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 چکيده

است.  یدانشگاه یريادگیفرهنگ در قلمرو آموزش و  یهامؤلفه یهدف از پژوهش حاضر، کالبدشکاف

گرا است. نگر و کلجامع یکردیو شناخت آن مستلزم رو ،بوده یو چندبعد اليس یمفهوم یدانشگاه فرهنگ

 یامرحله طور خاص با استفاده از راهبرد هفتبه بيحاضر با استفاده از روش فراترک یفيپژوهش ک

شدند. در  یبندمضمون استخراج و طبقه ليتحل کيبا تکن هاافتهیاست.  شده نیو باروسو تدو یسندلوسک

 یبندسطح دوم دسته دةدهنسازمان نيدسته مضام 29سپس در قالب  ،شد احصاء یاهیمضمون پا 156مجموع 

 دةدهنسازمان نيدسته مضام 29 ،هاآن بيو ترک نيمضام شبکة مدلِ ميجهت ترس بعد مرحلةو در  ،شدند

 کيسمبول هایمؤلفه -1 شدند: قيصورت تلف نیسطح اول به ا دةدهنسازمان نيسطح دوم در هفت دسته مضام

 جامعةبه  یبخشتیهو ؛به دانشگاه یبخشتی)هو یبخشتیهو-2 ؛ها، آداب و رسوم، نمادها()ارزش

هنجارها، کثرت  ،یبودن فرهنگ دانشگاه ی)چندبعد یوجود-3 ،(انيدانشگاه پذیریجامعه ،انيدانشگاه

آموزش،  تيفيک ،یريادگیو  یاددهی)نظام  کيآکادم-4 ؛(یفرهنگ ديبازتول ،یمندقاعده ،یفرهنگ دانشگاه

 ی)هنجارها یمعرفت-یعلم -5 ؛(یدانشگاه یحکمران ،یبا اخالق علم زیستیهم ،یعلم یاستقالل و آزاد

تعامل خرده  ،یفرهنگ دانشگاه یریپذ)صورت یساختار-6 ؛(ینیآفر زشو ار یعلم، نوآور عةتوس ،یعلم

دهنده به کار اعضا، تعامالت )مشارکت اعضا، جهت یگرکنش-7 ؛(یطيمح یدگيچيها، انطباق با پفرهنگ

 نيمضام شبکة انی(. در پایارشد حرفه ،یدانش اعضا، اعتماد دانشگاه ميتسه ان،يروابط دانشگاه ،یدانشگاهفرا

 هيتک داریبر هفت ستون پا یحاضر نشان داد فرهنگ دانشگاه یاکتشاف مطالعة ندیشد. فرآ ميو ترس ستخراجا

 دیبا ریناگز یفرهنگ یگذاراستيگونه ساما هر ستيبر هر ستون برابر ن مؤلفان تأکيد زانياست. هرچند مزده 

 .کندتوجه  زمانهمارکان  نیا به همة

 یفرهنگ دانشگاه ب،يمضمون، دانشگاه، فراترک ليتحل ،یآموزش عال :کليدي هايواژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ahmadkeykha@ut.ac.irدانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، پست الکترونيکی:  * 

 gmail.com514rsalehi@پست الکترونيکی:  مسئول( نویسندة)پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی مؤسسةدانشيار  ** 

 10/4/99تاريخ پذيرش :                24/3/99 مقاله نهايی:تاريخ دريافت                         19/5/98تاريخ دريافت مقاله: 
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 مقدمه
، )وارگاسهستند  دهيچيو پ یچند بعد یساختار یدارا یآموزش عال مؤسساتها و دانشگاه

 شرفتيو پ رييتغ یبرا یعامل ربازیاز د ن،ی(. با وجود ا2019،  ، 1توزولس ولوسم، پروز، راندلز 

 گرینظام، بر د کی مثابةبه  هاآنچراکه (؛ 2016، 2)پيلموس شدندیانگاشته م یسازجهت تمدن

 تأثير هاآنکه هم از  ،محاط هستند جامعة یاسيو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یکالن اقتصاد یهانظام

 یجهان شمول یهارسالت یدارا یرو، هر دانشگاه نی. از اگذارندیم تأثير هاآنو هم بر  رندیپذیم

گسترش آموزش  ،یارشته انيو م یاچند رشته یکردهایتوجه به رو ان،یدانشجو یعلم تيمانند ترب

 یدوزیمنیتوجه شود ) آنبهاست که الزم است  رهيو غ یعلم یازهايبه ن گوییپاسخو  داومم

 یکه بتواند متخصصان شودیم یو کارآمد تلق مؤثر یعال ، آن آموزشحين نی(. در ا1388 ،یسرخاب

و  ،(2015، ، 3افرموواو  ژاپاروواپوگوداوا، پرورش دهد ) جامعةو اهداف  ازهايمجرب مطابق با ن

آلورادو، کند ) فایا توسعةحال در یکشورها یبرا ژهیبه و یانسان سرمایةرا در انباشت  ینقش مهم

 نی(. ا2019، 6؛ لو و ژانگ2013، 5ایچرگرین، پارک و شين؛ 2018، 4چانسل، پيکيتی، سائز و زوکمن

 یبرارا  یو ارزشمند درون نیواحد، نماد یفضا کیکه  یمگر در بستر فرهنگ شودیمهم حاصل نم

 استمهم  ليدل نیبه ا یبستر فرهنگ جادیا (.2018، 7)سرینگ و سيزوا کند  جادیا یدانشگاه جامعة

که مانند  دانندیفرهنگ مستقل م یدارا یشناسان، دانشگاه را نهاد اجتماعجامعةسو،  کیکه از 

 ارهايمع نیخود است. ا اصخ یارهايها و معباورها، ارزش یدارا است،يخانواده، اقتصاد، مذهب و س

چه  ندیگویآن م اعضاو به  کنندیم نيينهاد را تع نیکنش و منش افراد وابسته به ا ،یاخالق یالگوها

 یرفتار یاز الگوها یجدا یزيفرهنگ دانشگاه چ ،نیو مجاز است. بنابرا دهیموجه، مقبول، پسند زيچ

سو، رسالت  گری(. از د25: 1395 زاده،نو دهقا دهیپسند ،یاست )احمد جامعةمعمول و متداول در 

است که به  یافراد یو به طور کل ،توانمند خته،يمولد، فره ،یدانشگاه، پرورش انسان دانشگاه یاصل

 .(46: 1395 ر،يو وداده یهمت ه،ی)مهد کنندیعمل م جامعةعلم و فرهنگ  پيشتازانعنوان 

مدرس دانشگاه بودن  ایآموخته صرف دانشجو، دانش یجا، منظور از انسان دانشگاه نیا در

تر، فرهنگ و جامع ترقيدق ريبه تعب ای ،ها، باورها و هنجارهااست که بتواند ارزش یبلکه کس ست،ين

از  زیو متما ،مستقل یتیهو مثابةرا به  یدانشگاه تیسازد و هو یرا در خود درون یدانشگاه

را در دوران  یدانشگاه یزندگ شيوةاست که بتواند  یکس ی. انسان دانشگاهابديب گرید یهاتیهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Vargas, Lawthom, Prowse, Randles, & Tzoulas 
2. Pielmus 
3. Pogodaeva, Zhaparova , & Efremova 
4. Alvaredo, Chancel, Piketty, Saez, & Zucman 
5. Eichengreen, Park, & Shin 
6. Lu & Zhang 
7. Tsiring & Sizova 
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و چنان بر آن ممارست ورزد که آن  ،اموزديب یو دانشگاه یدر اجتماعات علم تشیو عضو ليتحص

است  یانسان یشود. انسان دانشگاه تشياحساسات، عواطف و شخص ،یغالب بر زندگ ستن،یز شيوة

خود  یو علم را به خود ،داندیم شیاز وجود خو یاو فکر را پاره دنيشیاند یکردن برا هکه مبارز

کلمه است.  قيدق یحساس، مسئول و عاشق به معنا یانسان ی. انسان دانشگاهکندیم یارزش تلق

مانند عادت به خواندن،  یو اجتماع یفرهنگ ،یعلم یهاهسرمای مجموعةبه  دیبا یانسان دانشگاه

نقد کردن و نقد  یآمادگ دیبا یکند. انسان دانشگاه دايدست پ دنيو شن دنینوشتن، گفتگو کردن و د

اطراف خود  یهابه ابژه ستنیو نگر ستنیاز ز یاوهيش مثابةرا به  یو تفکر انتقاد ،شدن را داشته باشد

 یفضا رد انی(. چرا که دانشجو1387 ،یداشته باشد )فاضل ایمولد و زا یتا بتواند فکر اموزديب

 تیبه هو یبخششکل یو در راستا ،گذارندیم شیطور فعاالنه درون خود را به نمابه یدانشگاه

و  یآموزش یفضا ن،یدر کنار ا .(.2005، 1)بيروزونسکی و کاکدارندیگام بر م شیخو یشخص

که  ،دهدیشکل م انیدر دانشجو یرا از مسائل اجتماع یليو تحل یانتقاد یآگاه ینوع یدانشگاه

به  ی(. تفکر انتقاد2000، 2رایان و کياتينگ)آدامز، سازد ) ليرا تسه هاآن تیپرورش هو تواندیم

 یهاقضاوت یو استدالل استنباط یابیارز ر،يتفس ل،يتحل قیتا از طر دهدیامکان را م نیا رانيفراگ

ها در دانشگاه انیبه دانشجو ی( در واقع، تفکر انتقاد2019، و همکاران 3لوپزرا انجام دهند ) یديمف

و  یاحرفه یهابهبود مهارت یبرا یراه مثابةبه  شان،یشخص تیعالوه بر پرورش هو

، راينگوئ-فرناندز، اليبزان)  رساندیکمک م یجهان جامعة کیاز  یبه عنوان عضو شانیهایستگیشا

گونه همان (.2013، 6؛ مور2011، 5؛ کرنشاو، هالی و هالپر2019،  4گوئزدومين –پابليتی و گاليندو 

 .قرار دارد یبه نام فرهنگ دانشگاه دايناپ یدر فضا هایبخشتیهو گونهاین ریشةکه شرح داده شد 

و  یممنون، عدل ،یفرهنگ دانشگاه زمينةدر  یو خارج یداخل شدةمطالعات انجام  یدر بررس 

 یاعضا انيدانش م یسازميدر سه ینقش فرهنگ دانشگاه یبه بررس ی( در پژوهش1396) یصمد

 یسازميسه یهاتيفعال ،که افتندیدست  جهينت نیدانشگاه الزهرا به ا یمورد مطالعة یعلم هيئت

در  یفرهنگ دانشگاه هایمؤلفهو  ،است فيدانشگاه الزهرا ضع یعلم هيئت یاعضا انيدانش م

دانش هستند.  یسازميسه یهاتيو مانع فعال ،است یاساس یهاضعف یدانشگاه دارا طيمح

با  یارشته فرهنگ رابطة یبه بررس یا( در مقاله1393آباد )فرهاد ییزاده و رضاعباس ،یمظفرنيام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Berzonsky & Kuk 
2. Adams, Ryan, & Keating 
3. López  
4. Bezanilla, Fernández-Nogueira, Poblete, & Galindo-Domínguez 
5. Crenshaw, Hale, & Harper 
6. Moore 
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که فرهنگ  افتندیدست  جهينت نیبه ا هاآنپرداختند.  زیدر دانشگاه تبر یگاهانواع فرهنگ دانش

