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 چکیده

رویکرد برگ  بر اساسهای دانشگاهی ی با انواع فرهنگارشتههدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ فرهنگ 

ای فرهنگ رشتهشده توسط برگ کوئیست با های دانشگاهی معرفیبدین منظور رابطۀ فرهنگ .کوئیست است

و های پژوهشی یتفعالجو حمایتی برای  .3های دانشگاهی و یهمکار .2ایفای نقش محقق؛  .1در سه بعد 

روش تحقیق این مطالعه پیمایشی بوده و از  .ی علوم از نظر تونی بچر بررسی شده استبنددستهین با همچن

یئت علمی دانشگاه تبریز ه نفر اعضای 011شامل جامعۀ آماری این مطالعه  .ابزار پرسشنامه استفاده شده است

ها و برای جلوگیری از یئت علمی در پاسخگویی به پرسشنامههسبب احتمال تمایل اندک اعضای به  .است

یئت علمی به هنفر از اعضای  150در نهایت  .در میان همۀ استادان پخش شد هاپرسشنامهافت تعداد نمونه، 

ها نشان یانگینمآزمون تفاوت  .ی پاسخ دادندارشته( و فرهنگ ACIشگاهی )ی دانهافرهنگی هاپرسشنامه

ی مختلف دانشگاه تبریز تفاوت معناداری وجود دارد؛ به هادانشکدهداد که میان فرهنگ دانشگاهی حاکم بر 

ی، دامپزشکی، مکانیک، برق، فیزیک و شیمی، همانند شناسروانی علوم تربیتی و هادانشکده که یطور

اجتماعی، ادبیات و  و علومی انسانی هادانشکدهپذیر؛ هنگ حاکم بر کل دانشگاه، فرهنگ مشارکتفر

 .دارند یاتوسعهی خارجی، کشاورزی، عمران و علوم پایه فرهنگ وکالتی و دانشکدۀ ریاضی فرهنگ هازبان

-دانش، پژوهشهای بارزی همچون تولید و تفسیر یژگیوپذیر با همچنین مشخص شد که فرهنگ مشارکت

یئت علمی، آزادی عمل دانشگاهی، امکان مطالعۀ استادان در حوزۀ تخصصی خود، ههای مورد حمایت 

ها با استفاده از رگرسیون گام به گام آشکار تحلیل داده .تسلط عقالنیت و استقالل، فرهنگِ حاکم بوده است

 .درصد بوده است 5/33تبریز  ساخت که ضریب تعیین مدل نهایی برای فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه

 

 .پذیر، عقالنیتمشارکت ای، فرهنگفرهنگ رشته استقالل، فرهنگ دانشگاهی، ها:کلیدواژه
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 قدمهم

شناسی ی و فرهنگشناسمردمواژه و مفهوم فرهنگ بیش از یک قرن است که محور مطالعات 

؛ (31: 1381فرهنگی، است )زوایای مختلف به آن نگاه شده  از های علمی،در این حوزهو بوده 

بر  1101اوایل دهۀ  و 1101های آخر دهۀ های اولیه به سالاما در زمینۀ فرهنگ سازمانی نوشته

در طرح و بسط مفهوم فرهنگ  1«ادگار شاین»در این میان باید به نقش کلیدی  .گرددمی

فرهنگ سازمانی "کند: شاین، فرهنگ سازمانی را اینگونه تعریف می .سازمانی اشاره کرد

الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط 

گیرند، سپس به صورت روشی صحیح برای درک و یاد می آن راخارجی و تکامل داخلی، 

)نیازآذری و  "شودضای جدید آموخته میاحساس کردن در زمینۀ حل مسائل سازمان به اع

 .(21: 1381تقوایی، 

ظهور مجدد مفهوم فرهنگ در تحقیقات آموزش عالی و دانشگاه را باید در گرایش 

به مفهوم فرهنگ سازمانی  .دانشمندان علوم اجتماعی به بررسی فرهنگ سازمانی جستجو کرد

امین مظفری، است )وجه شده به عنوان عنصری اساسی در مطالعۀ مؤسسات آموزش عالی ت

فرهنگ دانشگاهی یکی از عوامل مؤثر بر چگونگی توسعۀ "در این میان  ؛ که(135: 1380

ای است، یعنی بین چگونگی و مختصات فرهنگ دانشگاهی و میزان رشد علمی در هر جامعه

 .(21: 1380)فاضلی،  "دارد یدات علمی رابطه وجود و تولو توسعۀ دانشگاهی 

توان توضیح عقیدۀ شاین بر این است که به کمک مفهوم فرهنگ سازمانی میهمچنین 

از  ترمهمشوند و شاید یابند، با شکست مواجه میکنند، تغییر مییمها رشد داد که چرا سازمان

 .(1110)شاین، دهند معنا انجام میهمه این که کارهای ظاهراً بی

 

 مسئلهبیان 

ی در دانش مدیریت به قلمرو رفتار سازمانی راه تازگ بهفرهنگ سازمانی موضوعی است که 

ی از امجموعهفرهنگ سازمانی به عنوان  .که اولین بار توسط ادگار شاین مطرح شد یافته است

تواند نقطۀ گذارد و میهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر میباورها و ارزش

 .در راه پیشرفت باشدشروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی 

                                                           
1. Edgard Schein  
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عنصری غیر عقالنی و نمادین در حیات سازمانی نیز یاد  از فرهنگ سازمانی به عنوان

معموالً فرهنگ، متغیری مستقل در مطالعات سازمانی است؛ چرا که در آموزش عالی  .شودمی

ر های درسی را تحت تأثیتواند زندگی دانشجویی، مسائل درون سازمانی و برنامهفرهنگ می

های دانشگاهی، کنترل و نظارت نامرئی اعمال بنابراین فرهنگ سازمانی بر کنش؛ قرار دهد

ریزی در خصوص مسائل دانشگاهی بدون توجه به گیری و برنامهیمتصم هر نوع .کندمی

توان گفت فرهنگ سازمانی یم .(003: 1383امین مظفری، بود )فرهنگ سازمانی مفید نخواهد 

ی هافرهنگای است از یزهآملت یا شهر، فرهنگی تک و یگانه نیست، بلکه مانند فرهنگ یک م

 .(10: 1302طوسی، اند )یی که زیر چتر سازمان گرد آمدههافرهنگگوناگون یا پاره

های فرایندهای مایهاغلب مطالعات دربارۀ فرهنگ سازمانی در پی کشف و تفسیر بن

های بنیادی آورد تا بازدارندهفرهنگ سازمانی در کارکنان این توانایی را پدید می .اندسازمانی

افکنند و سرانجام، سازگاری ی را پیدرون یندهاایفربقا و سازگاری با محیط را از میان بردارند، 

  .(2112)مارتین، سازند ی سازمان را در بستر زمان پابرجا و بقا

ی را چنین آموزش عالکلیدی مؤسسات  ش فرهنگش 1از این روست که برگ کوئیست

، 5، فرهنگ وکالتی3ای، فرهنگ توسعه3یتیریفرهنگ مد، 2پذیرمشارکتفرهنگ شمارد: برمی

در مورد وظیفۀ تربیتی، پنداره، ارزش،  هانیاهریک از  .0فرهنگ ملموس و 0فرهنگ مجازی

کنند، متولیان و حتی عامۀ مردم ایفا مییی که اساتید، دانشجویان، مدیران، هانقشاهداف و نیز 

های خاصی در مورد های سازمانی فرضیهبه عالوه هرکدام از فرهنگ .های بسیاری دارندگفته

در دانشگاه ایجاد  21کند که در قرن های زندگی پیشنهاد میهای مقابله با چالشبهترین روش

 .(5: 2118)برگ کوئیست، است شده 

آن های که فرهنگ حاکم در دانشگاه تبریز و هریک از دانشکده استآن هدف این مقاله 

 .ای بررسی کندمشخص و سپس رابطۀ آن فرهنگ را با ابعاد فرهنگ رشته را

  

                                                           
1. Bergquist 

2. The Collegial Culture  
3. The Managerial Culture  
4. The Developmental Culture  
5. The Advocacy Culture  
6. The Virtual Culture 
7. The Tangible Culture 



  4931 پاییز و زمستان، 2 ، شماره6دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،   283 

 

 ضرورت پژوهش

دهد که فرهنگ سازمانی یماهمیت فرهنگ سازمان را در قالب این عبارت نشان  1اشنایدر

کند که با اعتماد بیشتر ران را به نوعی تجهیز میسبب انسجام سازمان و اعضای آن شده و رهب

