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  چکیده

ةدر دانشکد دل هافستدچهارگانۀ ماین مطالعه، به شناسایی وضعیت ابعاد محیط فرهنگی بر اساس ابعاد 

مشـترك و  هـاي  دانشگاه شهید بهشتی و دانشـگاه تهـران پرداختـه و زمینـه     شناسیروانو علوم تربیتی 

و در آن بـراي  اسـت  پیمایشـی بـوده    ـایـن تحقیـق از نـوع توصـیفی      . ه استمتفاوت آنها را بیان کرد

کـه ابعـاد    ج تحقیق بیانگر آن بودنتای. ساخته استفاده شده استمحقق ۀاطالعات از پرسشنام آوريجمع

تفـاوت  ) دانشـگاه شـهید بهشـتی و تهـران    (شناسـی روانو دانشکدة علـوم تربیتـی  محیط فرهنگی در 

دانشگاه شهید بهشتی  شناسیروانو دانشکدة علوم تربیتیابعاد محیط فرهنگی بررسی . معناداري داشت

و  گرایی ـ فردگرایـی  جمعو  فاصلۀ قدرتابعاد  تفاوت آماري معنادار بین ةدهندنشانو دانشگاه تهران، 

  .و پرهیز از عدم قطعیت بوده است گراییزن ـمردگرایی عدم تفاوت آماري معنادار در بین ابعاد 

  .گراییمردگرایی ـ زن، فرهنگ، محیط فرهنگی، مدل هافستد :واژگان کلیدي
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مقدمه

هر سازمان در «ت اذعان دارند که پردازان سازمان و مدیرینظران و نظریهامروزه، صاحب

، هـا بـاور که این نظم ارزشـی اعتقـادات،    کندمینظام ارزشی و فرهنگ فعالیت  ةمحدود

سازد و سازمان نیز جهت حفظ بقاي خود هنجارها و الگوهاي رفتاري را بدان منتقل می

ـ و پیمودن مسیر پرتالطم رشد و توسعه باید بدان کامـل  طـور  ه ها توجه داشته باشد و ب

اصـوالً یـک مفهـوم وابسـته بـه       ،فرهنـگ ). 29:1377کیـا، ترابـی (» آنها را رعایـت کنـد  

شناختی بـین افـراد،    ةد به عنوان یک پدیدتوانمیاست که  شناسیجامعهشناسی و انسان

هـاي  ذهنی جمعی از هنرها و سـبک  ۀاجتماعی، یک برنام ۀتوسع)وضعیت(یک حالت

تـی سـنگ  (زندگی، درك شود
١
 تـأثیر تحـت   ،ریبـاً عمـوم اعمـال افـراد    تق)247:2007،

تـرین و  فرهنگـی سـازمان عمیـق   محـیط   .ن خـو گرفتـه اسـت   فرهنگی است کـه بـه آ  

  . گذاردمیرا بر رفتار اجتماعی اکثریت اعضاي یک سازمان  تأثیرترین تبلندمد

ة فرهنگ در مدیریت بین فرهنگی و تطبیقی، هنوز بین محققـان دربـار   تأثیربا وجود 

فرهنـگ بـه طـرق    . تعریف قابل قبول از این مفهـوم، توافـق کـاملی وجـود نـدارد      ۀارائ

تعاریف به این نکته اشاره دارند که اغلـب معـانی و    ۀمختلفی تعریف شده است، اما هم

تینگـر (اعضاي گـروه مشـترك اسـت    ۀبین هم ،رفتار
٢
آجـی فـروك  «). 360:2008،

٣
و » 

بادوین«
٤

مطالعات مربـوط بـه مطالعـات مـدیریت     ، بیست و دو مورد از 1970در سال » 

تطبیقی را بررسی کردند که در آنها عامل فرهنگ به عنوان یک متغیر مستقل براي تبیـین  

، مشـخص  وجـود با این . ي موجود در عملیات مدیریتی به کار گرفته شده بودهاتفاوت

العـات،  کـرده بودنـد و در بیشـتر مط    ارائهتعریفی  تنها دو نویسنده از مفهوم فرهنگ شد

). 23ــ 42:1382نات،(فرهنگ به عنوان یک نام مستعار براي ملت به کار گرفته شده بود

ماننـد مالیمـت یـا    میي عمـو هـا جنبـه همچنین مطالعات دیگر، فرهنـگ را بـه عنـوان    

توجهی به آن، اسـتقالل  پرخاشگري، فعال یا منفعل بودن، اشتیاق به جنس مخالف یا بی
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کلی«). 385:1378کوي،(سازندمییا وابستگی محدود 
١

ورسلی«و » 
٢

از  1981در سـال  » 

ات فرهنـگ را از سـایر عوامـل محیطـی     تأثیریک طرح تحقیقاتی ابداعی بهره گرفتند تا 

ها و با وجود گونـاگونی و  فرهنگمیتما ،ولی با این وجود). 23:1382نات،(جدا سازند

  :زاند اعبارتتنوع فرهنگ، ویژگی مشترکی را دارا هستند که 

 فرهنگ قابل انتقال است، فرهنـگ امـري اجتمـاعی اسـت،    ،فرهنگ آموختنی است

فرهنـگ   اي ذهنی و تصـویري اسـت، فرهنـگ خشـنودي بخـش اسـت،       گ پدیدهفرهن

  ).40:1383و شاکرنوائی،میپورکاظ(ساز است فرهنگ یگانه و کندمیسازگاري پیدا 

ار است؛ زیرا عدم توانـایی  اي برخوردالعادهبررسی فرهنگ دانشگاهی از اهمیت فوق

هـاي  در شناخت نقش فرهنگ در بهبود مدیریت و عملکرد دانشگاه سبب بروز چـالش 

توانایی درك فرهنـگ دانشـگاهی امـري     ،فراوانی در آموزش عالی شده است؛ از این رو

ایـن نکتـه، کـه    در این پژوهش، با توجه بـه  ). 69:1388صباغیان،(بسیار حساس است

آیسـان و دیگـران  (دارد تـأثیر مدیریت منابع انسـانی   محیط فرهنگی بر
٣
و ، )197:2000،

و ) 1067:1383رابینـز، (به شدت تحت الشعاع محیط فرهنگی است فرهنگ سازمانی نیز

چنین از آنجا که این امر نه تنها بر رفتار افراد درون سازمان، بلکه بـر احتمـال انتقـال    مه

ریت از یک فرهنـگ بـه فرهنـگ دیگـر نیـز      هاي مدیسازمانی و سبک ۀآمیز رویتیموفق

بر این است کـه شـناخت بهتـر    تأکید ؛ )1387:121ابزري و دیگران،(د مؤثر باشدتوانمی

ـ مـی و کسب دیدگاهی گسترده نسبت بـه آن،   ابعاد محیط فرهنگی د در مـواردي از  توان

شناخت تضادهاي واقعـی یـا بـالقوه در سـطح دانشـگاه و دانشـکده، آگـاهی از         :جمله

 مؤثر،آورندمیهاي درونی سازمان را به وجود ناقضات ساختاري و عملکردي که تنشت

گروهـی نیـز   ي درونهـا تفاوتهمچنین در درك بهتر تصمیمات، اقدامات و . دواقع شو

ها همه در گـرو شـناخت دقیـق و درسـت     ، و این)77:1388صباغیان،(ساز استکمک

.ابعاد محیط فرهنگی است

ةدرصدد بررسی نمودن وضـعیت ابعـاد محـیط فرهنگـی دانشـکد     لذا، این پژوهش 
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در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهـران بـر اسـاس مـدل     علوم تربیتی و  شناسیروان