 هيئت شدة تیحما یهادانش، پژوهش ريو تفس ديهمچون: تول یبارز یهایژگیبا و ریپذمشارکت

و  تيخود، تسلط عقالن یتخصص حوزةاستادان در  مطالعةامکان  ،یدانشگاهیعلم یآزاد ،یعلم

 گاهیجا یبه بررس ی( در پژوهش1393) انیو نظر یاست. ذاکرصالح بودهاستقالل، فرهنگ حاکم 

 نيکه مضام افتندیدست  جهينت نیبه ا ییدانشجو یعلم در زندگ یو الزامات نهاد یفرهنگ دانشگاه

 زیتمانبود و مصرف علم،  ديآنان در عرصه تول یگرمعرف عدم کنش ،انیذکر شده توسط دانشجو

و  هانیيها، عادات، آها، ارزشها، اسطورهجوانان، ضعف سنت یهاطيمح ریبا سا سیپرد یجد

( در 1390) نيمت یو زارع یرياست. ذوالفقارزاده، ام ییدانشجو یدر زندگ کيآکادم یدستاوردها

 ،یمطالعات فرهنگ دانشگاه یشناختو گونه ینظر یبا عنوان کشف فرهنگ دانشگاه: واکاو یپژوهش

 یآثار داخل یبرا یریپذءاتکا ینظر یمبنا یفرهنگ دانشگاه عرصةدر  یمطالعات خارج یبا بررس

بر اساس  -1 :کلبه دو ش هاآن یبندفراهم کردند. طبقه یپردازهینظر یرا برا نهيو زم ،فراهم ساختند

نسبت به  ینظر یهافرضشيبر اساس پ -2 ؛(یموضوع یشناسگونه )گونهدر هفت ؛موضوع مطالعه

( ارائه شد. یفرانظر یشناس)گونه عيو تقط زیدر سه گونه انسجام، تما هفرهنگ در دانشگا مقولة

فرهنگ و  یهایدگيچيتحت عنوان پ ی( در پژوهش1389زاده )و ذوالفقار نيمت یزارع ،یريام

ابتدا  یشناسبا استفاده از روش گونه ،یفرانظر یچارچوب، یمطالعات آن در آموزش عال یشناسگونه

گونه سپس در هفت ،یو واکاو را برحسب موضوع مطالعه یعال وزشدر آم یمطالعات فرهنگ

 . کردند یبندطبقه

هند  یعال فرهنگ و اعتماد در آموزش ،یفساد علم لي( به تحل2017) (2017) 1تيرنی و ساباروال

 گریمانند د زيهند ن یسسات آموزش عالؤکه در مبا وجود آن ،که به نتيجه رسيدندپرداختند و 

 توانیتوانمند م یفرهنگ دانشگاه ایدةبا استفاده از  ،دهدیرخ م یفساد و تقلب علم ايدن یکشورها

و  2داوانمقابله کرد.  انيدانشگاه جامعة نيوقوع آن در ب یو چگونگ ،کيستماتيس یفساد علم اب

 یدر کشور مالز یمسئله پرداختند که فرهنگ دانشگاه نی( در پژوهش خود به ا2015)همکاران 

 جهينت نینفر به ا 67مصاحبه با  قیو از طر ،است انيدانشگاه جامعة یديامنا ایخاطر  تیرضا باعث

و انجام  انیمشاوره، آموزش و تعامل با دانشجونظارت، ، شامل یمندتیکه منابع رضا دنديسر

آموزش  یحکمران وةنح ،کردند یبنددسته نيرا چن یديامو عوامل نا ،است هاافتهیپژوهش و انتشار 

 یوجود فرهنگ ادار ،یدهنظام ارتقاء و پاداش نداشتن تيشفاف ،یواقعرياز انتظارات غ یناش یعال

 یهادانشگاه در دانشگاه یپژوهش فرهنگ ی( به واکاو2014) 3بوروکراتيک قوی. نورین و آدیب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Tierney & Sabharwal 
2. Da Wan  
3. Naoreen & Adeeb 
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و در بخش دوم با  ،فرهنگ پژوهش مطرح یشش شاخص برا و مجموعاً ،پاکستان پرداختند یدولت

 یکه اعضا دنديرس جهينت نیو به ا ،آن پرداختند یدانشگاه پاکستان به بررس 6در  نامهپرسش یطراح

 همچنين، دارند. یشتريب تیدانشگاه رضا یاز فرهنگ پژوهش انینسبت به دانشجو یلمع هيئت

 یاعضا دگاهیاز د یبر فرهنگ دانشگاه یدانشگاه سرمایة تأثير ی( به بررس2008) 1مندوزا و برگر

 یعلم هيئت یاعضا ،که دنديرس جهينت نیپرداختند و به ا کایآمر یخصوص یهادانشگاه یعلم هيئت

 یهاتیحما هاآنو  ،بخش اثرگذار نخواهد بود نیبر ا یجامع فرهنگ دانشگاه یکپارچگیمعتقدند 

 .پندارندیم انیمنافع دانشجو یريگيآموزش و پ تيفيارتقاء ک یبرا یرا به عنوان ابزار یبخش صنعت

شی را در درون ساختار نظام آموز شگاه بدانيم، فرهنگ  اگر  سم دان شگاه همچون بدنه و ج دان

شگاهی روح  ستدان شگاه ا شگاهی همزاد دان ست. فرهنگ دان ترین زیرا رد پای آن در کهن ،آن ا

شگاه پاریس و بلونيا شاپور تا دان شگاه مدرن  ،الگوهای آموزش عالی جهان از جندی  سپس دان و 

اخالق علم و آزادی علمی  مقولةمشهود است. فرهنگ دانشگاهی با دو  19آلمانی در سرآغاز قرن 

باط محتوایی وثي یادی داردقی دارد؛ از این رو، سخخخخن گفتن از آن اهميت ارت ها و ز جار . اگر هن

شوند،  شی از فرهنگ تلقی  سيع خواهد بودالزامات نهادی علم بخ سيار و ؛ تا آنجا این چارچوب ب

شخخوند. فرهنگ دانشخخگاهی که مقررات و نظامات آموزشخخی و پژوهشخخی هم جزئی از آن تلقی می

کند. هرچند به و انتقال این معانی را تسخخهيل می 2رآیند معناسخخازیکه ف ،متافيزیک این نهاد اسخخت

اعتقاد نگارندگان خود آموزش نيز امری فرهنگی اسخخت. در غيبت و فقدان فرهنگ دانشخخگاهی این 

و در بهترین حالت به یک آموزشخخکده تقليل پيدا  ،سخخاز به یک مرکز بروکراتيکنهاد سخخرنوشخخت

( ایده دانشخخخگاه تنها در قالب یک نهاد محقق 1394 /1960) 3کند. چرا که به اعتقاد یاسخخخپرسمی

ست دیرپا و قاعدهمی شگاه نهاد بودهمند و تکرارشود. نهاد رفتاری ا یک  ندةو دربردار ،شونده. دان

مشخخترک دانشخخگاهيان و دانشخخمندان دارد. نهادمندی  دغدغةرفتار فرهيختگی اسخخت که ریشخخه در 

بلکه در  ،زیرا این فرهنگ امری فردی نيسخخت ،لی آن اسخختدانشخخگاه مرهون فرهنگ خاص و متعا

صت ظهور پيدا می شگاهيان فر شناخت این نهاد در گرو فهم ابعاد قالب تعامالت اجتماعی دان کند. 

و به قول  ،پيچيده و وسخخخيع این تعامالت اسخخخت. تعامالتی که رنگ و بوی فرهيختگی و فرهنگ

اجتماعی اسخخت که مصخخادیق  هيئتب حرفه و صخخنف و دارند. تنها در چارچو 4ها بيلدونگآلمانی

 شوند. فرهنگ دانشگاهی یکایک همچون آبشاری شفاف و روان جاری می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mendoza & Berger 
2. making meaning 
3. Jaspers 
4. bildung 
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 مقولةبه  نکردن عالی در مطالعات علم ایران، توجه توجهی به نهادهای آموزشیکی از وجوه بی

ساس  منزلةفرهنگ دانشگاهی به  علمی است. از این منظر خاص، حل بحران علم مستلزم  توسعةا

سازمانی شته ،شناخت فرهنگ یادگيری، فرهنگ آموزش، فرهنگ  و دیگر  ،ایمدیریت و فرهنگ ر

شگاهی به خرده فرهنگ ست. نقش فرهنگ دان شگاه ا ستقل با  منزلةهای درون دان خرده فرهنگ م

نظام آموزش عالی در ایران نه تنها در  علمی و عملکرد توسخخخعةهای خاص خود، در روند ویژگی

مه نا کل بر که این مفهوم در  نده اسخخخت، بل ما عالی و علم پژوهی مغفول  عات آموزش  طال ها و م

ستراتژ شناختهیا شور نيز چندان  ست )های آموزش عالی ک ضلی، شده ني (.  در مجموع، 1382فا

 :زنند شخخاملناقص دامن می گيری فرهنگ دانشخخگاهیعواملی که در آموزش عالی ایران به شخخکل

سلی  -2 ؛پارادوکس ثبات و تغيير -1 شکاف ن ستادانتعارض و  سه فرهنگ علمی -3 ؛ا  ؛تنش بين 

پيروی از الگوی آموزش عالی ناپلئونی و فرانسوی؛  -4 ؛مدیریتی و اپراتوری )کارمندی( در دانشگاه

 های وجود فرهنگ دانشخخجویی با دغدغه -6دانشخخگاه  ایدةسخخيال بودن هر دو مفهوم فرهنگ و  -5

(. از این رو، دالیل 1397ذاکرصخخخالحی، دانشخخخگاه اسخخخت )ایدة فهم ناقص از  -7و  ؛غير آکادميک

 ؛ترین مفهوماسخخاسخخی -1 :بر شخخمرد گونهاینتوان فرهنگ در آموزش عالی را می مقولةپرداختن به 

شگاه ساتها به عنوان درک و فهم دان س ی فرهنگ به عنوان یک تنوع فرهنگی تلق -2 ؛فرهنگی مؤ

شخخناختی و بحث معرفت ؛شخخناختیفرهنگی یا روان یدةوجود ارتباط پد -3 ؛در دنيای دانشخخگاهی

(. 114: 1397ی و حقانی، سرخاب یدوزیمنفلسفی بر روی ذات و سرشت علم و دانش )نصيری، ی

اسخخت علت آن  رو به افول رفته یآکادم یو هژمون یاقتدار اخالق مينيبیامروزه اگر م ،به همين دليل

شدن پا دیرا با ست  س ستجو کرد. یهاهیدر  شگاهی ج با توجه به اهميت فرهنگ  ،لذا فرهنگ دان

و با عنایت به محدود  ،های آموزش عالیگيریسخخازی و تصخخميمدانشخخگاهی و نقش آن در تصخخميم

فرهنگ  هایمؤلفه ينتبي و بودن ادبيات موضخخخوع در کشخخخور، هدف از پژوهش حاضخخخر، تحليل

شگاهی، با رویکرد کيفی در  شگاهی جهت بازآفرینی چارچوب مفهومی جامع  حوزةدان فرهنگ دان

 است.