  .(11: 1380امین مظفری به نقل از اشنایدر، کنند )سازمان را اداره 

اگر »ادگار شاین، پدر فرهنگ سازمانی، در باب اهمیت فرهنگ سازمانی معتقد است که 

متوجه نشوید کند و ممکن است حتی شما فرهنگ را هدایت نکنید، فرهنگ شما را هدایت می

شاین همچنین معتقد است که مالک قضاوت در مورد فرهنگ  .«که چه بالیی سرتان آمده است

تا زمانی که »نویسد: او در این زمینه می .سازمانی، میزان هماهنگی آن با وظایف سازمان است

سازمانی در انجام وظایف بنیادی خود موفق است، فرهنگ موجودش خوب است، همین که 

رود عناصری از فرهنگ ناکارا هستند و باید های شکست در سازمان بروز کرد، گمان مینشانه

فرهنگ  .ین فرهنگ سازمانی، خود هدف نیست بلکه وسیله است؛ بنابرا«دگرگون شوند

کند، سازمانی شمشیری است دولبه: بستری است که دستیابی به اهداف سازمان را آسان می

  .(8: 1383)ادگار شاین، « ر سر راه اعمال تغییرات در سازمانتواند سدی باشد بهمچنین می

نویسد: برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت رابرت کویین می

توان انجام تغییرات را ی میسادگ بهزیرا با اهرم فرهنگ ؛ فرهنگ گامی اساسی و بنیادی است

ی سادگ بهرو فرهنگ سازمانی ین ااز  .پایدار کردهای جدید را در سازمان گیریتسهیل و جهت

: 1383اسدی و همکاران، است )عاملی اساسی در موفقیت و تحقق اهداف بلندمدت سازمان 

23). 

در زمینۀ اهمیت فرهنگ سازمانی معتقد است که فرهنگ سازمانی،  2همچنین ریبیر

کنندۀ یینتعو  اثربخش یرغکنندۀ عملکرد اثربخش و یینتعوری سازمان، اساسی برای بهره

الگوهای روابط درونی افراد است و همچنین انسجام و هماهنگی را برای سازمان و افرادش 

 .(115: 1381امین بیدختی، کند )فراهم می

های فرهنگی و یبندصورتامروز ما، دورۀ پرشتابی را از نظر  از طرفی دیگر جامعۀ

ها نقطۀ مرکزی این شتاب، اخص دانشگاه طور بهآموزش عالی و  .کنداجتماعی تجربه می

 .های ساختاری و نظام معانی در عرصۀ ملی و جهانی استآمیختگی دگرگونیی و درهمزمانهم

                                                           
1. Schneider 

2. Ribiere 
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کانون  ینترمهمنظام آموزش عالی عالوه بر کانون تولید و انتقال اطالعات علمی، 

ها در زمینۀ دانشگاه .اندلیهای فرهنگی در سطح مو بازتولید ارزش انتقال پذیری،فرهنگ

کنند، بنابراین فرهنگ سازمانی نهادهای آموزش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خاصی زیست می

  .(113: 1381نیازآذریو تقوایی، باشند )توانند از الگوهای عام ناظر به این زمینه مبرا عالی نمی

های از دانشکدههدف این مطالعه بررسی رابطۀ فرهنگ دانشگاهی حاکم بر هر یک 

تا بتواند نوع فرهنگ دانشگاهی حاکم را کشف و رابطۀ  ای استدانشگاه تبریز با فرهنگ رشته

با توجه به مطالب بیان شده در فوق، تحقیق حاضر با  .ای مشخص کندبا فرهنگ رشته آن را

بردن تواند راهبردی برای پیش آن، می و شناختتوجه به معرفی نوع فرهنگ دانشگاهی حاکم 

چگونگی استفاده از  در موردپذیر باشد و نیز راهکارهایی را اهداف و مقاصد مشارکت

 .دهد به دستاستعدادها و منابع فرهنگ سازمانی موجود 

 

 اهداف پژوهش

 .های دانشگاه تبریزهای دانشگاهی حاکم به تفکیک دانشکدهمقایسۀ انواع فرهنگ -

 .های دانشگاه تبریزدانشگاهی حاکم بر دانشکدهای و فرهنگ بررسی ارتباط فرهنگ رشته -

 .تعیین ارتباط بین جنسیت پاسخگویان با فرهنگ دانشگاهی -

 

 ادبیات نظری

معرفی و تشریح  به« 1تعامل شش فرهنگ دانشگاهی»عنوان کتاب خود با  برگ کوئیست در

 شود:یمکه در زیر به هریک از آنها اشاره  پردازدیمشش فرهنگ دانشگاهی 

علمی  ئتیههایی که توسط اعضای فرهنگ در نظام عمدتاً این»: پذیرفرهنگ مشارکت

علمی، بورس تحصیلی با  ئتیهیابد که ارزش پژوهش اعضای شود، معنا میاداره می

همچنین در  .گیرندسیاسی استادان در این فرهنگ با هم در یک ردیف قرار میفرایندهای شبه

گذاری اولیۀ شود و سرمایهتسلط عقالنیت در سازمان بیان می مورددر هایی این فرهنگ فرضیه

های خاص و سازمان را به عنوان تولید، تفسیر، اشاعۀ اطالعات، رشد دانش و توسعۀ ارزش

« اندکند که رهبران آیندۀ جامعههای شخصیتی در میان زنان و مردان جوان تلقی میویژگی

                                                           
1. Engaging The six Cultures of the Academy 
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  .(15: 2118)برگ کوئیست، 

دارند: چگونه در  بر عهدهپذیر وظیفۀ سختی علمی در فرهنگ مشارکت ئتیهاعضای 

های جزیی و کلی مانند تحقیق اساسی، ها و تالشمورد تأثیرگذاری، ارزش کوشش

علمی  ئتیهاعضای  .رسانی به دیگران و بخصوص تدریس در کالس قضاوت کنندخدمت

نی از موفقیت و کیفیت باشند، های روششوند تا در هر جایی در جستجوی شاخصوسوسه می

علمی اگر بتوانند  ئتیهاعضای  .ها به نظر جزیی و بسیار ناچیز باشندحتی اگر این شاخص

های کثیراالنتشار به خود اختصاص دهند، به این طریق یکی از صفحات نشریه را در روزنامه

علمی و  ئتیهبعضی از اعضای  .خواهند خود و همکارانشان را تأثیرگذار جلوه دهندمی

ای دارند( معتقدند که انتشارات در رؤسای دانشگاهی )بخصوص آنهایی که فرهنگ توسعه

کنند به این دلیل که علمی به شکل تأثیرگذاری نقش مهمی ایفا می ئتیهفرایندهای تجدید نظر 

ورد سازد تا در معلمی را قادر می ئتیهنمایی است و همکاران اعضای نتایج انتشار قابل کمیت

پذیر محسوب پذیری فرهنگ مشارکتاین نوعی ابهام در مسئولیت .کیفیت قضاوت نکنند

علمی را از اتباع غیر نظامی به سمت فرهنگ کامالً  ئتیهشود که بسیاری از رؤسا و می

  .(32و  31)همان،  دهدمتفاوتی یعنی فرهنگ مدیریتی سوق می

دهی، اجرا و ارزیابی خود را در سازمانفرهنگی است که مفهوم اصلی : فرهنگ مدیریتی

های مالی و به مسئولیت .یابد و مستقیماً به سمت اهداف مشخصی در حرکت استکار می

هایی در مورد ظرفیت مؤسسه برای تعریف روشن دهد، نظریهبها می مؤثرهای نظارتی مهارت

های ها و نگرشارتو سنجش اهداف خود بیان و مؤسسه را به عنوان محل انتقال دانش، مه

  .کند تا شهروندان موفق و مسئولی باشندخاص در دانشجویان تصور می

های دوقلویی در آموزش عالی قرن پذیر به عنوان ستونهای مدیریتی و مشارکتفرهنگ

شوند، فرهنگ مدیریتی در طول نیمۀ اول بیستم در ایاالت متحدۀ آمریکا و کانادا محسوب می

های دانشگاهی پذیر پیوندی از مدلگرچه فرهنگ مشارکت .بیشتری دارداین قرن وزن 

های انگلیسی، اسکاتلندی و آلمانی است، فرهنگ مدیریتی از انواع مختلفی از مؤسسه

های نمونۀ دیگر نیز دانشکده .شوددانشگاهی در ایاالت متحدۀ آمریکا و کانادا ناشی می

  .(33ن، )همااست اجتماعی کانادایی و آمریکایی 

کنند که ای تدریس میمواد آموزشیعلمی در فرهنگ مدیریتی  ئتیهاغلب اعضای 

عمل طرح آموزشی اغلب جدا از عمل تدریس است: این  .توسط افراد دیگری مهیا شده است
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علمی مدیریتی به شکل جداگانه در نظر گرفته  ئتیهها توسط اعضای دو مجموعه از مهارت