.فرهنگی هافستد است

که در مقدمه ذکر شد با وجود عـدم توافـق کامـل در مفهـوم، فرهنـگ در       طورهمان

ولی با توجه به شرایط ارزشـی و فرهنگـی   ، گیردمیمطالعات سازمان مورد استفاده قرار 

در ). 274:2007تـی سـنگ،  (شـود میصورت ملی تعریف ه جامعه بخاص حاکم بر هر

ـ   ت برخـوردار  رویکرد مدیریت بین فرهنگی، شکستن فرهنگ به اجزاء یا ابعـاد از اهمی

وسیله هافستده پژوهش آغازین و ابتکاري ب .است
١

 ۀفاصـل ، روي چهـار بعـد فرهنـگ،    

قدرت
٢

فردگرایـی  ـگرایی  ، جمع)توزیع قدرت(
٣

گرایـی مردگرایـی ـ زن  ، 
٤
و پرهیـز از   

عدم قطعیت
٥

فرهنـگ هـر    شناسایی و سنجش ابعـاد بارة درمطالعات . انجام شده است 

هاي تئوریکی ویتشناختی و محدبه لحاظ روششده است، اما  تأییدچند تا حد زیادي 

که محققـان مختلـف    ادات در مطالعات بعديواقع شده است که این انتق نیز مورد انتقاد

و دیگـران سـان (تا حد زیادي برطرف شـده اسـت   ،انددادهانجام 
٦
؛ تینگـر، 242:2009،

360:2008(.  

مطابق با مدل هافستد، این پژوهش در اصل بر چهار سنجه یا بعد استوار اسـت کـه   

 هاارزشدات و و محیط فرهنگی را در قالب اعتقا استتا حد زیادي مستقل از همدیگر 

ـمردگرایـی فردگرایـی،   ـگرایـی   ، جمـع )توزیع قدرت(قدرت ۀفاصل: کندمیتوصیف 

  .قطعیتعدم ، پرهیز از گراییزن

دربعـد ایـن .اسـت قدرتتوزیعیافاصلهاولبعد:)قدرتتوزیع(قدرتۀفاصلبعد

وجوامـع درکـه اسـت نـابرابر قـدرت وجودومراتبسلسلهوضعیتواندازهباارتباط

نابرابريايجامعههردر).197:2000دیگران،وآیسان(استشدهپذیرشیشهاسازمان

راقـدرت ۀفاصـل .دارنـد بیشـتري قـدرت بقیهبهنسبتمردمازبعضییعنیدارد؛وجود
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توزیـع درتعادلعدمبهنسبتقدرت،کمافرادقبولوپذیرشمیزان«:صورتبهتوانمی

نظـر ازراجوامـع هافستد.شودمیبیانکمترقدرتباافراددیدازکهکرد،تعریفقدرت

زرگرپـور، (اسـت کـرده تقسـیم »پـایین قـدرت تمایز«و»باالقدرتتمایز«بهمتغیراین

هـا بخـش درزیـاد مراتـب سلسـله وقـوي اقتدارباال،قدرتتمایزفرهنگدر).8:1379

قـدرت توزیعبهوابستهومنظمۀجامعوجودندنماباقیبهآنهازیرا.شودمیدادهترجیح

هریسونریچاردولی(کندمیکمک
١
،612:2008.(  

راعمـل هنگـام درجمـع یـا فردبرتأکیدمیزانبعد،این:فردگراییـگراییجمعبعد

احسـاس افرادکهرا،اياندازهفردگرایی،ـگراییجمعبعددیگر؛عبارتبه.دهدمینشان

دارنـد، گـروه اعضـاي نفـع بهالزاماتدادنانجامبهاجباروشانجوامعبهی،شناسوظیفه

).198:2000آیسان،(باشدناسازگارشانتقاضایگروهاعضايکههرچند،کندمیتوصیف

جوامـع، ازبعضـی دراسـت؛ متفـاوت جامعهوخودبهنسبتافرادنگرشنظرازجوامع

مقـدم فـردي بـه گروهـی عالیـق آنهاازايپارهدرودادهترجیحگروهیبرفرديعالیق

داردقـرار طیـف سـر دوایـن بـین جاییواقعیصورتبهجوامعمعموالً.شودمیداشته

گـروه بـه نسـبت رافعالیـت درتکـروي افـراد فردگـرا، درجوامع.)10:1379زرگرپور،(

تینگـر، (کننـد میحمایتشخصیموفقیتوخودمختاريحسیکازودهندمیترجیح

362:2008(.  

و فـردي،  میلیت افراد، وجدان صمیئومس :هافستد در بعد فردگرایی به مواردي چون

شخصـی و حـریم زنـدگی     ةوابستگی عاطفی کار، ابتکار و تعلق سازمانی، جایگاه عقید

  ).29:1381،رادریگز به نقل از هدایتی(کندمیخصوصی اشاره 

ـ بعد:گراییزنـمردگراییبعد بـر تأکیـد انمیـز ةدهنـد نشـان گرایـی زنـیمردگرای

روابـط نظیـر زنانـه يهاارزشبهنسبتموفقیتورقابتقطعیت،نظیرمردانهيهاارزش

زاهو(استغیرهوصمیمانهشخصی
٢
ـمردگرایـی بعـد در،دیگرعبارتبه).29:2005،

کیفیـت مـرد، وزنتسـاوي جنسـیتی، نقـش زنان،ومرداننقشمانندنکاتیبهگراییزن
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ووابسـتگی زنـدگی، وکـار اولویـت اشیاء،وپولمحیط،افراد،تاهمیزندگی،عملکرد

نظـر ازفرهنگـی متغیـر سـومین ).29:1381هـدایتی، (شودمیاشاره...وزیباییاستقالل،

رويجـایی معموالًجوامع.استگرفتهنامگراییزنـمردگراییاساس،اینبر»هافستد«

زیـاد، درآمدکسببرايفرصتوجود،)مردگرایی(آنسويیککهداردرقراطیفیک

بـا خـوب کـاري ارتبـاط ،)ساالريزن(آندیگرسمتوباالتر،شغلبهپیشرفتفرصت

زنـان ،گـرا زنجوامـع در).13:1379پـور، زرگـر (اسـت کارمحلدرزندگیسرپرست،

جوامـع واندشدهتصورزندگیفیتکیبهمندعالقهو)حساس(مالحظهبافروتن،افرادي

زمخـت مدعی،مرداناینکهودارندفاصلهدارايجنسیتیهاينقشوضوحهب،مردگرایی

  ).362:2008تینگر،(هستندمادينتایجوموفقیتبرمتمرکزو

بـه پاسـخ باارتباطدرفرهنگابعادازقطعیتعدمازپرهیز:قطعیتعدمازپرهیزبعد

سـازمان اعضـاي باال،قطعیتعدمازپرهیزفرهنگدر.استساختاربیوممبههايزمینه

هـاي اسـتراتژي واضح،هايرویهبهشانهاينگرانیبرغلبهوقطعیتعدمکاهشجهت

،هریسـون ریچـارد ولـی (کننـد میتکیهشده،مستفادبخوبیقوانینوشدهشناختهکامالً

عـدم پـذیرش وهـا سـازمان وافـراد مـورد درکنـون تاکهزیاديمطالعات).613:2008

درمختلـف رفتارهـاي هنتیجدرومختلفپذیريریسکةدهندنشانگرفته،انجامقطعیت

عـدم ازپرهیـز »هافسـتد «.اسـت ارتبـاط ایـن درآنهـا وضعیت،نتیجهدرومسائلۀزمین

صـورت بهراآنومطرحملیفرهنگمتغیرهايیابعاداازچهارمبعدعنوانبهراقطعیت

،»کننـد میتهدیداحساسنامعلوموغیرقطعیهايموقعیتدرجامعههرافرادکهمیزانی«

  ).14:1379زرگرپور،(استکردهتعریف

در بررسی فرهنگ دانشگاهی بریتانیا به این نتیجه رسید که، فرهنگ ) 1991(هافستد

نظـام آمـوزش دانشـگاهی     در. فردگرایانـه اسـت   گیـري جهتدانشگاهی بریتانیا، داراي 

