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چکیده
پژوهش حاضر با هدف توصیف تجارب اعضای هیئت علمی دانشـاا زااد االـی ی واحـد تنـرا
جنوب اا تحول فرهنای بتنیبر اراشهاالـت روش پـژوهش اا ن ـر هـدف رـاربردی و اا ن ـر
نحوۀ گردزوری اطیعات ریفی با االتفاد اا روش پدیدارشناالـی بـود و جا ـم ز ـاری پـژوهش
تمام اعضای هیئت علمی دانشاا زااد االی ی واحـد تنـرا جنـوب بـود و داد هـای وردنیـاا اا
طریق صاحبم عمیق با  20نفر اا اعضای هیئت علمی رـ بـا روش نمونـ گیـری هدفمنـد نمونـ هـا
انتخاب شد بودنـد گـردزوری شـد پایـایی و روایـی نتـایی بررالـی شـد بـرای تجییـ و تحلیـ
اطیعات روش اصیحشدۀ االتوتیک ـ روالییی رن ب رارگرفت شـد االـت یافتـ هـای پـژوهش
نشا داد ر پیشایندهای تحول فرهنای بتنیبر اراشها شا  6قولم اصـلی پیشـایندهای فـردی
الاا انی اخیقی و ذهبی اقتصادی الیاالی فرهنای و اجتماعی طبقـ بنـدی شـدند و پیا ـدهای
حاص اا تحول فرهنای بتنیبر اراش ها در  2طبقم پیا دهای الاا انی و فراالـاا انی دالـت بنـدی
شدند
کلیدواژهها :پیشایندهای تحول فرهناـی بتنـیبـر اراشهـا پیا ـدهای تحـول فرهناـی بتنـیبـر
اراشها پدیدارشناالی فرهنگ االتادا
1
2
3
4