علمی مدیریتی، دقت و زمان قابل  ئتیهنقش آموزشی، اعضای وسعت  بر اساس .شودمی

توجهی را به تعیین اهداف یا نتایج آموزشی، ترتیب مستقل واحدهای آموزشی، انتخاب و 

حتی ممکن  .به حوزۀ آنها مربوط نیست کهدهند های آموزشی اختصاص میاستفاده از روش

علمی به عنوان  ئتیهعلمی غیر ضروری باشد و اعضای  ئتیهاست وظیفۀ تدریس اعضای 

 .(35و  33 همان،) کنندگان عمل کنندمدیران سیستم آموزشی یا تسهیل

تواند بسیار تأثیرگذار باشد که در اعضای فرهنگ مدیریتی معتقدند فردی در صورتی می

یک  .ش باشدمیان خطوط منظم اختیارات حرکت کند و مسئول و پاسخگوی فشارها و مسئولیت

شود، سپس رئیس بخش، بعد از آن معاون رئیس دانشگاه و ای میعلمی ابتدا مدیرِ اداره ئتیه

، صالحیت 1ارزیابی عقالنی بر اساسرسد ارتقای سازمانی به نظر می .شوددر نهایت رئیس می

 .ۀ افراد مافوق باشدلیوس بهشخصی مدیریتی 

شود؛ اطالعات بخش حساسی محسوب میدر هر سازمان و مؤسسۀ معاصری، مدیریت 

اطالعات نه فقط هنگام  .کنداما در فرهنگ مدیریتی اهمیت و معنای خاصی پیدا می

های خود جوابگو و فرد به همتایان و مافوق کهشود می الزم یزمانگیری متفکرانه بلکه تصمیم

وبیت، سهم بزرگی در رسد اطالعات، نه محبمی به نظر .توجه آنها را به خود جلب کرده باشد

های متعدد نقش« 2ضمانت کردن»علمی به معنی  ئتیهاین برای اعضای  .فرهنگ مدیریتی دارد

  .(08-01)همان، « دانشگاه استآنها در 

ها و است که اساساً با تولید برنامه ای فرهنگیفرهنگ توسعه»: ایفرهنگ توسعه

ای تمامی اعضای آموزش عالی حرفهیابد که باعث رشد شخصی و هایی معنا میفعالیت

رسانی به دیگران به همان اندازۀ تحقیق این فرهنگ به صداقت شخصی و خدمت .شوندمی

تمایل ذاتی تمامی مردان و  در مورددهد و فرضیاتی های درسی بها میسازمانی منظم و برنامه

سایر افراد سازمان خودشان است و به رسیدن به بلوغ شخصی  در موردکند که زنان بیان می

مشوقی برای بلوغ شناختی، عاطفی  عنوان بهکنند تا بالغ شوند و مؤسسه سازمانی را کمک می

« کندعلمی، مدیران و کارکنان تصور می ئتیهو رفتاری میان تمامی دانشجویان، اعضای 

  .(03)همان، 

                                                           
1. Rational appraisal 

2. Ratcheting up 
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نگاتنگ سیاسی پذیر و برای جلوگیری از رقابت تدر پاسخ به کمبودهای فرهنگ مشارکت

ریزی و توسعه علمی از شیوۀ مشورتی برنامه ئتیهپذیر، بعضی از اعضای در فرهنگ مشارکت

کند و تحت عناوین رشد علمی و روح دموکراتیک را حفظ می ئتیهبهره گرفته که توان 

های بلندمدت سازمانی فرهنگ جدیدی را معرفی توسعۀ برنامۀ درسی و برنامه علمی، ئتیه

های مدیریتی فرهنگ نیز همانند فرهنگ نیدر ا .نامیمای میاست که آن را فرهنگ توسعهکرده 

  .ای برخوردار استاز اهمیت ویژه پذیر، عقالنیتو مشارکت

 .ای در مؤسسات دانشگاهی هیچ نقش رسمی و یا خطوط مرجعی ندارندرهبران توسعه»

نیروی جمعی و گروهی  قیاز طرسه با این حال برخالف رهبران حمایتی، در پی تغییر مؤس

خواهند آگاهی جمعی از مسائل مؤسسه را افزایش دهند و به شناخت مشترکی آنها می .نیستند

برای جلب توجه دوبارۀ همکاران به وظیفۀ اصلی تدریس و  .های ممکن دست یابندحلاز راه

خواهد در این که: می را بپرسد سؤالای باید همیشه این یادگیری در دانشگاه، رهبر توسعه

گرایان به فراتر از امور شخصی و کشمکش سازمان چه کاری انجام دهد؟ به این طریق توسعه

های دیگر مشغول علمی و مدیران را در فرهنگ ئتیهرسند که همیشه ذهن بر سر قدرت می

  .(111و  118)همان، « کرده است

در مورد  1طلبانهی تساویهااستیسفرهنگی است که اساساً در اجرای : فرهنگ وکالتی

علمی  ئتیهشود و به معامالت منصفانه میان مدیریت، توزیع منافع و منابع در مؤسسه معنا می

 .دهدو کارکنان بها می

فرهنگ وکالتی در پاسخ به ناتوانی فرهنگ مدیریتی برای ارضای نیازهای شخصی و »

ای عمل کنند که ران دانشگاه به گونهاگر مدی .آمدعلمی و کارکنان به وجود  ئتیهمالی 

علمی مجبور  ئتیهسیاست سازمانی را بر دانشگاه تحمیل کنند، در این صورت اعضای 

علمی در  ئتیهعضو  .خواهند شد تا نفوذ خود را دوباره از طریق عملکرد جمعی نشان دهند

)و یا استفادۀ مفید(  مؤثرفرهنگ وکالتی بر این باور است که تغییر از طریق مواجهه و استفادۀ 

از قدیم به مسائل رهبران و امور  2«مذاکرۀ جمعی»مذاکرات  .شوداز منابع ارزشمند حاصل می

علمی این تصور را از معلمان قبلی خود در  ئتیههمچنین اعضای  .کارکنان متمرکز بوده است

یادگیری  -تدریس ای واند که در مورد مسائل دورهمدارس ابتدایی و دبیرستان به خاطر سپرده

                                                           
eguitable and egalitarian policies  .1 

Collective bargaining .2 
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اخیراً مذاکرۀ جمعی در آموزش عالی به ماهیت استخدام و اعضای  .توان مذاکره کردنیز می

  .(112و  111)همان، « پرداخته است وقتپارهعلمی  ئتیه

آنها مجبور نیستند از مسائل موسسۀ خود  .رهبران فرهنگ وکالتی گزینۀ دیگری نیز دارند

های در حال تغییر را هماهنگ با واقعیت ها و دید خوداستراتژی توانندفرار کنند، بلکه می

 بر اساستواند کنیم که حمایت جدیدی میفرض می .زندگی قرن بیست و یکم عوض کنند

ای ( آن را به عنوان نقشۀ جاده2110و همکارانش ) 1شکل بگیرد که گاپا« عناصر ضروری»

این حمایت جدید شامل  .یط کاری دانشگاه استاند که به منظور پیشرفت در محشناسایی کرده

 .3؛ 3پذیریانعطاف .3 3بیان و استقالل در دانشگاه؛ آزادی .2؛ 2عدالت در استخدام .1 تأکید بر:

این عناصر ضروری، ماهیت تغییر در خصوصیات  .است 0پذیریمشارکت .5و  5ایرشد حرفه

کند که امروزه باید علمی و ماهیت تغییر در نیازهای آموزشی را منعکس می ئتیهو نیازهای 

های موجود در اکنون با وجود زنان بیشتر و اقلیت .آموزشی به آنها بپردازند مؤسسات

حمایت جدید،  .پذیری وجود داردعلمی، نیاز مبرمی به انصاف و انعطاف ئتیههای سمت

پذیر و آن سلطه با مردان است و در هر دو فرهنگ مشارکتکشد که در دنیایی را به چالش می

آمد که  این فرضیه به وجود بر اساساین دنیای تحت سلطۀ مردان  .وکالتی سنتی موجود است

