد براي تمامي دانشجويان واجد شرايط ،خدمت منصفانه ،ارارداد

فرهنگ وكالتي

منصفانه بين مديريت و كاركنان دانشگاه ،توزيع عادًنه منابع و منافع ميان اعضا ،عدم اختيار بدون چون و چراي مديريت و...
پيوند منابع آموزشي با تکنولوژي موجود و اطالعات جهاني ،فرآيند يادگيري جهاني ،ارزش نهادن به ديدگاههاي مختلف ،ارتباط باا

فرهنگ مجازي

شبکههاي جهاني توليد علم ،به كارگيري آخرين اختراعات تکنولوژي ،عدم محدود شادن امکاناات در يان بخاش از دانشاکده ياا
دانشگاه ،ارتباط با افراد خارج از دانشگاه و...

منبع)Bergquist, 2008:264( :

یافتههای تحقیق

فراواني بيشتري نسبت به ساير دانشکدههاا و دانشاکده علاوم

از كل نمونه آماري مور بررسي 494 ،نفر را استادان مرد و 35

طبيعي و پاياه تنهاا باا  9ماورد فراواناي يعناي 4/3درصاد و

نفر را استادان زن تشکيل داده اناد .بار اسااس نتاايج تحقياق

دانشکده فيزين نيز با  0فراواني (9/3درصاد) در مقايساه باا

دانشکده كشااورزي باا  30ماورد (4049درصاد) و دانشاکده

ساير دانشکدهها از فراواني كمتري برخوردار بودهاند (جادول

انساااني و علااوماجتماااعي بااا  34ماورد (4945درصااد) داراي

)1
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جدول  -4توزیع فراوانی نمونه به تفکیک دانشکده
دانشکده

جامعه

فراوانی

درصد از

درصد از

آماری

نمونه

جامعه

کل نمونه

انساني و علوم اجتماعي

93

34

30/33

49/5

ادبيات و زبانهاي خارجي

93

40

14

46/9

علوم تربيتي

91

41

14/40

3

كشاورزي

469

30

31/9

40/9

دامپزشکي

93

49

16/0

3/9

علوم رياضي

11

43

39/39

9/9

مکانين

11

43

39/39

9/9

عمران

99

46

39/63

0/1

برق

93

41

90/31

3

فيزين

34

0

33/59

9/3

شيمي

13

3

34/13

5/3

علوم طبيعي و پايه

94

9

3/09

4/3

كل دانشگاه

036

450

33/0

466

جدول 3توزيع فراواني اين تقسيمبندي نشان داده شده است.

رشتههاي علمي با استفاده از تقسيمبنادي بچار از اناواع
رشتهها و همچنين بنا به مقاصد تحقيق كد گازاري شادند .در

جدول  - 5توزیع فراوانی رشتهها بر حسب طبقهبندی بچر
فراوانی

متغیر

درصد تجمعی

درصد

سخت  -محض

39

49/9

49/9

سخت  -كاربردي

93

56

09/9

نرم  -محض

91

34/3

33/4

نرم  -كاربردي

49

46/3

466

كل

450

466

بر اساس نتايج تحقيق ،از مجموع  450آزمودني تنهاا 49

مورد بررسي در برگرفته است .علوم سخت– كاربردي (شامل

مااورد را علااوم ناارم -كاااربردي (رشااتههاااي علااومتربيتااي،

رشتههايي چون عمران ،معماري ،شيمي كاربردي ،دامپزشکي،

روانشناسي ،تربيت بدني ،ماديريت ،حقاوق و ) ....باه خاود

تمام رشتههاي دانشکده كشاورزي ،مهندساي بارق ،مهندساي

اختصاص داده است .علوم نرم -محض شاامل فلسافه ،علاوم

مخابرات) به تنهاايي 56درصاد از نموناه آمااري را باه خاود

اجتماعي ،الهيات ،ااتصاد ،ادبيات فارسي ،زبآنهااي خاارجي،

اختصاااص داده اساات .علااوم سااخت -محااض  39مااورد

تاريخ و جغرافيا و ...تعاداد  91آزماودني را از  450آزماودني

(49/9درصد) از كل نمونه آماري 450نفره را شامل شده است
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كه استادان رشتههايي همچون رياضي ،آمار ،فيزيان ،شايمي،

ميزان بيشتري را در مقايسه با سطح اوي به خاود اختصااص

علوم طبيعي و پايه و ...در اين دستهبندي ارار گرفتهاند.