دانشجوی درتری دیریت و برنا ریـیی ا ـور فرهناـی دانشـاا زااد االـی ی واحـد تنـرا جنـوب
تنرا ایرا
االتادیارگرو دیریت و برنا رییی فرهنای دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنـوب تنـرا ایـرا
(( )a_ebrahimpour@azad.ac.irنویسندۀ سئول)
االتادیار گرو اقتصاد دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنوب تنرا ایرا
االتادیار گرو دیریت و برنا رییی فرهنای دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنوب تنرا ایرا
(دریافت 1399/8/18 :ـ پذیرش)1400/6/31 :
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Lived experience of professors of Islamic Azad University, Tehran South
Branch, of cultural transformation based on values
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Abstract
The present study aims to describe the experiences of professors of Islamic Azad
University, Tehran South Branch, of cultural transformation based on values. The
research method was applied in terms of purpose and in terms of collecting
qualitative information, phenomenological method was used. The statistical
population of the study was all professors of the Islamic Azad University, Tehran
South Branch. Samples were selected by purposive sampling method. In order to
evaluate the reliability of the results, the three approaches of Rao and Perry were
used. For validity of the results, Lincoln and Guba construct validity approaches,
external validity, descriptive validity, and interpretive validity were used. A
modified static-collage method was used to analyze the data.
The research findings showed that the antecedents of value-based cultural
transformation were categorized in six main categories of individual, organizational,
moral and religious, economic, political, cultural and social antecedents and the
consequences of value-based cultural transformation were two categories of
organizational and meta-organizational consequences.
Keywords: Ancestors of value-based cultural transformation, consequences
of value-based cultural transformation, culture, phenomenology , professors
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مقدمه
اا زنجا ر دانشاا اا ن ـر عملرـرد و و وریـت اب ـاد اندگانـ ای دارد توجـ بـ سـا
فرهنای نیی ضروری االت بنابراین باید ب دنبال روشهایی برای شناخت حفـ ،تـرویی و
توال م فرهنگ االی ی ایرانی در دانشاا بود تا با اهمیت داد ب اراشهای ایرانی االـی ی
اا طریق فرهنای و اجتماعی ب نیااهای جا ـ پاالـگ گفـت (شـارری و صـادقی نیـارری
 )1397دانشاا زااد االی ی برای تبـدی شـد بـ دانشـاا حـ سـئل و رـارزفرین بـ
االی ی شد دانشاا توج ویژ ای دارد وظیفم دانشاا همچنین تمرری ستقیم بر نیااهای
علمی ردم جا ی نی «تولید علم» و پرداختن ب «پیشرفت علمی رشور ب نای پیشـبرد
هدفمند تحقیقات و تولید دانـش فنـی در راالـتای نـاف لـی و براالـا برنا ـ هـای رلـی
زیند ناران االت ت میق بینش توحیدی و اندیشـم دینـی بـر توحیـد االـتوار االـت الـاختار
ز واشی ا اگرا در های الام و وردنیـاا انسـا را در حـواۀ ـارف و احرـام دینـی
وردنیاا انسا دربر دارد ا ا در رنار این ز واشها بسترالاای برای درک عمیقتر توحید
و ت میق ارتباط با خداوند در تمام اب اد عملی اندگی دانشجویی ااجملـ در خوانـد و
رار ررد شایستم توج بیشتری االت (الاویی  )1396دانشاا بایسـتی نببـق بـر الـاخت
اجتماعی فرهنای جا باشد تا در درجم نخست توانایی پاالگگویی ب نیااهای فرهنای
اقتصادی اجتماعی و الیاالـی جا ـ را داشـت باشـد و در درجـم دوم ـردم بـ ز اعتمـاد
رنند ایرا ب نیااهای زنا پاالگ داد االت اا هم باالتر و نمتر اینر در فرایند توالـ و
پیشرفت رشور النیم باشد ایرا با شناالـایی نیااهـای لـی جا ـ الـاختار علـم و فنـاوری
بو ی شر یگیرد و تشری این الاختار علمی در راح ب دی ا ر پیشرفت و توالـ را
الرعت یبخشد (نیستانی و را شار  1392ص)167
الا م انبباق دانشاا با جا فنوم تحول االت تحول فنوم فراگیری االـت رـ در
راالتای یک اشمانداا بلوب در البوح فردی گروهی و الاا انی قاب طـرح االـت توریـد
بر اشمانداا بلوب و اندالبحی بود عرص های ختلف ز فاهیمی قاب تو ـ در ن ریـم
تحول االت ر درک ز بدو توج ب ز ها ا را پذیر نیسـت اشـمانـداا بلـوب واژ ای
نم برای فنم تحول و تبیـین ز در عرصـ هـای ختلـف فـردی گروهـی و الـاا انی االـت
تحول و توال م الاا ا ب اعضای الاا ا رمک یرند تا اا تغییرات البحی دالـت بردارنـد
و بتوانند با اترا ب فلسـف هـای انـدگار و بـانی رفـتشـناختی درالـت فرضـیات اصـلی و
اراشهایی را تغییر شر دهند ر البب هدایت رفتاری ز هـا ـیشـود (ایـتالـاا )1393
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تحول و ب ویژ تحول فرهنای نوعی تغییر االت ر یتواند در ر الاا ا یـا در بخـشهـا و
تیمهای جداگان ایجاد شود قب اا شروع تحول در فرهنگ الاا انی باید ب جوانـب ببـت و
نفی تغییرات فرهنای توج رنیم (را ینای و وورلی )2008
در یا ابیارها و بخشهای نم فرهناـی دانشـاا نقـش خبیـری در شـر دهـی
فرهنگ بر عند دارد ایرا و ن فرهنگالاای االت فرهنـگ الـوقدهنـدۀ لـت بـ الـوی
زر ا ها و اید الها و بسترالاا حررت ب الوی اراشهای بلوب االت (شا علی )1398
دانشجویا دیروا دانشاا ها باید قادر باشند ر سا ا روا جا را ح رنند و شـال
جا را عند دار شوند دانشجویا ا روا دانشاا ها نیی باید قادر باشند رـ سـا فـردای
جا را ح و نیااها را تو ین رننـد بنـابراین عضـو هیئـت علمـی و هـر دانشـااهی ایـن
رالالت را برعند دارد ر علم وردنیاا زیندۀ جا را تولیـد رنـد و بـ دانشـجوی ا ـروا
بیا واد تا در زیند قادر باشـد جا ـ خـود را ادار رنـد (نـاظمی اردرـانی  )1394همـین
االت ر حیات و بالندگی جوا بـ تـیش عالمـا و اندیشـمندا و بـ رارز ـدی رارـی
علمی بستای دارد هرگون تحول و ترا لی در جا باید توالط عالما و اندیشمندا ز
جا در علوم تولید شود و در راری علمی و دانشاا هـای ز رشـور رقـم خـرد باشـد
جا برای ح سا ح نشد اش ب دانشاا ها و راری تولید علم راج یرنـد اگـر
هم جا ب انین سا لی پی نبرد ر مرن االت پی نبرد اصلیترین جایاا هایی ر باید
ب انین سا لی پی ببرند جایااهی جی دانشاا ها و راری تولیـد علـم نیسـتند دانشـاا هـا
یتوانند ح پرورش اندیشمندانی باشند ر قدرات رشور ب دالـت ز هـا رقـم خواهـد
خورد و ب نیلم یری اا رانو های تولیـد اندیشـ بـرای حـ ضـیت رشـور انت ـارات
ایادی اا ز ها در البح جا وجود دارد بـا ایـن حـال بسـیاری تقدنـد دانشـاا ـا بـا
نیااهای واق ی رشور فاصلم قاب توجنی دارد این فاصل عل تـاریخی دارد ایـرا دانشـاا
ب شر ا روا ز ب صورت ننـادی اقتباالـی تناالـب بـا الـاختارهای رشـوری دیاـر و نـ
ب صورت یک برز د طبی ی اا نیااهای لی توالیس شد االت انبباق دانشـاا بـا نیااهـای
جا م ا احتماالً ستلیم برخی تحوالت بنیادین در الاختار ا روای دانشاا االـت (الـاویی
 )1396این وضوع در رشور ایرا هنوا ب صورت دقیق و جا ورد توج و تحقیق قـرار
نارفت االت و احتماالً ب دلی حسا بود وضوع پژوهشـارا فرهنـگ الـاا انی رلبتـی
جدی ب ورود ب این عرص نداشت اند ب دلی زنر وضوع تحول فرهنای بتنـیبـر اراش
ب ویژ در الاا ا های فرهنای ااجمل دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنوب وضـوعی
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پیچید و بنم االت و رمتر ادبیات پژوهشی در این خصـوص ـیتـوا یافـت؛ گـا دیـد
یشود ر اهمیت ز در الاا ا ها نادید گرفت یشود با زنر تئـوریپـردااا فرهنـگ
الاا انی را ب نیلم جموع ای اا اراشها و هنجارهای شـترک رـ برخوردهـای اعضـای
الاا ا را با همدیار و با ناب شتریا (ارباب رجوع) و افراد دیار بیرو الـاا ا رنتـرل
یرند رفی یرنند ا ا تحول فرهنای بتنیبـر اراش ـیتوانـد را حلـی فیـد بـرای
اثربخشی بنروری و رارایی عملررد و توال در الاا ا باشد تحقیـق حاضـر اا زنجـایی
ر با روش ریفی اعضای هیئـت علمـی را در ـورد تحـول فرهناـی بتنـیبـر اراش ـورد
بررالی قرار یدهد اا دیدگا هدف یتوانـد ؤلفـ هـا و اب ـاد تحـول فرهناـی بتنـیبـر
اراش را شناالایی رند و یک طبق بندی ریفی اا ؤلف های تحول فرهناـی بتنـیبـر اراش
ارا دهد در جموع اهمیت و ضرورت این تحقیق اا دو جنبـم ایـر ـدن ر االـت 1 :ایـن
تحقیق تیش یرند تا تجارب ایستم اعضای هیئـت علمـی را اا تحـول فرهناـی بتنـیبـر
اراش و پیشایندها و پیا دهای ز را ارا دهد لذا رویرردی ر ب رار گرفت شد برز ـد
اا دیدگا واق ی اعضای هیئت علمی بـود و نتـایی حاصـ اا تحقیـق نیدیرـی بیشـتری بـ
واق یتهای الاا انی دارد  2این تحقیق اا ز جـایی رـ در دانشـاا زااد االـی ی واحـد
تنرا جنوب صورت گرفت االت یتواند ؤلف های ایجاد تحول فرهنای بتنـیبـر اراش
را وردبررالی و رنراش قرار دهد و پیشایندها و پیا ـدهای ز را اا اعضـای هیئـت علمـی
شناالایی رند و ب ـدیرا و الیاالـتگـذارا دانشـاا زااد االـی ی واحـد تنـرا جنـوب
رمک رند تا اقدا اتی را انجام دهند تا پیشایندها و پیا دهای ببـت ایجـاد تحـول فرهناـی
بتنیبر اراش تا حد مرن ایجاد شود بنابراین سئلم اصلی در تحقیق این االت ر اعضای
هیئت علمی دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنوب ا تجاربی اا تحول فرهنای بتنیبر
اراشها 1دارند؟ ؤلف های ز اا ن ر ز ها ردام االت؟ ز را ااون نابخشی یرننـد؟
هر فردی در الاا ا یبایست تصمیم بایرد تا اراشها باورها و رفتارهایش را برای ایجاد
یک فرهنگ بلوب تغییر دهد ر این بخش موالً دشوارترین رحلـ در تغییـر فرهنـگ
االت در این راالتا نمترین دلدلم اصلی این سئل بر بنـای پرالـشهـای بـرحشـدۀ ز
االت ر در دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنـوب تحـول فرهناـی بتنـیبـر اراشهـا
یتواند ب نیلم یک عا ببـت در اثربخشـی بنـر وری رـارایی عملرـرد و توالـ در
الاا ا نقش داشت باشد هناا ی ر راررنا یک الاا ا ناف حاص اا تحول فرهناـی
1. Values-Based Cultural Transformation Tools
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را درک رنند بیشتر ای ب انجام تیش برای دالتیابی ب ز خواهند بود هناا ی ر سیر
را برای هم روشن باشد ز ها قادر خواهنـد بـود تـا نـاف تحـول فرهناـی را بنتـر درک
رنند ب ن ر یرالد باتوج ب ادبیات تحقیق شناالایی ؤلفـ هـای تحـول فرهناـی بتنـیبـر
اراش در دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنوب و پیشـایندها و پیا ـدهای حاصـ اا ز
اهمیت بسیاری دارد و رم تر با رویرـرد ریفـی ـدن ر قـرار گرفتـ االـت بنـابراین در ایـن
تحقیق ال ی شد االت تا با رویررد پدیدارشناالان تجارب اعضـای هیئـت علمـی دانشـاا
زااد االی ی واحد تنرا جنوب اا تحول فرهنای بتنیبر اراش برحشـد و پیشـایندها و
پیا دهای ز در قالب فاهیم و قول هـای نـادار االـتخرا شـود لـذا سـئلم اصـلی ایـن
تحقیق شناالایی ؤلف های رلیدی تحول فرهنای بتنیبر اراش حاص اا تجـارب اعضـای
هیئت علمی دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنوب االت
تغییر مرن االت ب صورت قدمهای رواک و جی ی یا قـدمهـای بـیر و رلـی
ایجاد شود قدمهای رواک و جی ی تغییر بمئنتر هسـتند و اا ز هـا ـیتـوا بـا عنـوا
ترا یا تغییر تدریجی یـاد رـرد تغییـرات تـدریجی در شـرایبی نتیجـ بخـش هسـتند رـ
هدف تننا حف ،وض یت رنونی و با فرض عدم تغییر الایر تغیرهـا باشـد هناـا ی رـ در
شرایط حیبی رنونی برداشتن گامهای روتا و زهست دیار نتیج بخش نباشد الاا ا هـا
مرن االت گامهای بیر و الری را جنت بنبـود و ایجـاد جنـش در عملرـرد الـاا انی
دن ر قرار دهند اا این حررات و تغییرات ناگنانی ؤثر اللب ب نیلم انقیب یا تحول یـاد
یشود تحول دراص تغییری بنیادی و االاالی در عملررد الاا انی االت هدف اصلی در
تحول الاا انی ایجاد بنبود اشمایر در عملررد رنونی الـاا ا اا طریـق تبـابق بنتـر ز بـا
شرایط و نیااهای تغیر بـااار االـت بـ طـور مـول تحـول الـاا انی تغییـر در تمـام الـبوح
الاا انی اا دیرا اجرایی تا همم راررنا الاا ا را شا ـیشـود (تبریـیی  )1388تغییـر
شخصم همیش حاضر در اندگی الاا انی هـم در الـبح عملیـاتی و هـم در الـبح راهبـردی
االت بنابراین باتوج بـ اهمیـت توانـایی الـاا ا هـیچگونـ تردیـدی وجـود نـدارد رـ ز
الاا ا ـیبایـد در زینـد نیااهـایش را شناالـایی رنـد رـ در اـ ا ینـ ای االـت و ااونـ
تغییرات الام برای رالید ب ز را دیریت رند (برنی2004 1؛ رایلی و ریررسن)2001 2
تحول فرهنای نیـی همچـو توالـ م فرهناـی و ـدیریت فرهناـی واژ ای ررـب
1. Burnes
2. Rieley & Clarkson
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االت ر در ز بار نایی تحول ب فرهنگ نتق یشود و ـراد اا ز تحـول در حـواۀ
فرهنگ االت بار نایی تحول فرهنای ب دیریت نتق یشود ر ب نی برنا ـ ریـیی
و الا ا دهی ب تحول فرهنای االت قولـم تحـول فرهناـی همچـو هـر قولـم اجتمـاعی
دیار برای وقوع نیاا ند شرایط ناالب االت و واضح االت رـ ایجـاد ایـن شـرایط خـود
ستلیم اندیش برنا رییی و الاا ا دهی االت هیچ اییی بـدو ـدیریت در اـاراوب
ناالب خود اتفاق نمیافتد و حتی مرن االت اا یک فرصت ب تندیـد بـدل شـود تحـول
فرهنای هم بدو دیریت شد ستبنی اا این قاعد نیست؛ تحول فرهنای دیریتنشـد
ا را تناجم فرهنای را افیایش یدهد و این ا ر در دورا جنـانی شـد احتمـال وقـوع
بیشتری دارد بنـابراین ـدیریت فرهناـی و ـدیریت تحـول فرهناـی بـرای هـر جا ـ ای
ضــرورتی اجتنــابناپــذیر االــت (الــفیدگری  )1394الــنجش و انــداا گیــری ــواردی
لیر لمو و لیرعلنی انند فرهنگ رار بسیار دشواری االت یرـی اا ن ریـ هـا در حـواۀ
تحول فرهنای ن ریم تحول فرهنای بتنیبـر اراشهاالـت در الـال  2006ریچـارد بـارت
ابیاری ب نام ابیارهـای تحـول فرهناـی طراحـی رـرد رـ نقشـم رلـی اراشهـای فـردی و
الاا انی را ترالیم یرند در این ابیار هفت البح برای خودزگاهیهـای شخصـی و هفـت
البح برای خودزگاهیهای الاا انی درن ـر گرفتـ شـد االـت ـدل خودزگـاهی هفـت
البحی ذرور درواق بسط و توال م دل اناییشی و اللسـ راتـب نیااهـای ابراهـام ـاالو
االت بنای اصلی هفت البح خودزگاهی الاا انی این االت رـ الـاا ا هـا و گـرو هـا اا
افراد تشری شد اند و همانند وجودات اند ای عم یرنند ر انایی ها و نیااهای شاب
با ز افراد دارند این دل البوحی اا خودزگاهی را جایایین اللسل راتب نیااهای ـاالو
ررد و ت ریف دقیقتر و عمیقتری را برای ز دالت اا انایی های روانی ر االو با عنـوا
خودشروفایی اا ز ها یاد ررد االت ارا یدهد هر البح اا خودزگاهی بـر ا ینـ هـای
ینی اا اندگی تمرری یرند رفتارهـای بـالقو حدودرننـد اننـد رنتـرل دیاـرا را
قصر دانستن و احترار اطیعات در ال البح پایین خودزگاهی قرار گرفت اند ایـن الـبح
جایی االت ر تر های ناشی اا اب اد ناشناختم شخصیتی بر رفتـار فـرد للبـ دارد و حـواۀ
ناف شخصی االت ال البح باالی خودزگاهی نیی نشا دهندۀ اناییشهـای روحـی االـت
ر در حواۀ ناف عمو ی حسوب یشود (بارت )2013
البوح هفتگانم خودزگاهی شخصی  )1البح بقا :این البح بر وضـوعات ـرتبط
با بقای فیییری تمرری دارد این البح اراشهایی ن یر ثبات الی ثـروت ایمنـی تغذیـ
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الی تی و خودتن یمی را دربر یگیرد جنب هـای بـالقو حدودرننـدۀ ایـن الـبح ناشـی اا
نارانی دربارۀ بقا و ا نیت فیییری االت اراشهای حدودرننـد عبـارتانـد اا :حـرص و
طمـ رنتــرل احتیـاط و حاف ـ رــاری  )2الــبح روابــط :ایــن الــبح بـ ریفیــت روابــط
بینشخصی در اندگی هر فرد توج دارد در ایـن الـبح اراشهـایی ن یـر :ارتباطـات بـاا
خانواد روابط دوالتان رف تضاد و احترام حارم االت جنب های بالقو حدودرنندۀ این
البح عمدتاً ناشی اا تر اا ورد عیق و ت لق قرار نارفتن تر اا ورد دوالـت داشـتن
دیارا قرار نارفتن و ا نیت شخصی هسـتند اراشهـای حدودرننـد نیـی عبـارتانـد اا:
رقابت و هماشمی عدم تحم و حبوبیت  )3البح عیت نفس :این الـبح نیااهـای فـرد
ب بااشناالی و ورد تقدیر واق شد را دربـر ـیگیـرد و شـا اراشهـایی ن یـر بنتـرین
بود جا طلبی رشد حرف ای و نتیج گرایی یشود جنبـ هـای بـالقو حدودرننـدۀ ایـن
البح ناشـی اا اعتمـاد بـ نفـس پـایین االـت اراشهـای حدودرننـد در ایـن الـبح نیـی
عبارتاند اا :اراش قام تربر و خودبینی گستاخی  )4البح االـتحال و تغییـر شـر  :ایـن
البح بر روی خودشروفایی و رشد شخصی تمرری دارد اراشهای این الـبح عبـارتانـد
اا :شجاعت سئولیت دانش و زگاهی و االتقیل در این البح افراد تیش یرننـد تـا بـر
نارانی و تر خود للب یابند و این ا ر ستلیم ز االـت رـ عقایـد و فروضـات خـود را
ورد بااناری قرار دهند و تیش رنند تا در اندگی خود نوعی تواا برقرار رنند الام بـ
توضیح االت ر در الـبوح  4تـا  7اراش بـالقو حدودرننـد ای وجـود نـدارد  )5الـبح
انسجام درونی :افرادی ر در این البح قرار دارند ب واردی او شغ سـیر شـغلی و
نمیاندیشند بلر فراتر اا ز ب و وریـت ـیاندیشـند اراشهـای حـارم بـر ایـن الـبح
عبارتانـد اا :ت نـد خیقیـت اشـتیاق خـوشخلقی رمـالجـویی الـخاوت و صـداقت
 )6البح ایجاد تمایی :این البح بر روی ایجاد تمایی در دنیای فرد تمرری دارد فرد در ایـن
البح ب دنبال شاررت ف ال در جا م حلی خود االـت افـراد در ایـن الـبح بـ ابترـار و
همراری و شاررت افتخار یرنند اراشهای حارم بر این البح عبارت اند اا :شـورت
داد حضور در ف الیتهای اجتماعی ابـراا هـم دردی و یطفـت بـا دیاـرا زگـاهی و
حساالیت نسبت ب حیط  )7البح خد ت :این البح باالترین رتبم پیوند درونی و بیرونـی
را ن رس یرند و بر ارا م خد ت ب دیارا تمرری دارد افرادی ر در این الـبح قـرار
دارند با عدم اطمینا برخوردی راحت و زالا دارنـد انـین افـرادی اا خـود خـردورای
دلالوای و بخشش نشا داد و دیدگاهی والی و جنا شمول دارند ز ها نارا سا و
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وضاعاتی ااقبی  :عدالت اجتماعی حقوق بشر و نس های زیند هستند (بارت )2013
البوح هفتگانم خودزگاهی الاا انی )1 :البح بقا :الـبح یـک بـر سـا ـالی و
رشد الاا انی تورید دارد اراشهای حارم بر این البح عبـارتانـد اا :الـودزوری ایجـاد
اراش بــرای الــنامدارا ثبــات ــالی و الــی ت و ایمنــی راررنــا جنبــ هــای بــالقو
حدودرنندۀ این البح ناشی اا نارانی دربـارۀ بقـا و ا نیـت فیییرـی االـت این نارانـیهـا
باعث پیدایش اراشهایی ن یر رنترل جنتگیریهای روتا ـدت احتیـاط و بنـر رشـی
یشوند  )2البح روابط :این البح بر ریفیت روابط بـینشخصـی در الـاا ا روابـط بـین
راررنا شتریا و تو ینرنندگا تمرری دارد اراشهای حارم بر این البح عبـارتانـد
اا :ارتباطات باا رف تضاد رضایت شتری تواض و احترام جنب های بالقو حدودرنندۀ
این البح اا فقدا دارایی فقدا روابط دوالتان و فقدا ا نیت شخصی ناشی شـد االـت
و این ا ر ب عیـبجـویی رـرد و دیاـرا را قصـر دانسـتن و رقابـتهـای درونـی نجـر
یشود  )3البح عیت نفس :این البح بر عملررد النجش و انـداا گیـری بنینـ رـاوی و
الیستمها و فرایندهایی ر روشهای راری و ارا م راالهـا و خـد ات را بنبـود ـیبخشـد
تمرری دارد اراشهای حارم بر این البح عبارتاند اا :بنر روی رارایی رشد حرفـ ای
توال م نارتها و ریفیت جنب های بالقو حدودرنندۀ این البح ناشی اا اعتمـاد بـ نفـس
پایین و بیتوجنی ب ن م و انداا گیری االت ایـن جنبـ هـا باعـث بـروا اراشهـای بـالقو
حدودرنند ای ااقبی  :قامطلبی گستاخی دیوا الاالری و بیخیـالی و رضـایت اا وضـ
وجود یشـوند  )4الـبح االـتحال و تغییـر شـر  :ایـن الـبح بـر روی تجدیـد حیـات و
بــاازفرینی ســتمر یــادگیری ســتمر و توال ـ م راالهــا و خــد ات جدیــد تمررــی دارد و
اراشهایی بر این البح حارم االت ر ب دنبال للب بر اب اد بالقو حدود رنندۀ الـبوح 1
تا  3االت اراشهای حارم بر این البح عبارتانـد اا :پاالـگگـویی شـاررت راررنـا
یادگیری نوزوری رار گروهی توال م فردی و انتشار و تسنیم دانش گفتنی االـت رـ در
البوح  4تا  7اراش بـالقو حدودرننـد ای وجـود نـدارد الـبوح  7 6 5یـیا افـیایش
درج ارتباط پیوند و همبستای در درو الاا ا و نیی بـین الـاا ا و شـررای خـارجی را
نشا یدهد  5البح انسجام درونی :این البح بر ایجاد انسـجام درونـی و همچنـین حـس
روحیم جم ی در الاا ا اا طریق اراشها و اشمانداا شـترک تمررـی دارد اراشهـای
حارم بر این البح عبارتاند اا :اعتماد و اطمینا یرپاراای صداقت همراری ت نـد و
انصاف این اراشها ب ایجاد لذت شور و شوق و اشتیاق همدردی فداراری و خیقیـت
در یا راررنا نجر یشـود الام بـ توضـیح االـت رـ الـبوح  6و  7عـیو بـر ایجـاد
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هــمبســتای درو الــاا انی بــر روابــط و پیونــدهای بــرو الــاا انی نیــی توریــد دارنــد
 )6البح ایجاد تمایی :این البح بـر تقویـت و تحرـیم روابـط و پیونـدهای درو الـاا انی و
برو الاا انی تمرری دارد در درو الـاا ا ایـن الـبح حـاوی اراشهـایی ن یـر :توالـ م
رهبری هدایت ربیگـری و توفیـقطلبـی راررنـا هسـتند در ـورد روابـط و پیونـدهای
برو الـاا انی نیـی اراشهـای حـارم عبـارتانـد اا :شـتریگرایـی و تشـریک سـاعی بـا
تو ینرنندگا نـاب ـورد نیـاا الـاا ا شـاررت اتـئیفهـای االـتراتژیک شـاررت
اجتماعی و حساالیت و زگاهی حیبـی و ایجـاد تمـایی  )7الـبح خـد ت :در وضـوعات
درو الاا انی بر اراشهایی ن یر :دلسـوای بخشـش و فروتنـی توریـد ـیشـود در ـورد
روابط برو الاا انی نیی بر اراشهایی ن یر :حقوق بشر سـئولیت اجتمـاعی نـوعدوالـتی
عدالت صلح ناف عمو ی اجتماعی و توج ب نس های زتی تمرری دارد (بارت )2013
پژوهشها نشا یدهند ر ابنام نقش و ت ارض نقش ارتباط نفی با ز ادگی تغییر
دارد ر این ز ادگی تغییـر بخشـی اا راببـم بـین ابنـام نقـش و اهـداف گردشـاری االـت
(انورت 1و همرارا  .)2019دریک پـژوهش رهبری تحـولگـرا و ارتباطـات شـفاف بـا
اعتماد ب نفس الاا انی راررنـا راببـم ببـت داشـتند رـ بـ نوبـم خـود بـر پـذیرا بـود
راررنا نسبتب تغییر توثیر ببت گذاشت (یو 2و همرارا  )2019اتوالـا ی )2019( 3در
تحقیقی  174نفر اا تخصصا دیریت را ر اخیراً قسمتهای تغییر الاا انی انند تجدیـد
الاختار نندالی جدد تصویب دیریت ریفیت جا یا اجـرای راهبـرد جدیـد را تجربـ
ررد اند بررالی ررد نتایی تحقیق ارتباط ببـت و تـوثیر ز بـر یـیا دریافـت احساالـات
یادگیری و تحول در البح فردی را نشا داد حسینی و علییاد جوررویـ ( )1397در یـا
 715نفر اا راررنا شررت دخانیات االتا گـیی و بـا روش توصـیفی هـمبسـتای لـوم
رردند ر رهبری تحولگرا راببم ستقیمی با یادگیری الـاا انی و فرهنـگ نـوزوری دارد
در پژوهش دیاری شخص شد ر اثرات ستقیم لیر ستقیم و ر االتانداردشدۀ الـر ایم
روا شناختی و هوش فرهنای بر روی فرالودگی تحصیلی نفـی و نـادار االـت و نقـش
یانجی هوش فرهنای نیی در این رابب تویید شد (رحیمی و همرـار  .)1398در پژوهشـی
عبارنیا و همرارا ( )1397در دانشاا زااد االی ی شنر تنرا لوم رردند ر ر درجـم
تناالب دل ارا شدۀ رهبری تحولزفرین بر خرد الاا انی با نقش یانجی فرهنگ الـاا انی
1. Chênevert
2. Yue
3. Muthusamy
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توثیر ببت و ناداری دارد پژوهشها نشا داد اند ر در جوا جم گراتری انند ایـرا
تصمیمها و رفتارهای اخیقی بیـشتر تـوثر اا عا ـ هــای شخصـیتیم ـرتبط بـا نـوعدوالـتیم
تقاب و اراشهای جم گرایان ای اـو رعایــت انــصاف در ت ا ـ بـا دیاـرا انـد ایـن
پژوهش با برجست ررد نقش فرهنگ در روابـط یـا تغیرها توج ب ت ا فرهنـگ و
اخیق را برای داشتن تصویری درالتتـر اا ب ــد اخیقــی تجربـم بشـری الام ـیشـمارد
(زقابابا ی و همرارا )1396
در ایرا برخیف رشورهای دیار پیشرفت ب تحول فرهناـی بتنـیبـر اراشهـا در
دانشاا ها ب خصوص دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنوب توج ایادی نمیشود و این
تحقیق او بـا روش ریفـی تجـارب ایسـتم (واق ـی) اعضـای هیئـت علمـی دانشـاا زااد
االی ی واحد تنرا جنوب را یتواند االتخرا رند و این تجارب ایست (واق ی) یتواند
طبق بندی جدیدی اا پیشایندها و پیا دها را ترالیم رند ر تـا بـ حـال در رشـور ـا انجـام
نشد و یتواند ب الیاالتگذارا دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنوب رمک رنـد تـا
در برنا ریییها و دیریت خود در این الاا ا اا این ؤلف ها االتفاد رنند