مخصوصاً اگر  .کنندپذیر را اجابت میعلمی، نیازهای فرهنگ مشارکت ئتیهتمامی اعضای 

بخواهند به شکل رسمی استخدام شوند و اینکه کار دانشگاهی از برترین اولویت برخوردار 

 .ها در درجۀ دوم اهمیت قرار دارندبوده و خانواده و سایر مسئولیت

پردازند و اعضای فرهنگ وکالتی جدید به مسئلۀ آزادی بیان و استقالل در دانشگاه می

است ای اند که به عنوان پیوندی میان فرهنگ وکالتی و توسعهکردهاهمیت رشد شغلی را درک 

  .(131)همان، 

مجازی فرهنگی است که با پاسخگویی به تولید دانش و نیز  فرهنگ»: فرهنگ مجازی

ها و یابد، این فرهنگ برای دیدگاهمدرن معنا میسازی ظرفیت دنیای پستپراکنده

ای آموزشی باز، مشترک و پاسخگو ارزش قائل است و هاندازهای جهانی در مورد سیستمچشم

                                                           
1. Gappa  
2.  Employment equity 

3. Academic freedom and autonomy 

4. Flexibility 
5. Professional growth 

6. Collegiality 
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 مدرنپستکند که در جهان فرضیاتی در مورد توانایی آنها برای پراکندگی و ابهام بیان می

آموزش آن به منابع جهانی و همچنین این فرهنگ کار آموزش را پیوند منابع  .وجود دارد

 .(13)همان، « شودجهانی میکند که باعث گسترش شبکۀ آموزش تکنولوژی تصور می

 های سازمانی روی داد و در مقایسهای در نوع فرهنگها، تغییر عمدهدر نتیجۀ این تالش

کردند، آموزش عالی قرن بیست و یکم را تحت سلطۀ با آنهایی که در قرن بیستم حکومت می

ند گذشته اگر چه این فرهنگ رواج یافته، فرهنگ دانشگاهی سنتی دیگر مان .خود درآورد

این فرهنگ در  .شد و فرهنگ حمایتی نیز قدرت یافت تریقوفرهنگ مدیریتی  .قدرتمند نبود

ای در حاشیه قرار گرفت، با فرهنگ توسعه .یافتپاسخ به رشد فرهنگ مدیریتی توسعه می

های بسیاری برای حلیافت، راهشد و اعتبار بیشتری میوجود این اگر به آن توجه زیادی می

کرد؛ دو فرهنگ جدید وجود دارد: فرهنگ مجازی که به وجود های امروزی بیان میشگاهدان

و  130های اخیر شهرت بسیاری یافته است )همان، فرهنگ ملموس که در سالو  آمده است

138).  

شکنند و تغییر های فرهنگ مجازی که در آن مرزهای سنتی در هم مییکی از چالش

 وقتمهینعلمی  ئتیهنقش و وظیفۀ شود، ی آموزش عالی ایجاد میهاسازماننامحدودی در 

  .(103)همان، است 

کنند که اشکال مجازی جدید که با استعداد و قدرت بسیاری از افراد دانشگاهی فکر می»

ها و های دانشکدهتوانند تهدیدی برای ساختارها و نقششوند، میباالی اینترنت تغذیه می

های مدرن را مجبور خواهند ها و دانشگاهقطعاً آنها رهبران دانشکده .اشندهای مدرن بدانشگاه

تواند با می کی کدامبه موسسۀ آنها مرتبط است و  کی کدامکرد تا به این مسئله بپردازند که 

 مدتکوتاههای گوناگون تغییر و واکنش مداوم بهتر به کار خود ادامه دهد که از طریق شراکت

 .(183)همان، « پذیر استاین عمل امکان بلندمدتو 

فرهنگ ملموس فرهنگی است که در اصول جامعه و اساس معنوی آن »: فرهنگ ملموس

ارزش و آموزش چهره به چهره در موقعیت  بر اساسبینی یابد و به قابلیت پیشمعنا می

های جدیدی وژیها و تکنولاین فرهنگ، فرضیاتی در مورد توانایی سیستم .نهدفیزیکی ارج می

های مؤسسه را حفظ و از دیدگاه موضعی، کار مؤسسه را کاری توانند ارزشکند که میبیان می

 .(185)همان، « اخوانی کلی برای یادگیری تصور کنندفرو  باارزشمحترم و 

ی بزرگ وجود هادانشگاهدهد که معموالً در یمهای مادی بها ییدارافرهنگ ملموس به 
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 .های اصلی کتابخانهییدارای مرتفع و هاساختمان، بهاگراندارد: محوطۀ دانشگاهی زیبا و 

از دید برگ کوئیست فرهنگ ملموس بسته به دیدگاه خود شخص یا خیلی قدیمی و یا 

قرن بیست و  این احتمال وجود دارد که به عنوان دانشگاهیان اعضای جامعۀ .کامالً جدید است

با این حال، دید ما به عنوان رهبران آموزش عالی به همان  .شویم مدرنستپیکم وارد دورۀ 

های آموزش عالی در های مؤسسهپایه .اندازه که به سمت عقب است به سمت جلو نیز هست

اسناد ملموسی  بر اساسهای دانشگاهی جوامع قبل از مدرن شکل گرفت و اکنون ارزش

 به دستنشجویان و شهرت و اعتباری که به سختی محوطۀ دانشگاهی زیبا، پذیرش دا ماننده

ممکن است هر چیزی در آموزش  .شودیلۀ درجات معتبر و ملی سنجش میوس بهآید و می

رسد عالوه بر آن، به نظر می .عالی وجود داشته باشد ولی ما هنوز به امور ملموس تأکید داریم

 .فرهنگ ملموس جهانی و ثابت باشد

قرن بیست و یکم معرفی شد، بر انعکاس و جستجو برای  فرهنگ ملموسی که در»

های مذهبی یا معنوی به جای هویت با ریشۀ عمیق، گروه حمایتی و قدردان و نیز پایه

ای و در تقابل با دیدگاه جهانی این فرهنگ بخشی و ناحیه .های دنیوی استوار استارزش

-و اعتبار خود را در مؤسسهفرهنگ ملموس شهرت  .است که در فرهنگ مجازی وجود دارد

های دانشگاهی مجدداً از طریق تأکید دوباره بر استانداردها )که اغلب از آن به عنوان کیفیت 

های دانشگاهی که دقیقاً با آیین و اصول مذهبی خاص یا شود(، تجدید حیات مؤسسهیاد می

گرا( و همچنین لها همسوست )به عنوان مثال، حفظ محیط یا بهداشت کای از ارزشمجموعه

با آموزش مبنی بر محل « 2تماس باال»با « 1آوری پیشرفتهفن»تالش برای ایجاد تعادل میان 

 آیدبه دست می محورجامعههای فراگیری خدمت گروه و های آموزش و پروژهاقامت، برنامه

  .(180و  180)همان، 

ازه و سایز توجه شود، بر در آموزش عالی دنیای قبل از مدرن، به جای اینکه فقط بر اند

سنت و رشد تدریجی چسبی  .شودگیری تأکید مییجهنتها و فرایند تدریجی رشد حفظ سنت

سنت که رشد بسیار آرامی  .کندیری فرهنگ ملموس قبل از مدرن فراهم میگشکلرا برای 

اگر  .کندپیشنهاد میشود، یلۀ تغییر سازمانی ایجاد میوس بهکه  دارد، پادزهری را برای اضطراب

قرار است تغییر صورت بگیرد، باید تدریجی باشد و نباید در وضع موجود اختالل ایجاد کند؛ 

                                                           
1. high tech 

2. high touch 
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 .های این جامعه استوضع موجود همان سنت

فرهنگ مجازی که به مرزهای کمتری، به لحاظ مکانی و اقدامات مخصوص، نیاز دارد، 

این تأکید بر مقاصد  .بینی گام برداردیشپیر قابل طلبد تا برای متغیرهای غمقاصد روشنی را می

تواند جایی که در آن فرهنگ مجازی می .شودمؤسسه، به وسیلۀ فرهنگ ملموس تقسیم می

مقاصد خود را دوباره تعریف و ایجاد کند و از این مقاصد برای تداوم مؤسسه )و برنامه( در 

کند تا مأموریت بلی خود استفاده میآیندۀ جنجالی بهره بگیرد، فرهنگ ملموس از مقاصد ق

رهبران دانشگاهی هم به فرهنگ ملموس و هم به فرهنگ مجازی  .درست را به ما گوشزد کند

ای های قرن بیست و یکم، رشتهها و دانشگاهۀ دانشکدهزدآشوبنیاز دارند تا بتوانند در دنیای 