داده است كه اين مورد بخصوص در زمينه ترعياب و تشاويق

متغير فرهنگ رشتهاي نيز در سه بعد ايفاي نقش محقاق،

دانشجويان تحصيالت تکميلي توسط اعضااي هياأت علماي

جو حمايتي گروه و همکاريهاي دانشاگاهي ماورد سانجش

براي اويتر كردن رزومه علمي خود ،مسااعدت و همکااري

ارار گرفته است .هرين از ابعاد به سه سطح ضعيف ،متوساط

استادان را ميطلبد .از طرفاي بعاد جاو حماايتي گاروههااي

و اوي تقسيم شدهاند كه در ذيل ابعاد سه گاناه فاوق در كال

آموزشي در وضعيت نسبتاً مطلوبي ارار دارد كه اميد است باا

دانشگاه و هرين از دانشکدهها مورد بررسي ارار مايگيرناد.

عنايت استادان در جهت درگير كردن هرچه بيشتر دانشجويان

نتايج نشان داده كه وضعيت فرهنگ رشتهاي در هر سه بعد آن

در فعاليتهاي پژوهشاي و شاركت در سامينارها و جلساات

در دانشگاه تبرياز در ساطح متوساطي اارار دارد .در دو بعاد

علمي ،اين امر محققتر گردد.

ايفاي نقش محقق و همکاريهاي دانشاگاهي ساطح ضاعيف
جدول  -6بررسی میانگین و سطح ابعاد فرهنگ رشتهای بر اساس دانشکدههای دانشگاه تبریز
ابعاد فرهنگ رشتهای
دانشکده

ایفای نقش محقق
سطح

جوّ حمایتی گروه
سطح

میانگین

میانگین

همکاریهای دانشگاهی
میانگین

سطح

انساني و علوم اجتماعي

متوسط

4/35

متوسط

3/63

متوسط

4/36

ادبيات و زبانهاي باستاني

ضعيف

4/03

متوسط

4/39

ضعيف

4/95

علوم تربيتي و روانشناسي

متوسط

3/41

متوسط

3/41

ضعيف

4/94

كشاورزي

متوسط

4/33

متوسط

3/45

ضعيف

4/90

دامپزشکي

اوي

3/59

اوي

3/04

متوسط

3/93

علوم رياضي

متوسط

3

متوسط

3/40

متوسط

4/34

مکانين

ضعيف

4/59

ضعيف

4/00

ضعيف

4/56

عمران

متوسط

3/46

متوسط

3/36

متوسط

4/36

برق

متوسط

3

ضعيف

4/13

ضعيف

4/01

فيزين

متوسط

3/40

متوسط

3/40

متوسط

3

شيمي

متوسط

3/33

متوسط

3/44

متوسط

3

علوم طبيعي و پايه

ضعيف

4/99

ضعيف

4/91

متوسط

3

كل دانشگاه

متوسط

4/39

متوسط

3/61

متوسط

4/31

با توجه به اينكه ميانگين هرين از ابعاد فرهنگ رشتهاي

مکانين و علوم پايه كاه در وضاعيت ضاعيفي اارار دارناد و

مقداري بين عدد  4تا  9است لذا ميزان اين مياانگين باه ساه

دانشکده دامپزشکي در ابعاد ايفاي نقش محقق و جو حمايتي

سااطح ضااعيف ( ،)4-4/9متوسااط ( )4/94-3/1و اااوي (-9

گ روه در وضعيت مطلوبي ارار گرفته اسات و ايان امار را در

 )3/14تقسيم شده است .همانطور كه در جدول فوق مشاهده

اسمت فرهنگهاي دانشگاهي با توجه به بااً باودن مياانگين

ميشود ابعاد فرهنگ رشتهاي در اكثر دانشکدهها در وضاعيت

نمره فرهنگها ميتوان مشاهده كرد.

