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  آزاد است. نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

درمطالعاتفرهنگیوالزاماتروشیمفهومیهاضرورت
*یدانشگاه

 
 4، سعید غیاثی ندوشن3، حمید رحیمیان2پور ، عباس عباس1فیروزه اصغری

 10/13/0931پذیرش: ؛     10/10/0931دریافت: 


 چکیده
شی و ایجاد مرز در تشخیص اجتماععا  گونعاگون بخ دلیل ویژگی هویت مطالیه دربارۀ فرهن  هر اجتماع به

شود. دانشااه نیز یکی از این اجتماعا  اسعت کعه  از هم، از الزاما  اصلی برای شناخت آن اجتماع تلقی می
های مختلف علمی قرار گرفته است؛ امعا بعرخ    اگرچه مطالیه دربارۀ فرهن  آن مورد توجه محققان حوزه

ها و شعکا  مطالیعاتی قابعل تعوجهی برخعوردار اسعت.  ارۀ دانشااه، از کاستیشده درب دیار مطالیا  انجام
صراحت به عدم بلوغ مطالیا  فرهن  دانشااهی در ایران اشاره کرد. مقالع  حاضعر بعا  توان به که می نحوی به

رداختعه های مرتبط در این حوزه و تحلیعل آن پ ها و نظریه هد  پاسخ به این مسئله، به واکاوی مفاهیم، دیدگاه
« فرهنع  دانشعااه)ی(»دهد که عدم توسی  مفهومی و روشعی مطالیعا   شده نشان می است. واکاوی انجام

گیرد: عدم تفکیع   نظر از پیچیدگی سه مفهوم فرهن ، سازمان و دانشااه، از سه دلیل اصلی نشئت می صر 
فرهنع  دانشعااه)ی( بعه  ، عدم توجه به تیلق مطالیعا «فرهن  دانشااهی»از « فرهن  دانشااه»مفهومی 

بعودن »مثاب  ی  متغیعر و  به« داشتن فرهن »شناختی میان دو رویکرد  ای و عدم تفکی  روش رشته حوزۀ میان
 است.« استیارۀ ریشه»مثاب   به« فرهن 

 ای رشته فرهن ، فرهن  سازمانی، فرهن  دانشااه، فرهن  دانشااهی، میان :ها کلیدواژه

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 

 است. «ایران علمی نهادهای در دانشااهی فرهن  واکاوی» عنوان با قالهم اول نویسندۀ دکتری رسال  از برگرفته مقاله این 
 .ایران تهران، طباطبایی، ع مه دانشااه عالی، آموزش مدیریت دکتری .1
  

 .ل(مسئو )نویسندۀ ایران تهران، طباطبایی، ع مه دانشااه تربیتی، علوم و شناسی روان دانشکدۀ ،مدیریت دانشیار .2
    

 .طباطبایی،تهران،ایران ع مه تربیتی،دانشااه علوم و شناسی روان دانشکدۀ آموزشی، ریزی برنامه و مدیریت دانشیار .3
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مقدمه.1
سعر  ها در آن به منظور تبیین موقییتی که دانشااه صویری واقیی از دانشااه بهشدن با ت مواجه

برند نیازمند مطالیاتی گسترده ازجمله مطالیه دربارۀ فرهن  دانشااه است. این امعر در  می
های مربعو  بعه فرهنع   ای است که پژوهش گام اول نیازمند تکیه بر ادبیا  نظری و پیشینه

رغم اهمیعت  ( اذععان دارد کعه بعه2001) 1ل گرفته است. بعاربیردانشااه بر اساس آن شک
و بعدون اراۀع  تیریعف کعافی و  2فرهن  دانشااهی، این پدیده اغلب سربسعته، غیرشعفا 

دهعد کعه  شده در ایران نیز نشعان می شود. مطالیا  انجام توسط نویسندگان بیان می  واضح
ه نحو آشکاری اندک و از همعان تیعداد ادبیا  قابل اتکا و متقن دربارۀ فرهن  دانشااهی ب

، 7922ها دارای خألهای مفهومی و روشی بارزی هستند. فاضلی ) اندک نیز، بسیاری از آن
(، تلویحًا به منابع اندک و پراکنده در مطالیا  فرهن  دانشااهی اشاره و بر فقر مبعانی 37

کنععد.   کیععد میای منسععجم و روشععن در مباحععط مربععو  بععه آن ت  نظععری و نداشععتن نظریععه
( نیز به فقعدان ادبیعا  نظعری منسعجم در 14، 7930ذوالفقارزاده، امیری، و زارعی متین )

اند. برگزاری اولین کنفرانس ملعی فرهنع   مطالیا  فرهن  دانشااهی در ایران اشاره کرده
، که محور اصلی آن به چیسعتی فرهنع  دانشعااهی اختصعا  7934دانشااهی در سال 
موفقیت چندانی در اراۀ  ادبیا  منسجمی از فرهن  دانشعااهی دسعت  داشت، نتواست به

(. تحلیل ادبیا  موجعود در حعوزۀ فرهنع  7934یابد )مجموعه چکیدۀ مقاال  همایش، 
دانشااه)ی( در پژوهش حاضر، براساس مطالی  بیش از صد مقاله، یادداشت و سخنرانی، 

کنعد کعه ناشعی از  نواقصعی اشعاره می ها و طور آشکار بعر شعکا  این سیالیت را ت یید و به
گونه اسعت  ایعن  نپختای و عدم بلوغ مطالیا  فرهن  دانشااهی در ایران است. چرا این

 پرسشی است که مقال  حاضر به مطالیه دربارۀ آن پرداخته است.
جای اراۀ  تیاریف متیدد از فرهن  دانشااه)ی( که  در این مطالیه ترجیح داده شد تا به

های اصلی دربعارۀ فرهنع  و سعازمان بعر پیچیعدگی آن  مندی از مفاهیم و دیدگاه بدون بهره
عنوان اساس و زیربنعای مطالیعا  و سعپس بعه فرهنع   افزاید، به فرهن  به ازپیش می بیش

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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. مقال  حاضر ناگزیر شودعنوان آغازگر مطالیا  در حوزۀ فرهن  دانشااه اشاره  سازمانی به 
منظور آشکارکردن مفاهیم، رویکردها و نظریا  اصلی  زمانی بهسا از توجه بیشتر به فرهن  

دهعد.  مثابع  سعازمان را تشعکیل می است که اساس مطالیعا  دربعارۀ فرهنع  دانشعااه به
ها،  بنعدی و رویکردهعای مفهعومی فرهنع ، دیعدگاه رو، در بخعش نخسعت، بعه گونه ازاین

مطالیا  فرهن  سازمانی اشعاره و  اندازهای مورد استفاده در های ت ثیرگذار و چشم پارادایم
مثابع   مثاب  سازمان و همچنین مطالی  فرهن  دانشااه به سپس به مطالی  فرهن  دانشااه به

 شده است.  ی  اجتماع علمی پرداخته 
هد  مقال  حاضر پاسخ به مسئل  عدم بلعوغ مطالیعا  فرهنع  دانشعااهی از طریعق 

های معرتبط در سعه حعوزۀ فرهنع ،  ها و نظریه واکاوی و تحلیل مفاهیم، رویکردها، دیدگاه
 فرهن  سازمانی و فرهن  دانشااهی است.


فرهنگوسازمان.2

داننعد کعه  ناپعذیر از وجعود انسعان می (، فرهن  را بخعش جدایی2071) 1کوانتس و گلیزر
شناسی و معدیریت، هریع  از  شناسی، زبان شناسی، جامیه های مختلف مانند انسان رشته

کنند. این تیاریف اگرچعه براسعاس هعر  رشت  خود، آن را تیریف و استفاده می زاوی  خا 
کنعد. بعه  حوزۀ علمی متنوع و متفاو  است، اما به درک کلی محققان از فرهن  کمع  می

(، فرهن  از مفعاهیم 7934) 3، در مقدم  کتاب مطالیا  فرهنای بارکر2تیبیر پال ویلیس
ون آن قادر به انجام کعاری نیسعتیم، مفهعومی کعه حال گسترده است که بد عجیب و درعین

رغم کاربرد وسیع، توافق چندانی در اراۀ  تیریف یکسان از آن وجعود نعدارد. در مطالیع   به
تیریف متفاو  از فرهن  اشاره شده اسعت.  760(، به 7342) 4میرو  کروبر و ک کهان

تفاو  در مطالیا  مربو  تیریف م 900( نیز به بیش از 2000) 5بارثورپ، دانکن، و میلر
 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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شناسعی، و ...  شناسعی، روان شناسعی، انسان های مختلفی ماننعد جامیه به فرهن  در رشته
( در 2000) 2اند. تغییری که کیسعین  قبل دچار تغییر شده 1کنند که طی دو نسل اشاره می

بینعی و بعه ایععن نکتعه اشعاره کعرده کععه زمعان آن رسعیده اسعت کععه  آن را پیش 73103دهع  
هعا میعرار رفتعار  فرهن »شناسان نااه خود را از تیریف سعنتی فرهنع  بعه مینعای  نسانا

فرهنع  میعرار مشعترک انسعان در یع  »یا « سازند که انسان را انسان می 4فراگرفت  نمادین
، به آرای جدید دربارۀ فرهن  میطو  نمایند. او سپس به چالش مفهوم کلی «جامی  خا 

های  ( قابل تقسیم بعه انعدازه7319) 5کند که به تیبیر گیرتز یاشاره م 7310فرهن  در ده  
حال قدرتمندتر از نظعر تئوریع  اسعت. کیسعین   تر، و درعین تر، خا  تر، جزۀی کوچ 

های  بندی جدید از فرهن ، به محققان برای درک بهتر از نظریه کند تا با اراۀ  گونه ت ش می
 : مختلف فرهن  کم  کند

هعای شعناختی،  عنوان نظام هعا بعه )شعامل فرهن  6ها وان نظعامی از ایعدهعن ها به فرهن ع 7
 ؛ های سمبلی ( های ساختاری و نظام نظام

عنوان نظامی فرهنای اجتماعی. فرهن  بهع 2
هعای مختلعف  عنوان مبنعا در حوزه بندی از فرهن  در آثار محققعان بیعدی بعه این گونه