 .(210و  210)همان،  کندرا هدایت 

این باورند که علم، منبع اصلی تغذیۀ فرهنگ آموزش عالی  برخی بر: ایفرهنگ رشته

های تحصیلی از لحاظ ها نشان داده است که رشتهتحقیق در مورد زندگی درونی دانشگاه .است

های فکری خاص خود را های تحصیلی، سنت و قالبرشته .انداجتماعی با یکدیگر متفاوت

 .دهندیمو مسائل را انتقال  هاروشها، دارند و به اعضای خود مفاهیم مربوط به نظریه

ی اجتماعی و فرهنگی متفاوتی هایژگیوی شناختی مشترک، هاانیبن رغمبهی تحصیلی هارشته

های زندگی و اصول های ارتباط متقابل، سبکها، شیوهعبارتند از: ارزش هایژگیواین  .دارند

  .(123: 1381نیازآذری به نقل از بچر، ) یاخالقتربیتی و 

ای گذشتن از سطح سازمانی شود که هدف مطالعات فرهنگ رشتهمتذکر می 1کای

ها برای های فردی دانشگاهیان است تا از این ویژگیهای آموزشی و تمرکز بر ویژگیگروه

در چارچوب فرهنگ  .(3: 2115ی استفاده شود )کای، المللنیبای ساختن فرهنگ رشته

مشهورترین  .اندی شدهبندطبقههای دانشگاهی بر اساس معیارهای مختلف ای، رشتهرشته

بچر بر اساس ماهیت  .( تعلق دارد1113( و تونی بچر )1103ای به بیگالن )ی رشتهبندطبقه

کاربردی و  -محض، سخت -های سختهای دانشگاهی، آنها را به رشتهی رشتهشناختمعرفت

ی بچر با رویکرد شناختمعرفتمعیارهای  .ده استکاربردی تقسیم کر -محض و نرم -نرم

های جهان واقعی در موضوع را بازتاب ای تفاوتدانش رشته» .است رئالیستی بیان شده

  .(35: 2111، 2)بچر و ترولر« کندمی

                                                           
1. Cai  

2. Becher and Trowler 
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در  .کند، واحد مطالعه استای را از فرهنگ دانشگاهی متمایز میآنچه فرهنگ رشته»

ای واحد مطالعه فرد مطالعه سازمان است و در فرهنگ رشتهرهنگ دانشگاهی واحد ف

)نیازآذری و تقوایی به نقل از  «کندها را در بستر فرهنگی درک میدانشگاهی است که واقعیت

 .(120: 1381والیما، 

ای، در نظر گرفته شده است، این در مطالعۀ حاضر، سه بعد به عنوان ابعاد فرهنگ رشته

جو حمایتی برای  .3ایفای نقش محقق و  .2همکاری دانشگاهی؛  .1سه بعد عبارتند از: 

ای مبتنی بر تحقیقات انتخاب این سه بعد به عنوان ابعاد فرهنگ رشته .های پژوهشیفعالیت

وایتلی نشان داده  .اندهای مختلف را در این ابعاد نشان دادهتجربی است که تفاوت بین رشته

های مختلف یق به وسیلۀ ابزارهای روشنفکری در رشتهها و الگوهای تحقاست که گرایش

بورجس و همکارانش نشان دادند که آشنایی اولیه با  .(1183وایتلی، است )شکل گرفته 

های اولیۀ ورودشان به گروه آموزشی عامل فرهنگ تحقیق، برای دانشجویان دکتری در سال

های متفاوت تحقیق ( گرایش2111هاکال و یلیجوکی ) .آیداساسی موفقیت آنها به حساب می

امین مظفری و یوسفی اقدم، اند )های مختلف را نشان دادههای مختلف و در دانشگاهرشتهدر 

که مطالعات دانشجویان دکتری را در سه رشته مطالعه کرده )تاریخ، فیزیک و  بچر .(11: 1388

ای آن، به درگیری در اقتصاد( معتقد است رشتۀ فیزیک دانشجویان را برحسب فرهنگ رشته

کند، در حالی که در رشتۀ تاریخ جستجوی های مبتنی بر همکاری دعوت میفعالیت

نخست را دارد و رشتۀ اقتصاد نیز بین این دو حد قرار دارد )بچر،  تیاولوهای شخصی گرایش

های سخت بیشتر از بیگالن نیز معتقد است گرایش همکاری و تحقیق در رشته .(10: 1113

ای به کارهای گروهی مثالً در شیمی به عنوان رشتۀ سخت، کنشگران رشته .های نرم استهرشت

در حالی که در "آورند و به تحقیق بیشتر از تدریس گرایش دارند و مبتنی بر همکاری روی می

های علمی اش در فعالیتای به خاطر ماهیت وابستهتاریخ به عنوان علم نرم، کنشگران رشته

رغم این ترجیحات مطالعۀ بیگالن به» .داردشوند و در آنها گرایش به تدریس وجود شناخته می

یت بیشتری نشان اولوهای محض به تحقیق ینهزمدر  هادانشگاهدهد که اگرچه نشان می

دلیل  .(138: 2111)نیومان، « دهنددهند، اما آنها وقت زیادی برای تحقیق اختصاص نمیمی

های سخت مستلزم درگیری در بیشتر فرایند تعلیم دانشجویان در رشتهبیگالن این است که 

 .شودتحقیق است، به همین دلیل در این علوم بر تحقیق ارجحیت بیشتری داده می

 شود:های تحقیق به صورت زیر مطرح میبه توضیحات بیان شده فرضیه با توجه
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 .فاوت از یکدیگر استهای دانشگاه تبریز متفرهنگ دانشگاهی حاکم بر دانشکده -

و فرهنگ دانشگاهی رابطۀ در هر یک از ابعاد آن( ) یارسد که بین فرهنگ رشتهبه نظر می -

 .معناداری وجود دارد

 -سخت و کاربردی -ی علوم )نرمبنددستهرسد فرهنگ دانشگاهی حاکم بر به نظر می -

 .متفاوت از هم باشد محض(

 شود:یمگرفته به صورت خالصه در زیر بیان همچنین پیشینۀ مطالعات صورت
 

 پیشینۀ مطالعات .4شکل 

 
 

 مدل تحلیلی تحقیق .2شکل 

 
 

گانه )ایفای نقش محقق، ای ابتدا با ابعاد سهدر مدل این پژوهش، فرهنگ رشته

از علوم با  بچربندی های دانشگاهی و جوّ حمایتی گروه( و سپس تحت عنوان دستههمکاری

هدف این  .تحلیل شده است (گانههای شش)فرهنگ کوئیستبرگفرهنگ دانشگاهی موردنظر 
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های دانشگاهی ای در هریک از فرهنگۀ فرهنگ رشتهگانسهاست که نشان داده شود آیا ابعاد 

شده وضعیت یکسانی دارند یا خیر؟ و در طرف دیگر نشان داده شود که فرهنگ برشمرده

مختلف چگونه است؟ آیا ارتباط معناداری بین فرهنگ  از علومدانشگاهی حاکم بر هریک 

 بندی علوم وجود دارد یا نه؟حاکم با دسته

 

 تحقیقروش 

برای  .سته استفاده شده استب سؤاالتین مطالعه از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه با در ا

ی دانشگاهی )استاندارد( و هافرهنگیری متغیرهای مورد مطالعه از دو نوع پرسشنامۀ گاندازه

جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ  .ساخته( استفاده شده استی )محققارشتهپرسشنامۀ فرهنگ 

 011اد آنها جمعاًبوده که تعد 1311-12در سال تحصیلی« دانشگاه تبریز»یئت علمی هاعضای 

و برای پرهیز از افت تعداد نمونه،  دلیل احتمال تمایل اندک برای همکاری به .است نفر

توسط استادان  پرسشنامه 150در پایان  .یئت علمی پخش شدهپرسشنامه در میان همۀ اعضای 

 است: آمده زیرها در که توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک دانشکده این دانشگاه تکمیل شد
 

 به تفکیک دانشکده توزیع فراوانی پاسخگویان .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر را استادان زن تشکیل  25نفر را استادان مرد و  131پاسخگو،  150همچنین از 

مقاصد  بنا بهها و همچنین بندی بچر از انواع رشتهیمتقسهای علمی با استفاده از رشته .اندداده