متوسطي ارار دارند ،بجز در برخي ماوارد از جملاه دانشاکده
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بررسي رابطه فرهنگ رشتهاي با انواع فرهنگهاي دانشگاهي در دانشگاه تبريز

براي سنجش فرهنگهاي دانشگاهي ،مؤلفههاي فرهناگ

در دانشکده علوم طبيعاي و پاياه ماا شااهد ايان هساتيم كاه

مشاركت پاذير ،فرهناگ وكاالتي ،فرهناگ مجاازي ،فرهناگ

فرهنگ حاكم در مقايسه با ميانگين كل دانشاگاه از وضاعيت

توسعه ،فرهنگ مديريتي طارح شاده بودناد .نتاايج در االاب

معکوسي برخوردار است كه با توجه به اينكه ايان دانشاکده

نمودار  4به شرح زير است.

تنها  9مورد از آزمودنيهاي مورد مطالعه را به خود اختصاص

نمااودار 4بيشااترين و كمتاارين ميااانگين فرهنااگهاااي

داده است ،هرگونه نتيجه گيري را از ما سلب نموده اسات .از

دانشگاهي مربوط به هرين از دانشکدههاي دانشگاه تبرياز را

طرفي ديگر از نمودار  4چنين پيداست كه دانشکده دامپزشکي

نشان ميدهد .بهطوري كه مشاهده مايشاود در كال دانشاگاه

داراي بيشترين ميانگين در مقايسه با ساير دانشکدههاا هام در

تبريز ،فرهنگ مشاركتپذير فرهنگ حاكم و فرهنگ مجاازي

حالت اويترين و هم ضعيفترين را به خود اختصااص داده

ضعيفترين فرهناگ باه شامار مايآياد .همچناين ،فرهناگ

است .همچنين طبق يافتههااي تحقياق ،دانشاکده دامپزشاکي

مشاركتپذير در اكثر دانشاکدههاا فرهناگ حااكم اسات .در

داراي بيشااترين ميااانگين در فرهنااگهاااي مشاااركتپااذير،

دانشکدههاي انساني و ادبيات ،فرهنگ مجاازي ضاعيفتارين

مديريتي ،توسعه اي ،حمايتي و مجازي بوده اسات .دانشاکده

فرهنگ معرفي شده است كه با توجه به توضيحات ارائه شاده

مکانين در فرهنگ وكالتي كمترين ميانگين و دانشاکده بارق

در باب اين فرهنگ در فصل دوم ،ضعف اين فرهنگ در ايان

در فرهنگهاي مديريتي و مجازي پايينترين ميانگين را داشته

دانشکدهها ميتواند مشکالتي را براي عدم پيشارفت علام در

است (نمودار .)3

رشتههاي موجود در اين دانشکدهها به همراه داشته باشد .تنها

نمودار  - 1وضعیت قویترین و ضعیفترین نوع فرهنگ دانشگاهی به تفکیک دانشکده
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ع.پ

3.5
3

بیشترین میانگین

2.5

کمترین میانگین

2
1.5
1
0.5
0
مجازی

وکالتی

مدیریتی

توسعه ای

مشارکت پذیر

نمودار  -2وضعیت بیشترین و کمترین میانگین فرهنگهای دانشگاهی در بین دانشکدهها

آزمون فرضيه اول :در ايان فرضايه باه بررساي فرهناگ
دانشگاهي حاكم بر هريان از دانشاکدههااي دانشاگاه تبرياز

ميانگينها استفاده شده است كه نتايج حاصل از آن در جدول
 5آورده شده است.

پرداخته شده است كه جهت نيل به اين امر از آزماون تفااوت
جدول  -7تجزیه واریانس میانگین فرهنگهای دانشگاهی در بین دانشکدهها
منبعتغییرات
فرهنگ مشاركتپذير
فرهنگ مديريتي
فرهنگ توسعهاي
فرهنگ وكالتي
فرهنگ مجازي

بين گروهها
درون گروهها
بين گروهها
درون گروهها
بين گروهها
درون گروهها
بين گروهها
درون گروهها
بين گروهها
درون گروهها

درجه آزادی
44
411
44
411
44
411
44
411
44
411

نتايج حاصل از جدول باً حاكي از آن است كه ميانگين
هر پنج فرهنگ دانشگاهي بررساي شاده حاداال در باين دو

مجموع
مجذورات
40/95
33/09
34/35
445/99
40/49
39/03
40/43
39/43
43/15
469/36

F

مجموع میانگین
مربعات
4/13
6/03
4/33
6/36
4/19
6/05
4/19
6/09
4/03
6/93

سطح معنیداری

3/49

6/643

3/19

6/669

3/30

6/641

3/43

6/643

3/93

6/643

اين موضوع است كه فرهنگ حاكم بر دانشکدههااي دانشاگاه
تبريز متفاوت از همديگر است.