. آنها افقی و غیر سلسله مراتبی اسـت  ۀبریتانیا، برابري بین افراد برقرار است و نوع رابط

، در پژوهشی معیارهاي مؤثر در فرهنگ دانشـگاهی را  )1388(صفایی فخري و بهرنگی

گیري در برابر قدرت، الگوي موضع: ده استکرده و آنها را به شرح ذیل بیان کربررسی 

ارتباطات، پیشگام بودن فردي، تحمـل ابهـام، تحمـل تضـاد، هویـت، شـیوه نظـارت و        

هاي مذکور جـزء خصیصـه پایـدار    وي معتقد است که، اگر مؤلفه. خصوصیات سازمانی
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دانشگاه شود، در این صورت افراد نسبت به اجراي آنها تمایل عاطفی مثبـت پیـدا و در   

کشور دنیا  53در پژوهشی، کارمندان ) 1980(هافستد. کنندمیبرابر آن احساس تکلیف 

وي بـه  . کردند، مورد بررسی قـرار داد در یک شرکت چند ملیتی کار می نآنا ۀرا که هم

فرهنگ ملی در کارکنان بیشتر از فرهنگ سازمانی بوده اسـت و   تأثیراین نتیجه رسید که 

حـاکم بـر آن   رفتار اعضاي یک سازمان نه تنها فرهنـگ   بینیپیشمشخص شد که براي 

وي در بررسی خود از . ه قرار گیردسازمان بلکه باید فرهنگ ملی کارکنان نیز مورد توج

گرایی، به گرایی و جمعاي با فرهنگ زنایران، جامعه ۀایران به این نتیجه رسید که جامع

نتایج تحقیق دارابـی . قدرت زیاد است ۀعالوه پرهیز از عدم قطعیت قوي همراه با فاصل

داد، کـه  نشـان در جهت سنجش وضـعیت فرهنگـی دانشـگاه تربیـت مـدرس      ) 1380(

قابـل تـوجهی دارد و بـراي     ۀدانشگاه تربیت مدرس با وضعیت فرهنگی مورد نظر فاصل

ي برداشـته  مؤثرهاي ي آن در سازمان باید گامهاویژگیرسیدن به آن و تثبیت فرهنگ و 

، بر مبناي مطالعـه هافسـتد   )1382،به نقل فاضلی 1983(کورتازي و لیکسیان جین. شود

گـرا، در مقایسـه بـا    الگـوي آمـوزش جمـع    ۀبه بررسی فرهنگ دانشگاهی چین، به منزل

ـ  ،فرهنگ دانشگاهی بریتانیا بررسـی  . انـد فرهنـگ دانشـگاهی فردگـرا پرداختـه     ۀبه منزل

داد کـه انتظـارات دانشـگاهی در فرهنـگ چینـی بـرخالف انتظـارات        نشانتطبیقی آنها 

گرا و بر روابط افقی و مشـارکت فعاالنـه   هی در فرهنگ دانشگاهی بریتانیا؛ جمعدانشگا

  .داردتأکید 

ب در رقیـ  هـاي ارزشارچوب که بر مبنـاي چـ  ) 2002(ش اوبین چیني پژوههایافته

داد کـه، اغلـب   نشـان مذهبی انجام شده بود، مؤسسات آموزش عالی خصوصی، دولتی و

د کـه در بـین   همچنـین مشـخص شـ   . پذیر داشتندفااین مؤسسات تمایل به فرهنگ انعط

مؤسسات آموزش عالی، مؤسساتی که به فرهنگ ادهوکراسی متمایـل بودنـد، از بیشـترین    

پذیري بیشـتر  افدر این فرهنگ، به مسائل برون سازمانی و انعط. نوآوري برخوردار بودند

هسـتند یـا اصـالً     هاي سـازمانی مـوقتی  چارت. شودمیداده  نشانتمایل از ثبات و کنترل 

) 1386(دیـم و جانسـون  . باشـند ها و فضاي فیزیکی نیـز مـوقتی مـی   نقش. وجود ندارند

ي قدیمی، عموماً یک فرهنگ مردانـه نافـذ و   هادانشگاهویژه ه ، بهادانشگاهمعتقدند که در 

. ساري است و زنان جهت کسـب موفقیـت بایسـتی تـالش قابـل تـوجهی داشـته باشـند        
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. که هویت آکادمیک، تمایل زیـادي بـه الگوهـاي فردگـرا دارد     کندمیهمچنین، وي اشاره

ابعـاد فرهنگـی هافسـتد در    دیریت میـان فرهنگـی  مدر پژوهشی با عنوان، ) 1387(علیون

و » زن«با تمرکز بر بررسی تفاوت ابعاد فرهنگـی در دو جـنس   (ي دولتی ایرانیهاسازمان

دولتـی ایرانـی فاصـلۀ قـدرت بسـیار بـاال و        يهاسازماندر به این نتیجه رسید که ) »مرد«

همچنـین ایـن افـراد امتیـاز نسـبتاً پـایینی در ابعـاد        . استمتوسط اجتناب از عدم قطعیت 

، )1383(ثقفی و رضـازاده . انددهکر ، کسبگراییزن ـمردگرایی گرایی و جمع ـ  فردگرایی

ـ    هـاي ارزشبین  ۀدر تحقیقی پیمایشی مقطعی، رابط شـامل  (ر فرهنـگ اجتمـاعی مبتنـی ب

حسـابداري  هـاي ارزشرا با ) قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، مردگرایی ۀفردگرایی، فاصل

کـه بـا افـزایش     انـد رسـیده بررسی کـرده و بـه ایـن نتیجـه     ) کاريکاري و پنهانمحافظه(

کاري آنها کاهش یافتـه اسـت و ایـن امـر در     هاي ایرانی، میزان پنهانمردگرایی در شرکت

فرهنگـی و حسـابداري در کشـورهاي     هـاي ارزشبلیت تعمیم الگویی واحـد، از  واقع، قا

بـا عنـوان   ) 1382(ي تحقیق علـوي و یـداللهی  هایافته. سازدمختلف را با تردید مواجه می

هاي درون پرسنلی بر طبق الگوي هافستد و توماس، بررسی فرهنگ و روش اداره تعارض

گـرا  گرا و جمعزن در این پژوهش داراي فرهنگیمدیران میانی مورد بررسی  دهدمینشان

، بـا بررسـی تطبیقـی    )1382(فاضلی. استکم  فاصلۀ قدرتپذیري کم و همراه با ریسک

کـه دانشـجویان ایرانـی خـارج از کشـور،       کندمیفرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا، اشاره 

رد، تفکـر انتقـادي و   هـاي متفـاوتی از دانـش، فـ    نسبت به کشورهاي غربی و بریتانیا تلقی

. دانـد را در فرهنـگ دانشـگاهی متفـاوت مـی     هـا تفـاوت وي دلیـل ایـن   . آموزش دارنـد 

جـویی  ایران را برتـري میعل ۀاي یکی از عوامل بازدارنده توسع، در مطالعه)1381(پوررفیع

هسـتند؛ اسـتبداد   مـی عل ۀوي سایر عـواملی را کـه مـانع توسـع    . و فردگرایی دانسته است

درگیرنـده  ي تصمیمهاسازمان، تعدد هادانشگاهیا حاکمیت خویشاوندساالري در نامستدل 

، نـاهمخوانی  هـا دانشگاهریختگی نظام قشربندي و سلسله مراتبی آموزش عالی، به همبارة 