 .بندی نشان داده شده استیمتقستوزیع فراوانی این  2در جدول  .ی شدندکدگذارتحقیق 

 درصد از کل نمونه درصد از  جامعه فراوانی پاسخگویان جامعۀ آماری دانشکده

 5/49 32/26 24 88 اجتماعی و علومانسانی 

 9/40 14 46 93 ی خارجیهاو زبانادبیات 

 3 46/14 41 91 علوم تربیتی 

 8/46 9/21 26 408 کشاورزی

 9/8 6/10 49 92 دامپزشکی

 8/8 28/28 42 11 علوم ریاضی

 8/8 28/28 42 11 مکانیک

 1/6 02/28 40 98 عمران

 3 81/96 41 98 برق

 8/9 58/28 6 24 فیزیک

 8/5 12/24 3 12 شیمی

 3/4 68/3 9 94 علوم طبیعی و پایه

 400 6/22 456 630 کل دانشگاه
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  ی بچربندطبقهها بر حسب توزیع فراوانی رشته .2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی متغیر

 9/48 9/48 28 محض -سخت

 9/68 50 88 کاربردی -سخت

 4/83 8/24 91 محض -نرم

 400 3/40 48 کاربردی -نرم

  400 456 کل

 

ای در نظر متغیر به عنوان ابعاد فرهنگ رشته سهدر این پژوهش،  ای:ابعاد فرهنگ رشته

 .بیان شده است 3که میانگین، انحراف معیار و مقدار ضریب آلفای هریک در جدول  گرفته شد
 

 ایضرایب حاصله برای ابعاد فرهنگ رشته .3جدول 
 

  یارشتهابعاد فرهنگ 

 آمده  به دستمقادیر 

 انحراف استاندارد میانگین ضریب آلفا

 56/0 98/2 88/0 ایفای نقش محقق

 58/0 62/2 80/0 های دانشگاهیهمکاری

 13/0 38/4 86/0 جو حمایتی گروه

 

است لذا دو بُعد ایفای نقش و  3تا  1میانگین هریک از ابعاد، باال عددی بین  آنجا کهاز 

 وج و بعدیئت علمی دانشگاه تبریز در سطح قوی ههای دانشگاهی بین اعضای همکاری

 .یتی در سطح متوسطی قرار داشته استحما

بیان شد، برگ کوئیست شش نوع قبالً به مطلبی که  توجه با دانشگاهی:های فرهنگ 

فرهنگ دانشگاهی را برشمرد؛ اما در تحقیق حاضر با توجه به تحلیل عاملی که بر روی 

 .یق خارج شدتحق یانجرها انجام گرفت، فرهنگ ملموس از پرسشنامۀ مربوط به این فرهنگ

 .کنیدمشاهده می 3نشگاهی را در جدول های مختلف داهای مربوط به فرهنگیژگیو
 

 (203: 2118)برگ کوئیست، های دانشگاهیهای بارز فرهنگویژگی .3جدول 

 

 هایژگیو فرهنگ دانشگاهی

فرهنگ 
 پذیرمشارکت

یئت علمی، آزادی عمل دانشگاهی، امکان مطالعۀ استادان در حوزۀ تخصصی خود، تسلط عقالنیت، هی مورد حمایت هاپژوهشتولید و تفسیر دانش، 
 ...استقالل و 

 ...پذیری، مسئولیت مالی و یتمسئولی ویژه برای دانشجویان، تربیت دانشجویان برای مشاغل موفق، کارایی دقیق و منصفانه، هامهارتترویج  فرهنگ مدیریتی

فرهنگ 
 یاتوسعه

زی یربرنامهی مختلف، هارشتهاستعدادهای دانشجویان، ترقی اعضای دانشگاهی، توزیع دانش در بین تمام افراد، افزایش همکاری بین  شکوفا کردن
 ...ها و یدهاآموزشی دانشجومحور، افزایش همکاری بین اعضای دانشگاه، عدم رکود نظرات و 

 
 فرهنگ وکالتی

مدیریت  افزایش حقوق اساسی کارکنان، حمایت آموزشی مناسب، دسترسی آزاد برای تمامی دانشجویان واجد شرایط، خدمت منصفانه، قرارداد منصفانه بین
 ...و کارکنان دانشگاه، توزیع عادالنۀ منابع و منافع میان اعضا، عدم اختیار بدون چون و چرای مدیریت و 

فرهنگ 
 مجازی

ی جهانی تولید هاشبکههای مختلف، ارتباط با یدگاهدپیوند منابع آموزشی با تکنولوژی موجود و اطالعات جهانی، فرآیند یادگیری جهانی، ارزش نهادن به 
 ...از دانشگاه و یری آخرین اختراعات تکنولوژی، عدم محدود شدن امکانات در یک بخش از دانشکده یا دانشگاه، ارتباط با افراد خارج کارگبهعلم، 
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های دانشگاهی مربوط به هریک از بیشترین و کمترین میانگین فرهنگ 4نمودار 

شود در کلِ دانشگاه تبریز به طوری که مشاهده می .دهدهای دانشگاه تبریز را نشان میدانشکده

 .آیدترین فرهنگ به شمار مییفضع فرهنگ مجازیفرهنگ حاکم و  پذیر،فرهنگ مشارکت

های انسانی در دانشکده .ها فرهنگ حاکم استپذیر در اکثر دانشکدههمچنین فرهنگ مشارکت

ترین فرهنگ معرفی شده است که با توجه به توضیحات یفضعو ادبیات، فرهنگ مجازی 

تی برای عدم پیشرفت علم در تواند مشکالیمشده در این زمینه، ضعف این فرهنگ بیان

تنها در دانشکدۀ علوم طبیعی و پایه  .ها به همراه داشته باشدهای موجود در این دانشکدهرشته

ما شاهدیم که فرهنگ حاکم در مقایسه با میانگین کل دانشگاه وضعیت معکوسی دارد که با 

های مورد مطالعه را به خود اختصاص داده از آزمودنی مورد 9توجه به اینکه این دانشکده تنها 

چنین پیداست  1از طرفی دیگر از نمودار  .گیری را از ما سلب کرده استاست، هرگونه نتیجه

ها بیشترین میانگین را هم در حالت که دانشکدۀ دامپزشکی، در مقایسه با سایر دانشکده

 .به خود اختصاص داده است نیترفیضعو هم  نیتریقو

 
 ترین نوع فرهنگ دانشگاهی به تفکیک دانشکدهیفضعترین و یقووضعیت  .4ار نمود
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 تحقیقهای یافته

های در این فرضیه به بررسی فرهنگ دانشگاهی حاکم بر هریک از دانشکده آزمون فرضیۀ اول:

و ها استفاده دانشگاه تبریز پرداخته شده است که جهت نیل به این امر از آزمون تفاوت میانگین

 .بیان شده است 5نتایج حاصل از آن در جدول 
 

 هاهای دانشگاهی در بین دانشکدهتجزیۀ واریانس میانگین فرهنگ .5جدول 
داریسطح معنا  F راتتغییمنبع  درجۀ آزادی مجموع مجذورات مجموع میانگین مربعات   

111/1  

 

10/2  31/1  
08/1  

35/10  

03/18  

11 
133 

هاگروه بین  
هاگروه درون  

پذیرفرهنگ مشارکت  
 

110/1  30/2  18/1  
81/1  

85/21  
03/115  

11 
133 

هاگروه بین  
هاگروه درون  

 فرهنگ مدیریتی
 

113/1  20/2  30/1  
05/1  

10/10  
08/13  

11 
133 

هابین گروه  

هادرون گروه  

ایتوسعه فرهنگ  
 

118/1  18/2  30/1  
00/1  

11/10  
18/10  

11 
133 

هابین گروه  

هادرون گروه  

 فرهنگ وکالتی
 

112/1  32/2  08/1  
02/1  

35/18  
11/113  

11 
133 

هاگروه بین  
هاگروه درون  

 فرهنگ مجازی
 

 

فرهنگ دانشگاهی بررسی شده،  هر پنجنتایج جدول باال حاکی از آن است که میانگین 

( متفاوت از همدیگر 15/1داری کمتر از به سطح معنا با توجهین دو دانشکده )در بحداقل 

بر دهندۀ این موضوع است که فرهنگ حاکم شود که نشانپس فرضیۀ اول تأیید می .است

 .های دانشگاه تبریز متفاوت از همدیگر استدانشکده

ای با انواع اد فرهنگ رشتهاین فرضیه به بررسی رابطۀ بین ابع :آزمون فرضیۀ دوم

بستگی پیرسون استفاده شده پردازد که برای آزمون آن از ضریب همهای دانشگاهی میفرهنگ

 .حاصل شده است 0نتایج زیر در قالب جدول  .است
 

 های دانشگاهیی با فرهنگارشتههمبستگی بین ابعاد فرهنگ  .6جدول 
 جو حمایتی گروه های دانشگاهییهمکار ایفای نقش محقق ←ایابعاد فرهنگ رشته↓هافرهنگ