دانشکده (با توجه به سطح معنيداري كه كمتر از 6/65هستند)

آزمون فرضيه دوم :اين فرضيه به بررسي رابطه بين ابعااد

متفاوت از همديگر است .پس فرضيه اول تأييد و نشاندهنده

فرهنگ رشتهاي با انواع فرهنگهاي دانشگاهي ميپاردازد كاه
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بررسي رابطه فرهنگ رشتهاي با انواع فرهنگهاي دانشگاهي در دانشگاه تبريز

براي بررسي اين موضاوع باا اساتفاده از ضاريب همبساتگي

پيرسون نتايج زير در االب جدول  3حاصل شده است.

جدول  - 8همبستگی بین ابعاد فرهنگ رشتهای با فرهنگهای دانشگاهی
فرهنگ ها↓ابعاد فرهنگ رشتهای←
مشاركتپذير
سطح معنيداري
مديريتي
سطح معنيداري
توسعه اي
سطح معنيداري
وكالتي
سطح معنيداري
مجازي
سطح معنيداري

ایفای نقش محقق

همکاریهای دانشگاهی

**6/196
6/666
**6/933
6/666
**6/999
6/666
**6/901
6/666
**6/133
6/666

همبستگي پيرسون
همبستگي پيرسون
همبستگي پيرسون
همبستگي پيرسون
همبستگي پيرسون

جوّ حمایتی گروه

**6/533
6/666
**6/135
6/666
**6/565
6/666
**6/199
6/666
**6/569
6/666

**/569
6/666
**6/564
6/666
**6/130
6/666
**6/143
6/666
**6/103
6/666

** :همبستگي در سطح  33درصد معنيدار است.

نتايج حاصله از جدول باً نشان ميدهند كه ابعاد فرهنگ

آزمون فرضيه سوم :در اين فرضيه هدف بررسي فرهناگ

رشتهاي با هرين از فرهنگهاي دانشاگاهي رابطاه مساتقيم و

دانشگاهي حاكم بر دستهبندي مختلف علوم از نظر بچر باوده

شديداً معناداري دارند ،در نتيجه فرضيه دوم تأييد و رابطه بين

است كه براي پي بردن به ايان اضايه همانناد فرضايه اول از

ابعاد فرهناگ رشاتهاي باا فرهناگهااي دانشاگاهي پذيرفتاه

آزمون تفاوت ميانگينها استفاده به عمل آمده است .باا توجاه

ميشود .با اين توضيح كه با افزايش فرهنگ رشاتهاي (ايفااي

به نتايج بهدست آمده در جدول  3سطح معنيداري آزماون F

نقش محقق ،همکاريهاي دانشگاهي و جو حمايتي گروه) در

در هر پنج فرهنگ دانشگاهي مورد نظر بيشتر از  6/65درصاد

بين افراد منتخاب در نموناه ،فرهناگ دانشاگاهي و ابعااد آن

مايباشااد كااه ايان اماار نشاااندهناده آن اساات كااه ميااانگين

(فرهنگ مشاركتي ،وكالتي ،مديريتي ،توسعهاي و مجازي ارتقا

فرهنگهاي دانشگاهي در بين علوم چهارگانه ماد نظار تاوني

مي يابد و بر عکس).