قرار گرفت.علمی ازجمله مطالیا  سازمان مورد استفاده 
 
بندیفرهنگگونه.3
منظور  بندی جدیعدی را بعه بندی کیسین ، تقسیم ( با ت ثیر از گونه7321) 7آلر و فیرسیروتو 

هعا در جعدول زیعر اراۀعه  های متنوع و فهم ارتبعا  میعان آن های پیچیده و دیدگاه درک نظریه
 اند.  کرده

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 

 
 است. آن تجدیدنظرشدۀ نسخ  مقاله این در استناد مورد اثر است. شده منتشر 7314 سال در اصلی متن .3
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 ی اصلیها بندی فرهنگ براساس دیدگاه (: گونه1جدول شمارۀ )

 اجتماعی فرهنای نظامی عنوان به فرهن  ها ایده از نظامی عنوان به ها فرهن 
 داده نشعان افعراد رفتعار در کعه اسعت اجتماعی نظام از جزۀی فرهن  هستند. مربو  اما متمایز اجتماعی و فرهنای قلمروهای

است. رفتار محصول و زندگی( )نحوۀ شود می
 ذهععن ولمحصعع فرهنعع  است فرهن  حامل ذهن

 میععانی و )نمادهععا اسععت
 مشترک(

 2زمانی هم 1درزمانی

3آ ( )گودن شناختی دیدگاه

 )لععوی سععاختارگرایی دیععدگاه 
 4اشتراوس(

 متقابعععل همبسعععتای دیعععدگاه 
 5(والس)

 )گیرتععز، نمععادین دیععدگاه
 (6اشنایدر

 تعاریخی گرایی اشعاعه دیدگاه
 ک کهان ،8بندیکت ،7)بوآس

 کروبر( و
 ژیعع اکولو انطبععا  دیععدگاه

 ،10سعععععرویس ،9)وایعععععت
 و ،12وایععععدا ،11راپوپععععور 

 (13هریس

 14)مالینوفسکی( کارکردگرایی
 ساختارگرایی کارکردع

 15براون( ع )رادکلیف

 7321منبع: آلر و فیرسیروتو ، 

 
های مختلف و ت قعی آن بعا سعازمان بعه  تنوع و تفاو  در اراۀ  مفهوم فرهن  در نظریه

( آشکار است. او بعا اراۀع  تیعاریف 7329)  16یچتری در اثر میرو  اسمیر شکل قابل فهم
شناسی به این نکته اشاره دارد که تیریعف منسعجمی از فرهنع  در  متیدد فرهن  در انسان

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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خعورد. امعا هریع  از ایعن تیعاریف متفعاو ، در ت قعی بعا  این حوزۀ علمی به چشم نمی
 اند. های مختلف سازمانی قرار گرفته تیاریف سازمانی مبنای نظریه

 
 تالقیمفهومفرهنگوسازمان.4

( اراۀعه 2ت قی مفهوم فرهن  و سازمان در مطالیا  فرهن  سازمانی در جعدول شعمارۀ )
رو مهم است که مبنای بسیاری از تیاریف دربعارۀ فرهنع   بندی ازآن شده است.این تقسیم

 سازمانی قرار گرفته است. 
 

 سازمانی مطالعات فرهنگ  (. تالقی مفاهیم فرهنگ و سازمان در2جدول شمارۀ )

یـــــــــه  های نظر
 فرهنگ مفهوم شناختی انسان

 موضـــوعات
ــات در  مطالع

 و ســـــازمان
یت  مدیر

 سازمان مفهوم
ــــــه ی  های نظر

ـــــــازمان  و س
یت  مدیر

 کعععععععععارکردگرایی
 مالینوفسکی

 رفععع بععرای ابععزاری فرهنعع ،
 و بیولوژیعععععع  نیازهععععععای

 است. انسان شناختی روان
 بععین مععدیریت

 و 1فرهناعععععی
 تطبیقی

 اجتمععاعی ابععزاری نسععازما
 است. اهدا  تحقق برای

 ک سی  مدیریت 

 ساختارگرایی کارکردععع
 براون ع رادکلیف

 عنوان بعععه فرهنععع  کعععارکرد
 کععه پععذیر انیطا  مکانیسععمی

 متصععل اجتمععاع بععه را فععرد
 کند. می

 

 فرهنععععععععع 
 2سازمانی

 )شراکتی(

 ارگانیسععععععمی سععععععازمان
 از کععه اسععت پععذیر انیطا 

 حیعا  محیط با تبادل طریق
 کند. می حفظ را خود

 

 اقتضایی تئوری

 شناختی
 آ  گودن

 از سیسععععععتمی فرهنعععععع ،
 اسعت. مشعترک های شناخت

 از را فرهنعع  انسععان، ذهععن
 قواععععد از شعععماری طریعععق
 کند. می خلق شده، تیریف

 
 

 شععععععععناخت
 3سازمانی

 دانععش از سیسععتمی سععازمان
 میناهععای از ای شععبکه اسععت.

 مشعترک طور بعه که است ذهنی
 میعان در متفعاو  یدرجعات با و

 در و مشعترک سعازمان اعضای
 4قانون شعبه مثاب  به آنان عملکرد

 کند. می بروز

 تئععععععععععععوری
 شناختی سازمان

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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یـــــــــه  های نظر
 فرهنگ مفهوم شناختی انسان

 موضـــوعات
ــات در  مطالع

 و ســـــازمان
یت  مدیر

 سازمان مفهوم
ــــــه ی  های نظر

ـــــــازمان  و س
یت  مدیر

 نمادین
 گیرتز

 و نمادهعا از سیستمی فرهن 
 اقعدام اسعت. مشعترک میانی

 تفسعععیر نیازمنعععد 1نمعععادین
 منظور به رمزگشایی یا خوانش

 است. فهم
 

 نمععععععادگرایی
2سازمانی

 

 گفتمعان الاوهای ها سازمان
هستند. 3نمادین
 هعای حالت طریعق از ها سازمان
 و میناهعا زبان مانند 4نمادین

 تثبیت را مشترک های واقییت
 کنند. می

 

 سععازمان تئععوری
 نمادین

 ساختارگرایی
 اشتراوس لوی

 ساخت زیر ی  دارای فرهن 
گاه  است. جهانی ناخودآ

 فراینععععععدهای
گعععاه  و 5ناخودآ

 سازمان

 سععازمانی مععالاع و اشععکال
گاهانه فرایند تظاهر  است. ناآ

 
 سعازمانی تئوری
 6گرا تحول

 7329منبع: اسمیریچ،

 فرهنگسازمانی.5
، فرهن  سعازمانی را مفهعومی عمیعق و 8( در مقدم  کتاب بازناری فرهن 2071) 7وایت

حال پرابهام در میان متخصصان حوزۀ فرهن  سعازمانی و همچنعین معدیران عنعوان  درعین
هایی ماننعد چیسعتی  ند. مفهومی که با گذشت چند دهه از عمر آن همچنان با پرسعشک می

بودن و نقعش  بودن، متغیعر مسعتقل یعا وابسعته فرهن  سازمانی، قابل سنجش و اندازه گیری
حعال  علت و میلولی آن در عملکرد سازمانی مواجه است. او بعه ایعن نکتع  دقیعق و درعین

کنعد کعه از یع  سعو معدیران بعر تع ثیر فرهنع   اشاره میپارادکسیکال در فرهن  سازمانی 
سازمانی بر رفتار کارکنان در سازمان و پیامدهای مثبت مهندسی فرهنع  در کسعب و کعار 

شناسعی و  های مطالیاتی ماننعد هستی که محققان همچنان با چالش کنند درحالی اشاره می
متفاو  در مطالیا  مربو   شناسی در این حوزه مواجه هستند. توجه به دو رویکرد میرفت
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شناختی که توسط  شناختی و میرفت های هستی به فرهن  سازمان، مت ثر از تفاو  مفروضه
شعناختی در  ( به شرح زیر اراۀه شده، راهاشای برخعی از ابهامعا  روش7329اسمیریچ )

 حوزۀ مطالیا  فرهن  سازمانی است.
 

دورویکردمفهومیدرمطالعاتفرهنگسازمانی.6
( مطرح و 7329دو رویکرد اصلی در حوزۀ مطالیا  فرهن  سازمانی که توسط اسمیریچ )

 اند از: توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته است عبار 
 ؛عنوان ی  متغیر فرهن  به« داشتن»( رویکرد 7
 .1عنوان استیارۀ ریشه فرهن  به« بودن»( رویکرد 2

متغیر(، فرهن  ی  ویژگی متیلق به سازمان عنوان ی   )فرهن  به« داشتن»در رویکرد 
و ابزار خاصی برای برآوردن نیازها و اهدا  و ی  سازوکار کنترلی توسط مدیران برای بهبود 

در سازمان دو ویژگی رویکعرد فرهنع  « مدیریت»و « کنترل»کارایی سازمان است. نیاز به 
 مثاب  متغیر است. به

گونه کعه اسعمیریچ  عنوان استیارۀ ریشه(، همان )فرهن  سازمانی به« بودن»در رویکرد 
کیعد می7329) هععا و  شناسععی فرهناععی اسععت و بععه باورهععا، ارزش کنععد متعع ثر از انسان ( ت 

کنعد. دیعدگاهی کعه در  شود که کنش اعضا در سازمان را هدایت می هنجارهایی اط   می
ر این دیدگاه، جهان شود. د ( نیز دیده می7342تیریف فرهن  از دیدگاه کروبر و ک کهان )

ای ذهنی و شکلی از تجلعی  عنوان پدیده رو، سازمان به نه عینی، که امری ذهنی است. ازاین
گاهی انسانی 2انسانی  گیرد. مورد بررسی قرار می 3و بروز آ

عنوان متغیر بعه ایعن نکتعه اشعاره  ( در درک پیچیدگی فرهن  به2077) 4دریسکل و برنتون
وری  تر شود، آنااه بهعره اگر فرهن  قوی»ه مینای این گزاره است که کنند که این رویکرد ب می