در ) 1378(طـایفی . ذکر کرده اسـت ... ت ملی و فرهنگی کشورآموزش دانشگاهی با هوی

ها و تنگناها، نقـاط ضـعف   پژوهشی ایران بررسی قابلیت ـمیپژوهشی با عنوان فرهنگ عل

گرانـه،  ادانه و پرسـش پرهیز از برخورد نقّ :پژوهشی را در مواردي از جمله ـمیفرهنگ عل

کـاري،  اعتمـادي افـراد دانشـگاهی بـه یکـدیگر، پنهـان      غلبه برخی عقاید قالبی، تفرد و بی



67  ...وضعیت ابعاد محیط فرهنگی در

ـ ق پرسشساالري، روحیه و اخالضعف توجه به شایسته ه همکـاري  گري، خالقیت، روحی

ده کـر یافته در اندیشه پژوهشـگران بیـان   و شک سازمانمیجمعی و ضعف منطق علو کار

  .است

ـ  محـیط فرهنگـی در بـین اعضـاي      ۀهدف کلی تحقیق، شناخت وضعیت ابعاد چهارگان

) دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهـران (تربیتیو علوم شناسیدانشکدة روانمیعل هیئت

  :ازند اعبارتتحقیق هايسؤالدر این رابطه، . است

دانشـکدة  مـی عل هیئـت ، در بـین اعضـاي   )قـدرت  توزیـع (فاصـلۀ قـدرت   آیا بعـد  .1

دانشگاه شهید بهشـتی و دانشـگاه تهـران تفـاوت معنـاداري      علوم تربیتی و  شناسیروان

  دارد؟

و  شناسـی نرواةدانشکدمیعل هیئت، در بین اعضاي گرایی ـ فردگرایی جمعآیا بعد .2

دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران تفاوت معناداري دارد؟علوم تربیتی 

و  شناسـی روانةدانشـکد مـی عل هیئت، در بین اعضاي گراییزنـمردگراییآیا بعد .3

دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران تفاوت معناداري دارد؟علوم تربیتی 

و  شناسـی دانشـکدة روان مـی عل هیئـت عضاي ر بین اد تآیا بعد پرهیز از عدم قطعی.4

دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران تفاوت معناداري دارد؟علوم تربیتی 

پژوهشروش

ایـن تحقیـق،    جامعـۀ آمـاري  . پیمایشی انجام شده است ـاین مطالعه به روش توصیفی  

 دانشـگاه شـهید بهشـتی و   و علـوم تربیتـی    شناسـی دانشـکدة روان میعل هیئتاعضاي 

طبـق مراجعـه بـه وب سـایت و     . اسـت 1388-1389در سال تحصـیلی  دانشگاه تهران

 شناسـی روانو دانشکدة علوم تربیتـی (نفر 81شامل  جامعۀ آماري، هادانشکدهتماس با 

 53:دانشـگاه تهـران   شناسـی روانو علوم تربیتی ةنفر؛ دانشکد 28:دانشگاه شهید بهشتی

اي اسـتفاده  تصادفی طبقه گیرينمونهاز روش  حقیقت ۀحجم نموندر تعیین . هستند) نفر

 دانشگاه شناسیروانو دانشکدة علوم تربیتیدر ،طبق جدول کرجسی و مورگان شد که

بـه    نفـر  26شهید بهشـتی  دانشگاه شناسیروانو دانشکدة علوم تربیتیو نفر 44تهران

بـر ساخته بود کـه  حققم ۀابزار گردآوري اطالعات پرسشنام. عنوان نمونه انتخاب شدند

خیلی زیاد، زیـاد، متوسـط، کـم،    (اي درجه 5مبناي ابعاد مدل هافستد در مقیاس لیکرت 
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براي تعیین روایـی و پایـایی پرسشـنامه بـه     .دشگویه طراحی و تنظیم  28با ) خیلی کم

 86/0ترتیب از نظر متخصصان و ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد، که ضـریب آلفـاي  

  :استابعاد بر اساس روش زیر  جتفسیر نتای .به دست آمد

 3از عـدد  تـر  بـزرگ آمـده   بـه دسـت  اگر امتیاز ): توزیع قدرت(فاصلۀ قدرت)الف

اگر امتیاز . باشد، حکایت از آن خواهد داشت که توزیع قدرت در جامعه ناعادالنه است

 3و عـدد گیـرد مـی تري بـه خـود   توزیع قدرت حالت عادالنه ،باشد 3از عددتر کوچک

  .حاکی از تعادل بین این دو حالت است

باشد، فرهنـگ   3از عدد تر بزرگآمده دستبهاگر امتیاز : فردگرایی ـ  گراییجمع )ب

باشـد، یـک حالـت     3باشد، فرهنگ فردگرایـی و اگـر عـدد    3از تر کوچکگرایی، جمع

  .متعادل فرهنگی در این زمینه وجود دارد

باشـد، فرهنـگ    3از عدد تر بزرگآمده  به دستمتیاز اگر ا: گراییزنـمردگرایی)ج

باشد، یک حالـت تعـادل    3و اگر عدد مردگراییباشد، فرهنگ  3از تر کوچک، گراییزن

  .فرهنگی وجود دارد

باشـد، فرهنـگ    3از عـدد  تر بزرگآمده  به دستپرهیز از عدم قطعیت اگر امتیاز  )د

باشـد،   3از عدم قطعیت و اگـر عـدد   باشد، فرهنگ پرهیز 3از تر کوچکپذیري، ریسک

  .یک حالت تعادل فرهنگی در بین این دو فرهنگ نمایان خواهد شد

  هایافته

ي مربوط به هر یک از ابعـاد محـیط فرهنگـی در دو    هایافتهتجزیه و تحلیل : بخش اول

  :استدانشکده به صورت زیر 
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  قدرتفاصلۀ

دانشگاه  شناسیو روانتربیتی دانشکدة علومدر  فاصلۀ قدرتبعد  وضعیت)1(جدول 

  دانشگاه تهرانعلوم تربیتی و  شناسیدانشکدة روانشهید بهشتی و 

  گویه

  شناسیروانو دانشکدة علوم تربیتی

  دانشگاه تهران  دانشگاه شهید بهشتی

میانگینانحراف معیارمیانگین

انحراف 

معیار

والن و سرپرستان دانشگاه در کار خـود انتظـار   ئمس

  .یت و معافیت دارندمصون
85/2670./87/2884./

ارچوب اصلی و کلی اعضاي ها، چدر تدوین برنامه

  .داراي اختیار هستندمیعل هیئت
90/2911./87/202/1

هاي دانشگاهی بر اساس پسـت  تقسیم کار و پست

  .گیردمیرسمی، تخصص صورت 
85/2857./61/214/1

براساس تخصـص   معیارهاي ارزیابی از کار اساتید

  .گیردمیو عملکرد صورت 
15/3812./90/2746./

و مـدیران  مـی عل هیئـت اعتماد متقابل میان اعضاي 

  .بالفصل وجود دارد
25/3910./61/2989./

در انجام وظـایف خـود آزاد و   میعل هیئتاعضاي 

  .نمایندمیبدون کنترل مستقیم عمل 
55/3825./19/307/1

در جهـت  میعل هیئتات اعضاي نظرات و پیشنهاد

  .گیرندمیمورد پذیرش قرار  هافعالیتبهبود 
00/3854./51/2851./

ــاتید   ــاي اس ــوآوري ه ــارات و ن ــباز ابتک   از جان

  .آیدمیمدیران استقبال و قدردانی به عمل 
40/309/154/2994./

/.79/2379/.15/3597  میانگین کل

در هـا پاسـخ ةآن است که بیشـترین میـانگین نمـر    ، حاکی از)1(ي جدول هایافته

ـ     شناسیروانو علوم تربیتی ةدانشکد اعضـاي  «ۀ دانشگاه شهید بهشـتی مربـوط بـه گوی