روش
با توج ب اینر وضوع حوری تحقیـق پدیـدۀ تحـول فرهناـی بتنـیبـر اراشهاالـت و
اعضای هیئت علمی دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنـوب نیــی ایــن پدیـد را بـ طـور
ستقیم تجرب ررد اند نیاا االت اا تجربیات احساالات افرار و عواطـف ایشــا االـتفاد
شود بنابراین بنترین روش پژوهشی ر یتواند پاالگگوی پرالـشهـای پــژوهش و رفــ
ابنام ز باشد روش پژوهش ریفی و اا نوع پدیدارشناالی و براالـا روش پدیدارشناالـی
بتنیبر الاوی اصیحشدۀ االتیویک ـ روالییی ـ رن 1االت شاررترنندگا در تحقیـق
تمام اعضای هیئت علمی دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنوب و شا  400نفر بودنـد
روش ت یین شاررترنندگا در ایـن تحقیـق بر بنـای روش نمونـ گیـری هدفمنـد تمـایی
حداربری بود پژوهشار ب ن ور گردزوری اطیعات اا ابیار صاحب االتفاد ررد االت
ت دادی اا الؤاالت ر در این پژوهش راهنمای پژوهشارا بود :تحـول فرهناـی بتنـیبـر
اراشها برایتـا اـ نـایی دارد؟ تحـول فرهناـی بتنـیبـر اراشهـا روی دانشـاا زااد
االی ی واحد تنرا جنوب ا اثری گذاشت االت؟ زیا تحـول فرهناـی بتنـیبـر اراشهـا
1. Colaizzi - Kan-Stevic
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برای دانشاا حدودیت بود االت؟ الایر حدودیتهایی را ر مرـن االـت دانشـاا بـا
ز واج شد باشد باویید ا احساالی دربارۀ تحول فرهنای بتنیبـر اراشهـا داریـد؟
برای صاحب ابتدا شاررترنندگا در پـژوهش رـ اعضـای هیئـت علمـی دانشـاا زااد
االی ی واحد تنرا جنوب بودند ب نیلـم شـاررترننـد انتخـاب شـدند الـپس ز قـدر
صاحب ها با رویررد پدیدارشناالان انجـام گرفـت تـا بـ اشـباع اطیعـات برالـد بـ ن ـور
بررالی اشباع اطیعات اا روش نمون گیری تماییی االتفاد شد هفت عدد نمونـ گرفتـ و
بررالی شد ر زیا ردهای االتخرا شد با ردهای 20نفر صـاحب شـوند یرسـا االـت یـا
خیر؟ نتایی نشا داد ر اشباع اطیعات رخ داد االت و این هفت نفر ایی جدیدی را ارا ـ
ندادند الپس قابلیت اعتماد و اعتبار انجام گرفت بنابراین در این بال ـ صـاحب بـا اولـین
شاررترنند زلاا و تا رالید ب حد اشـباع اطیعـات ی نـی 20نفـر شـاررترننـد بـ
اتمام رالید االت در این تحقیق االتادا دانشاا زااد االی ی واحد تنـرا جنـوب رـ در
حواۀ تحقیق (تحول فرهنای) خبر هستند شـاررت داشـتند وثـق بـود نتـایی تحقیـق
باتوج ب ویژگیهای تخصص ب روش تحقیق ریفی و تخصص بر بحـث تحـول فرهنـگ
الاا انی ورد االتفاد واق خواهد شد
در ایــن پــژوهش اا روش تجیی ـ و تحلی ـ اطیعــات براالــا روش اصــیحشــدۀ
االتیویک ـ روالییی ـ رن شا هفت رحل ب رار رفت