کعه ایعن رویکعرد نیازمنعد پاسعخ بعه پرسشعی  درحالی«. سازمان رشد بیشتری خواهد داشت
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ای  عنوان پدیعده توانند فرهن  سازمان را تغییر دهند یا فرهن  بعه تر است. آیا مدیران می عمیق
( در 2077د  زمان طوالنی است  دریسعکل و برنتعون )تر حاصل تیامل کارکنان در م عمیق

کنند. متغیعر درونعی بعه مینعای  اشاره می 2و بیرونی 1این بحط به دو نوع رویکرد متغیر درونی
منجعر شعود. در ایعن  3توانعد بعه تع ثیرا  سعازمانی عنوان جزیی از سازمان کعه می فرهن  به

، قهرمانعان و  آثعار آن در آداب، مراسعم مثاب  تولیدکنندۀ فرهن  اسعت کعه رویکرد، سازمان به
هعای فرهنع  در  عنوان متغیر بیرونی، بر تفاو  شود. در رویکرد فرهن  به هنجارها ظاهر می

کید می شعود.ت ثیر فرهنع  ملعی متفعاو   سازمان و فرهن  ملی در بروز رفتارهای متفاو  ت 
ای از ایعن  لی کارکنان نمونهپذیری در سازمان رضایت شغ کارکنان بر ارتقای تولیدا  و رقابت
 نمون  بارزی از مطالیا  براساس متغیر بیرونی است. 4نوع متغیر است. مطالیا  هافستد

رو با توجه به اینکعه  این عنوان ریشه، سازمان همان فرهن  است. از در مطالیا  فرهن  به
یکعرد بعر های مختلفی از فرهن  قابل کشف است. این رو فرهن  چاونه تیریف شود، جنبه

کید می کنند و این فرهن   نماید: اعضای سازمان چاونه فرهن  را خلق می دو نکت  اساسی ت 
گعذارد. در ایعن  عنوان بخشعی از فرهنع  تع ثیر می شده توسط آنان چاونه روی آنعان بعه خلق

عنوان یع   عنوان ی  متغیر یا ی  محصعول تلقعی شعود، بعه رویکرد، فرهن  بیش از آنکه به
ای از متغیرهای علت  جای مجموعه ای به گیرد. نتیج  چنین مطالیه رد مطالیه قرار میفرایند مو

در ایعن  (. 90، 2077و میلولی، اراۀ  ی  توصعیف از سعازمان اسعت )دریسعکل و برنتعون، 
شود که به سازمان. درواقع، سازمان همان فرهنع   گونه ناریسته می دیدگاه به فرهن  همان

 اند. گونه است که افراد سازمان آن را درک کرده مانی هماناست و تیریف فرهن  ساز
(، دریسعکل و برنتععون در مطالیععا  مربعو  بععه فرهنعع  7329متع ثر از نظریععا  اسععمیریچ )

 (:90، 2077کنند ) های مختلف فرهن  اشاره می سازمانی،به سه سنت پژوهشی با ت کید بر جنبه
اعتقادا  و مفروضا  اعضا بر تحقیق در این سنت : 5عنوان شناخت مشترک ( فرهنگ به1
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کنند که کارکنان چاونه  (. محققان بررسی می7329، 2؛ شال7313، 1متمرکز است )هریس
کنند و الاوهای عق نی مشترک میان کارکنان سازمان چیست. برای مثال، محققان  فکر می

کننعد های مختلف ملی را توصعیف  ممکن است تفاو  میان اعضای سازمان دارای فرهن 
 (.3،7331)دریسکل و مایر

این نوع پژوهش بر زبان واقیی، غیرارگانی   عنوان نظامی از نمادهای مشترک: ( فرهنگ به2
(. محقق بعا اسعتفاده 7319؛ گیرتز،7329و دیار نمادهای سازمانی تمرکز دارد )اسمیریچ،

ه بعه درک و تواند الاوهعای تیامعل را مشعاهده و ضعبط کنعد و از ایعن را از این رویکرد می
کعار   ای که اعضا زبان خود را برای مدیریت تیعار  یعا ایجعاد دوسعتی بعه توصیف طریقه

 (.7331برند، ناۀل شود )دریسکل و مایر، می
گاه:  ( فرهنگ به9 این نوع پژوهش بر کشف نحوۀ تبلور باورها عنوان بیان فرایندهای ناخودآ

کیعد می . چنعین تحقیقعاتی ممکعن اسعت کنعد و مفروضا  اعضا در نمادهای سازمانی ت 
گاه ی  استیارۀ میمولی را آن شود یا بر مبنعای  گونه که در سازمان استفاده می مینای ناخودآ

دهععد، کشععف کنععد  کععه زنععدگی اعضععای آن را تحععت تعع ثیر قععرار می 4الاوهععای اصععلی
 (.7361؛ لوی اشتراوس،7361)یون ،

گونعه  نظرانعی ماننعد وایع ، این را با اشاره به صاحب 5منظرشناختی»(، 7329اسمیریچ )
شناسی، فرهن  نظامی از شناخت مشترک یا نظعامی از دانعش و  دهد که در انسان توضیح می

وجوی قواعد است؛ اینکه بدانیم قوانین چعه هسعتند.  باورهاست. در این دیدگاه، هد  جست
، و 7اعهعای مشعترک ارجع یعا چارچوب 6هایی از میانی مشعترک ها شبکه اساس، سازمان براین

ها هستند. فر  اساسی در این رویکرد این است که  یا پارادایم 8یافت  اندیشه الاوهای سازمان
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کننعد. او در دیعدگاه  کننعد، عمعل می گونه که فکر می اندیشه با عمل مرتبط است و افراد همان
نمادهعا و  عنوان سیسعتم ها را به کند که فرهن  شناسانی مانند گیرتز اشاره می نمادین، به انسان
های نمادین و میعانی  وجوی این سیستم برند و کار محققان را جست کار می  میانی مشترک به

کید بر این نکته است که افراد چاونه تجارب خود را  ها می مربو  به آن داند. در این دیدگاه، ت 
ا بعا عنعوان ها چعه ارتبعاطی دارد. او دیعدگاه سعوم ر کنند و این امر با کنش آن درک و تفسیر می

دهد. از نظر او، این دیدگاه بیعانار فراینعدهای  توضیح می« 1شناختی و ساختاری دیدگاه روان»
روانی ناخودآگاهی است که لوی اشتراوس آن را مطرح کرده است. در ایعن دیعدگاه، سعازمان 

 «.تیریف شده است« 2نظری  بومی»مثاب   به
( 7329( براساس نظرا  اسمیریچ )2070یت )واعنوان ابزار یا بستر در سازمان:  فرهنگ به

را قالععب جععدول زیععر در سععایت « بععودن»و « داشععتن»(، دو رویکععرد 2002) 3و مععارتین
 اراۀه کرده است. 4آنتوسالوبال

 
یتی عنوان ابزار  (: فرهنگ به9جدول شمارۀ )  یا بسترمدیر

 بزارا
 مدیریت

 زمینه یا بستر عنوان به فرهنگ ابزار عنوان به فرهنگ

 تربس
 اجتماعی

 کند. تغییر و شود مدیریت تواند می
 شود گیری اندازه کّمی صور  به تواند می
 شود. تفسیر عینی صور  به تواند می

 به منجر  )انجام است خروجی و ورودی شامل
شود(. می  به دستیابی

 و کارکنعان شدۀ حمایت و مشترک های ارزش شامل
 است. مدیران

 است. قوی فرهن  و ضییف فرهن  اط   قابل

 است. لنز ی 
 است. بینی پیش غیرقابل آن تغییر و کند می تغییر سختی به
 شود. می گیری اندازه کیفی صور  به
 و دارنعد قرار آن داخل در که شود می تفسیر کسانی طریق از
 کنند. می مشاهده را آن

 پذیرد. می ت ثیر هم و گذارد می ت ثیر هم
 اساسعی های مفروضعه و ،نمادهعا بشری، مصنوعا  شامل
  است.

 فرهن  توانند می درست، 6م موریت و 5انداز چشم با رهبران
 شود. وری بهره افزایش باعط که کنند ایجاد متیهدی و یکپارچه

 های ارزش و ها مفروضه از پیچیده ای مجموعه است. همین فرهن 
 آیند. یم کنار آن با جامیه ی  اعضای و افراد که غیرآگاهانه و آگاهانه
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(، در 2002( و معارتین )7321، 7330) 1(، براسعاس نظریعا  اشعنایدر2070وایت )
؛ 7329، 3؛ اوتععال7311، 2فوکععوبععه  ،بندی طرفععداران هریعع  از دو دیععدگاه فععو  تقسععیم

، 5؛ آلوسععون و بععر 7329، 4؛ پونععدی، فروسععت، و مورگععان و دنععدری 7329اسععمیریچ، 
طرفعداران ازجمله را  2002؛ و مارتین، 7336، 7؛ شولتس و هچ7339، 6؛ اسمیت7332

، 9؛ پیتععرز و واتععرمن7312، 8عنوان بسععتر و دسععت  دوم شععامل اوچععی و جیاععر فرهنعع  بععه
؛ 7329، 13؛ کوپروسعکی7329، 12؛ویلکنز7329، 11؛ سا 10،7322؛دیل و کندی7322

؛ کیععتس 7326، 17؛ بععارنی7324، 16؛ شععاین7324، 15؛ تععریس و بییععر7324، 14کیلمععان
؛ اوریلعی و 7330، 21؛ دنیسون7323، 20؛ او 7321، 19؛ پوراس7326، 18دوریس و میلر

عنوان  ها فرهنع  بعه داند که در مطالیا  آن نظرانی می را ازجمله صاحب 7331، 22تاشمن
کند که جزو طرفداران هعر  ابزار تیریف شده است. او همچنین به دست  سومی هم اشاره می
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(؛ بارلی، فلعدمن، 7329-7326) 2اند از: بارلی  . این افراد عبار1شوند محسوب میدو دیدگاه 
؛ 7323، 5معانن و کونعدا ، ون7323، 4؛ لویعت و نعاس7324؛ شاین، 7329، 3هچ، و سیتکین

( در کتعاب خعود بعه ایعن پرسعش 2071.وایعت )7332، 7؛ کوتر و هیسکیت7337، 6میرسون
عنوان ابعزار معدیریت بعرای  پرداخته است که  آیا فرهن  هماناونه که بیشتر افراد فکر می کنند به

