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Abstract  Article Info 

Introduction: Organizational culture is a powerful tool to improve the performance and 

long-term effectiveness of the organization. The purpose of this article was to design 

and validate a scale for measuring the organizational culture of the country's 
universities . 
Methods: The combined research method was mixed. Sources of data collection in the 

qualitative part of the research included semi-structured interviews with 30 people, 

taking notes, public and private documents that were converted into textual data and 

after coding the text, content analysis technique was performed. Based on the results of 

the qualitative section, the measurement tool was designed based on the identified 

components in the form of a 105-item questionnaire and its face and content validity 

was confirmed using the opinion of experts and finally the reliability coefficient was 

0.74. Structural equation modeling analysis was used to estimate the validity of the 

proposed model. In the qualitative part of purposive sampling and in the quantitative 

part according to the sample size (135 people), data were collected by cluster sampling 

method from different cities of the country 
Results: The findings of the qualitative section showed that the organizational culture 

model has 24 factors, 105 criteria and 805 indicators. The findings also showed that the 

scale designed to measure organizational culture in Iranian universities has a very good 

fit . 
Conclusion: Therefore, according to the obtained results, it can be said that it is 

necessary for the universities of the country to take steps towards the validation of 

organizational culture and all factors should be considered equally . 
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 های کشورطراحی واعتباریابی مقیاسی برای سنجش فرهنگ سازمانی دانشگاه
 

 2کمالی نقی   ،2*هزاد مجتبی  محمد ، 1مهدی فیروز
 

 ران یواحد زنجان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یو روان شناس  یتیدانشکده علوم ترب 1

 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی زنجان، ایران  2
 
 
 

 
   m.mojtabazadeh@yahoo.com . رانیزنجان، ا یواحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالم ، یو روانشناس  یت ی گروه علوم ترب زاده، محمد مجتبی :مسوول سندهی*نو

 ده کی چ

است. هدف مقاله حاضر طراحی واعتباریابی مقیاسی    سازمان  بلندمدت  اثربخشی  و   عملکرد  ارتقای  برای  قدرتمند  ابزاری  سازمانی،  فرهنگ  : مقدمه

 های کشور بود. برای سنجش فرهنگ سازمانی دانشگاه

،  بردارینفر، یادداشت  30ساختاریافته با  ها در بخش کیفی پژوهش شامل مصاحبه نیمه. منابع گردآوری دادهکیبی آمیخته بودروش پژوهش تر  ها: روش

بر اساس  .  ی متن با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا صورت گرفتی متنی تبدیل شده و پس از کدگذار هااسناد عمومی و خصوصی بوده که به داده

سوالی طراحی گردیده و روایی صوری و محتوایی آن    105های شناسایی شده در قالب پرسشنامه  گیری بر اساس مؤلفهنتایج بخش کیفی، ابزار اندازه

یابی معادالت  دلمبه دست آمد. برای برآورد اعتبار الگوی ارائه شده از تحلیل    74/0با استفاده از نظر متخصصان تایید و در نهایت ضریب پایایی  

ای از شهرهای مختلف  گیری خوشهگیری هدفمند و در بخش کمی با توجه به حجم نمونه به روش نمونهساختاری استفاده شد. در بخش کیفی از نمونه

 آوری گردید. ها جمعکشور داده

نشان داد  ها همچنین  نشانگر است. یافته  805مالک و   105،  عامل 24گوی فرهنگ سازمانی دارای  نشان داد که ال  های بخش کیفییافته : هایافته

 های کشور ایران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است. همقیاس طراحی شده برای سنجش فرهنگ سازمانی در دانشگا

بی فرهنگ سازمانی گام  های کشور به سوی اعتباریاتوان گفت که الزم است دانشگاهبنابراین و با توجه به نتایج بدست آمده می  :یریگجه ینت

 برداشته و تمام عوامل به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. 

