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 برا  برا   نخسرین   بررا   که است اصطالحی ،سازمانی فرهنگ
 هرا   فرهنرگ  مطالعره » عنوان با (،1379) پینگرو مقاله انیشا 

 اعیقراد  و  .کررد  پنراا  ظهرو   پژوهشری  ادبنات د  سازمانی
 شرام   مشریر   گروهری  مفراهن   عنوان به فرهنگ که داشت
 اسرت  هرا  اسطو ه و ها ن ئآ باو ها، ایائولوژ ، زبان، نمادها،

(Pettigrew, 1979.)  فرهنرگ  م1990 و 1980 هرا   دهره  د 
 فرهنرگ  شرای   یافت. توسعه نظر  مفهومی منزله به سازمانی
 کره  دانرا،  مری  بننرادی    ها فرض شنپ از الگویی  ا سازمانی
 برا  خرود  انطبرا   برا  مشکالت با مواجه د  خاص گروهی
 د ونری،  انسراام  و یکپا چگی به یابی دست و بنرونی محنط
 مثابره  بره  توانرا،  مری  الگرو  ای  انا. کرده ایااد و کشف خلق،
 برروز  موجر   که شود داده آموزش و معرفی د ست مسنر 
 .(Schein, 1990) شرود  می افراد د  همسان تفکر  و انایشه
 هررا، ا زش هررا، انگنررزه از  ا ماموعرره فرهنررگ طررو کلی برره

 و وقرای   از یر مشر  معرانی  یرا  تفاسنر و ها هویت اعیقادات،
 اعضرا  مشریر   تاربنرات  از برآمراه  که است یمهم اتفاقات
  سمی اقاامات از ا  ماموعه د برگنرناه نکهیا ضم  است،

 اسرت  اعیقادات و ها ا زش آن از حمایت برا  ،غنر سمی و
(Joy & Kolb, 2009; Seleim & Bontis, 2009).  

  هرا  چرالش  ترری   مهر   از یکی ها سازمان د ون فرهنگ 
 ا  پایرراه سررازمانی، فرهنررگ اسررت سررازمان هررر  و  پرنش 
 شرناخت  بررا   ننسرت.  ییشناسرا  قابر   ی احیر  به و ملموس
 گرامی  فرهنگ شناخت ،کا کنان عملکرد و  فیا ها و سازمان
 د  اقراامی  هرگونره  دادن اناام برا  است. بننادی  و اساسی
 فرهنرگ  اهرم با زیرا است، ضرو   فرهنگ به توجه سازمان

 هرا   گنرر   جهرت  و تسرهن    ا تغننررات  توان، می یادگس به
 فرهنرگ  (.1383 )الروانی،  کررد  پایراا   سرازمان  د   ا جایا

 بر دا د، کا کنان  فیا  و اد ا  بر که  رنتأث دلن  به سازمانی
 بره  توجره  بنابرای  است؛ مؤثر سازمانی اثربخشی و و   بهره

 است  ا مؤسسه و سازمان هر موفقنت کلنا سازمانی فرهنگ
 سرط   به د ست سازمانی فرهنگ ا ائه با توانا، می سازمان و

 عرالی  آمروزش  مؤسسات طرفی از یابا. دست پنشرفت عالی
 الگرو   که هسینا امروز جهان د  مؤثر و مه  ها  سازمان از

 هرر  توسرعه  و  شرا  برا  و اسرت  جامعه  سمی نهادها  همه
 و یفرهنگر  اجیمراعی،  سناسری،  اخالقی، ها  جنبه از جامعه

 مؤسسرات  و هرا  دانشرگاه  دا د. ناگسسرینی  پنونا  اقیصاد 
 تولنرا   اه د  علمری  نهادها  تری  مه  ازجمله عالی آموزش
 ای  هسینا. دانشمناان و دانشاویان تربنت و فناو   دانش،
 زمرره  د  و گذاشریه  قرام  تعرالی   اه د  همروا ه  بایرا  ها نهاد

 د حرکرت   قرابیی  محرنط  پنشراپنش  د  میعالی،  ها سازمان
 تأثنر  عالی آموزش مراکز د  سازمانی فرهنگ ا تقاء باشنا.
 همرن   بره  دا د. آموزشری  خرامات  کنفنت ا تقاء بر مسیقن 
  ا مقولره  عالی آموزش مراکز د  سازمانی فرهنگ ا تقاء دلن 
  زی  برنامه مسیلزم آن به یابی دست حال  ند ع و مه  بسنا 
 عرالی،  آمروزش  ماتخرا  د  ا تقاء .است مناس  مایریت و

 اهمنرت  مؤسسرات  ایر   منران  د  امروزه که است موضوعی
  سراز  ادهنر پ نهادهرا،  ای  مسئولن  از بسنا   دغاغه و یافیه
 همکرا ان،  و )حر  است آموزشی نظام بهبود و کنفنیی ابزا 
 به وابسیه  ها دانشگاه از کا برد ، - علمی دانشگاه (.1388
 کرا آفری   دانشگاه شعا  اب فناو   و تحقنقات علوم، وزا ت

 شرنوه  عنوان به کا برد  - علمی عالی آموزش نظام معرفی و
 آغراز  کشرو   د  ش 1373 سرال  از عالی آموزش از جایا 

 کا برد ، - علمی عالی آموزش نظام اصلی هاف کرد. کا  به
 اقیصراد ،  مخیلرف  هرا   بخش شاغالن مها ت سط  ا تقاء
 آمروزش  مرکرز  یحصرنالن ال فا غ  ا هحرف  ها مها ت افزایش
 مشرا کت  شررایط  کردن فراه  و ناا نا( اجرایی تاربه )که

 انسرانی  ننررو   تربنت برا  اجرایی  ها دسیگاه و ها سازمان
 صرنعت،  مخیلرف  ها  بخش برا  سطوح کلنه د  میخصص
 آموخیگران  دانرش  کره   طرو   بره  است؛ خامات و کشاو ز 
 کا برد  کننا. کس  زمان ه   ا الزم مها ت و دانش بیواننا،
 و نروع  اجرا، مح  آموزش، تنوع ازنظر پذیر  انعطاف بودن،
 برر  انر تأک شرغ ،  مبنرا   برر  دو ه طراحری  پرذیرش،  شرایط
 برا  میناس  فراگنران پذیرش فنی، دانش و عملی ها  مها ت
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 از محیروایی  پویرایی  برر  انر تأک و کشراو ز   بخش ننازها 
  هرا  نظرام  .اسرت  کرا بر  -علمری  ها  آموزش ها  ویژگی
 بررا   کرا برد   - علمری  آمروزش  مراکز ازجمله و آموزشی
 ننراز  خرود  عملکررد  مسریمر  بهبرود  به پنشرفت و بقاء حفظ
 نهادهررا  ایرر  بننرراد  هررا سرررمایه انسررانی منرراب  و دا نررا
 شرما   بره  آنهرا  د  نروآو    و تحول هرگونه منشأ و آموزشی

 زشآمرو  مراکرز  اینکره  به توجه با(.1385 پو ، )اصغر آینا می
 ،هسرینا  محرو   انسران  ها سازمان ازجمله کا برد  - علمی
 آنهرا  موفقنرت  منرزان  د  چشرمگنر   نقش سازمانی فرهنگ
 سررازمانی فرهنررگ ءا تقررا و تقویررت برررا  .داشررت خواهررا
 .دا د اهمنرت  حراک   فرهنرگ  هرا   ویژگری  شناخت ،موجود
 کا کنران  و اساتنا مایران، از آموزشی مؤسسات و هادانشگاه