 شناسیواژه

ها و مفاهيم علوم انسخخخانی و اجتماعی اسخخخت که با وجود کاربرد بسخخخيار فرهنگ از جمله واژه

فراوان، اتفاق نظر چندانی بر سر تعریف آن وجود ندارد. این تفاوت و تنوع گسترده، از یک سو از 

و از سوی دیگر بر پيچيدگی و سيال  ،گيردمی نشئتهای متفاوت پژوهشگران ها و برداشتدیدگاه

سيع سير میبودن زندگی اجتماعی داللت دارد. فرهنگ در و شيوه تف ، شودترین معنی کلمه، به دو 

شکيل ستند ندةدهیکی به عنوان کردارها و آدابی که ت و دیگری به عنوان  ،خود واقعيت اجتماعی ه

ی های زندگی اجتماعجنبه همةو اکنون وارد  ،بوده هجامعمجزایی از  حوزةچيزی که در گذشخخخته، 
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 بندی کرده( تعاریف مربوط به فرهنگ را دسخخته1357آشخخوری ) (.1383 /1958نش، اسخخت )شخخده 

 است. آمده 1طور خالصه این تعاریف در جدول است که به

 (1357ای از تبارشناسی تعاریف فرهنگ از نقطه نظر آشوری ).  خالصه1جدول 

 های تعریفیگزاره دیدگاه ردیف

 تعاریف تشریحی 1

ای است شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخالقيات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی که فرهنگ کليت درهم تافته :(1871) تایلور

ترین معنای آن، مانند زبان، اجتماعی به گسترده کارکردهایفرهنگ تمامی  :(1920آورد. ویلسر )به دست می جامعةآدمی همچون عضوی از 

ای از تمامی عاداتی است تافتهفرهنگ کليت هم: (1929يت، ادب و آداب، صناعات، هنر و جز آن و... است. بدیکت )زناشویی، نظام مالک

 است.فرا گرفته  جامعةکه آدمی همچون عضوی از 

 تعاریف تاریخی 2

کند. ا را تعيين میو بافت زندگی م ,به ارث رسيده جامعهکه از راه  ,مرتبطی از کردارها و باورها مجموعةفرهنگ یعنی  :(1921سایپر )

دهد. ن را شکل میشاکند و آیندهاست، در اکنون ایشان عمل میآدميان بازمانده  تةست که از گذشفرهنگ آن چيزی ا :(1927مایرس )

به ارث برسد؛ یعنی  تواندهای عمل بشری مربوط است و میفرهنگ عبارت است از آن الگوهایی که به رفتار و فراورده :(1949پارسونز )

 شود.های زیستی از نسلی به نسلی فرا داده میبدون دخالت ژن

 تعاریف هنجاری 3

و عبارت است از  ،های یک گروه اجتماعی در گذشته و حال استهای عمل و اندیشهفرهنگ مجموع راه و رسم :(1930بوگاردوس )

راه و رسم زندگی اعضای آن  جامعهفرهنگ یک  :(1945های رسيده از نسل پيشين. لينتون )مجموع قرادادها یا باورها و نيز رسوم و رویه

 دهند.و از نسلی به نسلی فرا می ،اندبا یکدیگر سهيم هاآنو در  ،آموزنداست که می تصورات و عاداتی مجموعةهمچنين ، است

4 
تعاریف 

 شناختیروان

زیرا با موفقيت رو به رو  ؛هایی پذیرفته شدهو مرکب است از پاسخ ،های قرادادی حل مسائلفرهنگ عبارت است از راه :(1942فورد )

در جهت برآوردن  ،ای کههای مشترک و کمابيش یکسان شدهها، عادتفرهنگ متشکل است از تصورات، نگره :(1942اند. یانگ )بوده

 ازهای بازگردنده و هميشگی آدمی پرورانده شده است.ني

 تعاریف ساختی 5

 ،(1945پشت هستند. کالکن و کلی )که با یکدیگر همبسته و هم گوییپاسخاست از الگوهای عادتی  فرهنگ سيستمی :(1929ویلی )

و همه یا اعضای معينی از یک گروه در  ،گيردیهای پایدار و ناپایدار برای زندگی که از تاریخ سرچشمه ماست از طرح فرهنگ سيستمی

 آن مشارکت دارند.

 تعاریف تکوینی 6

ترین فرهنگ، در گسترده :(1937و باید خود را با آن سازگار گرداند. سوروکين ) ،استآن بخشی از محيط که بشر خود آفریده  :(1927ویلی )

که با یکدیگر سروکار دارند و رفتار یکدیگر را  ،دو تن یا بيشتر نةآگاهانه یا ناآگاها کارکردهایمجموع چيزهایی است که با  کلمةمعنای 

 شود.کنند، آفریده یا دگرگون میمشروط می

 فرهنگ دانشگاهی

با مطالعات  زمانهمميالدی   70و  60های توان در دههشروع مطالعات فرهنگ دانشگاهی را می

فرهنگ سخخازمانی مشخخاهده کرد. به طوری که  حوزةیریت در دانشخخمندان علوم اجتماعی به ویژه مد

فرهنگ دانشخخخگاهی از این دهه به بعد به عنصخخخری حياتی در مدیریت آموزش عالی تبدیل  مقولة

ای معنایی و نمادین خود، (. فرهنگ دانشگاهی در فض46: 1390)ذوالفقارزاده و همکاران،  شودمی

های که حتی به صخخخورت ،دهدتعاملی متمایزی را پرورش میالگوهای اجتماعی و ها، قواعد، روال

های شخخوند. برای مثال اسخختقالل و آزادی علمی از جمله معانی و ارزشآیينی و مراسخخمی ظاهر می

ست شگاهی ا شترک فرهنگ دان سازمان یافتهگونه که عام همان ،م شک  شتراک در علم و  ،گرایی،  ا
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توان الگوی نهفته در صخخور فرهنگ دانشخخگاهی را می طرفی عاطفی از قواعد هنجاری آن اسخخت.بی

مادین، از جمله کنش ناداری دانسخخخت کهن مامی مقوالت مع تارها، مصخخخنوعات و ت افراد  ،ها، گف

شگاهی به کمک آن با هم ارتباط برقرار می شترک با یکدیگر و در دریافت ،کننددان ها و باورهای م

ضلی، شوند )سهيم می سخنی 99: 1382فا ست که اعضای (. به  شگاهی نيرویی ا دیگر، فرهنگ دان

ند می به هم پيو به عملکرد  ،دهدخود را  تار  ،بخشخخخدمعنی و جهت می هاآنو  با  هاآنو رف را 

قل از ممنون و  1388اصخخخل، کند )زاهدیهای حاکم بر این فضخخخای علمی هماهنگ میارزش ن

سن31: 1396همکاران،  شأ 1(. ما صه مطالعات  توجه به مفهوم فرهنگ در من شگران عر ميان پژوه

نخسخخخت به ابتکار کالرک با عنوان  منشخخخأ :کندسخخخازی میآموزش عالی را در سخخخه قلمرو چکيده

های کمی گرایی منطقی و روشدوم در واکنش به اثبات منشخخأگردد؛ های سخخازمانی باز میحماسخخه

آموزش عالی است  حيطةسوم ناظر بر رشد مفاهيم مدیریتی و سياسی در  منشأاست و  انجام شده

فا می(. فرهنگ دانشخخخگاهی، نقش8: 1389اميری و همکاران، ) فاوتی ای ندهای مت قدرت  ،ک و از 

ست صی برخوردار ا توان گفت: الف( فرهنگ و وظایف گوناگونی برعهده دارد که از جمله می ،خا

نوعی احسخخاس هویت در اعضخخای  رندةب( به وجود آو ؛زمانیدانشخخگاهی تعيين کننده مرز سخخا

شخود که افراد نوعی تعهد نسخبت به چيزی به پ( فرهنگ دانشخگاهی باعث می ؛اسخت دانشخگاهی

بنابراین تعهد گروهی را افزایش  ؛تر از منافع شخخخصخخی اسخختوجود بياورند که بسخخيار با اهميت

شگاهی موجب ثبات و پایدا ؛دهدمی شگاه میت( فرهنگ دان ستم دان سي سبب ری  شود چرا که 

که سبب  ؛شودکننده محسوب میث( فرهنگ یک عامل کنترل ؛شودپيوستگی اعضا به یکدیگر می

ج(  ؛کندو حدود و ثغور آن را تعيين می ،شخخودها و رفتار اعضخخا میها، باورشخخکل دادن به نگرش

وری آن را تعيين دارد و کارایی و بهرهبسخخيار زیادی بر کارکردهای دانشخخگاه  تأثيرفرهنگ دانشخخگاه 

سرخابی، یمنیکند )می سته ادامة(. در1388دوزی  های جهانی فرهنگ گيریبندی روندها و جهتد

 شود.ارائه می 3و  2های دانشگاهی در جدول
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1. Massen 
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 الگوهای جهانی آموزش و یادگيری پایةها بر های جهانی فرهنگ آموزشی و پژوهشی دانشگاهگيری. جهت2جدول 

 منابع هاگيری فرهنگ آموزشی و پژوهشی دانشگاهجهت الگوی دانشگاهی

 ناپلئونی

فرهنگ آموزشی و پژوهشی در جهت حفظ دیوان ساالری دولتی و 

دانش فنی و  مبادلةتوليد و  ،تربيت نيروی انسانی مورد نياز سيستم

های دولتی بر ارزش سيطرة ،ابزاری از رهگذر آموزش و پژوهش

ضعف استقالل نهادی و آزادی آکادميک در  ،کارکردهای دانشگاهيان

 فرهنگ دانشگاهی

 (1396ذاکرصالحی )

 هومبولتی

 تأکيدو کندوکاو حقيقت با  ،جهت فرهنگ دانشگاهی به سمت پژوهش

از طریق  عهجامرهبری تحوالت فرهنگی و اجتماعی در  ،بر آزادی

فرایند  ،رنگ فرهنگ دانشگاهیوجه پر ،هااستقالل دانشگاه ،هادانشگاه

وحدت آموزش  ،محور بودن تعليم و یادگيری به جای محصول محوری

 و پژوهش

 (1396ذاکرصالحی )

 آکسپریجی

بر مسئوليت اجتماعی، تهذیب و پرورش  تأکيدفرهنگ دانشگاهی با 

و  رشد شخصی، مراعات هنجارهای علمی و قداست دانشگاه ،منش

تحقيقات گروهی، نقادی و تجزیه و تحليل  ،تعالی معنوی دانشجویان

 های کاری، نظم و دقتعادت ،بر مهارت حل مسئله تأکيد ،اطالعات

 (1396ذاکرصالحی )