شکل  1روند تجیی و تحلی داد های پدیدارشناالی توصیفی با روش روالییی ()1978
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روایی الاا در بخش ریفی براالا رویررد لینرلن و گوبا )2007( 1بـ روشهـای
ایر وردبررالی قرار گرفت االت )1 :روش ال الوی نار :در این رویررد هر الـؤال صـاحب
اا طریق دو یا اند الؤال دیار اا شاررترنندگا پرالـید شـد االـت بـ طـوری رـ اا
اوایای ختلف ب پدیدۀ وردن ر ناریست شود در این تحقیق حقق ال گرو الؤال شاب
طراحی ررد و الپس در هر رحل برای دالتیابی ب صحت و دقت اطیعات این الـؤاالت را
برح ررد ر نتایی نشا داد ر تمام اوایای الؤال شخص شـد واا اوایـای تفـاوت بـ
سئل ناریست شد االت  )2رویررد ان باف روش :حقق تمام صاحب هـا را پـس اا پیـدا
شــد ننــایی فــاهیم و طبقـ بنــدی جــدداً ارایــابی رــرد همچنــین حتــوا طبقـ بنــدی و
ردگذاری را باابینی ررد و در این را دیدگا اندین نفر اا تخصصا حـواۀ ـدیریت و
صاحب شوندگا را در ا ینـم ردگـذاری جویـا شـد و براالـا ایـن دیـدگا ایـن افـراد
طبق بندی صورت گرفت و طبق بندی ننایی را انجام داد االت
برای رالید ب پایایی در این تحقیق اا رویررد را و و پـری )2003( 2االـتفاد شـد
االت :الف) االتفاد اا فرایندهای الاختیافت و دقیق در تن ـیم صـاحب هـای تحقیـق تمـام
صاحب های انجامشد بـ صـورت اصـولی نبقـی و ـن م تن ـیم شـوند ب) الـاا اندهی
فرایندهای الاختیافت برای ثبت نوشتن ردگذاری و تغییر داد ها اا رویررد اصیحشـدۀ
االتیوک ـ رن ـ ریییی االتفاد شود و تمام وارد ب صورت گام بـ گـام و دقیـق بر بنـای
رویررد وجود انجام شود ) وجود هفت صاحب رنند یا انـد شـاهد گـر بـرای انجـام
صاحب و اطیعات حاص اا صاحب ها بـرای جمـ زوری اطیعـات صـاحب هـا اا انـد
پرالشار االتفاد شد و نتایی حاص با یردیار قایس شد االت تا الـااگاری یـا اطمینـا
ناالب حاص زید