کنترل سازمان محسوب می گردد یا بستری اجتماعی است  از نظر وایت)همان(، هری  از این 
 کند. هایی است که به مطالیا  ما دربارۀ فرهن  سازمانی کم  می دو دیدگاه دارای ویژگی


تأثیرگذاردرمطالعاتفرهنگسازمانیدوپارادایم.7

« بعودن فرهنع »و « داشتن فرهن »( شامل رویکرد 7329اسمیریچ )درواقع، دو رویکرد 
و  پعارادایم کعارکردگراییبعا عنعوان دهندۀ دو پارادایم فرهنای غالعب دربعارۀ سعازمان  نشان

است.  پارادایم غیرکارکردگرایی
بودن پدیدۀ  (، در پارادایم کارکردگرایی به ویژگی کارکردگرایانه و واقیی7329اسمیریچ )

ها فقط کاال و خدما  تولید  کند که سازمان عنوان ی  متغیر بر این نکته اشاره می هفرهن  ب
بعه نعام  8هایشعان یع  محصعول جعانبی ها، مراسم و جشن کنند بلکه از طریق داستان نمی

کنند. در پارادایم غیرکارکردگرایی، به واقییت اجتماعی فرهن  در سعازمان  فرهن  خلق می
کننععدۀ  رۀ ریشععه توجعه دارنعد. فرهنعع  در ایعن دو دیعدگاه، تییینعنوان اسعتیا و فرهنع  بعه

ها، نحعوۀ  هعا و درنتیجعه تع ثیر بعر انتخعاب نمونعه های بنیادین، رویکردهعا، روش مفروضه
 ها دارد.  ها و چاونای تحلیل آن آوری داده جمع
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 مثابع  به فرهن  دیدگاه انطرفدار از هم سازمانی فرهن  در اصلی نظران صاحب از یکی عنوان به (7324) شاین وایت، نظر از .1
 دیاعر ت ییعد مینعای بعه لزومعاً  بندی تقسعیم ایعن زمینعه. مثابع  به فرهن  دیدگاه طرفداران از نوعی به هم و شود می محسوب ابزار

 نیست. نظران صاحب
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 1های فرهناعی محقق به دنبال این پرسش است که چاونه فیالیت« داشتن»در رویکرد 
شود و محقق به دنبال حفعظ و تغییعر ایعن اقعداما   رتقا یا مشک   سازمانی منجر میبه ا

تر دربارۀ  ، محقق در ت ش برای توسی  ی  فهم عمیق«بودن»که در رویکرد  است. درحالی
منجعر  2های فرهنای به برخعی از اعمعال روبنعایی ها و ارزش این است که چاونه مفروضه

تر ت ثیر فرهن  است، نه لزومًا تغییر دسترسی به درک عمیق شود. در این رویکرد هد ، می
 (. 2077)دریسکل و برنتون،

همچنین در مطالیا  مربو  به فرهن  سازمان، محقق براساس پرسش هعد  اصعلی 
کند. در متغیر داخلی، فرهن  ی  عنصعر از  رویکرد متغیر داخلی یا خارجی را انتخاب می

بینی اثربخشی سازمان مورد مطالیه قعرار گیعرد. در  ظور پیشمن تواند به سازمان است که می
شععود. بعرای مثععال،  متغیعر خعارجی، فرهنعع  بعه فشعاری از بیععرون از سعازمان اطع   می

 (.2077هنجارهای فرهن  ملی ژاپنی در مقابل فرهن  ملی امریکایی )دریسکل و برنتون،
، 7939)ان سرشعترحمعکعه از دیعدگاه(7313) 3چهار پارادایم بعارل و مورگعان

پارادایم کنند، شامل شناسی مطالیا  سازمان ایفا می ( نقش ت ثیرگذاری در روش219
یسعم، پعارادایم 5مدار و مسئله 4گرایانه کارکردگرایی، با رویکردی عمل براسعاس پوزیتیو

گرایی  گرا، پارادایم ساختارگرایی رادیکال و پعارادایم انسعان تفسیری، با رویکردی ذهنی
هایی که محققان را با دو نوع نااه بعه فرهنع  مواجعه  ل )بنیادی( است. پارادایمرادیکا

سازد. در ی  نااه )کارکردگرایی و ساختارگرایی رادیکال( که فرهن  در سازمان ی   می
های موجعود  قابعل مطالیعه و گسعترش بعه  واقییت عینعی اسعت کعه از طریعق نظریعه

گرایی رادیکعال( کعه  رادایم تفسیری و انسعانهای مشابه است و در نااه دوم )پا سازمان
فرهن  در سازمان ی  واقییت ذهنی است و از طریق افرادی که جزیی از آن فرهنع  

 درک است. هستند، قابل
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 اندازدرمطالعاتفرهنگسازمانسهچشم.8
(، تمامی مطالیا  سازمان از دیدگاه فرهن  در چارچوب سه دیدگاه 7332از نظر مارتین

(، ضعرور  اراۀعه و شعناخت 2002قابل تیریف است. مارتین ) 1جام، تمایز و تفکی انس
منظور داشعتن رویکعردی  ها، اسعتفاده از آن بعه این سه رویکرد را آشنایی با تفعاو  دیعدگاه

ها درصور   های دیار دیدگاه دربارۀ ی  سازمان یا حداقل آشنایی با ویژگی 2چنددیدگاهی
در اراۀ  سه دیدگاه خود در مقابل  3کند. او به جایااه فرانظری ن میاستفاده از ی  دیدگاه بیا
منعد  ها از آن بهره کند. سطحی باالتر از جایااهی کعه دیاعر نظریعه جایااه نظری اشاره می

، 2002اند. تفاو  این سه دیدگاه در میزان اشتراک فرهن  در سازمان است. معارتین ) بوده
ها نعه بعه مینعای نفعی  کند که این دیعدگاه این نکته اشاره می( در اراۀ  این سه دیدگاه به 34

 یکدیار بلکه مکمل یکدیارند.
در دیدگاه انسجام، فرهنع  براسعاس مقعوالتی ماننعد سعازگاری، یکپعارچای، توافعق، 

شعود. اگعر از  هعای مشعترک و اجمعاع در سعطح کعل سعازمان تیریعف می همانی، ارزش
وجود در سازمان سخنی به میان بیایعد، موضعوعی ها، تیارضا ، و ابهاما  م فرهن  خرده

(. در دیدگاه تمایز اساس بر این است که فرهنع  7332اهمیت است )مارتین،  فرعی یا بی
کند و اجمعاع معورد بحعط تنهعا درون  واحدهای سازمانی تجلی می در تمایزا  میان خرده

زگاری )ناسازگاری میان جای سا شود. این دیدگاه بر ناسازگاری به ها محقق می فرهن  خرده
(. دیدگاه 7332های مورد توافق و رفتارهای واقیی( استوار است )مارتین،  ها و نارش ارزش

زمعان هعم  تقطیع بر ابهام استوار است. ابهام را در میانی و مفاهیم متیدد و متیار  که هم
ی هعا هعا، تیارضعا  و تنش رسعد و همچنعین در تناق  نظر می درست و هم نادرسعت بعه

(. تیلقا  و الاوی روابعط میعان افعراد در سعازمان 2002کند )مارتین، الینحل تیریف می
ترین حادثع  جدیعدی در  دادن کوچع  سعرعت و بعا ر  شود، زیرا به بسیار موقت فر  می

؛ 7333کنععد )مععارتین و فروسععت،  سععازمان جععای خععود را بععا گونعع  دیاععری عععو  می
 (. 63، 7930ذوالفقارزاده، امیری، و زراعی متین، 
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کننعد.  (، این سه دیدگاه نظری همدیار را کامل می34، 2002براساس دیدگاه مارتین )
کنعد.  ها در باورهای یکسان و درنتیجه ثبا  اشعاره می ادغام به اجماع کارکنان و اشتراک آن

ها و عدم ثبا  و در تقطیع بر عدم اجماع و به  فرهن  طور خ صه به وجود خرده در تمایز به
ها در مطالیعا  معرتبط بعا  عنوان جوهر فرهن  سازمانی اشعاره دارد. ایعن دیعدگاه به 1هاماب

های اصلی پعژوهش جایاعاه قابعل تعوجهی در تحلیعل  فرهن  سازمانی بر اساس مفروضه
نوعی به این نکته اشاره  (، در تیریف دیدگاه تقطیع به7332فرهن  در سازمان دارد.مارتین )

نوعی بعه  دلیل ععدم شعفافیت آسعان نیسعت و آن را بعه ین دیدگاه بهکند که بحط دربارۀ ا می
گونعه کعه رویکعرد ادغعام را متع ثر از دیعدگاه  دانعد؛ همان مدرنیسم متیلعق می جریان پست

کنعد. از نظعر او، درک  کارکردگرایی و رویکرد تمایز را متع ثر از دیعدگاه تفسعیری فعر  می
 پذیر است.  مکانفرهن  سازمانی از طریق درک هر سه دیدگاه ا


ایرشتهمثابۀیکحوزۀمطالعاتیمیانفرهنگسازمانیبه.9

ای،  رشعته ای میان جدا از پیچیدگی و ابیاد متنوع مطالیا  فرهن  سازمانی، تیلعق آن بعه حعوزه
شعناختی و  های هستی شناسی خا  و متناسب بعا مفروضعه دلیلی دیار بر توجه بیشتر بر روش

(، ادبیععا  فرهنعع  سععازمانی 2002) 2ه اسععت. از دیععدگاه آلوسععونشععناختی هععر رشععت میرفت
سعازی، تیعاریف و رویکردهعای پعژوهش، متع ثر نفعوذ از  دهندۀ تنوع بسیار زیاد در مفهوم نشان
(، مفهعوم فرهنع  سعازمانی را 7330های مختلف و مکاتب فکری متفاو  است. شاین ) رشته

ی اجتماعی و رفتار سازمانی ذکر کعرده اسعت. شناس شناسی، روان شناسی، انسان مت ثر از جامیه
( بر این عقیده است که از آنجایی که فرهن  سعازمانی توسعط افعراد هعر 713، 7331هافستد )