بـا  » .نماینـد مـی مسـتقیم عمـل    در انجام وظایف خود آزاد و بـدون کنتـرل  میعل هیئت

شگاه در کـار  والن و سرپرستان دانئمس«و کمترین میانگین مربوط به گویه 55/3میانگین 

هـاي دانشـگاهی بـر    تقسیم کار و پست«و گویه» .خود انتظار مصونیت و معافیت دارند

در. اسـت  85/2هـر دو بـا میـانگین    » .گیـرد میاساس پست رسمی، تخصص صورت 

ـ   علوم تربیتی و  شناسیدانشکدة روان ۀدانشگاه تهران، بیشترین میانگین مربـوط بـه گوی
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» .نماینـد میوظایف خود آزاد و بدون کنترل مستقیم عمل در انجام میعل هیئتاعضاي «

 هیئـت نظرات و پیشنهادات اعضاي «ۀو کمترین میانگین مربوط به گوی 19/3با میانگین

  .است 51/2با میانگین » گیرندمیمورد پذیرش قرار  هافعالیتدر جهت بهبود میعل

  فردگرایی ـگرایی جمع 

 شناسیو روانعلوم تربیتی ةفردگرایی در دانشکد ـگرایی بعد جمع وضعیت)2(جدول 

  دانشگاه تهرانعلوم تربیتی و  شناسیروانةدانشگاه شهید بهشتی و دانشکد

  گویه

  شناسیروانو علوم تربیتی ةدانشکد

  دانشگاه تهران  دانشگاه شهید بهشتی

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

ن و هماهنگ با همکاران تمایل دارید به شیوه یکسا

  .خود عمل کنید
35/3670./67/201/1

دانشگاه   از جانبگروهی میي علهافعالیتاز 

  .شودمیاستقبال 
65/3812./74/2893./

، نفع سازمان در اولویت هافعالیتدر انجام وظایف و 

  .گیردمیقرار 
80/3894./25/3815./

آنها قرار  تأثیرحت اگر همکارانتان کم کاري کنند ، ت

  .کنیدنگرفته و کم کاري نمی
35/4933./45/4767./

و پژوهشی با میدر زمینه هاي علمیعل هیئتاعضاي 

  .نمایندمییکدیگر همکاري و هماهنگی 
05/3686./09/2907./

همکارانتان براي حل مشکالت با یکدیگر همکاري و 

  .مساعدت دارند
30/3571./54/2925./

کار خود در چگونگی انجام وظایف  تأثیره نتیجه و ب

  .دهیدمیسایرین اهمیت ن
65/3745./64/3984./

مدیران دانشگاه با یافتن وجوه مشترك در نظرات، 

  .کنندمیرا تسهیل میرسیدن به توافق عمو
75/2966./77/2762./

/.50/2376/.98/2378  میانگین کل

در هـا پاسـخ ةحاکی از آن است که بیشـترین میـانگین نمـر   ، )2(ي جدول هایافته

ـ      شناسـی روانو علوم تربیتـی  ة دانشکد اگـر  «ۀ دانشـگاه شـهید بهشـتی مربـوط بـه گوی

بـا   .»کنیـد قـرار نگرفتـه و کـم کـاري نمـی      ناآن تأثیرکاري کنند، تحت تان کمهمکاران
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ـ  و کم 35/4میانگین  اه بـا یـافتن وجـوه    مـدیران دانشـگ  «ۀ ترین میانگین مربوط بـه گوی

. اسـت  75/2با میـانگین  » .کنندمیرا تسهیل میمشترك در نظرات، رسیدن به توافق عمو

ۀ دانشگاه تهران، بیشترین میانگین مربوط به گویعلوم تربیتی و  شناسیروانةدانشکددر

 بـا » .کنیـد کـاري نمـی  قرار نگرفته و کم ناآن تأثیرکاري کنند، تحت تان کماگر همکاران«

ـ  و کم 19/3میانگین مـدیران دانشـگاه بـا یـافتن وجـوه      «ۀترین میانگین مربوط بـه گوی

  .است77/2با میانگین » .کنندمیرا تسهیل میمشترك در نظرات، رسیدن به توافق عمو

  گراییزنـمردگرایی

 شناسیروانو دانشکدة علوم تربیتیدر  گراییمردگرایی ـ زنوضعیت بعد  )3(جدول

دانشگاه تهرانعلوم تربیتی و  شناسیدانشکدة روانشهید بهشتی و دانشگاه 

  گویه

  شناسیروانو دانشکدة علوم تربیتی

  دانشگاه تهران  دانشگاه شهید بهشتی

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

به این تصور که زنان به کیفیت در زندگی کاري توجه 

  .شودمیدارند، اهمیت داده 
10/4852./90/3789/0

95/209/109/301/1  .تر استشرایط کار براي مردان مساعد و مناسب

55/227/132/301/1  .ماهیت کار بیشتر با مردان سازگار است

با خصوصیات و شخصیت زنان توجه  هافعالیتبه انطباق 

  .شودمی
20/4695/032/4701/0

45/3523/066/3463/0  میانگین کل

در هـا پاسـخ ة، حاکی از آن است که بیشـترین میـانگین نمـر   )3(ي جدول هایافته

به این تصور «ۀ نشگاه شهید بهشتی مربوط به گویدا شناسیروانو علوم تربیتی ةدانشکد

 10/4با میـانگین  » .شودمیکه زنان به کیفیت در زندگی کاري توجه دارند، اهمیت داده 

با میـانگین  » .ماهیت کار بیشتر با مردان سازگار است«ۀ یو کمترین میانگین مربوط به گو

دانشگاه تهـران، بیشـترین میـانگین    علوم تربیتی و  شناسیروانةدانشکددر. است 85/2

، بـاور  دهندمیبه این تصور که زنان به کیفیت در زندگی کاري اهمیت «ۀ مربوط به گوی

شـرایط کـاري بـراي آقایـان     «ۀگوی و کمترین میانگین مربوط به 90/3با میانگین» .دارید

  .است90/3با میانگین » مساعدتر است
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  پرهیز از عدم قطعیت

 شناسیروانو دانشکدة علوم تربیتیوضعیت بعد پرهیز از عدم قطعیت در  )4(جدول 

  دانشگاه تهرانعلوم تربیتی و  شناسیدانشکدة رواندانشگاه شهید بهشتی و 

  گویه

  تربیتیو علوم  شناسیدانشکدة روان

  دانشگاه تهران  دانشگاه شهید بهشتی

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

55/305/138/3882/0  .پذیر هستیدتان ریسکيهافعالیتدر 

هاي جدیدي را در انجام کارهایتان تمایل دارید شیوه

  .اعمال کنید
00/4794/000/4683/0

و فایق آمدن بر ها برداري از فرصتبراي بهره

  .دهیدمی ارائههاي نوین هاي و شیوهمشکالت، طرح
70/3801/083/3637/0

هاي مقطعی مدیران دانشگاه جهت رویارویی با بحران

  .و احتمالی داراي آمادگی مقابله هستند
00/3725/058/2885/0

دانشگاه براي انجام امور همراه با خطرپذیري  نمدیرا

  .لیدئارزش قا
80/2833/045/2809/0

باشید، هر چند خطر حاضر به نوگرایی در کارتان می

  .یا ضرري براي شما در پی داشته باشد
50/3606/070/3528/0

را به تحمل میعل هیئتمدیران دانشگاه اعضاي 

  .کنندمیکارهاي توأم با ریسک تشویق 
50/2945/025/2855/0

وانب کار را در نظر در انجام وظایف تمام جزئیات و ج

  .کنیدگرفته و بعد عمل می
60/3502/080/3601/0  

33/3457/025/3444/0  میانگین کل

  