 همبستگی پیرسون پذیرمشارکت
  سطح معناداری 

**331/1 
111/1 

**513/ 
111/1 

**522/1 
111/1 

 همبستگی پیرسون مدیریتی
 سطح معناداری

**328/1 
111/1 

**511/1 
111/1 

**325/1 
111/1 

 همبستگی پیرسون یاتوسعه
 سطح معناداری

**300/1 
111/1 

**320/1 
111/1 

**515/1 
111/1 

 همبستگی پیرسون وکالتی
 سطح معناداری

**303/1 
111/1 

**312/1 
111/1 

**333/1 
111/1 

 همبستگی پیرسون مجازی
 سطح معناداری

**321/1 
111/1 

**302/1 
111/1 

**510/1 
111/1 

 .معنادار است درصد 11**: همبستگی در سطح 
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های دانشگاهی رابطۀ ی با هریک از فرهنگافرهنگ رشتهدهند که ابعاد نشان می نتایج

ای نتیجه فرضیۀ دوم تأیید و رابطۀ بین ابعاد فرهنگ رشته مستقیم و شدیداً معناداری دارند، در

 .شودهای دانشگاهی پذیرفته میبا فرهنگ

بندی این فرضیه، هدف بررسی فرهنگ دانشگاهی حاکم بر دسته در آزمون فرضیۀ سوم:

مختلف علوم از نظر بچر بوده است که برای پی بردن به این قضیه همانند فرضیۀ اول از آزمون 

داری امعنسطح  0آمده در جدول دستبهبا توجه به نتایج  .ها استفاده شده استت میانگینتفاو

است که این امر  درصد 15/1هر پنج فرهنگ دانشگاهی موردنظر بیشتر از  در Fآزمون 

تونی بچر  مدنظرهای دانشگاهی در بین علوم چهارگانه دهندۀ آن است که میانگین فرهنگنشان

 .داری ندارندامعنبا همدیگر تفاوت  از لحاظ آماری
 

 ی دانشگاهی در بین علوم مختلفهافرهنگتجزیۀ واریانس میانگین  .8جدول 
  منبع تغییرات درجۀ آزادی مجموع مجذورات مجموع میانگین مربعات F سطح معناداری

944/0 202/4 888/0 

893/0 

665/2 

945/442 

9 

452 

 هاگروه بین

 هاگروه درون

 پذیرمشارکت فرهنگ

 

108/0 384/0 844/0 

892/0 

492/2 

210/444 

9 

452 

 هاگروه بین

 هاگروه درون

 فرهنگ مدیریتی

 

064/0 549/2 328/4 
868/0 

882/5 
581/446 

9 
452 

 هاگروه بین

 هاگروه درون

 ایفرهنگ توسعه

 

488/0 624/4 122/4 
888/0 

265/1 
940/499 

9 
452 

 هاگروه بین

 هاگروه درون

 وکالتی فرهنگ

 

462/0 898/4 249/4 
633/0 

610/9 
240/406 

9 
452 

 هاگروه بین

 هاگروه درون

 فرهنگ مجازی

 

 

تحلیل رگرسیون چندمتغیره را به  یهاآماره ی دانشگاهی:هافرهنگمدل رگرسیونی 

مشاهده  8که در جدول  طورهمان .نشان خواهیم کرد 8های مختلف در جدول تفکیک فرهنگ

درصد در  3/32پذیر و مجازی با های مشارکتشدۀ فرهنگضریب تعیین اصالح .شودمی

شدۀ کل فرهنگ ضریب تعیین اصالح .مقایسه با سه فرهنگ دیگر وضعیت بهتری دارد

از واریانس متغیر فرهنگ  درصد 35درصد است، بدین معنا که نزدیک  5/33دانشگاهی نیز 

 .شودشده در جدول زیر تبیین میوسط پنج فرهنگ بیاندانشگاهی ت
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 های دانشگاهیی تحلیل رگرسیون چندمتغیره به تفکیک فرهنگهاآماره .8جدول 

 واتسون -دوربین اشتباه معیار شدهاصالحضریب تعیین  ضریب تعیین همبستگی چندگانه 

 068/2 806/0 921/0 998/0 58/0 پذیرمشارکت

 868/4 834/0 909/0 924/0 566/0 مدیریتی

 834/4 801/0 901/0 948/0 569/0 یاتوسعه

 612/4 818/0 219/0 258/0 508/0 وکالتی

 885/4 823/0 921/0 998/0 584/0 مجازی

 819/4 668/0 915/0 962/0 602/0 فرهنگ دانشگاهی

 

برای  ( رادر ادامه، مدل نهایی رگرسیون )با استفاده از روش رگرسیون گام به گام

و  tهای دانشگاهی به تفکیک ضرایب غیر استاندارد و استاندارد و همچنین کمیت فرهنگ

  .کنیمداری آن مشاهده میسطح معنا
 

 هافرهنگضرایب مدل نهایی رگرسیون و ضرایب آنها به تفکیک  .3جدول 
 
 داریسطح معنا

 
 tارزش 

ضرایب 
 استانداردشده

 ضرایب

 استانداردنشده

 
 

 مدل نهایی
Beta Std. E B 

000/0 

000/0 
001/0 
041/0 

983/8 

448/1 
834/2 
188/2 

- 

948/0 
220/0 
436/0 

299/0 

404/0 
408/0 
403/0 

821/4 

146/0 
942/0 
284/0 

 مقدار ثابت پذیرمشارکت 

همکاری  ایفای نقش محقق 
 دانشگاهی

 ی گروهتیجو حما

000/0 

009/0 
004/0 
004/0 
093/0 

538/5 

093/9 
283/9 
921/9 
080/2 

- 

212/0 
258/0 
225/0 
464/0 

269/0 

422/0 
449/0 
481/0 
424/0 

181/4 

984/0 
989/0 
588/0 
252/0 

 مقدار ثابت مدیریتی 

 ی گروهتیجوّ حما
 ایفای نقش محقق 

 جنسیت
 همکاری دانشگاهی 

000/0 

000/0 
009/0 
095/0 

222/8 

844/5 
014/9 
494/2 

- 

124/0 
221/0 
411/0 

245/0 

035/0 
402/0 
451/0 

880/4 

512/0 
942/0 
923/0 

 مقدار ثابت یاتوسعه 

همکاری  ایفای نقش محقق 
 دانشگاهی

 جنسیت

000/0 

000/0 
004/0 
016/0 

830/8 

999/1 
239/9 
041/2 

- 

999/0 
259/0 
412/0 

223/0 

404/0 
403/0 
461/0 

044/2 

198/0 
958/0 
994/0 

 مقدار ثابت وکالتی 

 ایفای نقش محقق

 دانشگاهیهمکاری 

 جنسیت

000/0 

000/0 
000/0 
023/0 

081/8 

545/5 
811/9 
209/2 

- 

100/0 
284/0 
418/0 

229/0 

038/0 
406/0 
460/0 

580/4 

512/0 
938/0 
952/0 

 مقدار ثابت مجازی 

  ایفای نقش محقق
 همکاری دانشگاهی

 جنسیت

000/0 

000/0 
005/0 
041/0 
026/0 

281/8 

545/1 
863/2 
134/2 
214/2 

- 

919/0 
246/0 
469/0 
489/0 

222/0 

036/0 
402/0 
416/0 
409/0 

646/4 

194/0 
239/0 
961/0 
294/0 

 مقدار ثابت فرهنگ دانشگاه

همکاری  ایفای نقش محقق 
 دانشگاهی

 جنسیت
 ی گروهتیجو حما
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شده برای آنها، متغیر ها و مدل نهایی استخراجپیداست که در تمامی فرهنگ 1از جدول 

 ی علوم( در مدل باقی نمانده است، لذا همان طور که در آزمون فرضیۀبنددستهمستقل رشته )

فرهنگ  که ییآنجااز  .سوم نیز مشخص شد، این متغیر تأثیری در معادلۀ نهایی رگرسیون ندارد

پذیر، فرهنگ حاکم بر کل دانشگاه تبریز است، معادلۀ رگرسیون برای این فرهنگ به مشارکت

 صورت زیر است:
پذیر= فرهنگ مشارکت 58/4+ 146/0+ )ایفای نقش محقق( 942/0ی دانشگاهی( هایهمکار+ )284/0ی گروه(تیحماجو )  