 انرا.  شراه  تشرکن   میفراوت  ها  انگنزه و باو ها ها، ا زش با
 بهبررود د  آن نقررش و سررازمانی فرهنررگ بر سرری بنررابرای 
 قررا   اسراتنا  و مرایران  مو دتوجره  بایا ها دانشگاه اثربخشی

 (.1392 جهانی، و )عامر  گنرد

 سازماني فرهنگ یریگ شکل چگونگي و منشأ

 گنررد   مری  سرچشرمه  منبر   سره  از سرازمانی  فرهنرگ  اساساً
 دوم ؛گررذا ان اننرربن فرضررنات و هررا ا زش باو هررا، نخسررت
 سرازمان  اجرزا   مثابره  به ها گروه اعضا  شاه آموخیه تاا ب

 کره  جایا فرضنات و ها ا زش باو ها، سوم و زمان؛ طول د 
 یر   هر اگرچه کننا. می سازمان وا د جایا  هبران و اعضاء

 فرهنگ گنر  شک  د  حناتی نقشی ابزا ها و کا ها  اه ای  از
  ا رنترأث  ترری   مهر   سرازمان  گرذا ان  اننبن اما دا نا، سازمانی
 محنطری  زمننره  و اصرلی  آ مران  کنناه  ننتع تنها نه آنها دا نا.
 اعضرا   انیخراب  برا  بلکره  هسینا، جایا گروه فعالنت برا 
 ننرز   ا هرا  فعالنرت  انارام  و محنط به گویی پاسخ شنوه گروه،
 شرک   د  (Kwantes & Boglarsky, 2007). کننرا  می تعنن 

 و گرینبرر   اگاهید از سازمانی فرهنگ منشأ و مناب  به (،1)
 است. شاه اشا ه با ون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Greenberg & Baron, 2000فرهنگ سازمانی ) منشأ و . منابع1شكل 

 گذارانبنیان

کارکنانو

روابطکاری

 آنها

 محیطخارجی

وهاونگرشانتقالارزش

 دیدگاهشخصی

هایسازمانیبرایپاداش

هاواقدامات،سیاست

،توسعهتولیداتمشخص

 هانگرش

ایجادوبههمراهآوردن

انتظارات،ارزشو

هایخاصبراینگرش

 سازمان،انعکاس



فرهنگ

 انیسازم
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 آن کارکردهای و سازماني فرهنگ شناخت اهمیت

 همره  برر  سرازمانی  فرهنرگ  کره  دهنرا  مری  نشران  ها پژوهش
  فیرا    اهبررد،  اهرااف،  تراوی    ازجملره  سرازمان  ها  جنبه
 خالقنت شغلی،  ضایت و انگنزش انی،سازم عملکرد فرد ،

 تأثنر آنها ماننا و امو  د  کا کنان مشا کت منزان نوآو  ، و
 سرازمانی  فرهنرگ  موفرق  هرا   سازمان که  طو  به گذا د، می
 بنرابرای   .(1381 امنرتاش، و )بحرالعلوم دا نا مؤثر  و قو 
 و مناس  سازمانی فرهنگ ی  ایااد و تغننر بر سی، با فقط
 منران  تعامر   الگرو   جیترا   به توان می که است پذیر فانعطا
 منزلره  بره  شدانر  مرایریت  از و داد تغننرر  سازمان د   ا افراد
 توجره  عام عموماً (.Bhatt, 2000) گرفت بهره  قابیی یمزیی
 بره  منارر  اگرر  افراد  ها ا زش و باو ها سازمانی، فرهنگ به

 زانراا  چشر   و اهرااف  بره  نرسنان و سازمان مطلق شکست
 حرکرت   ونا د   ا زیاد  اشکاالت ک  دست نشود، سازمان
 معضرالت  ح  برا   ا زیاد  انرژ  و کنا می ایااد سازمان
  ایرج  فرهنرگ  برا  شراه  ینر نب شنپ اهااف  ود  ویی از ناشی
 فرهنرگ  از هرا  سازمان که زمانی بنابرای  دها. می ها  سازمان
 کررافی شرناخت  آن هرا   شراخص  و ابعراد  و خرود  سرازمانی 

 تعرا ض  هماننرا  فراوانی مشکالت با عم  د  باشنا، ااشیهن
 مواجره  عملکررد  کراهش  و سرازمانی  انسراام  عام سازمانی،

 مرایران  هراف  اگرر  (.1388 علنرزاده،  و ننرا  ) حن  شونا می
 شرناخت  بنابرای  است، سازمانی عملکرد و و   بهره افزایش
 ا بر و آیا می شما  به مه  ضرو تی منزله به سازمانی فرهنگ

 بایا بلنامات، و مات اننم ،مات کوتاه ها  برنامه ساماناهی
  ا خرود  بیوانرا  سرازمان  ترا  باشرا؛  اولویت د  ها فعالنت ای 
 کررده  آماده  قابت و تحول از سرشا  بازا  با  ویا ویی برا 
 افرزایش   ا برازا   د  مانراگا    ضری  و موفقنت احیمال و

  یترر  مهر   از برخری  (.Greenberg & Baron, 2000) دهرا 
 از  انا عبا ت سازمانی فرهنگ کا کردها 

  ا ها سازمان یعنی ،است سازمانی مرز کنناه  ننتع فرهنگ، .1
 هروییی  سرازمان  کا کنران  بره  و کررده  میمایز یکایگر از

  (.Robbins & Coulter, 2005) دها می سازمانی
 شخصری،  اثربخشی با سازمانی فرهنگ منان قو  ا تباطی .2

 اسرت  شراه  مشراهاه  شرغلی   ضایت و  هبر  اثربخشی

(Kwantes & Boglarsky, 2007.)  
 از بنرررون د  سررازگا   ایارراد سررب  یسررازمان  فرهنررگ .3

 فرراه    ا سرازمان  داخر   د  ادغرام  و شرود مری  سازمان
  (Schermerhorn et al., 2005).کنا می

 اعضرا   به هویت ای  که سازد می گروهی هوییی فرهنگ .4
 ،هررا اسررتنباس انطبررا  و  سرراز هنررگهما د  گررروه

 )حراجی  کنرا  می کم  سازمان ها  هاف و ها مأمو یت
 (.1382کریمی،

 آو د مری  وجرود  بره   ا گروهری  تعهرا   یسرازمان   فرهنگ .5
(Kreitner & Kinicki, 2007.)  
 بره  سرب   کره  ،آیا می شما  به کنیرل عام  منزله به فرهنگ .6

 کا کنران   فیرا   د  ها نگرش به دهی شک  یا آمان وجود
 سازمانی فرهنگ (.Robbins & Coulter, 2005) شود می
  فیا هرا   تقویرت  بررا   اجیماعی ا  کنناه کنیرل منزله به

 & Barbosa) کنرا  می عم  غال  ها  ا زش و مشخص

Cardoso, 2007.)   
 اثرگرذا   سرازمانی  تعامالت همه  و  بر یسازمان  فرهنگ .7

 شررود مرری ءعضرراا یکپررا چگی و اتحرراد سررب  و اسررت
(Henri, 2006.) 
 .کنرا  مری  تشرویق   ا اجیماعی نظام ثبات یسازمان  فرهنگ .8