 الگوی مبتنی بر بازار

 ،مبتنی بر فلسفه پراگماتيسم ،های مهارت محور و کاربردیآموزش

پيوند نزدیک با  ،وهش سودمندآموزش و پژ ،گراییابزارگرایی و فایده

 هاتنيدگی اقتصاد با دانشگاهجوامع محلی و درهم

 (2000) 1واالس

 (2008، 2یجوکيلگيری مطالعات فرهنگ دانشگاهی در جهان )واليما و . روندها و جهت3جدول 

 جغرافيایی مطالعه مولف/ پژوهشگر گيریجهت

 فنالند واليماجوس  مطالعات فرهنگی در تحقيقات آموزش عالی

 نوعی فرهنگ سازمانی مثابةفرهنگ دانشگاهی به 

 ویليام جی. تييرنی

 راجانی نایدو

 بوژوکای

 آمریکا

 انگلستان

 فنالند

 جهانی شدن و رقابت به مثابة فرهنگ دانشگاهی

دیوید هافمن، جوسی ویلما و 

 ميراهوسکو

 آمليا ویگا و آلبرتو امارال

 فنالند

 پرتغال

 آمریکا جيمز فيروذر و کارن پولسون ایفرهنگ رشته

 هنجارهای علم
 رابرت مرتون

 جووآتو نانين و تارخانوتيال

 انگلستان

 فنالند

 های دانشگاهیهویت

مارتين بنينگ هوف و فيليپ 

 سورمانی

 ی باکتکریستين موسلين و واله

 سوئيس

 فرانسه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Wallace 
2. Valimaa & Ylijoki 
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 شناسی فرهنگ دانشگاهیسنخ

های غربی، علم را توليد، اشاعه و کشورها امروزه در تالش هستند تا مطابق اصول و روش همة

شگاهی در  ست که فرهنگ دان ست همةانتقال دهند. این امر در حالی ا سان ني شورها یک و در  ،ک

ها را به نحوی با فرهنگ دانشگاهی غرب ناسازگار است. گالتونگ این تفاوت هاآنمواردی فرهنگ 

صر  ستو طبقهمخت شان داده ا شهور خود ن سيک و م سی کال شده در برر ست هر  ،بندی  و معتقد ا

سبکهجامع شگاهی و  ستای دارای فرهنگ دان سب با نظام اجتماعی خود ا و این  ،های فکری متنا

 1ها، هر کدام فرهنگ یادگيری، آموزش و پژوهش خاصخخی دارند. بر این اسخخاس، گالتونگفرهنگ

فرهنگ  -2 ؛فرهنگ ساکسونيک -1 :سازدهنگ دانشگاهی را از هم متمایز می( چهار نوع فر1981)

شگاهی از نوع 4فرهنگ نيپونيک. در جدول  -4 ؛فرهنگ گاليک -3 ؛تيوتونيک سی فرهنگ دان شنا

 منظر گالتونگ ارائه شده است.
 (1981شناسی فرهنگ دانشگاهی )گالتونگ، . نوع4جدول 

 نيپونيک گاليک تيوتونيک ساکسونيک مؤلفه

 ضعيف قوی قوی ضعيف هاتجزیه و تحليل پارادایم

 قوی قوی ضعيف بسيار قوی هاکننده: توليد گزارهتوصيف

 ضعيف خيلی قوی خيلی قوی ضعيف گيری نظریهتوضيح شکل

توجه به تفسير دیگر روشنفکران: 

 هاها و گزارهها، نظریهپارادایم
 خيلی قوی فوی قوی قوی

ستبرگ شریح  2کوئي شگاهی به معرفی و ت شش فرهنگ دان نيز در کتاب خود با عنوان تعامل 

شخخخود ها پرداخته میپردازد که در ادامه به هرکدام از این تعاملشخخخش فرهنگ دانشخخخگاهی می

شگاهی از دیدگاه برگ 5(. در جدول 3: 1393مظفری و همکاران، امين) ست شش فرهنگ دان کوئي

 تشریح شده است.

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Galtung 
2. Bergquist 
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 کوئيست.  شش فرهنگ دانشگاهی از دیدگاه برگ5جدول 

 شرح و توصيف فرهنگ

فرهنگ 

 1پذیرمشارکت

علمی، بورس  هيئتیابد که ارزش پژوهش اعضای شوند معنا میعلمی اداره می هيئتهایی که توسط اعضای در نظام این فرهنگ عمدتاً

در این فرهنگ فرضياتی در مورد تسلط  ،گيرند. همچنينسياسی استادان در این فرهنگ با هم در یک ردیف قرار میتحصيلی با فرایندهای شبه

های ارزش توسعةاطالعات و رشد دانش و  اشاعةسازمان را به عنوان توليد، تفسير،  يةاولگذاری هسرمایو  ،شودعقالنيت در سازمان ارائه می

در فرهنگ  یعلم هيئت یاعضا هستند. جامعةکه رهبران آینده  ،کندهای شخصيتی در ميان زنان و مردان جوان تلقی میخاص و ویژگی

 ،یاساس قيمانند تحق یو کل یجزئ یهاها و تالشارزش کوشش ،یگذارتأثيرچگونه در مورد  که ،بر عهده دارند یسخت فهيوظ ریپذمشارکت

 یدر جستجو ییتا در هر جا شوندیوسوسه م یعلم هيئت یدر کالس قضاوت کنند. اعضا سیخصوص تدرهو ب ،گرانیبه د یرسانخدمت

 باشند. زيناچ اريو بس یها به نظر جزئشاخص نیاگر ا یباشند، حت تيفيو ک تياز موفق یروشن یهاشاخص

فرهنگ 

 2مدیریتی

به سمت اهداف مشخصی در حرکت است و به  و مستقيماً ،یابداجرا و ارزیابی کار میدهی، این فرهنگ مفهوم اصلی خود را در سازمان

برای تعریف روشن و سنجش اهداف خود ارائه  مؤسسهدهد، نظریاتی در مورد ظرفيت بها می مؤثرهای نظارتی های مالی و مهارتمسئوليت

کند؛ به این منظور که شهروندان موفق های خاص در دانشجویان تصور میها و نگرشرا به عنوان محل انتقال دانش، مهارت مؤسسهو  ،کندمی

که ،باشد  دهيمؤسسه رس رانیمد یبه امضا یو به صورت رسم ،روشن شده باشد دیبا اراتيحدود اخت یتیریدر فرهنگ مد و مسئولی باشند.

 ،آشکارا مشخص شده باشد تواندیم یآموزش جینتا ،یتیریدانشکده را برعهده دارند. در فرهنگ مد یزیرو برنامه یتیریمد فیکنترل وظا وظيفة

کارکنان موفق  تیریو مد یمال تیریدر مد یعلم هيئت یکار گرفته شوند. اگر اعضاشده، به نييعملکرد تع دقضاوت در مور یبرا ییارهايو مع

که  کنندیفرهنگ فکر م نیدر ا انيشوند. دانشگاه لیتبد یبه رهبران با نفوذ توانندیبخش را بر عهده دارند، م سيکه اغلب نقش رئ ،شوند

در  یعلم هيئت یاعضا نیاست. معموالً ا ریپذامکان هاآن یورود به موضع ادار قیاز طر ؤسساتم ریبر سا یگذارتأثير یروش برا نیبهتر

 هستند. ريگکم بازده و وقت ندهایفرآ نیکه ا کنندیو فکر م ،کنندیوارد نم یخلل یعلم هيئت یادار یندهایفرآ

 3توسعةفرهنگ 

ای تمام اعضای ها موجب رشد شخصی و حرفهها و فعاليتکه این برنامه ،یابدها معنا میها و فعاليتبا توليد برنامه فرهنگی است که اساساً

های درسی شوند. این فرهنگ به صداقت شخصی و خدمت رسانی به دیگران به همان اندازه تحقيق سازمانی منظم و برنامهآموزش عالی می

و به  ،که در مورد رسيدن به بلوغ شخصی خودشان است ،دهدمی و نيز فرضياتی در مورد تمایل ذاتی تمامی مردان و زنان را ارائه ،دهدبها می

سازمانی را به عنوان مشوقی برای بلوغ شناختی، عاطفی و رفتاری ميان تمامی  مؤسسهکنند تا بالغ شوند و سایر افراد سازمان کمک می

 کنند.علمی، مدیران و کارکنان تصور می هيئتدانشجویان، اعضای 

 4فرهنگ وکالتی

و به معامالت منصفانه ميان  ،شودمعنا می مؤسسهطلبانه در مورد توزیع منافع و منابع در های تساویدر اجرای سياست فرهنگ اساساًاین 

علمی و  هيئتنهد. فرهنگ وکالتی در پاسخ به فرهنگ مدیریتی برای ارضای نيازهای شخصی و مالی علمی و کارکنان بها می هيئتمدیریت، 

در این صورت  ؛های سازمانی بر دانشگاه تحميل کننای عمل کنند که سياستو اگر مدیران دانشگاه به گونه ،استد آمده کارکنان به وجو

بر  یدر فرهنگ وکالت یعلم هيئتعضو  علمی مجبور خواهند شد تا نفوذ خود را دوباره از طریق عملکرد جمعی نشان دهند. هيئتاعضای 

 .شودی( از منابع ارزشمند حاصل مدياستفادة مف ایمواجهه و استفادة مؤثر )و  قیاز طر رييباور است که تغ نیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. collegial culture 
2. managerial culture 
3. developmental culture 
4. advocacy culture 
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فرهنگ 

 1مجازی

ها یابد. این فرهنگ به دیدگاهمدرن معنا مینيای پستسازی ظرفيت دبه توليد دانش و نيز پراکنده گوییپاسخفرهنگ مجازی فرهنگی است که با 

برای پراکندگی  هاآنو فرضياتی در مورد توانایی  ،گو ارزش قائل استآموزش باز، مشترک و پاسخهای اندازهای جهانی در مورد سيستمو چشم

این فرهنگ کار آموزش را پيوند منابع آموزش آن به منابع جهانی و  ،همچنين .که در جهان پست مدرن وجود دارد ،دهدو ابهام ارائه می

 شود.جهانی میآموزش  شبکةکند که موجب گسترش تکنولوژی تصور می

فرهنگ 

 2ملموس

بينی بر اساس ارزش و آموزش چهره به چهره در موقعيت و به قابليت پيش ،یابدو اساس معنوی آن معنا می جامعةفرهنگی است که در اصول 

 مؤسسههای توانند ارزشکه می ،دهدهای جدیدی ارائه میها و تکنولوژینهد. این فرهنگ فرضياتی در مورد توانایی سيستمفيزیکی ارج می

 کند.را کاری محترم و با ارزش و نيز فراخوانی کلی برای یادگيری تصور می مؤسسهو نيز دیدگاه موضعی کار  ،را حفظ کنند

صالحی ) ستحکمی با 1397ذاکر شگاهی پيوند م ست که فرهنگ دان شگاه  ایدة( بر این باور ا دان

ساده ،دارد. از این رو سی  شنا سيم کنيم، باید بهای از فرهاگر بخواهيم تبار شگاهی تر طور نگ دان

شه سه فرهنگ اندی سایی کرد. در معمول  شنا  1 رةنگاورز، تکنولوژیک و بوروکراتيک را در ادبيات 

 تبارشناسی فرهنگ دانشگاهی بيان شده است.