(، در بحط 2074) 3شناختی است. رابینز و جاج گیرد، نیازمند مطالیا  انسان سازمان شکل می
مطالی  فرهن  سازمانی زمعانی کعه  شناسی در رفتار سازمانی به ضرور  استفاده از رشت  انسان

شناسعی در  است و همچنین ضرور  اسعتفاده از رشعت  جامیه« سیستم سازمانی»واحد تحلیل 
گونعه کعه  کننعد. همان اسعت، اشعاره می« گروه»مطالی  فرهن  سازمانی زمانی که واحد تحلیل 
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یح و برخی تغییرا  شناسی برای سنجش، توض در سازمان نیازمند رشت  روان« فرد»مطالی  رفتار 
منظور سنجش، درک و تغییرا  نارشعی و الاوهعای  شناسی اجتماعی به رفتاری کارکنان و روان

(، به رشعت  علعوم 7331) 1های اولی  کتاب رفتار سازمانی رابینز ارتباطی کارکنان است. در نسخه
مورد مطالیعه قعرار  ای که درک رفتار فرد و گروه در ی  محیط سیاسی را عنوان رشته سیاسی نیز به

دهد و نقش آن در مطالیا  رفتار سازمانی خصوصًا در بحط قدر ، تضاد و تیار ، اشاره  می
ای متشکل از چنعد نظعام  ( نیز رفتار سازمانی را حوزه29، 7939) 2شده است. کریتنر و کینیکی

شناسععی اجتمععاعی،  شناسععی، روان شناسععی، مععدیریت، جامیه های روان علمععی شععامل رشععته
ای فرهن  سازمانی، گستردگی متغیرها و عوامل  رشته کنند.ماهیت بین شناسی، و ... بیان می ردمم

های گونعاگون در ایعن حعوزه پعژوهش  دهندۀ آن باعط شده است محققان رشته و عناصر تشکیل
طور مسعتقیم یعا  درصد مقاال  منابع انسانی و رفتعار سعازمانی بعه 10که حدود  طوری کنند. به

، 3، به نقعل از فیشعر772، 7932پور،  مقدم، رحیمیان، و عباس م دربارۀ آن است )رستهغیرمستقی
اشاره و در  2000تا  7390(، به مطالیا  فرهن  سازمانی در بازۀ زمانی 2070وایت ) (2003

شناسععی فرهناععی،  هععای علمععی مختلععف ماننععد انسان نظرانی از حوزه هععر مقطععع بععه صععاحب
شناسعی  ها، روان هایی مانند علم مدیریت و سیستم سو و رشته از ی شناختی  شناسی روان انسان

 کند.  شناسی اجتماعی از سوی دیار اشاره می شناسی صنیتی، و روان سازمان، روان
( در مقدم  چاپ چهارم کتاب میرو  خود به چهعار 2072،21) 4از سوی دیار، هچ

درن اشعاره و بعر ایعن نکتعه م شامل ک سی ، مدرن، نمادین تفسیری و پست 5ده  متفاو 
کید می دهندۀ دو نکتع  مهعم در مطالیعا   های متیدد سازمانی نشان کند که وجود نظریه ت 

هعا الهعام  های مطالیاتی که نظری  سازمان از آن ( گوناگونی حوزه7 مربو  به سازمان است:
 ( عدم امکان تبیین سازمان با ی  نظری  واحد.2گرفته است؛ و 

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 

 پساتجددگرایی و تجددگرایی دورۀ دو به (،7939) سرشت رحمان مثال، برای نیست؛ یکسان نظران صاحب توسط بندی دسته .5
 های بندی تقسیم از اند، گرفته قرار دوره ود مرز در هایی نظریه که مواردی در مختلف های کتاب در کمااینکه است. کرده اشاره

 شوند. می ذکر متفاوتی های دوره در بندی تقسیم براساس نیز نظریه صاحبان برخوردارند. متفاوتی
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یه : دوره(1جدول شمارۀ ) های سازمان های اصلی نظر
 1391ـ 1331 دهۀ 1391 دهۀ 1391 ـ1311 دهۀ 1311 دهۀ

 مدرن پست تفسیریـ  نمادین مدرن کالسیک
 7116 اسمیت،

 ،7216 ،1مارکس
7217-7293

 7239 ،2دورکیم
 7377 ،3تیلور 

 7373 ،4فایول
 5،7372/7321فالت

 7321 ،6وبر
 7392 ،7بارنارد

 3407ع7362 ،8برتالنفی
 7347 ،9بارنفورر و تریاست
 7346 ،10بولدین 

 7342 ،11سیمون و مارش
 7342ع7364 ،12وودوارد

 7367 ،13اشتالکر و برنز
 7361 ،14لورچ و لورنس

 7361 ،15تامسون

 7392 ،16شوتس
 7319 ،17وایت

 7312 ،18هرتزکویتز
 7313 ،19سلزنی 

 7343 ،20گافمن
 7366 ،21الکمن و برگر

 7363 ،22وای 
 7319 گیرتز،

 

 7319،7312 و،فوک
 7316،7319 ،23بل

 7316،7312 ،24دریدا
 7336،7332،7311 ،25جنکز
 7313 ،26لیوتار

 7320 ،27تیررو
 7326 ،28مارکوس و کلیفورد
 7322 ،29بودریار

 2072منبع: هچ، 
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هعای مختلعف علمعی شعامل  ای متیلعق بعه حوزه ها، افراد برجسعته صاحبان این نظریه
شناسی، علوم سیاسی، مطالیعا   شناسی، زبان وانشناسی، ر شناسی، انسان اقتصاد، جامیه

هعای نظعری هعر رشعته از ابزارهعا و  فرهنای و حتی بیولوژی هستند که براسعاس چارچوب
های ت ثیرگعذار ایعن افعراد از  انعد. ایعده های مختلفی برای مطالی  سازمان بهعره گرفته روش
فرهن  سازمانی بعه  های سازمان خصوصًا در مطالیا  های مختلف علمی در نظریه حوزه

 های متنوعی در این حوزه منجر شده است.  دیدگاه

مثابۀسازمانمطالعۀفرهنگدانشگاه:دانشگاهبه.11

کید می2002) 1والیما کند که  (، بر هفت گونه دیدگاه فرهنای در مطالیا  آموزش عالی ت 
معدیریتی در  (، وقعوع انقع ب7336) 2هاست. ماسن فرهن  سازمانی دانشااه یکی از آن

دربارۀ حماسع  سعازمانی را از دالیعل اصعلی  3آموزش عالی و همچنین اثر میرو  ک رک
(، بعا طعرح مفهعوم 7312کند. کع رک ) اقبال به مطالی  فرهن  در آموزش عالی عنوان می

سازمانی، عرص  جدیدی در مطالیا  فرهن  دانشااه باز کرد و آن را  4حماسه یا سااهای
ن  دانشااه و به مینای پیشینه و فضایی که فرهن  دانشعااه در آن شعکل مبنای اصلی فره

کنعد. او چهعار  گرفته و داستان و تاریخی که فرهن  در آن متولد و رشعد یافتعه، میرفعی می
کادمیع   عامل دانشااه به عنوان سازمان،رشت  دانشااهی، نظام آموزش عالی ملی و حرف  آ

(، دانشااه 7329براساس دیدگاه ک رک )»داند.  ی میرا از عناصر مؤثر بر فرهن  دانشااه
کادمی ، احتعرام 6طرفی هایی مانند بی است که در آن ارزش« 5فرهنای»سازمانی ، آزادی آ

کعه در  نحوی به دانشجویان، و تمامی افراد بشر تبدیل به رفتعار دانشعااهیان شعده اسعت به
 (.2072، 7)دیل« دهد بروز میزندگی دانشااهی خود را « مراسم»و « ها سمبل»، «زبان»
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کنعد.  آموزش و پژوهش میرفعی می  (، فرهن  دانشااه را فرهن  یادگیری،7327) 1گالتون 
عنوان الاوهعای جمیعی )هماعانی( در هنجارهعا،  (، فرهن  دانشااه را بعه7322) 2کو و ویت

هعا را هعدایت  کننعد کعه رفتعار افعراد و گعروه ها، و اعمالی تیریف می ها، باورها، مفروضه ارزش
فرهنع   (، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و معدیران سعه خرده7322) 3کند. از نظر تیرنی می

های دیاری نیعز ذیعل هریع  تیریعف  فرهن  شوند که خرده برتر در آموزش عالی محسوب می
ای در میعان  فرهنع  حرفعه محور ذیل اعضای هیئعت علمعی، خرده فرهن  رشته شوند: خرده می

فرهن  دانشجویی. های دانشجویی ذیل خرده اری، و فرهن  انجمنکارکنان اد
های دانشااه، ساختار حکمرانعی  ( بر این باور است که رسالت و هد 7330) 4آستین

هعای  های درسی و اسعتانداردهای دانشعااهی، ویژگی سب  رهبری مدیران، ساختار برنامه
وقییت فیزیکی دانشااه در تییین فرهن  استاد و دانشجو، روابط استاد و دانشجو، اندازه و م

ها با  های هری  از این عناصر کلیدی و تیامل بر آن دانشااهی نقش کلیدی دارند و ویژگی
سعتین بعر پعن  آآفریند. در این راستا،  فرد را برای دانشااه می یکدیار ی  فرهن  منحصربه
ای،  ان، فرهنع  رشعتهعنوان ی  سازم به 6، فرهن  دانشااه5نوع فرهن  تخصصی دانشااه

کیعد می8، و فرهن  گروه )آموزشعی( خعا 7فرهن  نوع دانشااه کنعد )هندریکسعون و  ت 
 (.7934، 9همکاران
(، فرهن  دانشااه، قلمروها و مرزهای اجتماع علمی را مانند ی  قبیلعه 7323) 10بچر

 ها بعیش از هعر چیعز گسعترۀ متنعوعی از قلمروهعای کند. از نظعر او، دانشعااه مشخص می
دانشااهی هستند که قبایل دانشااهی بعا اشعکال اجتمعاعی و میرفتعی خودشعان درون آن 
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هایی فرهناعی تیریعف  های دانشعااهی را پدیعده (، رشعته7323بچعر ) 1اند. سکنی گزیده
ای از افراد همفکر را دربرگرفته و هر کدام دارای منشعور  ها مجموعه کند که هری  از آن می