بچر از لحاظ آماري تفاوت معنيداري را با همديگر ندارند.
جدول  - 9تجزیه واریانس میانگین فرهنگهای دانشگاهی در بین علوم مختلف
منبعتغییرات

درجهآزادی

مجموع

مجموع میانگین

مجذورات

مربعات

F

سطح معنیداری

فرهنگ مشاركتپذير

بين گروهها
درون گروهها

9
453

3/005
443/945

6/333
6/993

4/363

6/944

فرهنگ مديريتي

بين گروهها
درون گروهها
بين گروهها
درون گروهها
بين گروهها
درون گروهها
بين گروهها
درون گروهها

9
453
9
453
9
453
9
453

3/493
444/316
5/933
440/591
1/305
499/946
9/016
460/346

6/944
6/993
4/339
6/909
4/133
6/399
4/349
6/033

6/394

6/163

3/549

6/604

4/034

6/439

4/999

6/403

فرهنگ توسعهاي
فرهنگ وكالتي
فرهنگ مجازي
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مدل رگرسيوني فرهنگهاي دانشگاهي :آمارههاي تحليال

وضعيت بهتري را دارناد .ضاريب تعياين اصاالح شاده كال

رگرسيون چند متغيره را به تفکين فرهناگهااي مختلاف در

فرهنگ دانشگاهي نيز  91/5درصاد اسات ،بادين معناي كاه

جدول  3ارائه شده است .همانطور كه در جدول  3مشااهده

نزدين  95درصد از واريانس متغير فرهنگ دانشگاهي توساط

ميشود ضريب تعيين اصالح شده فرهنگهاي مشاركتپاذير

پنج فرهنگ ارائه شده در جدول زير تبيين ميشود.

و مجازي با  93/1درصاد در مقايساه باا ساه فرهناگ ديگار
جدول  -11آمارههای تحلیل رگرسیون چند متغیره به تفکیک فرهنگهای دانشگاهی
همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین

اشتباه معیار

دوربین -واتسون

اصالح شده
مشاركت پذير

6/53

6/999

6/931

6/960

3/609

مديريتي

6/500

6/934

6/969

6/934

4/903

توسعه اي

6/509

6/949

6/961

6/961

4/934

وكالتي

6/563

6/353

6/319

6/913

4/013

مجازي

6/534

6/999

6/931

6/933

4/335

فرهنگ دانشگاهي

6/063

6/903

6/915

6/009

4/319

در ادامااه ماادل نهااايي رگرساايون (بااا اسااتفاده از روش

اين معادله براي حالت استاندارد شاده باه صاورت زيار

رگرسيون گام باه گاام)را باراي فرهناگهااي دانشاگاهي باه

است :

تفکين ضرايب عيراستاندارد و استاندارد و همچنين كميات t

(جااو حمااايتي گااروه) ( +6/430همکاااريهاااي دانشااگاهي)

و سطح معنيداري آن مشاهده مي كنيم.

( +6/33ايفاي نقش محقق)  =6/949فرهنگ مشاركتپذير

آنچه از جدول  44پيداسات ايان اسات كاه در تماامي

باتوجه به اين جدول همانند معادًت فاوق باراي سااير

فرهنگها و مدل نهايي استخراج شده براي آنها متغير مستقل

فرهنگها در دانشکدههااي مختلاف ،برحساب ايان كاه آياا

رشته (دستهبندي علوم) در مدل بااي نمانده است ،لاذا هماان

فرهنگ حاكم در آن دانشکده هستند يا خير ،ميتاوان معادلاه

طور كه در آزمون فرضيه سوم نيز مشخص گرديد ،اين متغيار

رگرساايوني نوشاات .در نهاياات معادلااه رگرساايوني را بااراي

تأثيري در معادله نهايي رگرسيون ندارد .از آنجاا كاه فرهناگ

فرهنگ دانشگاهي كل خواهيم نوشت :

مشاركت پذير ،فرهنگ حاكم بر كل دانشگاه تبرياز اسات ،در

(جو حمايتي گروه)( +6/39جنسيت) ( +6/90همکااريهااي

نتيجه معادله رگرسيون براي اين فرهنگ به صورت زير است :

دانشگاهي) ( +6/33ايفاي نقش محقق)  = 4/03+6/19فرهنگ

(جوحمااايتي گااروه)( +6/394همکاااريهاااي دانشااگاهي)

مشاركتپذير

( +6/943ايفاااي نقااش محقااق)  = 4/53+6/140فرهناااگ
مشاركتپذير
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جدول  -11ضرایب مدل نهایی رگرسیون و ضرایب آنها به تفکیک فرهنگها