 . سنجش، فرهنگ سازمانی، دانشگاه : واژگان کلیدی
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مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 
دوره 15، شماره 1، 1401 

صفحات: 1-9  
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 کشور هایدانشگاه ی سنجش فرهنگ سازمان یبرا یاسیمق یابیواعتبار یطراح

 مقدمه 

 
تدریجامروزه به  فرهنگ  مقوله  و ،  مطالعات  در  را  خود  جای   ،

و پژوهش ابهامات  با  هرچند  است؛  کرده  باز  عالی  آموزش  های 
[. ویلیام سه دلیل زیر را درباره 1] هایی همراه بوده استدشواری

سازد؛ نخست به دلیل فرهنگ  ها مطرح میدشواریاین ابهامات و  
، به خاطر تنوع بسیار باالی ساز بودن نهاد دانشگاه، دومو فرهنگ

-مقوالت فرهنگی در دانشگاه و سوم به این دلیل که مطالعه پدیده
شناختی و شناختی، معرفتهای روشهای فرهنگی، متضمن بحث

از ماهیت ع ما  تلقی  است که ریشه در  داردفلسفی  دانش  و  ؛  لم 
ها همگی حاکی از اهمیت مقوله فرهنگ در دانشگاه در کنار  این

مضاعف   پیچیدگی  و  است.  دشواری  آن  یک  مطالعه  فرهنگ 
سازمان   محیط  فرهنگی  کالن  فرایندهای  از  مینیاتوری  سازمان 

هایی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات،  است که با ظهور مقوله
-های جمعیتگی برخورد آن، دگرگونیپدیده جهانی شدن و چگون 

های اخالقی، سازمان  شناختی، آموزش مداوم، انفجار دانش، بحران
اثربخشی در   و  به کیفیت  توجه  دانش،  فزاینده  و رشد  یادگیرنده 

ها ضرورت بسترسازی مناسب در فرهنگ سازمانی خالق  سازمان
. اهمیت فرهنگ در [2] کندرا در همه سطوح سازمانی ایجاد می

توانایی انکار  هابکارگیری  غیرقابل  سازمان  در  افراد  است.  ی 
فرهنگ سازمانی نیرویی است که باعث حرکت افراد در سازمان  

سازمانمی مختلف  اجزای  بر  شگرفی  تاثیر  و  از  می  شود  گذارد. 
مطالعه  آن با  است  تاثیرگذار  کارکنان  رفتار  بر  فرهنگ  که  جایی 

 شکست سازمان پی توان به علل کامیابی و یافرهنگ سازمان می

برد. تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارکنان و اعضای سازمان به حدی  
توان نسبت به چگونگی رفتار،  است که با بررسی زوایای آن می 

های اعضای آن پی برد و واکنش  ها و نگرشاهاحساسات، دیدگ
پیش موردنظر  تحوالت  قبال  در  را  آنان  ارزیابی  احتمالی  و  بینی 

[. به اعتقاد رابرت کوئین برای شناخت سازمان و رفتارها و  3کرد]
عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادی است؛  

ییرات را تسهیل توان انجام تغزیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می
های جدید را در سازمان پایدار کرد. از این رو فرهنگ  گیریو جهت

سازمانی به سادگی یک عامل اساسی در موفقیت سازمان و تحقق  
-عوامل فرهنگی، شامل ارزش  .[4] اهداف بلندمدت سازمان است

-های فرهنگی دیگر که با کالنها و مؤلفهها، طرز تلقیا، سنته
نگری، فضای حاصل و بستر رفتارهای سازمانی را تشکیل داده و  

می جهت  عوامل  بدان  اهمیت  آنبخشد.  از  که  فرهنگی  جاست 
-هایی که در سازمانشود. همانمرتبط با عوامل انسانی مطرح می

-پرداز، مبتکر یا حامالن و مجریان نوآوری محسوب میها نظریه
ها، پرورش فرهنگ سازمانی به  در بسیاری از سازمان  .[5] شوند

مهم که  ترعنوان  حالی  در  نیست  توجه  مورد  مدیران  وظیفه  ین 
گذارد و در های سازمان تاثیر میفرهنگ سازمانی روی تمام جنبه