 آیرا  مری  شرما   به چسبی همچون اجیماعی ازنظر فرهنگ
 برا   ابطره  د  مناسر   اسیاناا دها  عرضه با توانا می که

 اجرزا   ،دهنرا  اناام یا بگوینا سازمان اعضا  بایا آنچه
 (.1384 )محمود ، کنا می میص  ه  به  ا سازمان

 مرایریت  عملکررد  شرنوه  و وظرایف  برر  سرازمان  فرهنگ .9
 بررا   هرایی  محاودیت ایااد با و گذا د می رنتأث سازمان
 توانرا  می  ا  کا  چه مایر که کنا می مشخص مایریت،

 مو د بایا مایر عم  دها. اناام توانا، نمی  ا  کا  چه و
 صرو ت   ایر   غنرر  د  گنررد،  قررا   سازمان فرهنگ تأینا
 اعضرا   اکثریت ازسو  و بود نخواها ها ا زش با مطابق
 (.1381 ،) ابننز شود نمی تأینا سازمان

 تحرول  و تغننر ها  زمننه تری  اساسی از سازمانی فرهنگ 
  اسریا   د  جایا ها  برنامه اینکه به توجه با است. سازمان
 هرا  برنامره  ایر   هاف  و ازای  است، سازمانی بنناد  تحول
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 تحرول  بسریر  و زیربنرا  منزله به سازمان فرهنگ تحول و تغننر
 تروان،  یمر  یسرازمان  فرهنرگ  بره  توجره  و بر سری  برا  است.
 مشرکالت  از ا  نبسر  و آو د دسرت  به سنا  ب ها تنموفق

 فرهنگ از مقصود .کرد ح   ا آموزشی ها  نظام و ها سازمان
 اعضراء  کره  اسرت  مشریر   ها  فه  از ا  ماموعه سازمانی،
 دو تفکن  سب  ویژگی همن  و دا نا سازمان ی  به نسبت
 .(1397 همکا ان، و )جاویا شود می یکایگر از سازمان

 

  سازماني فرهنگ انواع

 و هرا  سرازمان  فرهنرگ   بنا طبقه برا  مخیلف نظران صاح 
 هررا  شرراخص و الگوهررا سررازمان، فرهنررگ نرروع تشررخنص
 تررری  مهرر  برره ادامرره د  کرره انررا کرررده ا ائرره  ا گونرراگونی

   .شود می اشا ه یسازمان فرهنگ  ها  بنا طبقه
 سرطوح  نظریره  سازمانی، فرهنگ پرداز نظریه شای  ادگا 
 سره  از میشرک    ا فرهنرگ  و کررده  ا ائه  ا فرهنگ مخیلف
 سره  ای  است. شاه داده نشان (2) شک  د  که دانا می سط 
 بره  آشرکا   از ترتنر   بره  و هسینا تعام  د  یکایگر با سط 

 غنرقابر   و بننرادی   مفروضرات  از هرا  ا زشاینا گر می نهان
 شرک    ا کا کنران   فیرا   و آیرا  مری  دسرت  بره  افراد مشاهاه

  فیا  و بننادی  مفروضات منان  ابطه حلقه ها ا زش دها؛ می
 .(Schein, 1992) هسینا
 کرره داد نشرران جایرراتر  ویکرررد  د  همچنررن  شررای  

 از کلری  شناسی عنو ی  با نمادی  ا  شنوه  هب توان، می چگونه
 کره  داشرت  بنران  و  شا.  و  وبه سازمان د  ها فرهنگ خرده
 دا د وجرود  میفراوت  فرهنگ خرده سه اساساً سازمانی هر د 
 ای  و اجرایی؛ مایران و مهناسان ها، اپراتو  از  انا عبا ت که

  هرا  تالش و تغننر  ها برنامه آماج که هسینا اپراتو ها گروه
 .(Schein, 1996) گنرنا می قرا  سازمانی یادگنر 
 نروآو    همچون  ا  گانه ده موضوعات  ابننز، دیاگاه از 

 وحرات،  و یکپرا چگی  ی،دهر  جهت مخاطره، تحم  فرد ،
 تعرا ض،  تحم  پاداش، نظام هویت، کنیرل، مایریت،  وابط

 میمرایز  کره  هسرینا  کلنا   ها یژگیو ا تباطات الگوها  و
 & Robbins)  ونرا  مری   شرما  به یکایگر از ها فرهنگ کنناه

Coulter, 2005.)  

 میزان آگاهی                                                                 سطوح مختلف فرهنگ

 ها )مصنوعات( ها و آفریده ساخته
  و افن -
 و شننان انید قاب ها   فیا    الگو -

 اما اغل  ناشناخیه مشاهاه قاب 

   
 ها ارزش

 ها  فنزیکی  قابلنت آزمون د  محنط -
 قابلنت آزمون تنها با توافق اجیماعی  -

 سطوح باالتر  از آگاهی

    
 مفروضات اساسی

 ا تباط با محنط -
 ماهنت واقعنت، زمان و مکان -
 ماهنت انسان -
 ها  انسانی ماهنت فعالنت -
 ماهنت  وابط انسانی -

 خودآگاه مشاهاه، ننمه رقاب نغ

 .(Schein, 1992) شاینسطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه  .2شكل 
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 کره  هرا  بنرا   طبقره  تری  معروف از یکی به (3) شک  د  
  ا فرهنرگ  نروع  چها  و شاه ا ائه کوئن ، و کمرون ازسو 
 ,Cameron & Quinn) شرود  مری  اشرا ه  کنرا،  مری  توصرنف 

2011.)  
 دننسرون  الگو  دیگر توجه قاب  سازمانی فرهنگ الگو  
  ا فرهنرگ  ابعاد خود الگو  د  دننسون .است همکا انش و

 مشرا کت،  شرام   اصرلی  محرو   چهرا   د  هرا  سرازمان  برا 
 از هری  که گنرد، می نظر د  مأمو یت و سازگا   پایاا  ،

 انارام  برا  او .شرونا  مری   رنگ اناازه شاخص سه با ابعاد ای 
 نیناره  ایر   بره  سازمانی فرهنگ زمننه د  هایی پژوهش دادن
 کررد    بنرا  دسیه گروه چها  د   ا فرهنگ انتو می که  سنا
 و مشرا کیی  فرهنگ مأمو ییی، فرهنگ ،ریپذ انعطاف فرهنگ
  (.Denison et al., 2006) بو وکراتن  فرهنگ
 دا د افقری  و عمرود   محو  دو دننسون الگو  همچنن  

 عمرود   محرو   است  کرده تقسن  قسمت چها  به  ا آن که
 و اسرت  سرازمانی  فرهنرگ  کرز تمر نروع  و منزان د برگنرناه

 سرو  ازیر   که دا د اشا ه  ریپذ انعطاف منزان به افقی محو 
 منیهری  منعطرف  فرهنرگ  بره  دیگر ازسو  و ایسیا فرهنگ به
 .شود می
 سرایر  برا  مقایسره  د  دننسرون  سرازمانی  فرهنرگ  الگو  