مدل نهايي

ضرایب

ضرایب استاندارد

استاندارد نشده

شده

Std. E

B

ارزشt

سطح معنیداری

Beta

مشاركتپذير

مقدار ثابت

4/931

6/399

-

9/933

6/666

ايفاي نقش محقق

همکاري دانشگاهي

6/140

6/464

6/949

1/449

6/666

6/943

6/463

6/336

3/334

6/661

6/394

6/463

6/430

3/139

6/641

4/191

6/309

-

5/539

6/666

جوحمايتي گروه

6/994

6/433

6/313

9/693

6/669

ايفاي نقش محقق

6/999

6/449

6/353

9/333

6/664

جنسيت

6/599

6/491

6/335

9/931

6/664

همکاري دانشگاهي

6/353

6/434

6/404

3/636

6/693

توسعه اي

مقدار ثابت

4/996

6/345

-

3/333

6/666

ايفاي نقش محقق

همکاري دانشگاهي

6/513

6/635

6/134

5/944

6/666

6/943

6/463

6/331

9/614

6/669

6/933

6/451

6/411

3/494

6/695

3/644

6/333

-

3/936

6/666

ايفاي نقش محقق

6/199

6/464

6/999

1/999

6/666

همکاري دانشگاهي

6/953

6/463

6/359

9/339

6/664

جنسيت

6/994

6/401

6/413

3/641

6/610

4/536

6/339

-

9/631

6/666

ايفاي نقش محقق

6/513

6/633

6/166

5/545

6/666

همکاري دانشگاهي

6/939

6/460

6/394

9/911

6/666

جنسيت

6/953

6/406

6/419

3/369

6/633

فرهنگ دانشگاه

مقدار ثابت

4/040

6/333

-

9/331

6/666

ايفاي نقش محقق

همکاري دانشگاهي

6/194

6/630

6/919

1/545

6/666

جنسيت

6/339

6/463

6/340

3/303

6/665

جوحمايتي گروه

6/901

6/410

6/409

3/134

6/641

6/394

6/469

6/499

3/314

6/630

جوحمايتي گروه

مديريتي

مقدار ثابت

جنسيت

وكالتي

مجازي

مقدار ثابت

مقدار ثابت

بحث و نتیجه

تحقيق نشان ميدهد كه فرهنگ رشتهاي در االب سه بعاد -4

هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه بين فرهنگ رشتهاي با انواع

ايفاي نقش محقق  -3همکاريهاي دانشگاهي  -9جو حمايتي

فرهنگهاي دانشگاهي در دانشگاه تبريز بوده است .يافتههااي

گروه از فعاليتهاي پژوهشي ،در ابتدا رابطه شديداً معنيداري

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)06شماره چهارم ،زمستان 4931
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با نو ع فرهنگ دانشگاهي حاكم را نشان داد كاه ايان تأييادي

استادان دانشگاه تاحدي اابل مشاهده است.

است بر مسير اصلي پژوهش در ادامه بر طبق مدل رگرسيوني

همچنين از خصوصيات بارز اين فرهنگ تأكيد بر تحقيق

استخراج شده بعد ايفاي نقش محقاق توساط اساتادان گاروه

است تا تدريس ،اين اضيه در بين استادان به خااطر ااويتار

علمي در مقايسه با دو بعاد ديگار ،نقاش مهام و برجساتهاي

نمودن رزومة علمي خود به نظر محقق بر تدريس و يادگيري

داشته است .از طرفي ديگر يافتهها حاكي از آن اسات كاه دو

سايه افکنده است .از جمله ويژگيهااي ديگار ايان فرهناگ

بعد ايفاي نقش محقق و همکاريهاي دانشگاهي بين اساتادان

كنترل محيطي و تمركز بر كيفيت است ،كه در دانشگاه تبرياز

و دانشجويان در حد نسبتاً اابل ابولي ارار داشاته اسات ،اماا

كنترل محيطي را به وضوح ميتوان مشاهده كرد .اماا كيفيات

بعد جو حمايتي گروه در سطح متوسطي ارار داشته اسات در

جاي خود را به كميت داده است كه ميتواند نشانههايي براي

سوي ديگر فرهنگ رشتهاي در االب دستهبندي توني بچار از

تغيير فرهنگ مشااركتپاذير در راساتاي حركات باه سامت

علوم (سخت -محض و نرم -كاربردي) با فرهنگ دانشاگاهي

فرهنگهاي واًتر باشد.