یافتهها
گام  :1پس اا انجام هر صاحب تمام بـالبی رـ صـاحب شـوندگا بیـا رردنـد
ب صورت ــت ن در فایـ ورد وارد شـدند حـاالت و احساالـات انـر یـا لحـن صـدا نیــی
بـ صـورت ا ـوجی در تـو ترالیم شد فای صوتی ضبطشد نیـی بـ دف ـات گـوش داد
شد و هر یک اا تو بارها خواند شدند در حین انجام این رار نیی پژوهشارا هـر گونـ
1. Lincoln and Guba
2. Rao and Perry
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فرر احسا یا اید ای ر بنـا بـ پژوهشهای قبلی داشت پرانتیگذاری 1ررد ر ایـن ا ـر
ب رشف پدیدۀ تحول فرهنای بتنیبر اراشها تجربـ ای رـ اعضای هیئـت علمـی خـود
تجرب ررد بودند رمک رـرد اا ن ـر هوالـرل در پرانتیگـذاری (اپوخـ  2یــا برارــت
ررد ) اصلیترین فنوم پدیدارشناالی االت ر نیاا االت در اجرای پژوهش ـدن ر قـرار
گیـرد (توفورد و نیو ن )2012 3و در ز همـم قضـاوتهـا و دانسـت هـای قبلـی پژوهشـار
در ورد واق یت رنار گذاشت شود (نارش خنبـی) تـا ا ـانی رـ در بنـای شـخصتـری
درک شوند
گــام  :2در ایــن رحلــ جمــیت و عبــارتهــای نــادار ربــوط بــ ااــونای
تحول فرهنای بتنیبر اراشها اا هر تن صاحب االتخرا شدند این عبـارتهـا در فایـ
جداگان ای ثبـت و بـراالـا شـمارۀ صـاحب و شمارۀ پاراگراف ردگذاری شـدند 1257
عبارت نـادار اا  20ـتن صاحب شناالـایی شـدند جـدول  1انـد نمونـ اا عبـارتهـای
نادار شناالاییشد و االـتخرا شـد توالط اعضای هیئت علمی را ارا یرند
جدول  1نمون هایی اا عبارت نادار
عبارات معنادار
بنابراین همیشـ دانشـاا زااد جـیو تضـررترین بحبـا هسـت تـوی بحـث
رار ند و اینر رارشناالی رو بخـواد االـتخدام برنـ تسـنییتی رو بـرای
االتاد و رار ند ندار برای همین هست ر همیشـ اینـا یشـن ـان ی نـی
وقتی تسنییت نباش الراالری ب دولت جاهای دیا ا رانـاتی نداشـت
باشند طبی تاً همم اهداف یر ب المت ادی
دانشاا زااد او خودگردا هسـت همیشـ اا ن ـر ـالی داـار شـر
هست هر اقدا ی هم ر یخواد برن الی ان ش یش خصوصاً اال ر
ت داد دانشجو هـم رـم شـد ولـی بـ ن ـر ـن اولـین رـار بایـد اهـداف
بلند دتشو باید پیشبینی رن در این ال یا انار الال ب ا جـایی برالـم
ایرار برنم و همو بحث ناا ب اشمانداا .
او رار ندی ر االتخدام یش با فرهنگ الـاا انی زشـنا نیسـتی بـرای
اینر ـ اب ــاد فرهنــگ الــاا انی بــراش شــخص بش ـ حتمــاً نیــاا ب ـ یــ
یادگیریهایی دار ر این یادگیریها تو رارگا های ز واشی .