 هررا  شرراخص و ابعرراد شررام  سررازمانی فرهنررگ الگوهررا 
 شخصرنت،  ا زیابی جا  به است، عمنقی و کام  گنر  اناازه
  یترر   ینپرا  تا  ا  رنگ اناازه ؛زنا یم مح   ا گروهی  فیا 
 سرازمان  ی  سطوح همه د  و ؛دها یم اناام سازمان سطوح
 آموزشری  مراکرز  وجرود   فلسرفه  بره  توجره  با .دا د کا برد
 ا تقرراء و توانمناسرراز  برمبنررا  )کرره کررا برد  -علمرری
 و خالقنرت  و مهرا ت  زه،انگن افزایش با کا  ننرو  و    بهره
 بازا  ننازها  با پژوهشی و آموزشی مراکز منان تناس  ایااد

 های باز نظامبعد 
 نوع فرهنگ: ادهوکراسی 

  )ویژه ساالری(

 بعد روابط انسانی
 نوع فرهنگ: گروهی

 کا آفرینی، خالقنت، سازگا  ؛  ی غالب:ها یژگیو -

 ، ریپرذ  انعطراف کرا آفرینی،   عامل انسجاام سجازمانی:   -
  ؛ریپذ خطر

  نروآو  ،  شرا،   سرو  بره ت   حرکراهبردیتأکیدهای  -
 مناب  جایا.

بسیگی، مشرا کت، کرا  گروهری،     ه  ی غالب:ها یژگیو -
 احساس از ی  خانواده بودن؛ 

وفادا  ، سنت، همبسیگی برن    عامل انساام سازمانی: -
 فرد ؛

  توسرعه منراب    سرو  بره حرکرت   :راهبجردی تأکیدهای  -
 انسانی، تعها، اخال . 

 بعد هدف منطقی
 بازا  نوع فرهنگ: -

 بعد فرایند داخلی
 مراتبی سلسله نوع فرهنگ: -

 یابی به هاف، تمایز؛  قابت، دست ویژگی غالب: -
 ، تولنا،  قابت؛گرا هاف عامل انساام سازمانی: -

  مزیرت  قرابیی و   سرو  بره حرکت  :راهبردیتأکیدهای  -
 برتر  د  بازا . 

 براسراس  هرا  تنفعال  ساز  واندسیو  ،  ویژگی غالب: -
 یکپا چگی و انساام؛ انن  و مقر ات،قو

 ؛ها هی و و ها یمش خطقوانن ،  عامل انساام سازمانی: -

   ثبرررات، سرررو برررهحرکرررت  :راهبجججردیتأکیجججدهای  -
 بودن، اناام  وان امو .  یننب شنپقاب  

 
 
 

  .(Cameron & Quinn, 2011) از دیدگاه کمرون و کویین . انواع فرهنگ سازمانی3شكل 

 

 پذیری انعطاف

 کنترل
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 دانشرگاه  اهرااف  برا  میناسر   مشرا کیی  فرهنگ است(، کا 
 و سررازمانی اطالعررات مررایران آن د   سررا؛که مرری نظررر برره

 دادن اناررام و توانمناسرراز  منظررو  برره  ا الزم اخینررا ات
 اعضراء  اخینرا   د  هرا  گنرر   تصرمن   از برخی و ها مسئولنت
 د  مشررا کت افررزایش دهنررا. مرری قرررا  علمرری هنئررت
 انگنرزه  ایااد سب  اخینا  و قا ت واگذا   و ها  یز  برنامه
 افرراد  منران  د  تعها شود؛ می یعلم ئتنه اعضاء د  منان د 

 پنکره از ا  پا ه منزله به  ا خود افراد یابا؛ می افزایش سازمان
 د  کره  کننرا  مری  احسراس  رادافر  کننرا؛  مری  احساس سازمان
 اهرااف  برا  مسریقنماً  آنهرا  کرا   و دا نا نقش ها گنر  تصمن 
 آنهرا  ا  حرفره   شرا  سرب   تیر د نها که دا د پنونا سازمان
 یعلمر   ئرت نه اعضاء نظرات و ها دیاگاه کا گنر  به شود. می
 دانشرگاه  د  نروآو    و خالقنرت  مشا کیی، جوّ ایااد سب 
 برگرزا    و کرا    هرا   گرروه  از اسریفاده  همچنن  شود. می
 هرا   قابلنت توسعه و توانمناساز  سب  آموزشی ها  دو ه

 -علمرری آموزشرری مراکررز کا کنرران و یعلمرر  ئررتنه اعضرراء

 (.1395 همکرررا ان، و )حاررراز  شرررود مررری کرررا برد 
 و آموزشری  هرا    وش محرو  ،  مهرا ت  محرو  ،  مشا کت

 یادگنرنرراه سررازمانی فرهنررگ  اهبردهررا  عملکردگرایرری،
 همکرا ان،  و )جاویرا  اسرت  آموزشی نظام ی  د  ا کییمش

 زیراد   هرا   تفاوت کا برد  -علمی جام  دانشگاه (.1397
 بره  تروان  مری  آنهرا  تری  مه  از که دا د نظر  ها  دانشگاه با

 محرو ،  مهرا ت  الگرو   ،دانشراو  ،ما سن  ،آموزش ماهنت
 ترری   مهر   .کررد  اشرا ه  میفراوت  اجرایی شرایط و ا زشنابی
 آمروزش  و تربنرت  کرا برد   -علمری  جام  دانشگاه  سالت
 سرازمانی،  فرهنگ تقویت .است آنها کردن توانمنا و کا کنان
 هرا   اقاام به آنها تبای  و نوی  فکرها  و ها ایاه از حمایت
 ترا  اسرت  کرا برد   - علمی دانشگاه وظایف دیگر از عملی
 و کننرا  محقرق   ا سرازمانی  اهرااف  الزم زهنر انگ برا  کا کنان
 شخصری  ا تقراء  هرا   زمننره  بایرا  ننرز  دانشگاه دیگر رفازط

 تقویرت  برا  توانا می شایسیه مایر ی  .کنا فراه   ا کا کنان
 افرراد  نبروغ  و خالقنرت  د  سرزایی  به نقش سازمانی، فرهنگ

 

 
 

 (.Denison et al., 2006) دنیسون سازمانی الگوی فرهنگ .4 شكل
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 بررا   جایا ها   وش تا کنا کم  افراد به و داشیه دانشگاه
 انسررانی منرراب  توسررعه و دانشررگاه د  بنشرریر و   بهررره
 سازمان د  کا کنان  ضایت سط  فرهنگی چنن  .رنانکا گ به
 هرا  ا زش بره  میعهراتر  سرازمان  اعضا  و دها می افزایش  ا

 نق  و خامت تر  و بنشیر ها سازمان ای  د   ضایت و بوده
 عراملی  سرازمان  فرهنرگ  تیر د نها و است؛ کمیر انیقاالت و

 بررود خواهررا سررازمان بنشرریر یاثربخشرر  اسرریا  د  مثبررت
 (.1377 ی،)مشبک

 

 سازماني جوّ و فرهنگ ارزش،

 ا  ناخودآگاهانره  باو ها  و مفروضات سازمانی،  ها ا زش
 آنها ماموعه و دا نا قرا  سازمان فرهنگ قل  د  که هسینا
 آن فرهنرگ  سرازمان  ی  اهااف و باو ها هناا ها، با همراه
 سطوح تمام د  که تصمنماتی همه به و داده شک   ا سازمان
 ,Howell & Kirkا )دهنر  مری  جهت شونا، می تخاذا سازمان