                                           

 (1397ذاکرصالحی، تبارشناسی فرهنگ دانشگاهی ). 1نگاره 

سته شگاهی بندی دیگر، چهار نوع در د ستفرهنگ دان شده ا  ایجنت: 3کالجی فرهنگ -1 :مطرح 

ساس توافق عموم یی با این فرهنگهاسازماندر  صل می یبر ا  توانند بایافراد م ،شود. بنابراینحا

با توجه به  رييتغ یبرا ،هاشخخنهاديپ ةارائدر  توجهیدرخور  از نفوذ هاآنو  ،مشخخورت کنند یکدیگر

 تیریمد کیفرهنگ  نیا دردر واقع،  .هستند اربرخورد داده شده است هاآنه که ب ونيسیحق اپوز

شف سازش رخ می دیقدرت تجد ليبه دل رييو تغ ،وجود دارد یراکن فرهنگ  -2 ؛دهدنظر، اجماع و 

 .شودها حاصل میهیها و تسلط قدرت روتهيدر کم یاجماع عموم هیبر پااین فرهنگ  ،4بوروکراسی

 ندای متکیو اصول کل یعمل یهاهیبلکه بر رو ،ندستيها روشن ناستيس لزوماً هاسازمان نیا لذا در

عمل  درو  کنندمی هيو مقررات تک نيبه قوان رانیمد دهند؛ از این رو،رفتاری را شکل می طیکه شرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. virtual culture 
2. tangible culture 
3. collegium  
4. bureaucracy 

فرهنگ اندیشه ورز

فرهنگ بوروکراتيکفرهنگ تکنولوژیک
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پيلموس، حاکم اسخخت )اطالعات  انیو کنترل جر یسخخینوگزارش ،یکار بر برنامهتمرکز م یتیریمد

 انيدانشخخگاه جامعةکنترل و سخخازماندهی را به اجازه : این فرهنگ 1( فرهنگ مشخخارکتی3(؛ 2016

مدیران تحت نظارت تعداد کم  با ییهاتهيکم در ایو پو ریپذانعطاف ی کاریهاميتدهد و در آن می

شم، کاریزماتيکگرا، از رهبران تحول برخورداری فرهنگ از مزایای این قرار دارند. انداز نوآور و چ

ست؛  شخ: 2شرکتی ( فرهنگ4محور ا شگاه این فرهنگ صةم ستند  ییهادان که اهداف خود را به ه

 ینوع فرهنگ، اهداف سخخخازمان نیدر ا. کنندمی تیهدا (جامعةنفعان و ی )ذیرونيب طيسخخخمت مح

س نيبر اجماع ب عمدتاً ستيعمل و  س تأکيدها با ا  یدرون یهاستميبر اطالعات مربوط به بازار و 

شخخده اسخخت  تمرکزم یاهداف تجارر فرهنگ ب نیا ،همچنين .شخخودمشخخخص میاطالعات  تیریمد

( فرهنگ را 2006) 4و اسکيتمور گویا( و 2013) 3شناسی دیگر الکاتوسدر گونه (.2016پيلموس، )

 .بيان شده است 2 رةنگاشناسی در کنند که این گونهبندی میدر چهار بعد بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2006و اسکيتمور،  گویا؛ 2013.  ماتریس چهار بعدی فرهنگ )با اقتباس از الکاتوس، 2نگاره 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. corporation 
2. enterprise 
3. Lacatus 
4. Igo & Skitmore 

نظم ، قوانين و مقررات، : ویژگی های اصلی•
یک شکلی، کارایی

هماهنگ کننده، سازمان دهنده و : سبک رهبری•
مدیریتی

نقوانين، سياست ها و رویه ها، انتظار روش: پيوند•

ی و عملکرد تأکيد بر حرکت به سمت ثبات، پيش بين•
روان و بدون اشکال

ه هدف رقابت پذیری، دستيابی ب: ویژگی های اصلی•
و تبادل با محيط

يشرفتقاطع، سازنده و دستيابی به پ: سبک رهبری•

 های جهت گيری به هدف، توليد، استراتژی: پيوند•
رقابت

تأکيد بر مزیت رقابتی و برتری بازار•

، انسجام، مشارکت، کار تيمی: ویژگی های اصلی•
احساس یک خانواده بودن

ر ، تسهيل گر، د(مربی گری)منتور : سبک رهبری•
نقش والدین

دیوفاداری، سنت و رسوم، تفاهم بين فر: پيوند•

تأکيد بر توسعة منابع انسانی•

خالقيت، کارآفرینی، : ویژگی های اصلی•
سازگاری، پویایی

 کنندهکارآفرین، مبتکر، ریسک: سبک رهبری•

کارآفرینی، انعطاف پذیری، : پيوند•
ریسک پذیری

تأکيد بر نوآوری، رشد و منابع جدید•
فرهنگ 
دموکراسی

فرهنگ قبيله ای

فرهنگ سلسله 
مراتبی

فرهنگ بازاری
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 پژوهش روش
 یاو به طور خاص راهبرد هفت مرحله ،بيحاضر با استفاده از روش فراترک یفيپژوهش ک

پژوهش  نخست، پرسش حلةدر مر ،نیشده است. بنابرا نی( تدو2006و باروسو ) یسندلوسک

دوم، مرور  حلةمرشد. در  انياند؟( بکدام یدانشگاه یريادگیفرهنگ در قلمرو آموزش و  یها)مؤلفه

( در 1397-1382) یزمان بازة مقاالت در یکندوکاو و جستجو ن،یشد بنابرا انجامنظامند متون 

 ک،يفرهنگ آکادم ،ی: فرهنگ دانشگاهیهاواژه ديبا کل یو انسان رانينورمگز، مگ یاطالعات یهااهگیپا

 نه،يزم نیسوم، جستجو و انتخاب مقاالت مناسب در ا حلةمرانجام شد. در  یفرهنگ و آموزش عال

 ليتحل یمقاله برا 20مقاالت در مجموع  یشد. پس از بررس افتی هياول یمقاله در جستجو 60حدود 

بودن و ضعف اعتبار  یتکرار ،یعدم تناسب موضوع ليها به دلنگاشته یو مابق ،شدند نشیمحتوا گز

 رم،چها حلةمرکنار گذاشته شدند.  ليتحل ندیمجله از فرا ینداشتن اعتبار علم ایمنتشرکننده و  تیسا

 هاآن یديکل ميو مفاه یبردارشده خالصه نشیکه اطالعات مقاالت گز ،استخراج اطالعات مقاله بود

. دیگرد یجداول خوددار نیاز آوردن ا یسیو اختصار نو جازیا تیرعا ليکه به دل ،استخراج شد

از روش  ستفادهبا ا یآثار و متون علم ن،یبود.  بنابرا هاافتهی بيو ترک ليو تحل هیپنجم،  تجز حلةمر

 شد. ليداد، تحلقرار  بيفراترک کيتکن نیترشناخته شده زمرةآن را در  توانیمضمون که م ليتحل

است.  یفيک یهاموجود در داده یو گزارش الگوها ليشناخت، تحل یبرا یمضمون، روش ليتحل

 یغن ییهاو متنوع را به داده اکندهپر یهاو داده ،است یمتن یهاداده ليتحل یبرا یندیروش، فرا نیا

 .(1393 ،یو دلشاد تهران یواعظ ،یمحمد)خان کندیم لیتبد یليو تفص

ضمون مبتن ليروش تحل  ضمون  یکدگذار ندیبر فرا یم ست. م ها در داده یمهم زيچ انگريتم ب ایا

ها از داده یاهمجموعموجود در  یو مفهوم الگو یمعن یو تا حد ،است قيتحق سؤاالتدر رابطه با 

و  فيو حداقل به توصخخ شخخودیم افتیها اسخخت که در داده ییلذا مضخخمون الگو ،دهدیرا نشخخان م

س یدهمانساز شاهدات و حداکثر به تف س پدیدهاز  ییهاجنبه ريم ست یبرر و  یمحمد)خان شده ا

را نظامند  نيمضام نیمشخص، ا رویة کیبر اساس  نيمضام شبکةراستا،  نی(. در ا1393همکاران، 

دهنده سخخخازمان نيمضخخخام -2موجود در متن(؛  یدي)کدها و نکات کل هیپا نيمضخخخام -1 :کندیم

ست آمده از ترک الت)مقو ضام صيو تلخ بيبه د ضام -3(؛ هیپا نيم ضام ريفراگ نيم در  یعال ني)م

 هاآن انيسخخه سخخطح همراه با روابط م نیکل(. سخخپس ا کیاصخخول حاکم بر متن به عنوان  رندهيبرگ

ج ینتا ارائة ای ليمقدمات تحل هيته یبرا یاهیبه عنوان رو نيمضام شبکة. در واقع، شودینشان داده م

ستن متن و  یبرا یکيبلکه تکن ست،ين ليتحل یانیپا شن افتنیشک سته رو در  ینکات معقول و برج

ست )عابدجعفر سل ،یدرون متن ا ش یهيفق ،یميت شم، کنترل ک ةمرحل(. 1389 زاده،خيو   تيفيش

مضخخخمون با  ليبر تحل یمبتن یهاپژوهش یابیارز یارهايمع یاعتباربخشخخخ ،یکلبود که به طور افتهی
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 یرا برا اري( هفت مع1994) نيندارد. استراوس و کورب یتفاوت چندان یفيک یهاپژوهش یارهايمع

 اريرا در چهار مع اريهفت مع نی( ا1997)  یکه پارکر و راف ،انددر نظر گرفته یفيپژوهش ک یابیارز

 ديشده تول یبررس یهااز داده ميمفاه ای: آقي( تطب1 :کردند عی( توز1967گالسر و استراوس ) هياول

نظامند به هم مرتبط  یو به شخخکل شخخوندیداده م صيتشخخخ ميمفاه ایفهم: آ تي( قابل2اند؟؛ شخخده

: ميتعم تي( قابل3اند؛ شخخده نیتدو یها به خوبهمقولوجود دارد و  یمفهوم یوندهايپ ایآ شخخوند؟یم

صورت هینظر ایآ که ممکن  یکالن طیشرا ایآ رد؟يگمتفاوت را در بر طیشرا رييشده که تغ ديتول یبه 

ست بر پد شر شده مطالعه یدةا سش تغ یبرا ای( کنترل: آ4اند؛ شده حیاثر بگذارند ت  ،یندیفرآ رييپر

اعتبار  ی(. برا1397 ،ی)کمال رسخخند؟یبه نظر م تيبا اهم ینظر یهاافتهی ایشخخده اسخخت؟ آ یفکر

ش ست نیا یهاافتهیبه  یبخ شده ا ستفاده  سط همکار،  ینيبازب ست،نخ :پژوهش از دو راهبرد ا تو

توسخخخط همکار  هاآن یبندو دسخخخته ميمفاه نیا م،يمفاه یصخخخورت که پس از انجام کدگذار نیبد

در  یريو دوم( انتخاب هدفمند مقاالت بدون سوگ ،شدیو اصالح م ینيبه طور مداوم بازب یپژوهش