هـر دو   هـا پاسـخ ة، حاکی از آن است که بیشترین میانگین نمـر )4(ي جدول هایافته

تان اعمـال  هاي جدیدي را در انجام کارهايتمایل دارید شیوه«یۀ دانشکده مربوط به گو

ـ   00/4با میانگین » ید کن مـدیران دانشـگاه اعضـاي    «ۀو کمترین میانگین مربوط بـه گوی

. اسـت  50/2با میانگین » کنندمیرا به تحمل کارهاي توأم با ریسک تشویق میعل هیئت

ۀ دانشگاه تهران، بیشترین میانگین مربوط به گویعلوم تربیتی و  شناسیروانةدانشکددر

و  00/4بـا میـانگین   » .دیدي را در انجام کارهایتان اعمال کنیدهاي جتمایل دارید شیوه«

را بـه تحمـل   مـی عل هیئـت اعضـاي   ،مدیران دانشـگاه «ۀکمترین میانگین مربوط به گوی

  .است25/2با میانگین » کنندمیکارهاي توأم با ریسک تشویق 
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دانشـگاه درتربیتـی علـوم وشناسـی رواندانشکدةفرهنگیمحیطابعادمقایسه:دومبخش

  تهراندانشگاهوبهشتیشهید

  شناسیروانودانشکدة علوم تربیتیابعاد محیط فرهنگی در  وضعیت)5(جدول 

  دانشگاه شهید بهشتی

t  انحراف معیار  میانگین  ابعاد

15/3579/017/1  فاصلۀ قدرت

-98/2378/014/0  فردگرایی ـگرایی جمع

45/3523/084/3  گراییمردگرایی ـ زن

33/3457/023/3  پرهیز از عدم قطعیت

  

 شناسـی روانو علـوم تربیتـی   ةدر دانشـکد  ،، حـاکی از آن اسـت  )5(نتایج جـدول  

قـدرت و   ۀدر خصوص ابعـاد فاصـل   )t(مشاهده شده ةدانشگاه شهید بهشتی، چون آمار

تـر  کوچـک درصـد   5فردگرایی از مقدار بحرانی جدول در سـطح خطـاي    ـگرایی جمع

عاد فوق در سطح مطلوبی قرار دارد و در هر دو بعد یک تعادل فرهنگی حـاکم  است، اب

ة مشـاهده شـد   ةو پرهیز از عدم قطعیت چون آمـار گرایی زن ـمردگرایی در ابعاد . است

)t (گرایـی  فرهنـگ زن است،تر بزرگدرصد  5از مقدار بحرانی جدول در سطح خطاي

.حاکم است) ذیري باالپریسک(ینیو فرهنگ پرهیز از عدم قطعیت پا

  دانشگاه تهرانعلوم تربیتی و  شناسیروانةوضعیت ابعاد محیط فرهنگی در دانشکد )6(جدول 

t  انحراف معیار  میانگین  ابعاد

- 79/2397/082/2  فاصلۀ قدرت

- 50/2376/039/7  فردگراییـ گرایی جمع

66/3463/094/7  گراییزن ـمردگرایی 

25/3444/018/3  تپرهیز از عدم قطعی

  

علـوم تربیتـی   و  شناسـی روانةدر دانشـکد  ،، حـاکی از آن اسـت  )6(نتایج جـدول 

و  فاصـلۀ قـدرت  در خصـوص ابعـاد    (t)دانشگاه تهـران، چـون آمـاره مشـاهده شـده     
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تـر  بـزرگ درصـد   5فردگرایی از مقدار بحرانی جـدول در سـطح خطـاي     ـ  گراییجمع

در ابعـاد  . فرهنـگ جمـع گرایـی حـاکم اسـت     ناعادالنـه اسـت و    فاصلۀ قـدرت است، 

از مقـدار    (t)مشـاهده شـده   ةو پرهیز از عدم قطعیت چـون آمـار  گراییمردگرایی ـ زن 

و فرهنـگ   مردگرایـی اسـت، فرهنـگ   تر بزرگدرصد  5بحرانی جدول در سطح خطاي

  .حاکم است )پذیري باالریسک(پایینپرهیز از عدم قطعیت 

در دو دانشگاه شناسیروانوعلوم تربیتی ةفرهنگی دانشکدابعاد محیط  ۀمقایس )7(جدول

  شهید بهشتی و دانشگاه تهران

  هامؤلفه

اختالف بین دو   و علوم تربیتی شناسیدانشکدة روان

  دانشکده

dftP
  دانشگاه تهران  دانشگاه شهید بهشتی

میانگین

انحراف 

معیار

میانگین

انحراف 

معیار

میانگین

انحراف 

معیار

  .013  57/2  15/3579/079/2397/036/0182/049  قدرتۀفاصل

  .000  50/4  98/2378/050/2376/048/0002/049  فردگرایی ـجمع گرایی 

  .137  - 51/1  06/049- 45/3523/066/3463/021/0  گراییزنـمردگرایی 

  .552  .599  33/3457/025/3444/008/0013/049  پرهیز از عدم قطعیت

، در  p>05/0مشاهده شده در سطح )t(ة، چون آمار)7(ي جدول هایافتهبر اساس  

معنادار است، ابعاد محیط فرهنگی یادشـده   گرایی ـ فردگرایی جمعو  فاصلۀ قدرتابعاد 

دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهـران تفـاوت   علوم تربیتی و  شناسیروانةدر دانشکد

ها در دو بعد فوق، میزان شکاف بین دو دانشـکده را  ف بین میانگینمعنادار دارد و اختال

  .دابعاد، تفاوت معناداري مشاهده نش در سایر. دهدمینشان

  گیرينتیجه

دانشـگاه   شناسیروانو علوم تربیتی ةنتایج حاصل از بررسی ابعاد محیط فرهنگی در دانشکد

و  فاصـلۀ قـدرت  اري معنادار بـین ابعـاد   تفاوت آم ةدهندنشانشهید بهشتی و دانشگاه تهران 

ـ فردگرایی جمع و  گرایـی مردگرایـی ـ زن  و عدم تفاوت آماري معنادار در بـین ابعـاد    گرایی 

  .پرهیز از عدم قطعیت بوده است که تفصیل نتایج هر یک از این ابعاد در ادامه آمده است
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  قدرتۀفاصل

دانشـگاه  علوم تربیتـی  و  شناسیروانةکدقدرت در دانش ۀحاکی از آن است که فاصل هایافته

تهران نسبت به دانشگاه شهید بهشتی ناعادالنه بوده و اختالف مشاهده شده بین دو دانشـکده  

دانشـگاه تهـران   علـوم تربیتـی   شناسـی دانشـکدة روان زیـاد، در   فاصلۀ قدرت. معنادار است

ي علـوي و یـداللهی  هایافتهو ناهمسو با ) 1387(، علیون)1980(ي هافستدهایافتههمسو با 

 شناسـی روانو علـوم تربیتـی   ةکم در دانشـکد  فاصلۀ قدرتدر سوي دیگر، . است) 1382(

ـا   ) 1382(ي علوي و یداللهیهایافتهدانشگاه شهید بهشتی با  ي هافسـتد هـا یافتـه همسـو و ب

ان، ایـر  ۀهافستد به این نتیجه رسـیده بـود کـه جامعـ    . ناهمسو است) 1387(، علیون)1980(