 سره  بره   ا سرازمانی  هرا   ا زش و هناا ها اشنایا ، .(2005
 هناا هرایی  شرام   نخسرت،  سرط   کنا  می بنا  طبقه سط 
 آنهرا  گنرر   انراازه  ولری  بروده،  مشراهاه  قابر   اغل  که است
 ؛سرازمان  ی  اعضا  غنر سمی انیظا ات ماننا ،است مشک 
 مشریر   اد اکرات  هرا  ا زش ،هاسرت   زشا شام  مدو سط 
 تشخنص قاب  انسان ضمنر د  و است مطلوب صو ت به امو 
 د  ،اسرت  فرهنرگ  اساسی فرضنات شام  ومس سط  ؛است
 جهران  بره  نسربت  سرازمان  اعضرا   مشریر   دیا سط ، ای 

 حقنقرت  و واقعنرت  برا  همرراه  انسان  وابط ماهنت پنرامون،
  (.Schneider & Reichers, 1983) شود می مطرح
 تالی منزله به  ا جوّ توان می که معیقانا اشنایا  و شای  

 دو هر سازمانی فرهنگ و جوّ .گرفت نظر د  فرهنگ بنرونی
 و سرازمان  هرا   ویژگری  توصرنف  بررا   که هسینا مقوالتی
 کره  کنرا  مری  بنران  شای  .شونا می اسیفاده مربوطه واحاها 
 فرهنرگ  ولری  ،هسرینا  مشابهی مفاهن  فرهنگ و جوّ اگرچه

 کره  اسرت  عمنقی و ناخودآگاه مفروضات به مربوط سازمانی 
 یر   و شرود  می سازمان اعضا   اهنمایی و هاایت به منار
 یابرا  ءا تقا ،توانا می مثبت سازمانی جوّ ی  با مثبت فرهنگ

 طبنعررت، بررا سررازمانی فرهنررگ برررعک . و شررود حفررظ و

 پنراا  ا تبراط  سرازمانی  زنراگی  د برا ه  انیظرا ات  اعیقادات،
 هرا   ویژگی تعنن  به مربوط سازمانی جوّ که ید حال .کنا می
 یرا  مسریقن   طرو   بره  کره  اسرت  کرا   محنط  رنگ اناازه  قاب 

 کننرا،  مری  کرا   محرنط  ای  د  که کسانی ازسو  غنرمسیقن 
 و انگنررزش  و  کرره شررود مرری فرررض و اسررت شرراه د  

 و مرؤثر  منبعری  منزلره  بره  همچنرن   گذا د؛ می تأثنر  فیا شان
 ,.Grojean et al) کنرا  یمر  عمر    فیرا   یده شک  د  بانفوذ

 د  میقابر   هرا   کنش و  وابط از ناشی سازمانی جوّ (.2004
 د   ا میغنرر  هشرت  و اسرت  کا کنران  منران  تعام  و  هبر 
 کا منرا   فیرا   مخیلرف  جوان  آن بخش چها  که ردنگ یبرم

 و صمنمنت و  منا عالقه مزاحمت، گروهی،  وحنه ازجمله 
 مرایر   فیرا   بره  مربروط  هرا   ویژگری  آن گرید بخش چها 

 بر انتأک و پویایی و نفوذ گنر ، فاصله گر ، مالحظه ازجمله 
 نخست بخش چها  (.1393 نژاد، عباس و )مقام است تولنا
 کرره داد ا تبرراط سررازمان د  افررراد فرهنررگ برره ترروان مرری  ا
 مرایرییی  ابرزا   یر   منزلره  بره  سرازمانی  فرهنگ کا گنر  به
 واحاها  د  دها. قرا  تأثنر تحت  ا سازمانی جوّ توانا، یم

 قشرر  برا  زیررا  شرود،  ا  ویرژه  توجره  اعضاء به بایا آموزشی
 اسریخاام  بره  توجره  بنرابرای   دا نا. سروکا  جامعه ساز ناهیآ

 بایرا  آنها ننازها  به توجه و بهننه کا گنر  به و شایسیه افراد
 د  بهیرر  جوّ  داشی  برا  همچنن  گنرد. قرا  امو   أس د 

  ا آنهرا  عملکررد  تشرویق  و پراداش  ا ائره  با توان می سازمان
  (.1397 همکا ان، و مهرآ ا) بخشنا بهبود

 

 آموزشي واحدهای در سازماني هنگفر

 برر  کره  دا نرا  قررا   فرهنگری  بسریر   د  آموزشی  ها نظام
 انررا کا ان دسررت دیگررر و مررایران  فیا هررا  و تفکرررات
 & Hallinger) اسررت رگررذا نتأث آموزشرری  هررا نظررام

leithwood, 1996.)  دانشرگاه  امرروز،  محرو   دانش جامعه د 
 و فرهنررگ دانررش، توسررعه د  حنرراتی و مرکررز  مرجعنیرری
 منزلره  بره  دانشرگاه  کرا کرد   یترر  مه  .دا د ملیی هر اجیماع
 و فرهنرگ  توسرعه  دانرش،  انیقرال  و تولنرا  د  کلنا  نهاد 
 برا  انسرانی  تربنرت  دا د، کنرونی  جامعره  مسائ  ح  و تمان
 و )بنرامری  اسرت  توانمنا و مولا فرهنخیه، دانشگاهی هویت

http://www.jiera.ir/?_action=article&au=445460&_au=%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87++%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%B1%D8%A7


 یکاربرد-یعلم یها آموزش یآموزش یدر واحدها یفرهنگ سازمان

 8 

  ا گاهیدانشر  فرهنرگ  هرا   پژوهش آغاز .(1393 همکا ان،
 کرررد؛ مشرراهاه مررنالد  1970 و 1960 دهرره د  ترروان یمرر
 د  حنراتی  عنصرر   به دانشگاهی، فرهنگ مقوله که  طو  به

 ابعراد  برر  کره   ا مقوله .شود یم تبای  عالی آموزش مایریت
 ,Ferreira) دا د تمرکز دانشگاه سازمان غنرعقالیی و نمادی 

 اصرلی  خاسریگاه  همکرا ان(.  و زاده ذوالفقا  از نق   به ؛2006
 ،هررا دانشررگاه د  سررازمانی فرهنررگ از  رنررگ بهررره افررزایش

 محرنط؛  شران  ترر  ی قرابی  ماننرا   مسرائلی  از ناشی شنوب ک 
 نقرش  د  وجودآمراه  بره  تغننررات  عمومی؛ مالی مناب  کاهش
 مرایریت  بره  بنشریر  ننراز  احسراس  و جامعره؛  د  ها دانشگاه

 محرنط،  برا  انطبرا   چرون  مسرائلی  بره  پاسخ برا  دانشگاهی
 د  همراهنگی  و گرویی  پاسرخ  ا تباطرات،  ا زیابی، اثربخشی،
 ایر   حر   سرو   بره   ا مایریت پژهشگران که بود ها دانشگاه
 از نقر   بره  ؛Dill & Sporn, 1995) اسرت  داده سرو   مسائ 
  همکا ان(. و زاده ذوالفقا 
 د   ا خررود جررا  ،جیتررا  برره فرهنررگ مقولرره امررروزه، 