اساساً فرهنگ  ای به دور از تاثیر فرهنگ نیست.  هر سازمانی پدیده

مفروضات،   شامل  فرهنگ  است.  سازمان  آن  سازمان، شخصیت 
و نشانهها، فرمارزش رفتارشان  های آشکار اعضای سازماها  و  ن 

-باشد. اعضای یک سازمان، فرهنگ ویژه سازمان را درک میمی
پژوهش[6] کنند در  .  سازمانی  فرهنگ  زمینه  در  متعددی  های 

،  13،  14،  15،  16،  17،  18] داخل و خارج کشور انجام شده است
ای با عنوان  فرهنگ سازمانی  [. در مقاله4،  7،  8،  9،  10،  11،  12

آموزشی و فرهنگ علمیدر سازمان آموزش پژوهش  -های  ی در 
عنوان   به  سازمانی  فرهنگ  یافت؛  دست  زیر  نتایج  به  عالی 

ها، باورها، عقاید و مفروضات مشترک حاکم  ای از ارزشمجموعه
موزشی  آبر سازمان، بر رفتار و اندیشه نیروی انسانی شاغل در نظام  

ها را در تطابق با محیط خارجی و انسجام درونی  گذارد و آناثر می
پژوهشی دیگر نتایج نشان داد که عدالت   [. در4]  نمایدکمک می

سازمانی و ابعاد عدالت توزیعی، ابعاد فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ  
بر خالقیت   بوروکراتیک  و فرهنگ  مأموریتی  مشارکتی، فرهنگ 

-شیر مؤثر است. یافتهرکنان آموزش و پرورش شهرستان عجبکا
بین خصوصیات [ نشان داده است که  9،  8]  های دیگرهای پژوهش
گرایی، فاصله کم قدرت، عدم اجتناب از پدیده عدم فرهنگی جمع

زن  و  شکلاطمینان  و  خطساالری  آموزش  گیری  نظام  در  مشی 
دارد.   وجود  معناداری  و  و  مثبت  رابطه  ایران  کارآفرینی  عمومی 
  : همچنین در برخی مطالعات دیگر داخلی مشخص شده است که

دارای چهار    ظام آموزش عالی ایران الف؛ مدل فرهنگ سازمانی در ن
می ایدئولوژیک  و  ارزشی  ساختاری،  مدیریتی،  رفتاری،  باشد.  بعد 

رابطه   کارکنان  توانمندسازی  و  سازمانی  فرهنگ  بین  همچنین 
[، ب؛ مدلی برای فرهنگ سازمانی  10]  مثبت و معنادار وجود دارد

ستاره مدل  عنوان  سازمانبا  برای  سازمانی  فرهنگ  های ای 
[، ج؛ بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش  11]  وزشی وجود داردآم

رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج آزمون سایر  
های فرهنگ سازمانی و مدیریت  اهداف نشان داد که بین مؤلفه

دارد معنادار وجود  و  رابطه مثبت  مؤلفه12]  دانش  بین  د؛  های  [، 
ی در سازمان آموزشی مورد نظر فرهنگ سازمانی و ساختار سازمان

 [.13] دار وجود داردارتباط مثبت و معنی

که است  داده  نشان  هم  خارجی  مطالعات  فرهنگ   :نتایج  الف؛ 
مرتبط  و عملکرد سازمان  اثربخشی  با  به طور مستقیم  سازمانی 

تر باشد، عملکرد سازمان بهتر  است و هرچه فرهنگ سازمانی قوی
کلیدی برای بقای سازمان و نتیجه مطالعه  [، ب؛ نوآوری  14]  است

فرایندهایی است که حمایت از نوآوری را سرلوحه کار خود قرار  
و  داده ترویج  برای  مفید  چارچوب  یک  سازمانی  فرهنگ  و  اند 

کننده تمایل شود و فرهنگ سازمانی تسهیلنوآوری محسوب می
 تالمللی شدن دانشگاه اسو مشارکت کارکنان در حمایت از بین