مورد بررسي ارار گرفت كه نتايج نشااندهناده ايان باود كاه

در باب فرهنگ مجازي كه فرهنگ مغلوب دانشگاه تبريز

فرهنگ دانشاگاهي حااكم در باين علاوم چهارگاناه مختلاف

است برگ كوئيست اعتقاد دارد كه :فرهنگ مجازي باا دنيااي

تفاوت معناداري را با هم نشان ندادند كه از اين نتيجه ميتوان

پست مدرن ارتباط دارد .در ايان فرهناگ مناابع آموزشاي باا

چنين برداشت كرد كه با توجه به ماهيت رشتههاي علماي در

منابع جهاني و تکنولوژيهاي موجود جهت گساترش شابکه

كشور ايران رشتههاي سخت -كاربردي و نرم -كااربردي باه

آموزشي ،پيوند مييابد .همچنين فرهنگ مجازي باه دو روش

دليل روابط كم و ناچيز با بخش صنعتي و توليدات ااتصادي و

بر دانشگاه تأثير ميگذارد -4 :دانشگاه بايد با تکنولاوژيهااي

سياستگذاري اجتماعي (امينمظفاري و يوسافيااادم.)50 :4933 ،

اطالعات محور پيش برود -3 .بايستي روشهاي جديادي از

تفاوت چنداني با رشتههاي سخت -محاض و نارم -محاض

سازماندهي ،مديريت و فعاليتهاي دانشگاهي ارائاه شاود .از

ندارند و هردو رشتههاي سخت و نرم به گرايشهااي نظاري

طرفي ديگر عواملي كه در توليد و توسعه فرهنگ مجاازي در

پايبند هستند.

دانشگاهها سهيم هستند عبارتند از :كامپيوتر باه عناوان ابازار-

در بررسي فرهنگ دانشگاه ي حااكم بار دانشاگاه تبرياز
مشخص گرديد كه فرهنگ مشاركتپذير باه عناوان فرهناگ

اينترنت به عنوان پايگاه اطالعاتي جدياد -شکساتن مرزهااي
سازماني و شناخت مجازي.

حاكم و فرهنگ مجازي فرهنگ مغلوب دانشگاه معرفي شدند

با توجه به مواردي كه ذكر شد ،از آنجا كاه پيوناد مناابع

كه به تفکين براي هرين از دانشکدهها نيز مشخص گردياده

آموزشي با منابع جهاني بخصوص در رشتههاي علوم انسااني،

است .حال با توجه به نظرات برگكوئيست يافتههاي تحقياق

آنچنان كه شايسته ا ست ،برارار نشده است و از طرفاي ديگار

را در باب اين دو فرهنگ بررسي مينماييم:

عواملي كه به توليد و توسعه اين فرهنگ در دانشگاهها منجار

فرهنگ مشاركتپذير در نظامهايي معنا مييابد كه توسط

مي شوند ،به طور كامل اجرا نشده و تنهاا ظااهر اضاايا پيااده

اعضاي هيأت علمي اداره ميشوند كه اين ماورد در دانشاگاه

شااده اساات ،پااس فرهنااگ مجااازي در دانشااگاه تبريااز اگاار

تبريز كامالً نمايان است .از طرفي ديگر در اين فرهنگ اعضاي

جايگاهي عير از اين را در ميان ساير فرهناگهاا مايداشات،

هيأت علمي به رشته تخصصي خود بسيار وفادارتر هستند ،به

ميبايست در مورد نتايج ايان پاژوهش شان و تردياد را روا

جاي اينكه نسبت به دانشگاه يا دانشکدهاي كه در آن تدريس

داشت.

مي كنند اين احساس را داشته باشند كه اين مورد نياز در باين

39

بررسي رابطه فرهنگ رشتهاي با انواع فرهنگهاي دانشگاهي در دانشگاه تبريز

پیشنهادهای تحقیق

مطالعه موردي دانشجويان دكتري دانشاگاه تبرياز»،

 -4چون ابعاد فرهنگ رشتهاي و به خصوص بُعد ايفاي نقش

فصلنامه سياست علم و فنااوري ،ساال دوم ،ش ،9

محقق ،به عنوان عامل مؤثر در تبيين فرهنگ دانشگاهي حااكم

ص .93-49

نقش بسزايي دارد ،در نتيجه پيشانهاد مايگاردد كاه اساتادان
گروههاي آموزشي وات بيشتري را صرف تقويات و پيشابرد

امينمظفري ،ف .)4939( .دايرة المعارف آموزش عالي ،جلد،4
دانشنامة فارسي.