شمارة
مصاحبه
1

شمارة
پاراگراف
5

2

6

3

2

1. Bracketing
2. Epoche
3. Tufford & Newman
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گام  :3نایم عبارتهای نادار االتخرا و فر ول و هـر یـک اا ـانی بــ یــک
دالـت ردگذاری شدند اا هیار و دویست و پنجا و هفت ( )1257ورد هیار و دویست و
پنجا و هفت ( )1257عبارت نادار ب وجود ز دند همم عبـارتهـا و ـانی ز هـا بـرای
ایجاد اطمینـا اا صـحیح بود فرایند و الااگار بود انی بارها بررالـی شـدند جـدول 2
نمونـ هـایی اا ااـونای تبـدی عبارتهای نادار ب انی فر ول شد را نشا یدهد
جدول  2نمون هایی اا انی فر ول شد
عبارتهای معنادار
ان بافپذیری در قاب تغییرات و اید های نو]م 2پ[3

معانی فرمولهشده
ان بافپذیری الاا انی

خلق ارا و اجرای اید هـای جدیـد در راالـتای بنبـود عملرـرد خیقیت و نوزوری در دانشاا
دانشاا ]م 10پ[5
االتفاد اا تجربیات و تخصص در جنت دالتیابی ب بنترین نتیجـم حرف گرایی
مرن]م 3پ[3
عدم تدوین حتوای ز واشی و ایرالاختارهای ناالـب ایـن نـوع عــدم تــدوین حتــوای ز ــواش
الرترونیری
ز ــواش و همچنــین شــریتی ااقبیـ شــیوۀ ارایــابی فراگیــرا
ز واش در های عملـی یـا نـوع شـر گیـری شخصـیتی افـراد فراهم نبود ایرالاخت ناالب
تحت ت لیم این نوع ز ـواش اا ن ـر ارتباطـات اجتمـاعی و فنـو
شر در شیوۀ ارایابی فراگیرا
همراری وجود دارد ]م 20پ[3
شر در ارتباطات اجتماعی
شر در فنو همراری

گام  :4انی فر ول شد دالت بندی و گرو بندی شدند این دالـت هـا بیــانار الــاختار
نحصـرب فردی اا خوش ها هستند هر خوش ب صورتی ردگذاری شــد رــ تمــا ی ــانی
فر ولـ شـدۀ ربوط ب گرو انی را شا شود الپس گرو های خوش ها ر ن رسرننـدۀ
دیـدگا خاصـی هستند با یردیار ادلـام شـدند تـا الـاختار تمـاییی اا تـم را شـر دهنـد
درواق همم این تم هـا اا ن ر درونی همارا و اا ن ر بیرونـی واگـرا هسـتند بـ ایـن نـا رـ
هریــک اا « ــانی فر ولـــ شـــد » فقــط در یــک خوشــم تمــی ر ـ اا ن ــر نــای تمــایی اا
الاختارهای دیار االت قرار یگیـرد (شوشـا2 )2012 1خوشم پدیدز د در  6تم دالت بنـدی
شدند جدول  3فرایند الاخت نخستین تم «تحول فرهنای بتنیبر اراشها» اا ادلام خوش هـا
را نشا یدهد نقشم تماتیک ننایی نیـی در جدول  4نمایش داد شد االت
1. Shosha
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جدول  3نمونم پدید ز د نخستین تم «تحول فرهنای بتنیبر اراشها» با االـتفاد اا ـانی فر ولـ شـد
و خوش ها
تم پدیدآمده

نمونههایی از معانی فرمولهشده

خوشهها

پیشـــایندهای الـــاا انی پیشـــــایندهای تحـــــول
تحول فرهناـی بتنـیبـر فرهنای بتنیبر اراشها
اراشها
پیا دهای الاا انی تحول پیا دهای تحول فرهناـی
فرهنای بتنیبر اراشها بتنیبر اراشها

خیقیت و نوزوری در دانشاا
تشری اتاقهای فرر
جذب دانش جدید
الاا ا یادگیرند
رنترل و ارایابی بتنیبر اراشها
تخصیص ناب و بسیی الر ای های انسانی
ت ند دیرا ارشد ب یادگیری

جدول  4نقشم تماتیک ننایی
تــم اول :پیشــایندهای ســازمانی تحــول تـــم دوپ :پیشـــایندهای تم سوپ :پیشایندهای اخالقـی و
فرهنگی مبتنیبر ارزشها

فردی تحـول فرهنگـی مذهبی تحول فرهنگی مبتنیبـر

ارزشها
مبتنیبر ارزشها
● راعــات نشــور اخیقــی
● اراد و پشترار
● جذابیت و راربردی بود ناب ز واشی
دانشاا
● سئولیتپذیری
● ب رارگیری نیروی انسانی تخصص
● ضابب ندی
زاادی و االــــــتقیل
● برنا رییی دقیق
● ت ندگرایی
عم
● قوانین ناالب
● دلسوای برای همرارا
● قدرت
● ارایابی ز ادگی برای تحول
● انصاف در رفتار و عملررد
● وفقیت
● گذار اا شیو های النتی و قدیمی
● تسنیم قدرت در دانشاا
● رمالجویی
● شفافیت الاا انی
● پرهیی اا خشونت
● برانایختای
● شایست الاالری
● هدایت اخیقی
● خیر خواهی
● تخصصگرایی
● تحول اخیقی
● همنوایی
● توانمندالاای راررنا
● دانش شری ت االی ی
● همرنای
● ز ــواش راررنــا در جنــت تحــول
● پیروی اا خدا
● ا نیت
فرهنای
● پیروی اا رفتارهای االی ی
● در گرایی
● احترام ب راررنا
● زاادی اندیش ها
● فداراری
● نــوزوری و خیقیــت در ز ــواش و
● ناب فق االی ی
● بردباری
پرورش
● عیت رار
● رفا
● ایجاد اناییۀ ببت
● اخیص در رارها
● صادق بود
● رضایت دانشجویا
● صداقت و درالتی
● ح شر دانشاا
● بخشند
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ادامة جدول 4
● رار گروهی
● حمایتگر بود
● حرف گری
● پیشرفت
● ان بافپذیری
● تواض بود
جنادی
و
● روحیم انقیبی
● حاف رار بود
● اعتمادالاای
● خودافیایی
● الی ت اداری
● خودارتقایی
● دیریت دانش
● شجاعت
● ت ند الاا انی
● جسارت
● اخیق داری
● نبقی بود
● شاررت و ت ا گروهی
● وظیف شنا بود
● پرپاراای و همافیایی
● ودب بود
● جوا گرایی
● با هوش بود
● نارش راهبردی
● فید بود
تخصصی
● نارش
● عیت نفس
● رهبری اخیقی
● دانش و زگاهی
● رهبری نوی
● شورت داد
● رهبری االی ی
● اشتیاق
● رهبری الخاوتمندان
● خوشخلقی
● تقویت رفتارهای شنروندی الاا انی
● رمالجویی
● رهبری تحولگرا
● الخاوتمند بود
● دیریت تغییرات الاا انی
● واق بین بود
● شبر الاای
● وجدا راری
● پژوهش حوری
● دانش حوری
● یارگذاری و ت یین شاخص ف الیتها
● سئولیتپذیری و پاالگگویی
● زیند ناری
● اعتباربخشی ب دانشاا
● شنرت دانشاا
● عدالت الاا انی
● ایجاد اراش برای هیئت ا نا
● الی ت و ایمنی راررنا
● رشد و توال دانشاا
● ربیگری الاا انی