-بین  هایسازی استراتژیترین موانع پیاده[، ج؛ یکی از مهم15]
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مؤلفه ارتباط،    5[، د؛  16]استمسأله فرهنگ سازمانیسازی  المللی
کار  گیری، سطح تعارض، کار تیمی و رضایت از  حمایت، تصمیم

[، و؛ دو  17]  ضروری هستندعمومی برای سنجش فرهنگ مدرسه  
سازمانی   فرهنگ  و  رهبری  قابل  میعامل  و  مثبت  تأثیر  توانند 

 [. 19، 18] سازی سازمان یادگیرنده داشته باشند توجهی بر پیاده

های انجام شده در داخل و خارج کشور و نگاه با بررسی پژوهش
از پژوهش به  تطبیقی پژوهش حاضر، هیچ یک  انجام شده  های 

نشانگرهای فرهنگ سازمانی در  ها، مالکطور جامع عامل و  ها 
نکرده بررسی  را  عالی  آموزش  شرایط  نظام  این  در  بنابراین  اند. 

تر و عمیق  ضروری است با رهیافتی نوین و با نگرشی واقع بینانه
به ارائه الگوی مناسب فرهنگ سازمانی برای نظام آموزش عالی 

نظران و متخصصان آموزشی در این زمینه  ایران از دیدگاه صاحب
کر شده، هدف مطالعه حاضر طراحی پرداخت. با توجه به موارد ذ

های واعتباریابی مقیاسی برای سنجش فرهنگ سازمانی دانشگاه
 باشد.کشور می

 

 ها روش
پژوهشداده نیمه   های  مصاحبه  چون  منابعی  از   حاضر 

یادداشت خصوصی  ساختاریافته،  و  عمومی  اسناد  از  برداری 
دیریت نفر از اساتید م  30بدست آمد. از طریق انجام مصاحبه با  

برداری و آموزشی و مدیران مرتبط با آموزش عالی و یادداشت
آوری شد،  بررسی کتب، مقاالت در زمینه فرهنگ سازمانی جمع

های متنی تبدیل  های حاصل از موارد مذکور به دادهسپس داده
نظام بررسی  منظور  به  دادهگردید.  از  بزرگی  توده  های  مند 

ها اقدام شد و پس بندی دادهومقوله گردآوری شده به واحدسازی  
از آن کدگذاری متن با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام 

جمع برای  کیفی  بخش  در  دادهگرفت.  از  آوری    نفر   30ها 

نظر و اساتید مدیریت آموزشی و مدیران مرتبط با نظام صاحب
دانشگاه از  عالی  سال  آموزش  در  کشور  مختلف    98-99های 

نظران و اساتید برجسته مل آمد. که شامل صاحبمصاحبه به ع

-حوزه آموزش عالی کشور است. در این تحقیق از روش نمونه
نمونه در  را  نمونه  حجم  شد.  استفاده  هدفمند  گیری  گیری 

[. 20]  شودنفر پیشنهاد می  8تا    6های همگن  هدفمند برای گروه
اب نظران انتخجا که در این پژوهش از اساتید و صاحباز آن

گیری هدفمند نفر به صورت نمونه  8تا    6شده و از هر گروه  
گیری و گردآوری اطالعات در انتخاب شدند. با این وجود نمونه

یابد که فرایند تجزیه و تحلیل و بخش کیفی تا زمانی ادامه می
برسد نظری  اشباع  به  از روش    .[21]  اکتشاف  دوم  مرحله  در 

تحقیق کمی استفاده گردید. ابتدا بر اساس نتایج بخش کیفی، 
های شناسایی شده و در قالب  گیری بر اساس مؤلفهابزار اندازه

آوردن    105پرسشنامه   بدست  برای  گردید.  طراحی  سؤالی 
بین   در  شده  طراحی  پرسشنامه  پایانی  از    30ضریب  نفر 