 هرچنا است؛ بازکرده عالی آموزش  ها پژوهش و مطالعات
 ,Välimaa) اسرت  بروده  همرراه  ییهرا   دشوا  و ابهامات با

 نخسرت،   کنا یم مطرح با ه ای  د   ا دلن  سه والنما (.2008
 و فرهنگری  نهراد  یر   خرود  دانشرگاه،  اساسراً  آنکره  دلنر   به

 مقروالت  براال   بسرنا   تنروع  دلنر   به دوم، است. ساز فرهنگ
 ایر   مطالعره  کره  دلنر   ایر   به ،سوم و دانشگاه، د  فرهنگی

 ی،شررناخی  وش مباحرر  میضررم  فرهنگرری،  هررا اهیررپا
 از مرا  تلقری  د   یشره  کره  اسرت  فلسرفی  و یشناخی معرفت
 مقولره  اهمنت از حاکی موا د،  یا دا د. دانش و عل  ماهنت
 بر سری  دوچنراان  پنچنراگی  و سو  ازی دانشگاه د  فرهنگ

  (.Ibid) دا د دیگر ازسو  آن
 و کنیررل  دانشرگاهی،  هرا   کرنش  برر  انشگاهید فرهنگ 

 موجرود،  وضعنت تثبنت برا  و کنا می اعمال نامریی نظا ت
 فرهنرگ  بنرابرای ،  گرذا د.  مری  نمایش به  ا الزم ها  قابلنت

 و سرازمانی  مسرائ   دانشراو،  زنراگی  توانرا،  مری  دانشگاهی
 فرهنرگ  اهمنرت  دهرا.  قررا   رنترأث  تحرت   ا د سری  برنامره 

 د  کرره اسررت حررا  برره آموزشرری  اهرر مکرران د  سررازمانی
 ایر   د   ا آموزشری  مرایریت  گرران  پرژوهش  اخنر  ها سال

 و داد د ون اسرت.  داده سرو   هرایی  پرژوهش  اناام به صحنه
 واحرراها  د  اسررت. انسرران آموزشرری واحرراها  داد برررون

 فرهنررگ مفهروم  دا د، اهمنرت  انسرانی   وابرط  کره  آموزشری 
 دانشرگاه   ئرن   .کنرا  یمر  کسر   بنشریر   اهمنرت  سازمانی

 سرایر  از  ا دانشگاه مناس ، سازمانی فرهنگ ی  با توانا یم
  بردا  بهره ها دانشگاه  ؤسا   سالت کنا. میمایز ها دانشگاه

 ژهیر و بره  انسرانی  منراب   فکرر   تروان  اسیعاادها، تاا ب، از
 قالر   د  مهر   امرر  ایر   و اسرت  خرود  مرایران  و کا مناان
 دانش، انیظا ات و زهاننا ،ها خواسیه که غنی سازمانی فرهنگ
 طرو   بره  یرا  کررده  پنراا  تناسر   آن د  ها مها ت و ها ییتوانا

 اسرت  یافینیر  دسرت  یآسران  به باشا، شاه سو ه  و هماهنگ
(Alwis & Hartman, 2008). 

  هرا  دانشرگاه  د  سرازمانی  فرهنرگ  الگرو   سره  نویکوا 
  کنا یم توصنف ذی  شرح به  ا امروز 

 الگرو  ای  عالی: آموزش سهمؤس در بوروکراتیک الگوی .1
 ذاتری   هرا  یژگر یو ،هرا  دانشرگاه  بنشیر که کنا یم فرض

 ماموعره  داشری   بره  نناز دا نا.  ا بو وکراتن  سازمانی
 موفقنرت،  کسر   برا  تخصص و ها مها ت از مشخصی
 شررغلی وضررعنت شررناخی   سررمنت برره و ثابررت حقررو 
 کا فرمرا   ویرژه  ماهنرت  همچنرن   دا د. وجرود  شخص
 نره  و دانشرگاه  د  )فقرط  کرا   میقاضی  ی برا  مناس 
 محرو   د   ا سازمان باشا قاد  که دیگر ( سازمان هنچ
 منان مشخص مرز  و کنا تعریف فرد ی  زناگی سب 
 ایر   بر افزون .کنا  ایااد سازمانی و شخصی ها ویژگی

 نظام از بخشی که دا د وجود  سمی قوانن  و ها استنس
 دانشرگاه  تمامنت که ا،دهن می شک   ا ها هی و و مقر ات

 عناصرر  کننرا.  مری  کنیررل   ا آن عملکرد و کرده حفظ  ا
 ماننرا   است، مشهود کامالً دانشاویان برا  بو وکراتن 

 هرا  یژگیو ای  .ازنمو دن شرایط و ها نام ثبت سوابق، انواع
 .انده یم شک   ا مربوطه سازمانی فرهنگ

 ایر   برر  الگو ای  کلنا  اص  دانشگاهی: جامعه الگوی .2
 هررا  سررازمان از الهررام بررا نبایررا دانشررگاه کرره مبناسررت

 جامعره  اعضرا   همه الگو ای  شود. تأسن  بو وکراتن 
 جانبره  همه  کتاشم به  ا تا ی  کاد  ژهیو به دانشگاهی
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 .کنا یم ترغن  تیریما د 
 یر   ،الگرو  ای  بسیر د  دانشگاه: یک در سیاسی الگوی .3

 بلکره  واحرا،  نهراد   نزلهم به تنها نه عالی آموزش مؤسسه
 و اهرااف  کره  مخیلرف   هرا  گرروه  از اجیمراعی  منزله به

 قرررا  مو دتوجرره ،کننررا یمرر دنبررال  ا گونرراگونی عالیرق 
 دا د؛ قررا   اهرااف  و ها استنس تنظن  بر انتأک ؛ردنگ یم

 دیراه  دانشرگاهی  زنراگی  الزمره  عنوان به تضادها مشک 
 دانشرگاه  د  فراینراها  پویرایی  به زیاد  توجه و شود یم
 انرا  شراه  مقایسره  (1) جراول  د  الگرو  سه ای  شود. می

(Novikova ,2012). 
 

 - علمیي  آموزشیي  واحدهای در سازماني فرهنگ
 کاربردی

 بره  میکری  نوی  عالی آموزش مؤسسات د  سازمانی فرهنگ
 قصرا  تنهرا  نه که است دانشاویانی و معلمان مااوم مشا کت
 کنررا  د   ا خررود  ا حرفرره و شخصرری  هررا مهررا ت دا نررا
 مناسربات  همراهنگی  بلکره  بخشرنا،  تحقرق  شرغلی  پنشرفت
  ا  وانری  وضعنت بهبود برا  یگروه د ون و یسازمان د ون
 هرا   توانایی پرو ش مناس  محنطی چنن  دا نا. مانظر ننز

 آموزشی نهادها  نامشهود  ها ییدا ا و انسانی سرمایه افراد،
 احسراس  وانتر  یمر   ونرا   چنرن   تسرهن   با بنابرای  است.
 همره  د   ا مشریر   هراف  یر   بره  یابی دست برا  فعالنت

 
 (Novikova ,2012) نینو یها در دانشگاه یفرهنگ سازمان یالگوها سهی. مقا1جدول 

 سیاسي بوروکراتیک دانشگاهي ها ویژگي

 سناسی نظام مراتبی بو وکراسی سلسله  ا حرفهاجیماع  تصویر کلی

 تعا ض
یررر  ناهنارررا   د  نظرررر   

اجیماع واقعی »و از  شاه گرفیه
 .شود یمحذف « دانشمناان

یرر  ناهناررا   د  نظررر  
و بایرا توسرط    شاه  گرفیه
هرا  بو وکراتنر     مهیجر

 کنیرل شود.