● ح شر همرارا
● وفای ب عند
● حسن ظن
● دوری اا لیبت
● شورت با دیارا
● نیری ررد
● انفاق
● پرهیی اا بخ و جفا
● اهد
● فروتنی
● پرهیی اا حق و رین
● پرهیی اا بد ابانی
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● انسجام درونی دانشاا
● تقویت سئولیت اجتماعی راررنا
● تشریک ساعی
● شاررت راررنا در ا ور دانشاا
● یادگیری الاا انی
● قانو داری
● ن م و انضباط
● دانایی حوری و خردورای
● تقویت هویت الاا انی
● تقویتجو ببت الاا انی
تم چهارپ :پیشایندهای اقتصادی تحول
فرهنگی مبتنیبر ارزشها
● الودزوری برای دانشاا
● ثبات الی
● رارزفرینی
● توال م ییتهای رقابتی
● تولید علم
● ایجاد فناوریهای IT
● تقویت ارتباط دانشاا با صن ت

تــم پــنجم :پیشــایندهای
سیاسی تحول فرهنگـی
مبتنیبر ارزشها
● ایجــــاد نفــــو در
راررنا
● ایجــاد قــدرت در
شغ
● شنرت در شغ
● ا نیت در شغ
● توالـــــ ســـــیر
پیشــــــــــرفت در
دانشاا
● جلــــــــوگیری اا
باندباای
● جلــــــــوگیری اا
حیبگرایی
● رـــاهش فشـــارها
الیاالی
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تم ششم :پیشایندهای فرهنگی و
اجتمـــاعی تحـــول فرهنگـــی
مبتنیبر ارزشها
● فرهنگالاای
● خلق اراشهای اخیقی
● توانمندی فرهنای
● ایجاد شاخصهای فرهنای
● دیریت تنوع فرهنای
● ایجاد البک اندگی ناالب
● تقویت هوش فرهنای
● ا نیت فرهنای
● تقویت شاررت فرهنای
● جا پذیری الاا انی
● راهش فاصلم قدرت
● جم گرایی
● افیایش ریسکپذیری
● برنا ــ ریــیی بلنــد ــدت
فرهنای
● گشودگی در برابر تغییرات
فرهنای
● ز ـــادگی بـــرای تغییـــرات
فرهنای
● ت ند ب تغییرات فرهنای
● ایجاد روابط انسانی توأم بـا
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ادامة جدول 4
احترام تقابـ و برخـوردار
اا حمایت اجتماعی
● نیـــــ بـــــ اهــــــداف و
رمالگرایی راررنا
● تقویت نویت راررنا
● ایجاد ا ید و نشاط در ا ـور
دانشاا
● توانمنــــدی فرهناــــی در
هماهنای اراشها و باورها
تـم هفــتم :پیامــدهای ســازمانی تحــول
فرهنگی مبتنیبر ارزشها
● اابری الاا انی
● تقویت فناوری اطیعات و ارتباطات
● تقویت اجرای دیریت دانش
● تقویت دیریت االت داد
● تقویت رفتارهای شنروندی الاا انی
● ارتقای ظرفیت انبباقپذیری دانشاا
● تقویت ارتباطات درو الاا انی الاا انی
● ارتقای البح ت ند الاا انی
● ارتقای البح اعتماد الاا انی
● بنر گیری اا الر ایم فرری راررنا
● توانمندالاای راررنا
● توانمندالاای دانشجویا
● بالندگی راررنا
● ت الی الاا انی
● االتقرار ن ام اراشیابی بتنیبر اراشها
● بنر وری ستمر
● صرف بنینم ناب
● پاالداشت حیط ایست
● افیایش یادگیری الاا انی
● تقویت ریفیت فرایندهای یاددهی
● تخصیص ناب و بسیی الر ای های انسانی
● ت ند دیرا ارشد ب یادگیری