صاحب و  آموزشمتخصصان  در    نظران  و  گردید  توزیع  عالی 
( بود. با توجه به جدول  74/0نهایت ضریب پایانی به دست آمده)

نفر حجم نمونه پژوهش شامل اساتید و اعضای    135مورگان  
هیأت علمی مدیریت آموزشی و مدیران مرتبط با آموزش عالی  

تهران،  دانشگاه دانشگاه  دانشجویان دکتری  بودند.  های کشور 
و    134طباطبائی)  شهید بهشتی، عالمه نفر(، مؤسسه پژوهش 

عالی)برنامه آموزش  ارومیه  نفر(،    36ریزی  ،  نفر(  5)دانشگاه 
، شهید نفر(  8تهران)نفر(، هیأت علمی دانشگاه    4دانشگاه بابلسر)

طباطبائی)،  نفر(  8بهشتی) دانشگاه    ،نفر(   8عالمه 
 نفر( .  18، سازمان سنجش)نفر(4کردستان)

تحلیل اطالعات کمی   نرمبرای    24نسخه    AMOSافزار  از 
  – میر    –استفاده شد. قبل از انجام تحلیل عاملی، مقادیر کیزر  

  .[22و آزمون بارتلت مورد آزمون قرار گرفت]  KMOالکین  
-بار الگوی عرضه شده از تحلیل مدل همچنین برای برآورد اعت

 یابی معادالت ساختاری استفاده شد.
 
 

 

 
 

جدول   در  که  شد  جدول    1حاصل  در  و  شده  ای  نمونه  2آورده 
 شود. ها بیان میها و نشانگرها همراه با مالکعامل

 
 

 هایافته
دارای  یافته پژوهش  کیفی  و    105عامل،    24های   805مالک 

 گیری کدگذاری باز و محوری نتایج زیر  نشانگر است. در نتیجه

 

 

 

 گانه فرهنگ سازمانی   24ها و نشانگرها به تفکیک ابعاد عوامل، مالک.  1جدول 

 نشانگر مالک  عامل 
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 کشور هایدانشگاه ی سنجش فرهنگ سازمان یبرا یاسیمق یابیواعتبار یطراح

 135 6 رئیس دانشگاه

 101 7 اعضای هیات علمی 

 95 8 کارکنان 

 45 5 دانشجو 

 49 5 بستر دانشگاه

 77 8 ساختار دانشگاه

 11 3 آموزش

 20 6 پژوهش 

 9 3 فناوری

 17 3 خالقیت

 10 3 مذهب 

 15 4 پذیریمسئولیت

 13 4 اقتصاد 

 9 3 تعامل و ارتباط 

 9 3 عدالت اجتماعی 

 17 4 کسب شایستگی 

 53 9 مدیریت منابع انسانی 

 9 3 رساالت اهداف 

 45 4 شهروندسازمانی 

 8 2 المللی شدن بین

 16 3 پذیریجامعه

 17 3 تناسب اهداف 

 14 3 بنیاناقتصاد دانش

 11 3 بودجه 

 805 105 ( 24جمع )

 

 ها و نشانگرهای رئیس دانشگاه عامل، مالک. 2جدول 

 نشانگرها  ها مالک عامل 

خوب انجام  ری، اعتقاد به مهم دانستن جزئیات. ، مردم ساالصمیمات سازنده، تکریم ارباب رجوعتکبر، عجله نکردن در تعدم  های فردیویژگی رئیس دانشگاه
دل، اطالع از ، وفاداری، احساس خودکنترلی، عاصداقت ،زیردستان دادن کارها، تعهد به اصول اخالقی، اقامه دین الهی، حقوق 

هارت تأثیرگذاری بر اعضای سازمان، وجود  ، مگذشت ،یه کارگروهی و تیمی، درستیقدرت، داشتن روح ،هانامهقوانین و آیین
 .، سابقه مدیریتی، نحوه انتصابگذاری روحیه خدمت