های خا  خود و کارهعای فکعری متمعایز هسعتند. بچعر و  رزشای از ا رفتاری و مجموعه
های رفتاری  ها و منطق ها، نارش ای از ارزش (، فرهن  دانشااه را مجموعه2007) 2تراولر

هایی مستمر، بسط  اند که در ی  فضای مشخص و از طریق شیوه دانشااهیان تیریف کرده
شوند. و تقویت می
نشااه به چهعار معدل شعامل فرهنع  مشعارکتی، (، در مدل فرهنای دا7334) 3م  نای

کند. او با اراۀ  جعدولی،  فرهن  بوروکراتی ، فرهن  سازمانی، و فرهن  کارآفرینی اشاره می
های هری  از الاوها را  ارتبا  متقاطع الاوهای فرهن  با فاکتورهای مرتبط به تفکی  ویژگی

بر دانشااه در فرهنع  مشعارکتی بعه  های حاکم دهد. برای مثال، در ارزش مورد توجه قرار می
آزادی، در فرهن  بوروکراتی  به مساوا  و در فرهن  سازمانی بعه وفعاداری و صعداقت و در 

(، مطالیعه دربعارۀ 7336کنعد. ماسعن ) فرهن  کارآفرینی به شایسعتای و مهعار  اشعاره می
 د. کن ای تقسیم می فرهن  دانشااه را به دو بخش فرهن  دانشااه و فرهن  رشته

(، به چهار نوع فرهنع  متمعایز فرهنع  سعازمانی در نهادهعای 7332) 4کوۀیست بر 
، فرهنع  5آموزشی )مرتبط با آموزش ععالی امریکعای شعمالی( شعامل فرهنع  مشعارکتی

، اشاره و بر این نکته 9یا فرهن  وکالتی 8ای ، و فرهن  مذاکره7ای ، فرهن  توسیه6مدیریتی
کید می های دانشعااه، نقعش اسعتادان،  ها و ویژگی دانشااه، سنتکند که چاونه سیمای  ت 
های زندگی دانشااهی مت ثر از تیامل با ایعن چهعار  های اجتماعی آنان و واقییت مسئولیت
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( 7931گیرد. این مدل در ایران توسط امعین مظفعری و همکعارانش ) نوع فرهن  شکل می
کادمیع   طور کامل مورد مطالیه قرار گرفته اسعت. در معدل فرهنع  به مشعارکتی، آزادی آ
رغم  است. اما بعه 1عنوان ی  اصل اساسی مطرح و فرایند حاکمیت دانشااه، استادمحور به

هم  نقا  قو  آن در تشویق به مشور  و ایجعاد فضعایی بعرای ارتبعا  آزاد، ایعن الاعو از 
 (. مدل معدیریتی بعر توجعه بعر2002، 2کوۀیست و پوالک برد )بر  کمبود انسجام رن  می

کید دارد. فرهنای که  پتانسیل منابع انسانی و هدایت آن به سمت تحقق اهدا  سازمانی ت 
دهی، اجرا، و ارزیابی است. اهدا  سازمان مشخص است و دانشااه  اساس آن بر سازمان

منظور  هعای خعا  دانشعجویان بعه محلی بعرای تولیعد و انتقعال دانعش، مهعار  و نارش
ای از دیعدگاه  پذیر است.ریش  الاوی فرهنع  توسعیه لیتشدن به دانشجویانی مسئو تبدیل

ها، این نوع فرهن  بر  گردد. از نظر آن برمی 73603( به ده  2002کوۀیست و پوالک ) بر 
کیعد  ارتقای استادان، دانشجویان، و توسی  برنامه های درسی و پژوهشی مؤسسا  علمی ت 

یان، استادان و کارکنعان شعده و بعر دارد و منجر به رشد شناختی، عاطفی و رفتاری دانشجو
ای تمرکعز دارد. ایعن  های منجر به رشد شخصی و حرفعه ها و فیالیت توسیه و ارتقای برنامه

ای مبنی بر تمایعل  شده کوۀیست و پوالک دربردارندۀ فرضی  امتحان نوع فرهن  به تیبیر بر 
از رشعد و ارتقعای ها  ذاتی افراد به رشد شخصی است که با کمع  بعه دیاعران در سعازمان

(.2002کوۀیست و پوالک،  بیشتری نیز برخوردار خواهند شد )بر 
هعا،  (، جنب  خا  فرهنع  دانشعااهی را سعازگاری بعا ارزش16، 2002) 4ایلجوکی

کنعد. از  ای افراد ذکعر می ها و عادا  رشته های اساسی دانشااه و ویژگی هنجارها، مفروضه
ها و طریقع  رفتعاری  عبار  است از نارش، ارزش(، فرهن  دانشااه 2003) 5نظر بری 

کنند؛ اعم از مدرسان، محققان، و دانشعجویان. از  افرادی که در دانشااه کار یا تحصیل می
هعایی  ها، باورهعا و ارزش نارش»(، فرهن  دانشااهی عبار  است از 2076) 6نظر یان 
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 1اسعمرک «شعود می هعا مطعرح های مختلعف کعار آن که توسط دانشااهیان در زمین  جنبه
کند کعه بعه ععواملی  (، چارچوبی مفهومی برای تحلیل فرهن  در دانشااه اراۀه می2070)

ها،  مانند نقش فرهن  ملی، فرهن  نظام آموزش عالی، فرهنع  سعازمانی، فرهنع  رشعته
کنعد. براسعاس ایعن  های دانشجویی و همچنین جنسعیت و قومیعت اشعاره می فرهن  خرده

نظران مختلف دربعارۀ فرهنع   ای از تیاریف صاحب درواقع خ صه چارچوب مفهومی که
کادمیع  پرداختعه اسعت کعه معدل  دانشااه است، مشخصًا به دانشااه به عنوان سعازمانی آ

های مختلف جغرافیایی را دارد.  ها در مکان قابلیت استفاده و جایازینی متناسب با دانشااه
( از آن در مطالیع  خعود اسعتفاده 7930ی متین )گونه که ذوالفقارزاده، امیری، و زارع همان

عنوان عامل ت ثیرگذار  را نیز به« دین و مذهب»کنند با این تفاو  که در اراۀ  نهایی الاو،  می
 کنند. به آن اضافه می

از مقاله تیاریف و مفاهیمی انتخاب و اراۀعه شعد کعه از مطالیع  فرهنع  در این بخش 
کادمیع   های دانشااه به رفته و بر ویژگیعنوان سازمان فراتر  دانشااه به عنوان ی  سازمان آ

رسعدمطالیه در ایعن حعوزه نیازمنعد توجعه بعه وجعه  نظر می اند.اما همچنان بعه اشاره داشته
عنوان سعازمان علمعی از فرهنع   تری از دانشااه به مینای تفکی  فرهن  دانشااه به دقیق

منظور تکمیعل پاسعخ بعه مسعئل    رو بعه عنوان ی  اجتمعاع علمعی اسعت. ازایعن دانشااه به
شعناختی  شده در مقال  حاضر، یینی پاسخ به دالیل ابهام و سیالیت مفهعومی و روش مطرح

اختصعار  مثاب  سازمان علمعی، به مطالیا  فرهن  دانشااهی، در گامی فراتر از دانشااه به
 مثاب  ی  اجتماع علمی اشاره خواهد شد.  به فرهن  دانشااه به


 مثابۀیکاجتماععلمیالعۀفرهنگدانشگاهی:دانشگاهبهمط.11

(، از میدود محققانی هستند که در تیریف فرهنع  دانشعااهی بعه 62، 2072) 2شن و تیان
انعد؛ یینعی مفهعومی  اشعاره کرده 4«فرهن  دانشااهی دانشااه»و  3«های دانشااهی ویژگی»
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 1هی دانشااه را یع  مانیفسعت بیرونعیها فرهن  دانشاا فراتر از فرهن  سازمان دانشااه. آن
های مشترک، روح و هنجارهای رفتعاری افعراد در حعال تحصعیل و پعژوهش در  شامل ارزش

صعور  فرهنع  در قعوانین و مقعررا ، الاوهعای رفتعاری و  کننعد کعه به دانشااه میرفی می
، اخع   3، روح دانشعااهی2امکانا  مادی، قابل مشاهده و همچنین در فرادیعد دانشعااهی

( نیعز تلویحعًا 7924متجلی است. تیبیر فراسعتخواه ) 5های دانشااهی ، و محیط4دانشااهی
فرهن  دانشااه قابل تحویعل بعه »ت ییدکنندۀ این وجه از مطالیا  فرهن  در دانشااه است؛ 

فرهن  رسمی سازمانی نیست و عناصر فراسازمانی و مشترک "اجتماع علمی" را که اجتماعی 
 «.تر از مقیاس ی  سازمان خا  دانشااهی است، با خود دارد و بزر  تر غیررسمی

شناسعی علعم، بعا تیریفعی از  شناسی، خصوصعًا در جامیه در بسیاری از مطالیا  جامیه
تعوان آن را در مطالیعا  فرهنع  دانشعااهی  نظران این حوزه مواجه هسعتیم کعه نمی صاحب

ای از  آن را زنجیعره 7«هنجارهای علم»ط ح (، با استفاده از اص7319) 6نادیده گرفت. مرتون
دربردارنعدۀ مفهعومی کعه  10دهعد. شعکل می 9کند که بعه رفتعار عالمعان میرفی می 8ها انایزه

راد،  . اگرچعه قعانییآور و مشترک برای اعضای جامی  علمی است های الزام هنجارها و ارزش
دلیل پویعایی نهعاد  انی بعه( مانند بسیاری از نویسندگان غیرایر99، 7939ملکی، و محمدی )

شناسی سنتی علم و در مقابل  دانشااه، جنب  آرمانی فرهن  دانشااهی مرتونی را متیلق به جامیه
(، 7314به آرای میترو  و همچنین متاثر از جهان در حال تغییعر بعه جامیع  پساصعنیتی )بعل، 