و  ،باشد حيمنابع صح ییساله، پژوهشگران تالش کردند که مراحل جستجو و شناسا 15 یبازه زمان

 حلة. مرشد ليو تحل هیو تجز ،مطالعه قيطور دقبه یشده مرتبط با فرهنگ دانشگاه ییمنابع شناسا

شدند 6بود که در جدول  هاافتهی ئةاراهفتم،  صورت کم نیا یهاافتهیو  ،آورده   ،شده یجدول به 

ضام کینقش هر  نييتع یبرا س 3 رةنگادهنده در سازمان نياز م  یهاافتهی تیو در نها ،شدند ميتر

 شدند. دهيکش ریبه تصو 4 رةنگادر  نيمضام شبکةجدول در قالب مدل  نیا

 

 هايافته
سطح دوم که با  نيسپس به مضام ،هیپا نيمقاالت به مضام یديجمالت کل لیروند تبد 6در جدول 

سطح اول شده اند؛ نشان داده  ندةدهسازمان نيمضام یريگسطح دوم منجر به شکل نيادغام مضام

 .است شده
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 پژوهش يهاافتهيحاصل از  ني. مضام6 جدول

 مضامين پایه فراوانی
دهندهمضامين سازمان مضمون  

 سطح اول سطح دوم فراگير

4 

)کد  یدانشگاه یهاقواعد فرهنگ دانشگاهی به فراخور ارزش (/1)کد  مشنرک یهااز ارزش یاهمجموعفرهنگ دانشگاهی 

شگاهیهانیينقش آ (/2 شگاه یهاارزش یسازیدر انتقال و درون ی دان شکل از نظام2)کد  یدان ها از ارزش ی(/ فرهنگ مت

 (3)کد 

 هاارزش

کيسمبول  

گ 
فرهن

دانشگاهی
 

5 

شگاهی دربردا سوم خاص )کد  و آداب رندةفرهنگ دان شگاهی  (/2ر شترک )کد دربردارندة فرهنگ دان سوم م (/ 2آداب و ر

شگاه میتکر صل انيدان شگاهی )کد  یاز ارکان ا شگاه یهانیيآ /(2فرهنگ دان ستراتژ یدان شگاهی )کد  تیتقو یا فرهنگ دان

 (2های دانشگاهی )کد سازی ارزشهای دانشگاهی در انتقال و درونینقش آیين /(2

 آداب و رسوم

4 

و ملموس در  ینيع ینمادها گذاریجایدربردارندة فرهنگ دانشخخگاهی  (/2دانشخخگاهی دارای نمادهای خاص )کد فرهنگ 

فرهنگ دانشگاهی  /(11)کد  یدانشگاه نیو نماد یعقالن ريغ عادیفرهنگ دانشگاهی متمرکز بر ا /(2)کد انيدانشگاه یزندگ

 (13)کد  ینيو ع یابعاد ذهن یدارا

 نمادها

4 

)کد  هامرزها و قلمرو ندةکنزیفرهنگ دانشخخگاهی متما (/2مرزها و قلمرو اجتماع علمی )کد  کنندةدانشخخگاهی تعيينفرهنگ 

هویت و مرزهای  ندةکنفرهنگ دانشخخخگاهی متمایز /(1)کد  یریپذرقابت شیجهت افزا یفرهنگ دانشخخخگاهی ابزار (/16

 (2ها )کد دانشگاه

بخشی به هویت

 دانشگاه

 بخشیهویت

 
5 

ها (/ معماری دانشخخگاه2کد (/ هویت دانشخخگاهی هویت متمایز )2انسخخان آکادميک )کد  ندةدهفرهنگ دانشخخگاهی شخخکل

)کد  یو رشد علم شرفتيساز پبستر یدانشگاه تیهو (/2عناصر فرهنگ دانشگاهی به ضمير دانشگاهيان )کد  ندةدهانتقال

 (16خود )کد  یبخش به اعضاتی(/ فرهنگ دانشگاهی هو16

بخشی به هویت

انيدانشگاه جامعة  

5 

(/ 4)کد  انیدانشخخجو پذیریجامعه(/ فرهنگ دانشخخگاهی عامل 2)کد  انيدانشخخگاه پذیریجامعهنقش فرهنگ دانشخخگاهی در 

 پذیریجامعه(/ 10)کد  انیدانشجو یستیز شيوةاز  متأثر(/ فرهنگ دانشگاهی 8)کد  پذیریجامعهفرهنگ دانشگاهی بر  تأثير

 (9)کد  انیداشت گروه همتابا چشم یگانگی حس گران،یتعامل با د ندةفرهنگ دانشگاهی دربردار

 پذیریجامعه

انيدانشگاه  

4 
شگاهی  شگاهی1)کد  یچندبعد مقولةفرهنگ دان ستقل و مجزا )کد  یفرهنگ ،(/ فرهنگ دان شگاهی دارا2م  ی(/ فرهنگ دان

 (2)کد ستين یدي(/ فرهنگ دانشگاهی تقل2مستقل )کد  تيماه

بودن  یچندبعد

 فرهنگ دانشگاهی

یوجود  

5 

ش شگاهی مت ضا ینظام از کلفرهنگ دان شگاه یاز باورها و انتظارات اع شگاه2)کد  یدان سب با  یهای هنجار(/ هر دان متنا

فرهنگ  تأثير (/ 1فرهنگ دانشخخگاهی از سخخاختار حاکم بر دانشخخگاه )کد  یهنجارها یریپذتأثير(/ 2خود را داراسخخت )کد 

در  یاتيدو ابزار ح یانسخخجام اجتماع تیریو مد یمعان تیریمد /(11اعضخخا )کد  یها و باورهار انسخخجام ارزشبدانشخخگاهی 

 (11فرهنگ دانشگاهی )کد  تیریمد

 هنجارها

6 

شگاهی )کد  یگوناگون شگاه )کد  ی(/ تنوع مقوالت فرهنگ2فرهنگ دان شگاهی )کد  ی(/ گوناگون11دان مطالعات فرهنگ دان

(/ فرهنگ دانشخخگاهی 2مشخخخص )کد  یهاچارچوب یدارا فرهنگ دانشخخگاهی /(19(/ تنوع فرهنگ دانشخخگاهی )کد 11

 (2نانوشته )کد  نيقوان ندةدربردار

کثرت فرهنگ 

 دانشگاهی

یمندقاعده (2قوانين نانوشته )کد  ندةدربردار(/ فرهنگ دانشگاهی 2)کد  مشخص یهاچارچوب یفرهنگ دانشگاهی دارا 2  

5 

 یفرهنگ ديبازتول یبرا ی(/ فرهنگ آموزش عالی عامل2انتقال فرهنگ دانشخخگاهی در جوامع مختلف )کد  نحوةمتفاوت بودن 

فرهنگ دانشگاهی  رشی(/ پذ11ساز )کد فرهنگ ی(/ دانشگاه به عنوان نهاد3گذشته )کد  یهاو ارزش راثيم ندةدهو انتقال

 (3)کد  هجامع یفرهنگ ینیبازآفر نندةکليآموزش عالی تسه (/5)کد  یجیبه شکل تدر

فرهنگی ديبازتول  

12 

سب شگاهی ابزاری جهت متنا ضيات ارزشفرهنگ دان شرایط و مقت شتههای حرفهسازی  شگاهی )کد ای و ر (/ 2های دان

(/ پذیرش دانشجویان 4های تحصيلی )کد (/ گوناگونی ماهيتی و شناختی فرهنگ رشته2ای )کد های رشتهگوناگونی فرهنگ

(/ فرهنگ 5)کد دهیپاداش سخختميسخخ اسخختقرار هی مسخختلزمفرهنگ دانشخخگا(/ 4جدید با توسخخل به فرهنگ دانشخخگاهی )کد 

)کد  یدانشگاه یو استانداردها یدرسساختار برنامه درفرهنگ دانشگاهی نقش (/ 5)کد  یابیارز ستميدانشگاهی مستلزم س

 (/8)کد  یکیزيف تيفرهنگ دانشگاهی در ارتباط با اندازه و موقع (/11)کد  سازهجامع(/ فرهنگ دانشگاهی به عنوان عنصر 8

و  یاددهینظام 

یريادگی  
کيآکادم  
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گسترش (/ 12مرتبط با فرهنگ دانشگاهی ) شدن آموزش عالی یاتوده(/ 3های آموزشی از فرهنگ )کد پذیری سياستتأثير

 (12مرتبط با فرهنگ دانشگاهی )کد  اطالعات و ارتباطات یکاربرد فناور

8 

از فرهنگ  متأثرهای دانشخخخگاهيان (/ آموخته2های آموزشخخخی و یادگيری در فرهنگ دانشخخخگاهی )کد متفاوت بودن سخخخبک

شگاهی )کد  شجویان )کد 2دان شگاهی ابزاری برای بهبود علمکرد دان شگاهی اثرگذار بر ک(/ 4(/ فرهنگ دان  تيفيفرهنگ دان

شگاهی در 5)کد  آموزش شو(/ اثر فرهنگ دان شجویان  قیت  هایمؤلفهیی از محتوا یريادگ(/ ی5)کد العمرمادام یريادگیبه دان

نقش فرهنگ  (/4(/ الزام تناسخخخب بين فرهنگ دانشخخخگاه و نيازهای یادگيری دانشخخخجویان )کد 10فرهنگ دانشخخخگاهی )کد 

 (10)کد  یآموزش یهایدانشگاهی در نقد استراتژ

آموزش تيفيک  

6 

)کد  یگرو پرسش یانتقاد روحيةبا  توأم(/ فرهنگ دانشگاهی 2)کد  کيآکادم یاستقالل و آزادارتباط فرهنگ دانشگاهی با 

شا2 شگاهی در ارتباط با  شگاه یساالرستهی(/ فرهنگ دان شگاهی دربرگ2)کد  یدان ستقالل و آزاد دةرني(/ فرهنگ دان  یا

شگاهی برا5)کد  کيآکادم ستقالل فرد کيآکادم یفهم و آزاد ی(/ تالش فرهنگ دان شگاهی  سفة(/ فل8)کد  یو ا فرهنگ دان

 (6به آن )کد  یوفادار ت،يقيطرفانه حقیب یجستجو

 یاستقالل و آزاد

یعلم  

6 

 گرانیانصاف و توجه به حقوق د تیرعا ندة(/ فرهنگ دانشگاهی دربردار2)کد  یفرهنگ دانشگاهی و اخالق علم زیستیهم

(/ فرهنگ 5د فرهنگ دانشخخخگاهی )ک ندةکننييتع انيدانشخخخگاه جامعة یدرون یو هنجارها اتيروح ات،ي(/ اخالق5)کد 

(/  5د )ک یدانشخخگاه یهاطياخالق در مح ندةدربردار(/ فرهنگ دانشخخگاهی 5ای )کد اخالق حرفه ندةدربرداردانشخخگاهی 

 (8)کد  یطرفیب ،یدارامانت ،یصداقت فکر ندةدربردارفرهنگ دانشگاهی 

با اخالق  زیستیهم

یعلم  

12 

 یريگميو تصم یسازميبه تصم ندهکن(/ فرهنگ دانشگاهی کمک4د ها )کدانشگاه تيموفق یديفرهنگ دانشگاه از عوامل کل