همکاري خويش با ديگر استادان و همچناين دانشاجويان باه

امين مظفري ،ف .و همکاران« .)4939( .بررسي رابطه فرهنگ

ويژه دانشجويان تحصيالت تکميلاي نمايناد و هرچاه بيشاتر

سااازماني و ساابنهاااي رهبااري در دانشااگاههاااي

سعي بر آن داشته باشند تا از فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان

ايران» ،فصلنامه پژوهش و برنامهريزي در آماوزش

حمايت ًزم و كافي را به عمل آورند.

عالي ،ش  ،19ص .459-499

 -3همانطور كه وودرو ويلسون تأكيد ميكند ،تنها توجه

امااين مظفااري ،ف .و همکاااران .)4930( .بررسااي فرهنااگ

ب ه ياادگيري كاافي نيسات بلکاه دانشاگاه باياد روح و ذهان

سااازماني ورابطااه آن بااا ساابن رهبااري رؤساااي

دانشجويان را پرورش دهد (به نقل از  .)Bergqistيعناي باياد

دانشکدههااي دانشاگاههااي دولتاي اياران ،رسااله

مجموع زندگي دانشگاهي را ديد و نه فقط كاالس درس ،كاه

دكتري ،دانشگاه شهيدبهشتي ،دانشکده مديريت.

براي دساتيابي باه ايان امار و جهات محقاق شادن فرهناگ

امينبيادختي ،ع .و همکااران« .)4933( .بررساي رابطاه باين

توسعهاي در دانشگاه تبريز توصيه ميشود كه بخاشهاايي از

فرهنااگ سااازماني و مااديريت دانااش در سااازمان

سيست م دانشگاهي كه با زندگي دانشجويي ارتبااط نزديکتار و

آمااوزش و پاارورش شهرسااتان ساامنان» ،فصاالنامه

مستمري دارند بويژه اداره رفاه و خدمات دانشجويي ،بهدست

راهبرد ،سال بيستم ،ش  ،53ص .340-434

اهالي فن در اين زمينه سپرده شوند.

شجاعي ،م .و همکااران« .)4931( .بررساي و تبياين فرهناگ

 -9با توجه به معرفي فرهنگهاي مختلف دانشاگاهي از

سازماني اعضاي هيأت علمي پرديس دانشکدههاي

ديدگاه برگكوئيسات در اسامتهااي ابتادايي ايان تحقياق،

فنااي و پاارديس علااوم دانشااگاه تهااران» ،فرهنااگ

مشاهده شد كه هرين از فرهنگها در جهات تکميال و رفاع

مديريت ،سال سوم ،شماره يازدهم ،ص.49-5

نقايص ديگر فرهنگها شکل گرفتند .حال با نظر باه ايانكاه

اهرمانتبريزي،

 .و همکاران« .)4931( .ارتباط بين فرهناگ

دانشگاه تبريز از فرهناگ مشااركتپاذير برخاوردار اسات و

سازماني و خالايت اعضاي هيأت علمي گروههاي

فرهنگهاي توسعهاي و وكاالتي تاا حادودي مشاکالت ايان

تربيت بدني در دانشگاههاي دولتي كشاور» ،نشاريه

فرهنااگ را مرتفااع ساااختهانااد لااذا پيشاانهاد ماايگااردد كااه

علوم حركتي و ورزش ،جلد اول ،ش  ،0ص -493

دستاندركاران و مسؤوًن دانشگاه تبريز ويژگيهاي بارز اين

.456

دو فرهنگ را جامه عمل بپوشانند تا حركتي باشاد باهسامت
فرهنگهاي واًتر دانشگاهي.
منابع
امينمظفري ،ف .و يوسفياادم ،ر« .)4933( .عوامل ماؤثر بار
جامعهپذيري دانشجويان دكتاري باا نقاش محقاق؛

نيازآذري . ،و تقوايي يزدي ،م .)4933( .فرهنگ سازماني در
هزارة سوم ،تهران :نشرشيوه.
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