تم هفتم :پیامدهای فراسازمانی تحول فرهنگی مبتنیبر
ارزشها
● تقویت ارتباطات برو الاا انی
● افیایش رفا جا
● تولید و خلق علوم راربردی
● رشد و ت الی جا
● نی ب اهداف اجتماعی
● نی ب اهداف اقتصادی
● نی ب اهداف فرهنای
● ان قاد قراردادهای همراری با صن ت
● ح شریت صن ت
● تربیت نیروی رار اثربخش
● رج یت و قبولیت علمی در عرصم لی و بیناللملی
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گام  :5در این رحل اا تجییـ و تحلیـ همـم تـمهـا بـ صـورت توصـیف جـا ی
ت ریــف شــدند پـــس اا ادلــام همــم تــمهــای بال ــ «شــناخت احســا ارایــابی و
تصمیمگیری» الاختار رلی پدید االتخرا شد توضیحات بیشتر در بخش نتیج گیری رر
یشود
گام  : 6این رحل تا حدودی شبی رحلم پیش االـت ا ـا بـ دنبـال ــانی جــا
نبـودیم در ایـن رحل تقلی یافت ها انجام شد و توصیفات اا ـد و اشـتبا اا الـاختار رلــی
حـذف شـدند برخـی اصیحات ب ن ـور ایجـاد ارتبـاط شـفاف بـین خوشـ هـا و تـمهـای
االــتخرا شــد انجــام شــد و برخــی اا عبــارتهــای ــبنم رـ توصــیف رلــی را ضـ یف
یرردند حذف شدند
گام  :7در این رحل ال ی در اعتبارالنجی یافت های پژوهش داشـتیم ا انــتداری در
پژوهش روایی و اعتبار یافت ها جیو بانی اولیم پژوهش ریفی هستند ر در روش پـژوهش
پدیدارشناالی نیی اهمیت فراوانی دارند روالییی ب اعتبار ننایی ر با راج بـ هـر یــک
اا افـراد بلـ صورت ـیگیـرد اشـار ـیرنـد و نـمتـرین یـار ارایـابی یافتــ هــای
پژوهش پدیدارشـناختی را ااطریق اعتباریابی توصیفهای جا اا پدیـدۀ ـورد بال ـ اا
الوی خود شاررترنندگا ـیدانــد (ررالـول )2003 1بنـابراین ایـن اعتبارالــنجی بــا
رجوع جدد ب صاحب شوندگا نشا داد یافت های نتــایی و باحبــ بــا ز هــا انجــام
شـد درننایت همم شررترنندگا رضایت خود را نسبتب این نتـایی رـ نشــا دهنــدۀ
احساالـات و تجارب ایشـا بـود اعـیم رردنـد پژوهشـارا نیـی بـ ن ـور ا انتـداری در
پژوهش تمام فروضـات قبلی خود در ا ینم پدیدۀ خرید احساالـی را اا قبـ یادداشـت و
طی فرایند پژوهش نیی الـ ی بر درپرانتیگذاری (جیرینگ )2004 2تمام فروضـات پیشـین
رردند
هدف پژوهش حاضر توصیف تجارب اعضای هیئـت علمـی دانشـاا زااد االـی ی
واحد تنرا جنوب اا تحول فرهنای بتنـیبـر اراشهاالـت نتـایی پـژوهش نشـا داد رـ
دانشاا های رشور و ب خصوص دانشاا زااد االی ی درننایت بـرای رالـید بـ اهـداف
الااند تر خود نیاا ند خویشتنشناالی فرهنای براالا یک طبق بندی بلوب االـت تـا در
سیر درالت هدایت شود و اا اراشهای واالی خود دور نشود اا الوی دیار دانشـاا هـا
1. Creswell
2. Gearing
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در این الالها باالترین تغییرات و تحوالت اقتصادی الیاالی اجتماعی و فرهنای را تجربـ
ررد اند و تحقیقات جنانی نیی شاهد بـر ایـن تغییـرات االـت در دهـم اخیـر رـ بـا تغییـر و
تحوالت ع یمی االحاظ اراشی و فرهنای واج بود ایم در عرصم عم ز ایـیی رـ
صــاحبن ــرا ــدیرا بخــش فرهناــی و الیاالــت ــدارا بــا ز واج ـ انــد تضــادها و
تناقضهایی االت ر در نتیجم جی یناری و بخشـیناـری ز هـا را اا پدیـد هـای رلـی و
ری لاف ررد االت لذا در عرصم فرهنای و در دنیای رنونی داار شر شد ایم و بـا
طرحهای گوناگونی ر وارد ن ام فرهنای ررد ایم اا سا اصلی دور شد ایم
با توج ب توضیحات فوق و در تبیـین تجـارب اعضـای هیئـت علمـی دانشـاا زااد
االی ی واحد تنرا جنوب باید گفـت اـو اا قبـ پیشـایندها و پیا ـدهایی بـرای تحـول
فرهنای بتنیبر اراشها نداشت و الاختار ا نیی الاختار وارداتی بود االـت و در الـالهـای
پس اا انقیب نیی پژوهشی االاالی صورت نارفت االت این پیشایندها و پیا ـدهایی تحـول
فرهنای بتنیبر اراشها براالا دانش روا و تناالـب بـا نـوع ناـرش گـرایش و هـدفی
تناالب با اراشهای فرهنای ا ت ریف شد ر شـا ن ـام باورهـا اراشهـا هویـت و
الاوی رفتاری یک جا م دانشااهی االت اا الوی دیار در این پژوهش شرایبی ـدن ر
قرار داد شد االت ر اقتضا ات جنانی فراهم یرند و ترلیف ا را در برابر تمد جدید
و تمام لواام و الحاقات ز ت یین یرنـد لـذا در ایـن پـژوهش ـیخـواهیم ویژگـیهـای
روحی و عم فرهنای وردنیاا را شناالایی و تبیین رنیم؛ ی نی هما ز ـوا هـای  40الـال
رارهای فرهنای دیرا حـوا هـای ختلـف رـ بـا افرـار و رفتـار ت ـالی و خودبـاوری
باوجود همم رمبودها تحریمها و تندیدهای دشـمنا و وانـ ختلـف بتوانـد بـرای تولیـد
قدرت فرهنای ن ام االی ی با اترا ب ظرفیتهای درو رشور گفتما انقیب االی ی را
ب عم تبدی رند و حصول خودرفایی فرهنای ایرانی را ب رخ دشمنا برشاند
پیشایندهای ب دالتز د در پژوهش شا شـش ب ـد الـاا انی فـردی اخیقـی و
ذهبی اقتصادی الیاالی و فرهنای و پیا دها در دو ب د الاا انی و فراالاا انی بود االـت
بنابر نتایی ب دالت ز د الام االت دیرا دانشاا زااد ب این عوا توج رنند در الـبح
رهبری بال ات ختلفی اهمیت و نقش رهبرا را در فرایند تغییر و تحـول نشـا دادنـد در
بخش اهمیت رهبری نتیجم ب دالتز د با بال م عبارنیـا و همرـارا ( )1397زقاجـانی و
نداد ( )1398هیث ( )2018برونی و همرارا  )2017( 1همخوانی دارد در بخش اهمیـت
1. Brones, de Carvalho & de Senzi Zancul
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البح ت ند راررنا و تحول فرهنای بتنیبر اراشها نتیجم ب دالتز د با بال ـم الک و
رروفورد )1999( 1ر دهانی و همرارا  )2017( 2و اینانلو و همرـارا  )2017( 3همخـوانی
دارد در بخش ارتقای ظرفیت انبباقپذیری و تحول فرهنای نتیجم ب دالتز د بـا بال ـم
پارنــت و لــوالک )2018( 4بابقــت دارد در بخــش ربــیگــری و تحــول فرهناــی نتیجــم
ب دالتز د با بال م راالادو لو برار  )2011( 5همخوانی دارد
توال ـ م ســیر پیشــرفت در دانشــاا بــا بال ــم هیــث )2018( 6برونــی و همرــارا
( )2017عبارنیــا و همرــارا ( )1397زقاجــانی و نــداد ( )1398الــفیدگری ()1394
حمدپور و همرارا ( )1398بالی و ریم ( )2015و وانخاد و بـرینرمن )2014( 7بابقـت
دارد
در جوا و ن ـامهـای اجتمـاعی اعتقادهـا باورهـا اراشهـا و الاوهـای رفتـاری
شترری وجود دارد ر در جمـوع فرهنـگ و ن ـامهـای اجتمـاعی ز جا ـ را تشـری
یدهد جوا باتوج ب بانی فرری و اعتقادی خویش فرهنگهـای تفـاوت و خـتص
ب خود دارند و تمام اعمال انسا ها ب نیلم نمترین عنصر در جوا تحتتـوثیر فرهناـی
االت ر بدا خو گرفت اند الاا ا ها نیی ب نیلم یک ن ام اجتماعی برحسب جنـا بینـی
ت ندها هدفها فناوری الاختار الاا انی و روشهای اجرایی خود فرهنگهای تفـاوت
دارند فرهنگ الاا انی یرـی اا وضـوعات نـم ـدیریت علـوم رفتـاری االـت؛ و توجـ
بسیاری اا دانشمندا را در دهم گذشت ب خود جلب رـرد االـت ایـن فرهنـگ بـر تمـام
جنب های الاا ا نفو دارد؛ و اهمیت ز ا روا ب حدی االـت رـ دانشـمندا ـدیریت
نمترین وظیفم رهبرا الاا ا را وض اراشهای فرهنای ناالـب و توالـ م ز در الـبح
الاا ا یدانند پرورش و توال م فرهنگ الاا انی باتوج ب ت ریف عمیق ز در رتـب
االیم اهمیتی دواندا دارد ایرا با حارم شد اراشهای االی ی ن تننا اهـداف ت ـالی
الاا ا تحقق ییابد بلر جنب های تولیدی و الودزوری الاا ا نیی رشد ییابد در ایـن
قال ؤلف های تحول فرهنای بتنیبر اراش در دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنـوب
Lok & Crawford
Ramdhani, Ramdhani & Ainissyifa
Inanlou & Ahn
Parent & Lovelace
Casado-Lumbreras, Colomo-Palacios, Soto-Acosta & Misra
Hayes
Wankhade & Brinkman
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2.
3.
4.
5.
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و پیشایندها و پیا دهای حاص اا ز شناالایی شد
در پژوهش حاضر حققا با وان و حدویتهایی همچـو حـدودیت ا ـانی در
راالتای انجام پژوهش و حدودیت انتخاب افراد واجد شرایط واج بودند اا زنجایی رـ
همم داد های گردزوریشد بر بنای ن ر پاالگدهند بـود بنـابراین یـاری نرـرد حاف ـم
افراد باعث ایجاد حدودیت در پاالگ زنا یشود یری دیار اا حدودیتهـای پـژوهش
جاری ت یین وقت قبلی و ا ا ناالب برای انجام صاحب با خبرگا بود ر ب دلی حجـم
راری باالی صاحب شوندگا

حقق یبایست دتا ا طـوالنی را صـرف رنـد رـ بـ

لحاظ ا انی در روند گامهای پژوهش بسیار اثرگذار بود
پیشنناد یشود ر دیرا دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنـوب ویژگـیهـای
شناالاییشد در تحول فرهنای بتنیبر اراشهـا را بـ ن ـور ارتقـا و بنبـود شـاخصهـای
عملرردی ز واش و پژوهش ب صورت عملی و راربردی ب رار گیرند و با اخیق حـوری
و اراش داری در دانشاا پویایی و نشاط الـاا انی را ایجـاد رننـد همچنـین در تـدوین و
تولیف شـاخصهـای اراش هـا در دانشـاا زااد اقـدام شـود بـرای طراحـی و پیـاد الـاای
اراشهای حوری دانشاا ها در ف الیتها و برنا های دور ای الاالن ییا دقـت و توجـ
راررنا

دیرا و اعضـای هیئـت علمـی در تن ـیم اهـداف و برنا ـ هـای دانشـاا ـورد

بررالی قرار گیرد راتالو ها بروشورها گیارش اراشیابی بتنیبر اراشها اطیعی هـا و
پوالترهای تبلیغاتی ب ن ور ز اد الاای بستر ناالب فرهنای و گسترش و پیـاد الـاای ایـن
طبق بندی در دانشاا زااد االی ی واحد تنرا جنوب تنی و تولید شود در پایـا پیشـنناد
یشود ر یک برنا م اثربخش بالندگی اعضای هیئت علمی نیاا ند برنا م نیااالنجی دقیق
و جا االت در همین خصوص پیشنناد یشود اا طریق یک برنا م نیااالنجی ن ام نـد
نیااها و اولویتهای بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشـاا هـا شناالـایی شـود و اعضـای
هیئت علمی بخشی اا روا را ب بال ـ (عمـو ی و تخصصـی( اختصـاص دهنـد همچنـین
دالترالی ب رتب جیت و قاالت الرترونیری نمای شد در رتابخان نیاا ند دالترالی بـ
رایان االت ر با اتخا تصمیم در این خصـوص ـیتـوا الـبح یـادگیری اعضـای هیئـت
علمی را اا این روش یادگیری لیررالمی ارتقا داد .ا ید االـت رـ پژوهشـارا در زینـد
بتوانند با بررالی های بیشـتر بـ پیشـایندها و پیا ـدهای دیاـری دالـت یابنـد و باعـث بنبـود
الاوی تحول فرهنای بیا شد در این پژوهش شوند
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