شگاه شگاهی تع4)کد  یدان ش نندةکنيي(/ فرهنگ دان شگاه )کد  یاثربخ شگاهی و  نيب یقو وندي(/ پ4عملکرد دان فرهنگ دان

ها فرهنگ و رسالت دانشگاه یراستا(/ هم4ها )کد راه دانشگاه قشةن ندانشگاهی به عنوا(/ فرهنگ 4د )ک یدانشگاه توسعة

د )ک یشور و نشاط دانشگاه ندةدربردار(/ فرهنگ دانشگاهی 5)کد  یانداز دانشگاه(/ فرهنگ دانشگاهی شامل چشم4)کد 

فرهنگ  تأثير(/ 8د )ک شگاهدر دان یو رهبر (/ تعامل فرهنگ دانشگاهی8(/ ارتباط فرهنگ دانشگاه با رسالت دانشگاه )کد 5

سالت و هدف شگاه در ر شگاه )ک یهادان شگاهی در پ8د دان ساختار حکمران وندي(/ فرهنگ دان سبک رهبر یبا   رانیمد یو 

 (8د )ک یدانشگاه

 یحکمران

یدانشگاه  

5 

فرهنگ دانشخخگاهی با توليدات علمی  ندةدهپيوند(/ هنجارهای علمی 2ی )کد علم یهنجارها ندةدربردارفرهنگ دانشخخگاهی 

ش یعلم یهنجارها (/2)کد  شگاهی یبخ شگاهی پایبند به هنجارهای علمی )کد 6)کد  از فرهنگ دان علم (/ 2(/ فرهنگ دان

 (4)کد  فرهنگ آموزش عالی هیتغذ یمنبع اصل

یعلم یهنجارها  

-یعلم

یمعرفت  8 

شگاهی ابزار شگاهی (/2)کد  علم یهاناجهت حل بحر یفرهنگ دان نهادهای علمی و اجتماعی )کد  ندةدهپيوند فرهنگ دان

فرهنگ (/ 2علمی )کد  توسعة(/ فرهنگ دانشگاهی بسترساز رشد و 2تجربيات علمی )کد  ندةدربردار(/ فرهنگ دانشگاهی 2

فرهنگ مطالعه (/ 2دانشگاهيان )کد  جامعةفرهنگ دانشگاهی مشوق رشد علمی (/ 8علم )کد  توسعةشرط شيدانشگاهی پ

 (19)کد  و فرهنگ دانشگاهیعلمی  ایدةارتباط (/ 11)کد  علم تيدر ماه شهیدانشگاه ر

علم توسعة  

2 
و  ینوآور (2نوآوری )کد  منشأفرهنگ دانشگاه (/ 1ی )کد جهت نوآور یفرهنگ دانشگاهی ابزار

ینیآفرارزش  

6 

فرهنگ  (/2از سخخاختار )کد  متأثرهای دانشخخگاهی متفاوت و فرهنگ(/ 2ی )کداسخخياز سخخاختار سخخ متأثرفرهنگ دانشخخگاهی 

شگاهی  س متأثردان ساختار و روابط  سياز  صاد ،یاجتماع ،یا شگاهی  (/2)کد  یو فرهنگ یاقت  یاز الگوها متأثرفرهنگ دان

فرهنگ دانشگاهی  /(5)کد  جامعةهر  یفرهنگ دانشگاهی متناسب با سبک فکر (/4)کد  جامعة یو فرهنگ یاجتماع ،یاسيس

 (2)کد  دانشگاه یآموزش یهااز جو گروه متأثر

 یریپذصورت

 فرهنگ دانشگاهی
یساختار  

8 
 (/2)کد  جامعة(/ فرهنگ دانشخخگاهی شخخامل عادات اجتماعی متناسخخب با 2)کد  جامعةاز فرهنگ  متأثرفرهنگ دانشخخگاهی 

شگاه  شگاهی  /(5)کد  جامعةاز فرهنگ  متأثرفرهنگ دان شجو یهاشامل خرده فرهنگفرهنگ دان فرهنگ  (/16)کد  ییدان

تعامل 

هافرهنگخرده  
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شگاهی اثرگذار بر ارکان مختلف )زندگ شجو یدان سائل درون ،ییدان سبرنامه ،یم شگاهی  (/4( )کد یدر از  متأثرفرهنگ دان

ستم سي سانهخرده  ستن ونديپ(/ وجود 2های اجتماعی( )کد ها، خانواده و محيطها )نهادهای علمی، ر س شگ انيم یناگ اه و دان

ستادان و دانشجویان )کد 2)کد  گرید یاجتماع ینهادها (/ فرهنگ دانشگاهی در ارتباط با سه خرده فرهنگ علمی، فرهنگ ا

19) 

6 

و  یريادگیقابل  ا؛یپو ،(/ فرهنگ دانشخخگاهی4د )ک یخارج طيحل مسخخائل و تطابق با مح یبرا یفرهنگ دانشخخگاهی ابزار

(/ فرهنگ دانشگاهی 10)کد  ریپذ(/ فرهنگ دانشگاهی انعطاف8د )ک طي(/ تعامل فرهنگ دانشگاهی و مح5انتقال است )کد 

 (19بودن فرهنگ دانشگاهی )کد  الي(/ س19)کد  رييدر جهت ثبات و تغ یعامل

 یدگيچيانطباق با پ

یطيمح  

10 

فرهنگ (/ 2ی )کد با کار جمع توأمفرهنگ دانشخخگاه (/ 2یابد )کد ها و گفتگوهای افراد معنا میفرهنگ دانشخخگاهی در کنش

ی آموزش یهافرهنگ دانشگاهی در تعامل اعضا و گروه یابیمعنا(/ 2)کد  یدانشگاه یاعضا یدانشگاهی بسترساز رشد جمع

ارتباط  یبرقرار شيوةفرهنگ دانشگاهی اشاره به  (/5د )ک یو گروه یمعج فرهنگ دانشگاهی شامل ارتباطات، کار(/ 8)کد 

)کد  اجزا ونديفرهنگ دانشخخگاهی پ(/ 8)کد  و تعهد به خلق دانش یکار جمع(/ فرهنگ دانشخخگاهی و 8)کد  و تعامل اعضخخا

شگاه جامعةتعامالت  (/18 شگاهی متأثر یدان ضا در 9)کد  از فرهنگ دان شتراک تجارب اع شگاهی منجر به ا (/ فرهنگ دان

 (4)کد  افراد نيب یروابط درون یبرا ییالگوها دربردارندة(/ فرهنگ دانشگاهی 2همکاری )کد 

 مشارکت اعضا

گریکنش  

5 

(/ 2عمل افراد )کد  يوةشخخ ندةکنفرهنگ دانشخخگاهی تعيين (/1)کد  به کار اعضخخاو معنابخش  دهندهفرهنگ دانشخخگاهی جهت

(/ 5اعضای خود )کد  ندةدهفرهنگ دانشگاهی پيوند(/ 2دانشگاهی )کد  جامعةنقش و جایگاه  نندةکفرهنگ دانشگاهی تعيين

 (10)کد  و نقش اعضا گاهیجا انگريفرهنگ دانشگاهی ب

دهنده به کار هتج

 اعضا

3 
ی اشتراکات جهان رندهيدر برگ یدانشگاه تی(/ هو2)کد  گریبا بکد یدانشگاه جامعةارتباط  یفرهنگ دانشگاهی ابزار برقرار

 (12)کد  یمراودات علم قیدانشگاه از طر علمی بر فرهنگ هيئت یاعضا ی(/ اثرگذار2)کد 

تعامالت 

یفرادانشگاه  

انيروابط دانشگاه (8د روابط استاد و دانشجو )ک دربردارندة(/ فرهنگ دانشگاهی 8استاد و دانشجو )کد  یهایژگیفرهنگ دانشگاهی شامل و 2  

2 
دانش و  یريادگی(/ فرهنگ دانشخخگاهی شخخامل 5گران علم )کد کنش نيسخخازی دانش در بفرهنگ دانشخخگاهی ابزار تسخخهيم

 (9ای )کد عملکرد حرفه یالزم برا یهامهارت
دانش اعضا ميتسه  

2 
ست شامل: تعهد، نوع دو شگاهی  ستگ یاعتماد، همکار ،یفرهنگ دان ستلزم اعتماد م9)کد  یو همب شگاهی م  اني(/ فرهنگ دان

 (5اعضا )کد 
یاعتماد دانشگاه  

5 

فرهنگ دانشگاهی  یديوجه کل یفرد يصة(/ خص3)کد  یتحول در نگرش افراد دانشگاه یبرا یفرهنگ آموزش عالی ابزار

فرهنگ  مطالعة(/ 4)کد  یالمللنيب یاسخخاختن فرهنگ رشخخته یبرا یفرد یهایژگی(/ تمرکز فرهنگ دانشخخگاهی بر و10)کد 

 توسعة(/ نقش فرهنگ دانشگاهی در 11علمی )کد هيئت یای اعضاو محافل حرفه یدانشگاهی با تمرکز بر اجتماعات شغل

 (5)کد  یمفهوم من اجتماع

ایرشد حرفه  

 

 دهد.به دست آمده در پژوهش حاضر را نشان می دهندهسازمان نيمضامدرصد هر یک از  3  ۀرنگا
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سطح اول، در  ندةدهگانه پيش سازمانبندی مفاهيم هفتپيداست در رتبه 3گونه که از نمودار همان

ن پذیری فرهنگ دانشگاهی از آتأثيرکه نشان از  ،درصد جای دارد28آکادميک با  مقولةنخست  تبةر

روابط و تعامالت  پایةگری نيز بر درصد اثرگذاری جای دارد. کنش18گری با دارد. پس از آن، کنش

گيرد. دیگر مقوالت می نشئتدانشگاهيان است که از بافتار و فرهنگ خاص هر دانشگاه 

گيرند. های بعدی قرار میگاهدهنده به تناسب فراوانی تکرار نگارندگان مقاالت در جایسازمانپيش

 هندةدبعد از این مرحله، به ترسيم شبکه مضامين در سه محور اصلی، مضمون فراگير، مضامين سازمان

 است. شده آورده 4 رةنگا در آن نتایج که سطح اول و دوم و مضامين پایه پرداخته شد

 های پژوهشنمودار درصدی یافته .3 نگارة
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 های پژوهش.  مدل شبکه مضامين برآمده از یافته4 رةنگا

 گيرينتيجهبحث و 
 هایمؤلفهبه اجماع در  دنيو رس ،است یمختلف هایمؤلفهمعنا و  ندةريدر برگ یفرهنگ دانشگاه

 یعلم توسعة یهاناياز بن یکی یگرا است. چراکه فرهنگ دانشگاهنگر و جامعکل دید ازمنديآن ن

فرهنگ آموزش، فرهنگ  ،یريادگیمستلزم شناخت فرهنگ  زيعلم ن ديو حل بحران تول ،کشور است