 این معادله برای حالت استانداردشده به صورت زیر است:

پذیر= فرهنگ مشارکت948/0)ایفای نقش محقق( + 22/0ی دانشگاهی( هایهمکار+ )436/0ی گروه( تیجو حما)  

های ها در دانشکدهبه این جدول، همانند معادالت فوق برای سایر فرهنگ با توجه

توان معادلۀ اند یا خیر، میمختلف، برحسب اینکه آیا جزو فرهنگ حاکم در آن دانشکده

 درنهایت معادلۀ رگرسیونی را برای فرهنگ دانشگاهی کل خواهیم نوشت: .رگرسیونی نوشت
پذیر= فرهنگ مشارکت 62/4+19/0+ )ایفای نقش محقق( 23/0ی دانشگاهی( هایهمکار+ )96/0+ )جنسیت( 29/0ی گروه( تیجو حما)  

 

 گیرینتیجهبحث و 

های دانشگاهی در دانشگاه ای با انواع فرهنگهدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ فرهنگ رشته

ایفای نقش  .1ای در قالب سه بعد دهد فرهنگ رشتههای تحقیق نشان مییافته .تبریز است

ی پژوهشی، با نوع هاتیفعالجو حمایتی گروه از  .3های دانشگاهی و همکاری .2محقق؛ 

ی را نشان داد که این تأییدی است بر مسیر اصلی دارامعنفرهنگ دانشگاهی حاکم رابطۀ شدیداً 

شده، بعد ایفای نقش محقق توسط استادان در ادامه بر طبق مدل رگرسیونی استخراج .پژوهش

از طرفی  .ای داشته استگروه هیئت علمی در مقایسه با دو بعد دیگر، نقش مهم و برجسته

های دانشگاهی بین که دو بعد ایفای نقش محقق و همکاری اندآنها حاکی از دیگر یافته

استادان و دانشجویان در حد نسبتاً قابل قبولی، اما بعد جو حمایتی گروه در سطح متوسطی 

بندی تونی بچر از علوم ای در قالب دستهدر سوی دیگر، فرهنگ رشته .قرار داشته است

ۀ این دهندنشانکاربردی( با فرهنگ دانشگاهی بررسی شد که نتایج  -محض و نرم -)سخت

بود که فرهنگ دانشگاهی حاکم در بین علوم چهارگانۀ مختلف، تفاوت معناداری را با هم 

های علمی در کشور رد که با توجه به ماهیت رشتهتوان چنین برداشت کنشان ندادند که می

کاربردی به دلیل روابط کم و ناچیز با بخش صنعتی  -کاربردی و نرم -های سختایران، رشته

محض و  -های سختچندانی با رشته تفاوت یاجتماعگذاری و تولیدات اقتصادی و سیاست
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مظفری امینند )ای نظری پایبندههای سخت و نرم به گرایشرشتهمحض ندارند و هر دو  -نرم

در بررسی فرهنگ دانشگاهی حاکم بر دانشگاه تبریز مشخص شد  .(50: 1311اقدم، و یوسفی

فرهنگ مغلوب دانشگاه  فرهنگ مجازیبه عنوان فرهنگ حاکم و  پذیرهنگ مشارکتفرکه 

با توجه به  حال .ها نیز مشخص شده استمعرفی شدند که به تفکیک برای هریک از دانشکده

فرهنگ  کنیم:ی میفرهنگ بررسهای تحقیق را در باب این دو کوئیست یافتهنظرهای برگ

شوند که این علمی اداره می ئتیهیابد که توسط اعضای هایی معنا میپذیر در نظاممشارکت

علمی  ئتیهاز طرفی دیگر در این فرهنگ اعضای  .مورد در دانشگاه تبریز کامالً نمایان است

کنند، بسیار ای که در آن تدریس میبه رشتۀ تخصصی خود، نسبت به دانشگاه یا دانشکده

 .ی قابل مشاهده استتا حدوفادارترند که این مورد در بین استادان دانشگاه نیز 

همچنین از خصوصیات بارز این فرهنگ تأکید بر تحقیق است تا تدریس، این قضیه در 

 .بر تدریس و یادگیری سایه افکنده است تر کردن رزومۀ علمی خود،بین استادان به خاطر قوی

که در دانشگاه  های دیگر این فرهنگ کنترل محیطی و تمرکز بر کیفیت استاز جمله ویژگی

تواند اما کیفیت جای خود را به کمیت داده است که می؛ تبریز به وضوح قابل مشاهده است

 .های واالتر باشدپذیر به منظور حرکت به سمت فرهنگهایی برای تغییر فرهنگ مشارکتنشانه

در باب فرهنگ مجازی که فرهنگ مغلوب دانشگاه تبریز است برگ کوئیست اعتقاد دارد 

در این فرهنگ منابع آموزشی با منابع  .ارتباط دارد مدرنپستکه: فرهنگ مجازی با دنیای 

همچنین فرهنگ  .یابدپیوند می های موجود جهت گسترش شبکۀ آموزشی،جهانی و تکنولوژی

محور های اطالعاتدانشگاه باید با تکنولوژی .1گذارد: مجازی به دو روش بر دانشگاه تأثیر می

های دانشگاهی دهی، مدیریت و فعالیتهای جدیدی از سازمانبایستی روش .2پیش برود و 

اند ها سهیمی در دانشگاهاز طرفی دیگر عواملی که در تولید و توسعۀ فرهنگ مجاز .بیان شود

عبارتند از: کامپیوتر به عنوان ابزار؛ اینترنت به عنوان پایگاه اطالعاتی جدید؛ شکستن مرزهای 

پیوند منابع آموزشی  که ییآنجابا توجه به مواردی که ذکر شد، از  .سازمانی و شناخت مجازی

ایسته است، برقرار نشده و که ش چنانآنهای علوم انسانی، با منابع جهانی بخصوص در رشته

شوند، به طور کامل ها منجر میاز طرفی، عواملی که به تولید و توسعۀ این فرهنگ در دانشگاه

اجرا نشده و تنها ظاهر قضایا پیاده شده است، فرهنگ مجازی در دانشگاه تبریز اگر جایگاهی 

نتایج این پژوهش شک و بایست در مورد داشت، میها میغیر از این در میان سایر فرهنگ

 .داشتتردید روا 
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که مشخص شد که ابعاد  از آنجایی .1 توان این پیشنهادات را طرح کرد:در آخر می

ای و بخصوص بُعد ایفای نقش محقق، به عنوان عامل مؤثر در تبیین فرهنگ فرهنگ رشته

شی وقت بیشتری های آموزشود استادان گروهمی دانشگاهی حاکم نقش بسزایی دارد، پیشنهاد

ویژه  را برای تقویت و پیشبرد همکاری خویش با دیگر اساتید و همچنین دانشجویان به

دانشجویان تحصیالت تکمیلی صرف کنند و هرچه بیشتر سعی بر آن داشته باشند تا از 

وودرو همانطور که  .2 .عمل آورند کافی را به های پژوهشی دانشجویان حمایت الزم وفعالیت

کند، تنها توجه به یادگیری کافی نیست بلکه دانشگاه باید روح و ذهن تأکید می ویلسون

یعنی باید مجموع زندگی دانشگاهی را  به نقل از برگ کوئیست(؛) دانشجویان را پرورش دهد

-شدن فرهنگ توسعهکه برای دستیابی به این امر و به منظور محقق دید و نه فقط کالس درس

هایی از سیستم دانشگاهی که با زندگی دانشجویی شود بخشتوصیه میای در دانشگاه تبریز 

دست اهالی فن  ویژه ادارۀ رفاه و خدمات دانشجویی، بهتر و مستمری دارند بهارتباط نزدیک

کوئیست در هی از دیدگاه برگهای مختلف دانشگابا توجه به معرفی فرهنگ .3 .سپرده شوند

ها به منظور تکمیل و رفع اهده شد که هریک از فرهنگهای ابتدایی این تحقیق، مشقسمت

ه دانشگاه تبریز از فرهنگ حال با نظر به اینک .ها شکل گرفتندنقایص دیگر فرهنگ

ای و وکالتی تا حدودی مشکالت این های توسعهپذیر برخوردار است و فرهنگمشارکت

مسئوالن دانشگاه تبریز  شود که متصدیان واند، لذا پیشنهاد میفرهنگ را مرتفع ساخته

های سمت فرهنگ های بارز این دو فرهنگ را جامۀ عمل بپوشانند تا حرکتی باشد بهویژگی

 .واالتر دانشگاهی
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