( و بعه 7339)دراکعر، داری (، و پساسرمایه7323ای )کاستلز،  (، شبکه7321پسامدرن )لیوتار، 
ضعمن اشعاره بعه  (،34، 7936کنند. فاضعلی ) ها اشاره می ت ثیر آن در دگرگونی فرهن  دانشااه
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هعا و باورهعای  بودن ارزش شناسان ازجمله مرتون، عدم اتفا  نظر دربعارۀ جهعانی آرای جامیه
کید قرار می آموزشعی  دهعد کعه نهادهعای مشترک فرهن  دانشااهی را با این استدالل مورد ت 

ععادا  و »محصول فرهن  جامی  خود هستند. او همچنین با استناد به دیدگاه بوردیو دربعارۀ 
میین « ساختار اجتماعی»،که آن را مانند دیار عادا  اجتماعی محصول «ملکا  دانشااهی

داند، به تکثر و تنوع در فرهن  دانشعااهی اشعاره و  و درنتیجه در جوامع مختلف، متفاو  می
کید میبر اس ای فرهنع  دانشعااهی  کنعد کعه هعر جامیعه تدالل گالتون  مبنی بر این نکته ت 

خا  خود را دارد، زیرا فرهنع  دانشعااهی از دل سعاختارها و روابعط اجتمعاعی، سیاسعی، 
 (.36، 7936آید )فاضلی،  اقتصادی، و فرهنای آن جامیه بیرون می

ش دربارۀ سیالیت مفهومی فرهن  اما آنچه در این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی پژوه
کید بر وجه جهانی کید قرار گرفته است، دقیقًا ت  ها  بودن و اشتراک ارزش دانشااهی مورد ت 

چیعزی ارزشعمند در »( بعا مفهعوم 7332) 1در اجتماع علمی است. مفهعومی کعه گولعدنر
اجتمععاع دانشععااهی، رمععزی نانوشععته امععا جهععانی و پیونددهنععدۀ هععر عضععوی از اجتمععاع 

کند و برخعی از نویسعندگان ایرانعی ماننعد  ( از آن یاد می7936،96نای،  )م « انشااهید
( در 7912های خا  علعم، و طعایفی ) ( با عنوان ارزش7932هاشمیان، ربانی، و ماهر )

کننعدۀ معرز  رسعد آنچعه تییین نظر می اند. به به آن اشاره داشته« فرهن  علمی»قالب مفهوم 
کادمی  و فرهن  دانشعااه به میان فرهن  دانشااه به مثابع  اجتمعاع علمعی  مثاب  سازمان آ

ها و هنجارهای مشترکی است که مت ثر از ذا  علعم در تمعام جهعان در  است، همان ارزش
میان اعضای جامی  علمی یکسان و موجب هویت خا  و ایجاد احساس تیلق به هعم در 

تواند و نبایعد  و پرسشاری که نمیطلبی  هایی مانند خردگرایی، حقیقت شود. ارزش آنان می
مت ثر از جهان درحال تغییر دچار دگرگونی شود. 


 گیریبحثونتیجه.12

گونعه کعه هعیچ  نظران نیست. همان فرهن  دانشااهی دارای تیریفی مورد توافق هم  صاحب
گونعه کعه چنعین  اتفا  نظری در اراۀ  تیریف واحد از فرهنع  سعازمانی وجعود نعدارد. همان
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ای  دربارۀ مفهوم فرهن  وجود ندارد. ایعن واقییعت اگرچعه ممکعن اسعت تعا انعدازهاجماعی 
بعرآن، آنچعه  سیالیت و ناپختای مطالیعا  فرهنع  دانشعااه را قابعل درک سعازد، امعا ع وه

شعناختی  های روش کند، عدم توجه به جنبه مطالیا  این حوزه را دچار پیچیدگی مضاعف می
  حاضعر تع ش شعد تعا ایعن مسعئله از دو وجعه مفهعومی و گونه مطالیا  است. در مقال این

عنوان  شناختی، مورد واکاوی و کنکاش قرار گیرد. براساس نتعای  مطالیعه،موارد زیعر بعه روش
 الزاما  اصلی در تقویت مفهومی و روشی مطالی  فرهن  دانشااه قابل اراۀه است:

؛لمی مختلفهای ع توجه به تیلق مطالیا  فرهن  دانشااه)ی( به حوزه .7
؛ها از دیار سازمان« سازمان دانشااه»توجه و تفکی   .2
 ؛2«فرهن  دانشااهی»از مطالیه  1«فرهن  دانشااه»تفکی  مفهومی مطالیه  .9
 .فرهن  در مطالیا  مربو « بودن»فرهن  و « داشتن»شناختی دو رویکرد  تفکی  روش .1

هعای علمعی مختلعف را دلیعل  نظران، تیلق مفهوم فرهنع  بعه حوزه بسیاری از صاحب
کننععد  اصععلی در عععدم توافععق در تیریععف واحععد از فرهنعع  و پیچیععدگی آن بیععان می

(. مطالیع  2071؛ کعوانتس و گلیعزر، 2000؛ بارثورپ، دانکن، و میلر،7329)اسمیریچ،
شناسعی،  شناسعی، روان شناسعی، جامیه های متنعوعی ماننعد انسان فرهن  متیلق به رشعته

(، مطالیع  2072) 3(. غینیعا و براتیعانو7323تار سعازمانی اسعت )او ، شناسی، و رف زبان
شناسععی،  ای آن )روان ای و چندرشععته رشععته دلیل ویژگععی میان فرهنعع  سععازمانی را بععه

کنعد.  ای فراتر از رشته عنعوان می شناسی، پزشکی، تاریخ، و اقتصاد( نیازمند مطالیه جامیه
؛ 7330ن حعوزۀ فرهنع  سعازمانی )شعاین، نظرا ( مانند دیار صعاحب2077) 4یانیچیویچ
( دالیل پیچیدگی مطالیا  دربارۀ 2074؛ رابینز و جاج، 2002؛ آلوسون، 7331هافستد، 

کنعد کعه تع ثیر زیعادی بعر  ای آن عنعوان می رشعته فرهن  سازمانی را ناشی از ماهیعت میان
فرهنع  بودن  ای شناسی ایعن مطالیعا  دارد. او همچنعین بعر چندبیعدی و چندالیعه روش

ها و ابیاد مختلف آن، وجود  های مختلف برای کشف الیه سازمانی و لزوم استفاده از روش
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شعناختی متفعاو  و همچنعین  شعناختی و میرفت های هستی های علمی و مفروضه پارادایم
کند که از ی  محقق به  اهدا  محققان از انجام پژوهش دربارۀ فرهن  سازمانی عنوان می

است.این پیچیدگی دربارۀ فرهن  دانشااهی نیز مصدا  دارد. مطالی  محقق دیار متفاو  
عنوان یع  اجتمعاع و نهعاد علمعی نیازمنعد  مثابع  سعازمان و چعه بعه فرهن  دانشااه چه به

دهندۀ گستردگی و تنعوع در  دیدگاهی فراتر از ی  حوزۀ علمی است. ادبیا  این حوزه نشان
های مختلعف و  ش است که مت ثر از رشعتهچارچوب مفهومی، مفاهیم و رویکردهای پژوه

های یع  رشعته بعر  مکاتب متفاو  است. این تفاو  به مینای برتری یا حاکمیعت نظریعه
های مختلف علمعی بعر حعوزۀ فرهنع   دهندۀ ت ثیر حوزه های دیار نیست، بلکه نشان رشته

اسعت کعه  های جدیعدی رسد این حوزه نیازمند نظریه نظر می  رو، به دانشااهی است. ازاین
هعای مختلعف امعا  ( است که اگرچه از حوزه2072)هچ، « 1ها گروهی از ایده»دربرگیرندۀ 

تنهایی قعادر بعه  منظور پاسخ به پرسشی است که ی  رشت  علمی بعه درواقع متیلق به هم به
های  سعازی ادبیعا  و ظهعور نظریعه منظور غنی بعه« پژوهعی هم»رو،  پاسخ آن نیست. ازاین

صععور   هععای مشععترک به رهنعع  دانشععااهی و انتشععار نتععای  پژوهشجدیععد در حععوزۀ ف
منظور تقویعت  هعای جلعوگیری از سعیالیت مفهعومی و روشعی بعه یکی از راه« نویسی هم»

 مطالیا  فرهن  دانشااهی در ایران است.
مثابع   از سوی دیار، طیف وسییی از مطالیا  فرهن  دانشااه به مطالیع  دانشعااه به

دلیل قرارگعرفتن در فضعای  سو به دانشااه در دنیای میاصر امروز از ی سازمان تیلق دارد. 
مراتب و دیاعر الزامعا   فیزیکی خا ، داشتن ساختار و تشکی   و قوانین اداری، سلسله

سازمانی که کارکنان دانشااهی ناگزیر به رعایت آن هستند، در نقعش یع  سعازمان ظعاهر 
ناپعذیر اسعت. امعا  عنوان ی  سعازمان اجتناب به رو، مطالی  فرهن  دانشااه شود. ازاین می

شود،  های مدیریتی( می گونه مطالیا  )خصوصًا براساس نظریه آنچه موجب سردرگمی این
راد، ملکعی، و محمعدی  هاسعت.از دیعدگاه قعانیی تفاو  سازمان دانشااه با دیاعر سازمان

فرهن  خا  خود  عنوان ی  نهاد اجتماعی بر قواعد مشخص و (، دانشااه به97، 7939)
تر از دیاععر  از نظععر کعع رک فرهنعع  سععازمان دانشععااه، بسععیار پیچیععده»متکععی اسععت.
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عنوان یعع   (.مطالیعع  فرهنعع  دانشععااه بععه1،7329)دیععل و کنععدی« هاسععت سازمان
گذاری و تشعکی تی، ابهعام و  تفاو  دانشااه در ساختار سیاست»سازمان،نیازمند توجه به 

دلیل وجود  مراتب اداری به دانشااه، مینادارنبودن سلسله عدم شفافیت در اهدا  و رسالت
کارکنانی با تخصص باال )اعضای هیئت علمی(، تقسیم قدر  میان اعضای هیئت علمعی 

های بروکراتیع  و تع ثیر  هعای علمعی و خواسعته و مدیریت دانشااه، تیعار  میعان ارزش
نفیععان  شععتریان و ذی(، نععوع م73، 7923، 2)بیععرن بععاۀوم« دانشععااه از تحععوال  محیطععی