و  یدرون دانشگاه است )احمد یهاخرده فرهنگ گریو د یافرهنگ رشته ت،یریو مد یمانساز

عرف  ،یدانشگاه یهانیيآ ن،ینماد یفضا ژه،یبه صورت زبان و ی(. فرهنگ دانشگاه1395همکاران، 

و  نييکارکرد آن تع نیترو مهم ،ابدییو تبلور م تينيخاص، ع ینمادها یکلو مقررات و به طور

حاصل از پژوهش حاضر که  یهاافتهیاست.  یانسان دانشگاه یبرا تیخاص هو وعن جادیا

است که فرهنگ  نیا انگرياست، ب یدر آموزش عال یها و عناصر فرهنگ دانشگاهمؤلفه دةدهنارائه

عناصر و  یتوجه به تمام ازمنديو توجه به آن ن ،متنوع است اريو بس اليس یمفهوم یدانشگاه

هش انجام شده در داخل کشور در پژو 20 یها با واکاومؤلفه نیآن است. ا ندهده ليتشک هایمؤلفه

 :شدند یبندميدسته اول تقس تةافیسازمان نيدسته مضام 7سطح دوم و  افتهیسازمان نيدسته مضام29

 ینظر اتيبا ادب ( همسویدانشگاه یآداب و رسوم، نمادها ،یدانشگاه یها)ارزش کيعناصر سمبول

لو و (، صحبت1382) ی(، فاضل1393) یو شهرک یجهرم یناصر ،یمحمد یهاو پژوهش

 یبخشتی( است. هو1389و همکاران ) یري(، ام1391) ميابراه و نوه یقی(، ال1388) یرزامحمديم

( با انيدانشگاه پذیریجامعه ،یدانشگاه جامعةبه  یبخشتیبه دانشگاه، هو یبخشتی)هو

(، 1393و همکاران ) یمظفرني(، ام1382) ی(، فاضل1393و همکاران ) یمحمد یهاپژوهش
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( 1390(، ذوالفقارزاده و همکاران )1395و همکاران ) هی(، مهد1394و مهران ) یعدل ،یميابراه

بودن فرهنگ  یچند بعد ،یدانشگاه ی)هنجارها یدهنده وجودسازمان نيدارد. مضام ییهمسو

( با یفرهنگ ديتولباز ،یدانشگاه نگفره یمندقاعده ،یکثرت فرهنگ دانشگاه ،یدانشگاه

(، 1388) یرزامحمديلو و م(،  صحبت1382) ی(، فاضل1393و همکاران ) یمحمد یهاپژوهش

است.  ییهمسو ی( دارا1397) ی(، ذاکرصالح1389و همکاران ) یري(، ام1396ممنون و همکاران )

با  زیستیهم ،یعلم یآزادآموزش، استقالل و  تيفيک ،یريادگیو  یاددهی)نظام  کيمضمون آکادم

لو و (، صحبت1382) یفاضل یهابا پژوهش یی( همسویدانشگاه یحکمران ،یاخالق علم

و همکاران  یمي(، ابراه1395و همکاران ) ی(، احمد1396(، ممنون و همکاران )1388) یرزامحمديم

( 1393) یدو محم یملک راد،ی(، قانع1389و همکاران ) یري(، ام1394و تمنا ) ی(، صمد1394)

و  یعلم، نوآور توسعة ،یعلم ی)هنجارها یمعرفت خیسطح اول، علم دهندةسازماندارد. مضمون 

و همکاران  یمظفرني(، ام1382) ی(، فاضل1393و همکاران ) یمحمد یها( با پژوهشینیآفرارزش

 ییهمسو( 1397) ی(، ذاکرصالح1389و همکاران ) یري(، ام1394و همکاران ) یمي(، ابراه1393)

ها، انطباق با فرهنگتعامل خرده ،یفرهنگ دانشگاه یریپذ)صورت یدارد. مضمون ساختار

(،  ممنون 1393و همکاران ) یمظفرني(، ام1382) یفاضل یهابا پژوهش زي( نیطيمح یهایدگيچيپ

 ی( دارا1394و تمنا ) ی(، صمد1397) ی(، ذاکرصالح1395و همکاران ) هی(، مهد1396و همکاران )

 ،یدانشگاه جامعةدهنده به کار )جهت یگرکنش دهندةمضمون سازمان نیو آخر ،است ییهمسو

اعتماد  ان،يدانش، روابط دانشگاه ميتسه ،یدانشگاهاعضا، تعامالت فرا یکنشمشارکت و هم

(،  1382) ی(، فاضل1393و همکاران ) یمحمد یهابا پژوهش زي( نیارشد حرفه ،یدانشگاه

(، 1396(، ممنون و همکاران )1388) یرزامحمديلو و م(، صحبت1393) مکارانو ه یمظفرنيام

و همکاران  رادی(، قانع1389و همکاران ) یري(، ام1395و همکاران ) هی(، مهد1394و تمنا ) یصمد

  .دارد یی( همسو1393)

است.  زده هيتک داریبر هفت ستون پا یحاضر نشان داد فرهنگ دانشگاه یاکتشاف عةمطال ندیفرآ 

 دیبا ریناگز یفرهنگ یگذاراستيگونه ساما هر ،ستيبر هر ستون برابر ن مؤلفان تأکيد زانيهرچند م

 یجهان یارونده ییدر بازنما 3توجه خود قرار دهد. بر اساس جدول  زمانهمارکان را  نیا همةبه 

 یها از فرهنگ دانشگاهو برداشت هایمختلف تلق یدر کشورها یفرهنگ دانشگاه حوزةمطالعات 

 یاول، در کشورها تةدسداد. در برداشت  یدر پنج دسته جا توانیها را مبرداشت نیگوناگون بود. ا

است.  شده گرفتهدر نظر  یفرهنگ سازمان ینوع مثابةبه  یفرهنگ دانشگاه سيو انگل کایفنالند، آمر

در چارچوب  یاز فرهنگ دانشگاه یپرتغال و فنالند تلق رينظ ییدر برداشت دوم، در کشورها
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 یابه عنوان فرهنگ رشته کایدر آمر یو رقابت است. در برداشت سوم، فرهنگ دانشگاه شدنیجهان

فنالند و  یورهاعلم در کش یهنجارها مثابةبه  یشده بود. در برداشت چهارم، فرهنگ دانشگاه انيب

و  سیسو یدر کشورها یبرداشت، فرهنگ دانشگاه نیانگلستان در نظر گرفته شده است. در آخر

ها، در برداشت یبنددسته نیشده بود. بر اساس ا ريتعب یدانشگاه یهاتیفرانسه به عنوان هو

هم  ،یماعاجت تیهو مثابةبه سمت فرهنگ به  شتريمطالعات ب یمورد یهاشیگرا یرانیمطالعات ا

علم و  یهمچون هنجارها یها از فرهنگ دانشگاهبرداشت گریاست. د یفرهنگ سازمان نيچن

لحاظ  ندهیآ یهادر پژوهش تواندیاست که ممغفول مانده  یو رقابت در مطالعات داخل شدنیجهان

 دهیپد نی. شناخت اگذاردیم تأثير یاست که بر فرهنگ دانشگاه یاساس واژة ديکل شدنیجهان شود.

متفاوت بر بستر  یاثر میکه هر پارادا ،است یآموزش عال یسازیاز جهان شدنیجهان کيمستلزم تفک

که بر  یسازیجهان می. در پاراداگذاردیم هاآن یريادگیآموزش و  یو چگونگ یدانشگاه یفرهنگ

که با  ،هاستفرهنگ دانشگاه یسازاستحاله و دگرگون یاستوار است نوع برالينول کردیرو یمبنا

ها با کارکرد دانشگاه یريادگیآموزش و  ندیفرا یو بر چگونگ ،شده است ختهيدرآم یبازار یهاارزش

 شودیمحسوب م ییآموزش به عنوان کاال م،یپارادا نی. در اگذاردیاثر م یدر بستر فرهنگ انهیبازارگرا

. اما در شودیم رييدستخوش تغ زين یريادگینگاه  نیا عبکه قابل عرضه و فروش در بازار باشد. به ت

 دگاهید نیو ا ،دارد تأکيدها ملت -دولت یو همکار یجمع یکنشبر هم شدن،ینقطه مقابل آن جهان

. رنديگینگاه شکل م نیا هیبر پا زين یريادگیو آموزش و  ،بخشدیم یدانشگاه تسر یرا به بستر فرهنگ

و با پرورش شهروند  یآموزش به شکل جمع ،یعلمها و تبادالت یهمکار شیبا افزا کردیرو نیدر ا

فرهنگ آموزش و  ثياز ح یادیز یتفاوت ماهو ،نی. بنابراشودیعرضه م یجهان ریپذتيمسئول

 .در هر نقطه نظر وجود دارد یريادگی

 تيقابل قات،يگونه تحقنیا تيماه لياست و به دل یفياز نوع ک قيپژوهش: تحق یهاتیمحدود

در کشور مطرح  ريتنها در دو دهه اخ رانیدر ا یفرهنگ دانشگاه لةمسئدارد.  یاندک یریپذميتعم

منابع خواه و ناخواه در روند  تیمحدود نی. استيبرخوردار ن یچندان یو از بلوغ و گستردگ ،شده

استفاده فقدان ها و داده یمربوط به ابزار گردآور تیمحدود گری. دگذاردیم تأثيرحاضر  بيراترکف

ها را استخراج و چارچوب مؤلفهحاضر تالش کرد در سطح کالن،  عةمطالاز مصاحبه و مشاهده است. 

به  را مؤلفههر  تأثيرو نوع  تيوضع یاست پژوهشگران بعد ستهیارائه کند. شا یتریليتفص یمفهوم

 کنند. یواکاو یصورت جزئ
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The aim of this study was to dissect the components of culture in the field of academic 

education and learning. Academic culture is a fluid, multidimensional concept, the 

understanding of which requires a holistic approach. This qualitative research was 

developed using the meta-analysis technique in general, and Sandeloski and Barroso’ 7-

step strategy in particular. The findings were extracted and categorized through content 

analysis technique. A total of 156 basic themes were extracted and then classified into 29 

categories of second level organizing themes. In the next step, the 29 categories of second 

level organizing themes were combined into seven categories: 1) Symbolic components 

(values, customs, symbols); 2) Identification (giving identity to the university, giving 

identity to the academic community,academic socialization); 3) Existentialism 

(multidimensionality of academic culture, norms, plurality of academic culture, 

regularity, cultural reproduction); 4) Academy (system of teaching and learning, quality 

of education, autonomy and scientific freedom, coexistence with scientific ethics, 

academic governance); 5) Scientific-epistemology (scientific norms, development of 

science, innovation and value creation); 6) structure (structure of academic culture, 

interaction of subcultures, adaptation to environmental complexity); and 7) proactivity 

(participation of members, directing the work of members, extramural interactions, 

academic relations, sharing members' knowledge, academic trust, professional growth). 

Eventually, the network themes were extracted and drawn. Through the process of this 

exploratory study, it was found that academic culture relies on seven stable pillars. 

Although the authors' emphasis on each pillar is not equal, any cultural policy must 

simultaneously take all of these elements into account. 
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