زیـاد   فاصلۀ قدرتعلیون نیز در پژوهش خود، . زیاد است فاصلۀ قدرتاي با فرهنگ جامعه

همچنین، علوي و یداللهی نیز در پژوهش خود، بـه ایـن نتیجـه رسـیده     . را گزارش کرده بود

بـر اسـاس   . ندهسـت کـم   فاصلۀ قـدرت بودند که مدیرانی میانی مورد بررسی، داراي فرهنگ 

 ـبسیار زیاد است، رابطه نابرابر فرزنـد   فاصلۀ قدرتوقعیت اجتماعی که نظریه هافستد، در م

در این شـرایط اسـتاد بایـد خـوراك     . یابددانشجو استمرار می ـوالدین، در قالب رابطه استاد 

، موقعیـت  شوندمیفکري و اطالعاتی الزم را براي دانشجو آماده کند، استادان با احترام رفتار 

ـا       آموزش استادمحور است ـاکم اسـت و همـه چیـز بایـد ب ، در کالس درس نظم خشکی ح

  ).118:1382، فاضلی(استاد انجام و شروع شود ةاجاز

  گراییجمعـفردگرایی

 شناسیروانةگرایی حاکی از این است که، در دانشکدجمع –نتایج بررسی بعد فردگرایی 

تعادل فرهنگی بیشـتر   دانشگاه تهران فرهنگ فردگرایی حاکم و حالت عدمعلوم تربیتی و 

و اختالف مشاهده شده بین دو دانشکده معنـادار   شودمیاز دانشگاه شهید بهشتی مشاهده 

دانشـگاه تهـران   علـوم تربیتـی   و  شناسـی روانةوجود فرهنگ فردگرایی در دانشکد. است

اضـلی ، ف)1381(پـور ، رفیـع )1386دیم و جانسـون، (، )1991(ي هافستدهایافتهسو با هم

هاي خود به غالب بودن فرهنگ فردگرایـی  در بررسی ناآن. است) 1378(، طایفی)1382(

و  شناسـی دانشـکدة روان وجود فرهنگ فردگرایـی در  (همچنین، این یافته. اندکردهاشاره 

در فرهنـگ  ) 1983(ي کورتازي ولیکسـیان هایافتهناهمسو با ) دانشگاه تهرانعلوم تربیتی 

در ســوي دیگــر، . اسـت )1980(، هافســتد)1382(لهیدانشـگاهی چــین، علـوي و یــدال  
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دانشـگاه   شناسـی روانو علـوم تربیتـی   ةگرایی در دانشـکد جمع ـي بعد فردگرایی  هایافته

و علـوي و  ) 1983(ي تـارکوزي و لیکسـیان  هـا پـژوهش شهید بهشتی، همسـو بـا نتـایج    

پـور ، رفیـع )1991(دي هافستهایافتهو ناهمسو با نتایج ) 1980(، هافستد)1382(یداللهی

گـرا بـرخالف   در فرهنگ دانشگاهی جمع. است) 1378(، طایفی)1382(، فاضلی)1382(

- گـرا و بسـیاري از فرهنـگ   در جوامع جمع. شودمیبسیار تأکید فردگرا، بر روابط جمعی 

ـ     هادانشگاههاي  ت ي غیر غربی، وفاداري به روح جمعی گـروه، بسـیار بـیش از فـرد اهمی

علـوم  ةدر رابطه با علل وجود فرهنـگ فردگرایـی در دانشـکد   ). 117:1382، فاضلی(دارد

گفت کـه نـوع کـار دانشـگاهیان بـا پرسـنل        توانمیدانشگاه تهران،  شناسیروانو تربیتی 

هـاي  از اساس از هم جدا هستند، بر اسـاس نظریـه   نااي آنداري فرق دارد و هویت حرفها

تمایل زیادي به الگوهاي فردي دارد؛ بـه بیـانی   و دیگران، هویت آکادمیک ) 1995(هنکل

کادمیک حاضر نیست خود را در اختیار اجتماع سازمانی یا سازگاري فرهنگـی  آدیگر، فرد 

ي هـا گـروه کـه در   شـوند مـی این عنصر فردگرایی حتی شامل دانشمندانی نیـز  . قرار دهد

  ).1386دیم و جانسون،(پژوهشی مشغول به کار هستند

  گرایینزـمردگرایی

هر دو دانشگاه عـدم   شناسیروانو علوم تربیتی ةبیانگر این است که در دانشکد هایافته

اسـت  میعل هیئتگرایی، فرهنگ غالب اعضاي زنتعادل فرهنگی حاکم بوده و فرهنگ 

ي هافسـتد هـا یافتـه ایـن یافتـه بـا    . و از این لحاظ بین دو دانشکده تفاوتی وجود ندارد

، همسـو و بـا یافتـه علیـون    )1386(، دیم و جانسون)1382(داللهی، علوي و ی)1980(

ـ مـی جنسـیت  . ناهمسو است) 1387( هـا و اسـاس   د ماننـد سـایر مؤسسـات، پایـه    توان

مالحظات اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی در آموزش عالی را تشکیل دهد و همین طـور  

کـه   دهـد مینشانیقات تحق. بسزایی داشته باشد تأثیربر استخدام زنان در آموزش عالی 

هاي جنسیتی، مردان و زنان پژوهشگر و مـدیران آکادمیـک را از لحـاظ بینشـی و     فرایند

ي خود به این نکتـه نیـز اشـاره    هایافتهدیم و جانسون در . کندمیارزشی از هم تفکیک 

زنان هستند، اما وقتی زمان همکاري و کار میکه، مردان طرفدار و موجب دلگر اندکرده

هـایی کـار کننـد کـه از سـوي یـک مـرد اداره        در دپارتمان دهندمی، ترجیح رسدمیفرا

هاي برابـر کـار هسـتند، امـا کارهـایی کـه       به دنبال ایجاد فرصت نادر واقع، آن. شودمی
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  ).1386دیم و جانسون،(در آن هیچ برابري جنسیتی وجود ندارد کنندمی

  قطعیتعدمازپرهیز

هر دو دانشـگاه،   شناسیروانو دانشکدة علوم تربیتیکه در اد دنشاني پژوهش هایافته

حـاکم اسـت و از ایـن    )پذیري بـاال ریسک(پایینفرهنگ پرهیز از عدم قطعیت در حد 

هافسـتد ي هـا یافتـه ایـن یافتـه همسـو بـا     . لحاظ بین دو دانشکده تفاوتی وجود نـدارد 

، )1382(، فاضـلی )1382(، و ناهمسو با علـوي و یـداللهی  )2002(، اوبین چین)1980(

.است) 1387(علیون

در متفاوت بودن و عدم تعادل فرهنگی بین ابعاد محیط فرهنگی در پژوهش حاضـر،  

بـه   تـوان مـی ، از جملـه ایـن عوامـل،    عوامل زیادي ممکن است دخالت داشـته باشـند  