کلنا   عنوان بهی  هناا  
بررررا  ا زیرررابی اثررررات 
سناسررت د  نظررر گرفیرره  

 شود. می

 واحا، جامعه میحا دانشمناان مفهوم ساخیا  اجیماعی
ی واحررا، بررا بو وکراسرر   
  سمی یکی شاه است.

گرایرررری؛ برررره   کثرررررت
و  هررررا فرهنررررگ خررررده 
  مخیلرررف هرررا گرررروه
  تقسرررن  منرررا عالقررره

 .شود یم

 مبانی نظر 
توجرره برره سررازمان از جنبرره   

  ا حرفه وابط انسانی، ادبنات 
 بودن

و برر،   بو وکراسری الگو  
 نظررامالگررویی برررا  یرر  

  سمی کالسن 

نظریه تضاد، نظریه عالیق 
یرره و منرراف  گروهرری، نظر

  باز، نظریه قا ت ها نظام
 جامعه

 ها  مشیر  دانشگاهی تصمن   رنگ  نتصممفهوم 
  هررا هیرر وخردگرایرری، 

تمرکز  . سمی بو وکراتن 
  و  اجرا

مرررررذاکرات و فراینرررررا 
   سناسیرگذا نتأث

 :هرا  استنستنظن  اهااف و 
   یا اجرا؟ساز فرمول

کامالً  وش  ننسرت، احیمراالً   
تمرکررررررز بنشرررررریر  و    

  ساز فرمول
  ساز فرمولتمرکز بر  تمرکز بر اجرا
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 افرزایش  سرب   خرود  نوبره  بره  که کرد، القاء دانشگاه اعضا 
 بهبرود  تیر د نها و سرازمانی  ساخیا  کنفنت و پایایی قا ت،
  اهبرد تحقق د  یسازمان  فرهنگ که نقشی .شود یم عملکرد
 کره  اسرت   ا نهیآ زیرا ننست، انکا   قاب  ،کنا یم ایفا دانشگاه
 دانشرگاه  فررد  منحصرربه  و خراص   ها یژگیو کنناه منعک 
 بررا   ازنر ن شنپر   یترر  مه  .(Vasyakin et al., 2016) است
 – علمری  جرام   دانشرگاه  سرازمانی  فرهنرگ  بره  دادن شک 

  ویکررد   به تنها که است نهاد ای  جامعنت د   کا برد ،
 طنرف   همچنرن  و تغننرر  یرا   رنر گ شرک   فراینا برا  جام 
 .دا د نناز انزی  برنامه اقاامات از  ا گسیرده
 د  شراغ   انسرانی  ننرو  سازمانیِ فرهنگ بودن ضعنف 

  ها تنفعال امکان و گذا د یم رنتأث آنها عملکرد د  دانشگاه،
 یسرازمان   فرهنرگ  وجرود  .ردنر گ یمر  آنها از  ا مسیمر و پویا

 ایارراد دانشررگاه از خررا ج د  نررامطلوب تصررویر  ضررعنف،
 آو د یمر  پراین    ا آن علمری  پویایی و اعیبا  ک  ک  و کنا یم

 یسرازمان   فرهنگ چه هر دیگر بنان به (.1388 دوز ، )یمنی
 شرود،  تر  قو و تر مسیحک  کا برد  – علمی جام  دانشگاه
 و کنرا  یمر   شرا  آن با سو ه  ننز اعضاء عملکرد و و   بهره

 آموزشی واحاها  اهااف تحقق د  سازمان و مایر موفقنت
 یرا  نامناسر   سرازمانی  فرهنگ مقاب  د  شا. خواها تضمن 
 و آموزشرری پژوهشرری،  هررا سررازمان بنشرریر د  ضررعنف

 کررا آفرینی و نرروآو   خالقنررت، عررام سررب  دانشررگاهی
 کره  اسرت  چنرز   همران  یسرازمان  فرهنرگ  د واق  .شود یم
 وا د  ترازه  اعضرا   بره  ا زشرمنا  و د ست پایاه ی  منزله به

 محسروس  و نانوشریه  بخرش  بنرانگر  و شود یم داده آموزش
 کرا برد   – علمری  آموزش مراکز ازجمله آموزشی  ها نهاد
   )همان(. است
 حنرات  به تواننا ینم انسانی مناب  وجود باون ها نهاد ای  
 ها سازمان ای  انسانی مناب  که وصف ای  با دهنا. ادامه خود
 و گرر  آمروزش  عنروان  بره   ا خرود  زنراگی  از  ا عماه بخش
 توجره  که است طبنعی ،گذ اننا یم سازمانی محنط د  فراگنر
 کنرا  یمر  یرا    اهرااف  بره  یرابی  دسرت  د   ا سازمان آن، به

  (.1395 ی،نام  نن و )صایق
 کمر   مرایران  بره  یسازمان  فرهنگ مایریت و شناسایی 

 برر  حراک   فضا  به نسبت کام  دیا  و آگاهی با تا ،کنا یم
 ضرعف،  نقراط  برا  و کرده دهاسیفا آن قوت نقاط از سازمان
 ,.Glisson et al) کننرا  ینر نب شنپر   ا الزم اقراامات  و تاابنر

  وجودآو نراه  بره  )کره  مناسر   یسازمان  فرهنگ نبود (.2008
 مراکرز  همچرون  آموزشری   هرا  نهراد  د   نوآو  و خالقنت
 اساسری   هرا  چرالش  از (،اسرت  کرا برد   – علمی آموزش
 ایر    و  تحقنقرات  . ود مری  شرما   بره  کشو  د  ها پژوهش
 مناسر   یسازمان  فرهنگ که است آن بنانگر کشو  د  ها نهاد

 و است حاک  کمیر مراکز و ها نهاد ای  د  پژوهش و آموزش
 و آموزشری  پژوهشی،  ها طنمح ای  د  موجود  ها فرهنگ

 کرا آفرینی  یطرو کل  به و نوآو   خالقنت، باون دانشگاهی
 (.1397 لبراد ،  و صرنر  ن از نقر   به ؛1382 )منرزایی، است
 سرب   دانشرگاه  د  انعطراف  فاقرا  و ضرعنف  فرهنگی وجود
 و کننرا  عادت سازمانی موجود ها   ویه به کا کنان شود، می
 باشرنا  نااشیه جایا ها  ایاه خلق و نوآو   به تمایلی هنچ
 تبای  و دیگران با خود ها  دانسیه تسهن  از دیگر، ازطرف و
 مشرکالت  حر   د  بیوانرا  کره  یهرای  مهرا ت  به ها دانسیه آن

 برا  کره  ید حرال  باشرنا،  داشریه  هرراس  ،باشرا  مرؤثر  دانشگاه
 آن بره  نسربت  دانشرگاه  اعضرا   کره  منعطف و پویا یفرهنگ