دانشععااه، انتظععارا  از دانشععااه و نععوع و نحععوۀ تیامععل دانشععااه بععا جامیععه اسععت. 
ها)ی تجاری( را شامل اهعدا   (، تفاو  سازمان دانشااه با دیار سازمان7336)3اسپورن

نفیعان، غیرقابعل  گیری، تنعوع و تیعدد ذی فازی مبهم و متمایز و درنتیجه مشکل برای اندازه
های دانشعااهی، اخعت    بودن نتای ، پیامدها و محصوال  حاصل از فیالیت  ریگی اندازه
سو و مدیران از سوی دیار)اسعتادان  ها و نظام باورها میان استادان از ی  میان ارزش 4ذاتی

دنبال  که مدیران به های واالیی مانند استق ل و آزادی اکادمی  هستند درحالی دنبال ارزش به
بودن محیط دانشااه، و پیوسته درحعال  حفظ نظام اداری هستند(، پیچیده هایی مانند ارزش

(، تفععاو  7934) و همکععاران کنععد. هندریکسععون وجو و تغییربععودن بیععان می جسععت
کادمیعع  بععا دیاععر سععازمان سععازمان ها را ناشععی از ابهععام در هععد ، م موریععت  های آ

هایی  و درنتیجه دارای ویژگیای سطح باال ) محوربودن سازمان علمی، کارکنان حرفه مشتری
زمان بعه  ای و بوروکراتی ، وفاداری هم های حرفه مانند نیاز به استق ل، تفکی  میان ارزش

گیری  سعطح خعود(، فراینعد تصعمیم رشته و سازمان محل اشتغال، ارزیابی توسط افعراد هم
 کنند. پذیری محیطی ذکر می غیرشفا  و مبهم و آسیب
مثاب  سازمان و مطالی   ایز و تفکی  میان مطالی  فرهن  دانشااه بهنکت  قابل توجه دیار تم

از « فرهن  دانشعااهی»مثاب  اجتماع علمی است که در این مقاله با عنوان  فرهن  دانشااه به
ها و هنجارهای معورد  ارزش»شود. تیریف فرهن  دانشااهی در این وجه به مینای  آن یاد می
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ان اسعت کعه از طریعق تبلعور در رفتعار و کعنش عالمعان، توافق اجتماع علمعی در تمعام جهع
ایعن تیریعف از فرهنع  «.گعردد دهنده و موجب تمعایز آنعان از دیاعر اجتماععا  می هویت

عنوان سعازمان و همچنعین دیاعر  دانشااهی دارای چند تفاو  عمده بعا فرهنع  دانشعااه بعه
انشااه، فرهن  آموزش عالی ای، فرهن  نوع د عنوان فرهن  رشته هایی است که به بندی تقسیم

کادمی  اراۀه شده است. در واقعع، بعرخ   ایعن دیعدگاه کعه فرهنع   و حتی فرهن  حرف  آ
های سراسر جهان براساس م موریت و رسالت هر دانشااه،  تواند به تیداد دانشااه دانشااه می

متفعاو   شرایط و موقییت جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنای متنعوع و دارای تیعاریف
باشد، فرهن  فارغ از فضای فیزیکی سازمان مطرح و همچنین قابل اط   به تمامی اعضای 

هعای علمعی،  ها و مؤسسعا  پژوهشعی، انجمن جامی  علمی در سراسر دنیا، اعم از دانشااه
های وابسته به کلیسعا  های علمیه و دانشااه اجتماعا  رسمی و غیررسمی علمی و حتی حوزه

توان ادعا کرد که فرهن  دانشااهی  های دینی(، است. از این دیدگاه، دیار نمی ش)فارغ از ارز
متفاو  است، زیرا در مطالی  فرهن  حعاکم بعر دانشعااه « ب»با فرهن  دانشااهی « الف»
رو، در این  شود. ازاین عنوان ی  اجتماع علمی، اساسًا وجه سازمانی دانشااه نادیده گرفته می به

شعود.  پرداختعه می« فرهنع »بعه بحعط دربعارۀ « هعا فرهن »حعط دربعارۀ جای ب دیدگاه بعه
 2های دانشعااهی ک رک، قبیله 1صور  اشاره به فرهن  دانشااه شامل دنیاهای کوچ  دراین

بچر، حتی فرهن  تخصصی دانشااه آستین و فرهن  پعژوهش گالتونع ، بعیش از آنکعه بعه 
مثابع  سعازمان نزدیع  اسعت، زیعرا در  هفرهن  دانشااهی نزدی  باشد به فرهن  دانشعااه ب

هعای علمعی توسعط  های بنیعادین در بطعن تمعامی فیالیت فرهن  دانشااهی است که ارزش
صور ، اگرچه ممکن است در دانشااه  سازد.دراین اعضای آن حضور دارد و خود را نمایان می

کارآفرینی از  یادگیری، فرهن  پژوهش و فرهن  ع عنوان ی  سازمان علمی، فرهن  یاددهی به
ها در هر نقطه از جهعان  ها متفاو  باشد، اما آنچه موجب اشتراک هم  دانشااه دیار دانشااه

های بنیادینی است کعه در قالعب فرهنع  مشعترک در رفتعار و کعنش  شود، تیهد به ارزش می
کادمی  دانشااهیان ظهور و بروز می توان ادعا کعرد، حتعی  یابد. به همین دلیل است که می آ
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، 1ها )بارتعل فشار حاصل از تغییرا  اجتماعی، تکنولوژی ، اقتصادی، و سیاسی بر دانشعااه
(، تحوال  جهانی و روندها و تغییرا  نو در آموزش عالی مانند ظهور انواع جدیدی از 2009

سازی آموزش عالی )تنوع دانشجو و استاد، فضاهای جدید و  المللی های مجازی، بین دانشااه
« فرهن  دانشااه»های جدید دانشااه که در مطالیا  حوزۀ  دید( و حتی نقشهای ج فرهن 

هعا و هنجارهعای  شوند، نقش چنعدانی در تغییعر ارزش عنوان عوامل ت ثیرگذار محسوب می به
ایفا نخواهند کرد. به همین دلیل، به «فرهن  دانشااهی»مشترک اجتماع علمی و درنتیجه در 

خورد بیش از آنکه  در تیاریف فرهن  دانشااهی به چشم میرسد آنچه در حال حاضر  نظر می
تیلق دارد. البته اراۀ  « فرهن  سازمان دانشااه»باشد به « فرهن  دانشااهی»متیلق به مفهوم 

چنین مفهومی از فرهن  دانشااهی در جهان امروز اگرچه ممکن اسعت بعیش از آنکعه یع  
تواند به تیلیعق  نظر برسد، اما توجه به آن میواقییت تلقی شود، ی  تصویر و مفهوم ایدۀال به 

 عنوان سازمان یا اجتماع علمی پایان دهد. میان مطالی  دانشااه به
از دالیل اصلی دیار در آشفتای روشی مطالیا  حوزۀ فرهن  دانشااه، عدم تفکیع  

اسعت. آیعا فرهنع  « بعودن»و رویکعرد « داشعتن»میان دو رویکرد بسیار مهم و ت ثیرگعذار 
عنوان ی  ویژگی عینی متیلق به سازمان و ابزار خاصی برای برآوردن نیازهعا و اهعدا  و  به

گیعرد یعا  سازوکاری کنترلی توسط مدیران برای بهبود کارایی سازمان مورد مطالیعه قعرار می
هعا، و هنجارهعایی کعه کعنش اعضعا را هعدایت  عنوان امری ذهنی، شامل باورهعا، ارزش به

نبال نقش متغیر فرهن  در کارکرد سازمان و به دنبال حفظ یعا تغییعر کند  آیا محقق به د می
عنوان استیارۀ ریشه و به دنبال فهمی  آن است یا به دنبال مطالی  واقییت اجتماعی فرهن  به

(: 2076) 2تر از فرهنع  در سعازمان اسعت. از دیعدگاه ارهعار ، اشعنایدر، و مسعی عمیق
عنوان چیزی کعه سعازمان آن را "دارد"، تلقعی  ن  بهسازی سازمان، فره زمانی که در مفهوم»

دیاعر  3شود که مطالی  آن از طریق گذاشتن در کنار شود، ی  متغیر سازمانی محسوب می
متغیرهای سازمانی با هد  درک ارتبا  آن با اثربخشی سازمانی بایعد معورد مطالیعه قعرار 

عنوان  صعور ، بعه د. دراینتلقعی شعو «هست»گیرد. اما اگر فرهن  به مفهوم آنچه سازمان 
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استیارۀ ریشه و مطالیه با هعد  درک مینعای نمعادین براسعاس تجربیعا  روزمعره زنعدگی 
سازمانی، و همچنین توجه به درک این تجربیا  از دیدگاه اعضای سازمانی انجعام خواهعد 

شود.  شناسی مناسب در مطالیه منجر می شد. انتخاب هری  از دو دیدگاه به انتخاب روش
سعازمانی و مقایسع  آن بعا دیاعر  1بینعی نتعای  مند به پیش دیدگاه "داشتن"، محقق ع قه در

ویژه پیمعایش،  های کّمی، به هاست. در این دیدگاه تمایل محقق به استفاده از روش سازمان
بودن، محقق تمایل به فهم دیدگاه افراد  که در دیدگاه گیری فرهن  است. درحالی برای اندازه

تر دستیابی به فهم فرهن  سازمانی دارد کعه حتعی اعضعا  ن و در سطحی عمیقدرون سازما
گاهی نداشته باشند. در این دیدگاه، محقعق بعا اسعتفاده از روش  ممکن است نسبت به آن آ

توجه به این تمایز و تفکیع  «. سازد کیفی امکان فهم عمیق از زندگی سازمانی را میسر می
شناسی مطالیعه براسعاس آن اسعتوار اسعت. انتخعاب  کنندۀ رویکردی است که روش تییین

ها و درنهایت انتخاب روشی  آوری داده های جمع کنندۀ شیوه هری  از این رویکردها، تییین
ها و امید دستیابی به نتایجی معتقن و قابعل اسعتفاده بعرای  مناسب برای تجزیه و تحلیل داده

 جامی  علمی است.
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