علمـی، نسـبت اعضـاي     هیئـت پراکندگی و جامع بودن پردیس دانشگاه، تعداد اعضاي 

مـرد، امکانـات پژوهشـی و آموزشـی، میـزان      مـی عل هیئـت زن به اعضاي میعل هیئت

علمـی،   هیئـت تمرکزگرایی در نظام کالن آموزشی، وجود عنصر رقابت در بین اعضاي 

بـر   مؤثربدیهی است بررسی عوامل . و غیره اشاره کردمیعل هیئتاعضاي میعل ۀمرتب

محققـان  ي آتـی از سـوي   هـا پژوهشد موضوعاتی برايتوانمینتایج این پژوهش خود 

هـاي  با توافق بر سـر توصـیه   ندتوانمیي فوق، هادانشکدهدر میعل هیئتاعضاي . باشد

کلیدي اصـیل را مـورد حمایـت و     هايارزشپیشنهاد شده و همسو کردن خود با آنان، 

  .یک فرهنگ قوي دانشگاهی را شکل بدهند

هر یـک از  حفظ وضعیت مطلوب بهبود وء، هاي مناسب ارتقابه منظور ایجاد زمینه

:شودمی، پیشنهادهاي زیر ارائه حاضر ۀآنها در مقال ۀابعاد مورد بحث به ترتیب ارائ

قدرتۀفاصل

هاي عملیاتی استاندارد بـراي  شها و و پرهیز از رودادن آزادي عمل در تدوین برنامه

اعضاي هیئت علمی

 بر قدرت و اختیار رسمیمیعل ئتهیدر برخورد و روابط با اعضاي تأکید عدم

اي بـازخوردي در جهـت کمـال و    ارزیابی به عنوان پدیدهمشروعیت یافتن نظارت و

علمی هیئتخودشکوفایی اعضاي 
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 هایتمسئولدر توزیع میعل هیئتو تخصص اعضاي  هاشایستگیتوجه به

 علمی هیئتاتخاذ تصمیمات بر اساس مشورت با اعضاي

  یفردگرایـگراییجمع

اشاعه و ارج نهادن بر همکاري، کار گروهی و برنامه و رفتار منطقی-

یت در قبال اهداف سازمانی و فردي و گروهیمسئولبر احساس تأکید -

دن کارهایی که نیازمند انسجام و یکپارچگی استمند کرضابطه-

 و پژوهشیمیي علهافعالیتکردن امکانات مناسب آموزشی و تحقیقاتی براي فراهم-

گروهی

با اهداف سازمان  هافعالیتۀسازي رابطشفاف-

  ي مادي و معنوي به کارهاي گروهی و جمعیهاپاداشۀهاي کاري و ارائایجاد تیم-

  گراییزنـمردگرایی

ي اجتماعی شغلهاجنبهسازي فضاي دانشکده در مدیریت بر اساس آماده-

توجه به انطباق افراد با ماهیت مشاغل-

و مدیریت عالی هافعالیتدر ) مرد و زن(از افراد مختلفاستفاده مناسب -

  )مرد و زن(ها و خصوصیات ذاتی افرادحل مسائل سازمانی بر اساس استفاده از توانایی- 

  قطعیتعدمازپرهیز

ي نوآورانههافعالیتفراهم کردن امکانات آموزشی و پژوهشی خالق براي -

هاي دشواراستقبال از موقعیت ایجاد فضا و محیط پرتحرك براي بلندپروازي و-

- علمی هیئتت و توجه به انتقادات و نظرهاي مخالف و متفاوت اعضاي اهمی

علمی هیئتبرانگیز به اعضاي ي چالشهافعالیتکردن تفویض اختیار و محول-

  .هاي نودر آزمون شیوهمیعل هیئتکردن فرصت تجارب جدید و تشویق اعضاي فراهم- 
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فرهنـگ  هـاي  بررسـی مؤلفـه  ). 1387(تیموري، هادي؛ دلوي محمدرضا .ابزري، مهدي

  . 4فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره. شناسی فرهنگیسازمانی با رویکردهاي آسیب

بررسـی فرهنـگ سـازمانی    ). 1383(شاکري نوائی، غالمرضا ؛پورکاظمی، محمد حسین

. هـا دانشـکده در بهـره وري  آن ي تهران و نقشهادانشگاهت ي مدیریهادانشکده

.36شماره ، مجله مدرس علوم انسانی

 هیئـت بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاي . )1377(کیا، هایدهترابی

و علـوم   شناسـی دانشـکدة روان ،پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تهرانمیعل

.دانشگاه شهید بهشتی .تربیتی

فصلنامه . اي حسابدارانمینه فرهنگی رفتار حرفهز). 1382(ثقفی، علی و رضازاده، جواد

  .اول ةمطالعات حسابداري، شمار

 ۀرسـال . بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی دانشگاه تربیـت مـدرس  ). 1380(دارابی، ناصر

  .دکتري، دانشگاه تربیت مدرس

سـاخت  : گرایـی و مـدیریت دانشـگاه   مـدیریت ). 1386(دیم، رزماري و جانسون، راشل

دانشــگاه و : انشــگاهی چدیــد یــا تخریــب اجتماعــات پیشــین، دراجتماعــات د

جواد افشاري زنجانی، تهران،  ۀبه اهتمام ایان مک نی، ترجم .آنمیاجتماعات عل

.ي فنّاورمطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و  ةپژوهشکد

علـی   ۀترجم. )ومجلد س(مفاهیم و کاربردها: رفتار سازمانی. )1383(رابینز، استیفن پی

.ي فرهنگیهاپژوهشدفتر ، پارسائیان و سید محمد اعرابی

 تهـران، شـرکت  . هـاي آن حـل ایـران و راه مـی موانع رشـد عل ). 1381(پور، فرامرزرفیع

  .انتشارمیسها

بـر مـدل فرهنگـی    تأکید با (نقش فرهنگ در آموزش مدیریت  ).1379(حمیدزرگرپور، 

.33هشمار، مجله مصباح.)هافستد

چـارچوب پژوهشـی، در رویکردهـا و    یک : فرهنگ دانشگاهی). 1388(صباغیان، زهرا

بـه اهتمـام محمـد یمنـی دوزي سـرخابی،      . اندازهاي نو در آموزش عـالی چشم
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تحقیقــات و وزارت علـوم، ، مطالعـات فرهنگـی و علــوم اجتمـاعی    ةپژوهشـکد 

  .چاپ اول. يفنّاور

گیري از الگوي مدیریت دانـش در  بهره). 1388(صفایی فخري، لیال و بهرنگی، محمدرضا

  .2ةشمار .فرهنگ در دانشگاه اسالمی ۀفصلنام. فرهنگ دانشگاه اسالمی ۀتوسع

). هـا و تنگناهـا  بررسـی قابلیـت  (ایـران  پژوهشی ـمیعلفرهنگ ). 1378(طائفی، علی

.21ةو پژوهشی رهیافت، شمارمیسیاست عل ۀفصلنام

هاي تعارض ةبررسی فرهنگ و روش ادار). 1382(، حسینعلوي، سید حمید و یداللهی

علوم اجتماعی و انسـانی   ۀمجل. درونی پرسنلی بر طبق الگوي هافستد و توماس

  .اول ةدانشگاه شیراز، شمار

اي مطالعـه : بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیـا ). 1382(اهللافاضلی، نعمت

شناسـی،  نامه انسان. وزش دانشگاهی در ایراني آمکارامدشناختی در علل ناانسان

  .سوم ةشمار

ي هـا سـازمان ابعـاد فرهنگـی هافسـتد در    :دیریت میان فرهنگـی م). 1387(علیون، آرزو

و » زن«با تمرکز بر بررسـی تفـاوت ابعـاد فرهنگـی در دو جـنس      (دولتی ایرانی

مهندسـی  ةدانشـکد  هاي فنـی پردیس دانشکدهکارشناسی ارشد،  نامۀپایان). مرد«

  .دانشگاه تهران صنایع

محمد یمنی دوزي  ۀترجم .ها و جوامعفرهنگ:آموزش و پرورش. )1378(کوي، لوتان

.چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .سرخابی

مرکـز انتشـارات دانشـگاه    ، ترجمه عباس منوریان .مدیریت تطبیقی. )1382(نات، راگو

.چاپ سوم .آزاد اسالمی

 ـ  مـی ماهنامـه عل  .ارتباط فرهنگ ملی با فرهنـگ سـازمانی  . )1381(هاشم هدایتی، سید
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