 تغننرررات برابررر د  افررراد باشررنا، داشرریه اعیقرراد و شررناخت
 مسنر د   ا دانشگاه و دهنا می نشان واکنش خود از یخوب به

 پروسررا ، و )داونپررو ت دهنررا مرری قرررا  ترقرری و پنشرررفت
1379.)  
 د  کره  دهرا  مری  نشران  م 2014 سرال  د  پژوهشی نیایج 
 ها  سناست موفقنت بر سی، مو د آموزشی واحاها  بنشیر

 و مررایریت منرران مشررا کت و همکررا   نینارره د  دانشررگاه
 دا ا  بایررا دانشررگاه سررازمانی فرهنررگ و اسررت اعضرراء
 و هرا  ا زش از دافرا آگاهی افزایش سب  که باشا هایی مؤلفه
 سراخیا   مخیلرف  سطوح د   ا مشا کت و شود آنها پذیرش
 ,Gnyezdilova) کنرا  ایاراد  آموزشری  مؤسسره  د  سازمانی

2014). 
 همکرا ان  و ترا   هرا   پرژوهش  نیایج براساس همچنن  
 و مرایران  نظرر  از هر   مشرا کیی  سازمانی فرهنگ (،2019)

 عناصرر  همره  و دا د زیراد   ا زش دانشاویان ه  و اساتنا
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  سرالت،  )محرنط،  یبر سر  مرو د  گانه شش سازمانی فرهنگ
 د جررات سرراز (، اجیمرراعی و  اهبرررد اطالعررات،  هبررر ،
 بره  توانرا  می که دا نا، افراد عملکرد بر اثرگذا   از مخیلفی
 د  .(Taye et al., 2019) کنرا  کمر   دانشرگاه  کلی عملکرد
 آموزشرری واحرراها  د  سررازمانی فرهنررگ دیگررر پژوهشرری

 و انضرباط  و نظر   علمری،  موفقنرت  کسر   بره  من  وانعن به
 اسرت  شراه  توصرنف  ننرز  تحمر   و عشرق  احیررام،  قوانن ،

(Efeoğlu & Ulum, 2017.) 
 سرازمانی  فرهنرگ  برر  حراک   الگو  توان، می طو کلی به 

 نظرر  د  مشرا کیی  و تعراملی  الگرو    ا آموزشری  واحاها 
 خود تاا ب و عقایا با آموزشی مایران سو ازی  که گرفت،

 مرایران  ننرز  دیگر ازسو  و گذا نا، تأثنر سازمانی فرهنگ بر
 کا کنان،  ازجمله آموزشی  ها نظام نفعان ذ  رنتأث تحت خود

 و نصرنر  ( هسرینا  مرافو   مرایران  و آمروزان  دانش والای ،
 و مشرا کت  مسئله به مشا کیی فرهنگ د  (.1393 همکا ان،
 که تغننراتی به کردن توجه و امو  د  سازمان اعضاء د گنر 

 اگرر  شود. می توجه دها، می  خ خا جی محنط د  سرعت به
 اعمال یخودکنیرل سازمان بر شود، مشا کیی شات به فرهنگ
 کا کنران  ننازها  به چنز هر از  شنب فرهنگ ای  د  شود. می

 خواهرا  سرازمان  عالی عملکرد سب  امر همن  و شاه توجه
 احسرراس نروعی  شرود،  مری  سرب   مشرا کت  همچنرن   شرا. 

 آنران  اره ند نی و آیرا  وجرود  به افراد د  تنمالک و مسئولنت
 (.Denison, 2000) کننرا  مری  پنراا  سرازمان  به بنشیر  تعها

 اسراتنا  بره  کره  مشا کیی سازمانی فرهنگ اسیقرا  با بنابرای 
 آنرران از و کرررده اخینررا  تفرروی  کررا برد  -علمرری مراکررز
 سریمر، م آمروزش  کرا  ،  هرا   گروه تشکن  کنا؛ می حمایت
 د  دانرش  خلرق  و کسر   بره  افرراد  گروهری؛  کا  به تشویق
 ک  د  خود  ها دانسیه کا برد و تسهن  و خود کا  با ا تباط
 فررد   خالقنرت  کننرا  می پناا بنشیر   غبت و من  سازمان
 -علمی دانشگاه و دا د دانش توسعه و کس  د  مهمی نقش

 بره  شرویق ت و افرراد  به عم ، اسیقالل اعطا  با بایا کا برد 
 آن اشراعه  و توسعه و جایا دانایی کس  به  ا آنان نوآو  ،

 نیرایج  (.1392 همکرا ان،  و )حسننی کنا ترغن  سازمان د 
 بره  میعلرق   ا خرود  افرراد  اگرر  کره  دها می نشان  ها پژوهش

 کننرا،   سراز   تیر هو سازمان یا خود برا  و دانسیه سازمان
 اقرااماتی  اسرت  زمال بنرابرای   بایا. می افزایش آنها اثربخشی
 از سریاد   کا کنران  و یعلمر   ئرت نه اعضراء  تا گنرد صو ت
 و داشریه  خروبی  ح  کا برد  -علمی دانشگاه د  عضویت
 فرهنرگ  تررویج  .شونا قائ  بنشیر  ا زش هویت ای  برا 

 نقررش سررازمان د  یررادگنر  و اعیمرراد همکررا  ، تسررهن ،
 د.دا  سرازمان  د  دانش انیقال و خلق تسهن ، د  چشمگنر 

 باشرا،  حراک   موجرود  دانرش  تسهن  فرهنگ سازمان د  اگر
 د   ا خرود  نظررات  و ها ایاه داوطلبانه و طبنعی طو  به افراد
 ایر   بره  مابو   ا اهآن اینکه باون ،گذا نا یم دیگران اخینا 
 و خبرره  افرراد  از گروهی تشکن  با همچنن  باشنا. کرده کا 

 مراکرز  نرگ فره گونراگون  زوایرا   شناسرایی  برا  میخصص
 موجود، ضعف و قوت نقاط تعنن  کا برد ، -علمی آموزش
 مروا د  تعرای   و اصرالح  و مثبت  ها جنبه تشویق و تقویت
 عملکرد  شا  اسیا  د  مه  عاملی سازمانی فرهنگ ضعف،
 فرهنرگ  تعالی نوی   ویکرد آیا. می شما  به سازمان کا کنان
 برودن  دا ا بره  سرازمان  موفقنرت  کره  اسرت  معیقا سازمانی،
 هرا  سرازمان  و دا د بسریگی  سرازمانی  شایسیه و قو  فرهنگ
  ا بنرونری  و د ونی ییافزا ه  قابلنت خود د  بایا بقاء برا 
 مراکرز  مایران .(Naranjo-Valencia et al., 2011)کننا ایااد

 بره  براالیی  ضرری   اخیصراص  برا  کرا برد   -علمی آموزش
  اهبردهرا   تراوی   و کالن  یز  برنامه د  سازمانی فرهنگ
 نحرو  بره  آن افزایری  هر   حالت از تواننا می فرهنگی، اثربخش
 ترا  کننرا  اسریفاده  دانشرگاه  بالنراگی  و تحول جهت د  بهننه
 دانشگاه انااز چش  سنا میعالی اهااف تحقق د  آنها گر یا  
  باشا.
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