های آموزشی، برقراری روابط  ها، برگزاری اردوها، کارگاه قاد به یکایک افراد، توسعه و تقویت تعاونیمهارت تاثیرگذاری، اعت  تعامل پذیری 
، تقویت منابع  ، تقویت روحیه دانشجویان بنیان دانش های ت علمی و کارکنان، تعامل با شرکتدوستانه با دانشجویان، اعضای هیأ

، ارتباط  ان، استفاده از تجارب کارآفرینان نفعان و نیازهای آن ی، شناسایی ذی اجتماعتحقیقات، مدیریت کیفیت در مشارکتدر حوزه 
 ها. های محیط، تعامل با سایر دانشگاهمعه، افزایش همنوایی با نیازبرنامه آموزشی با نیاز جا

، ایجاد تعهد در سازمان، ایجاد تعهد در کارکنان و دانشجویان و اعضای هیأت  دانشجویان ،رضایت کارکنان، اعضای هیأت علمی رضایت 
ان، محدود کردن کنترل، ایجاد امنیت کارکنان و دانشجوی –علمی، توزیع پاداش به صورت یکنواخت بین اعضای هیأت علمی 

 شغلی بین کارکنان، خدمات رفاهی، خدمات سالمت پشتیبانی، رضایت به تفکیک جنسیت، ایجاد فرصت جهت پیشرفت.

، ماهیت روابط  عضای هیأت علمی، رضایت دانشجویان ، طراحی سیستم ارزیابی عملکرد ایابی عملکرد کارکنان طراحی سیستم ارز عملکرد 
 سازی شغل.غنی انسانی، دانش و نگرش تربیتی، گرایش به بهبود، سرعت بخشیدن به کارها، تحویل کارها با کیفیت خوب،

زان عملکردها، بررسی  بینی می مداوم، پیش های زمانی، توانایی تطابق با دگرگونینماینده هویت سازمانی، تعادل در اعمال سا مدیریت سازمانی 
سوسازی اهداف فردی و سازمانی،  های مدیریتی، هماستفاده از تکنیک و مهارتفکری،   های اهمیت به سرمایهکیفیت خدمات، 

پذیر، توجه به تمام اعضای کارکنان، کسب تجربیات موفق، نظارت بر تشکیل منظم شوراها، نظارت  تعهد قوی به دانشگاه، انعطاف
 . رسیستم مدیریت اطالعاتیموثر بر اجرای قوانین و مقررات دانشگاهی، نظارت ب

، بهسازی اعضای  دانشجویان، احساس اعتماد، انصاف، گشودگی ،کارکنان  ،ت مهم در اختیار اعضای هیأت علمیگذاشتن اطالعا مشارکت  
وحی کارکنان، ای، به کارگیری مشاوران متخصص، بررسی مشکالت رن، دانشجویان، اخالق و تعهد حرفههیأت علمی، کارکنا

 ، ایجاد انگیزه مبادله دانش. ارزش دانشپیش بینی 

 

 
 نشانگر است.    135مالک و  6عامل رئیس دانشگاه دارای  2در جدول 
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یفرهنگ سازمان دهپدی در گرو عوامل مداخله هانهیزم ط، یشرا  .1شکل

سعی شده است در قالب یک الگوی منطقی و با تکیه    1در شکل  
ها و عوامل  بر درک و تفسیر خبرگان آموزش عالی، شرایط، زمینه

گر در پدیده فرهنگ سازمانی مشخص شود. الگوی نهایی مداخله
این  زمینه بیانگر  فرهنگ  ای،  الگوی  طراحی  که  است  حقیقت 

و چند   پیچیده  ایران مفهومی  عالی  آموزش  برای نظام  سازمانی 
ای از شرایط است. این شرایط  بعدی است که تحت تأثیر مجموعه

علی، شرایط   شرایط  :ازاند که عبارتندبندی شدهدر سه دسته طبقه 
زمینهمداخله شرایط  و  دگر  شرایط  ای.  پژوهش،  این  علّی  ر 
و   :ازعبارتند کارکنان  علمی،  هیأت  اعضای  دانشگاه،  رئیس 

مداخله شرایط  اقتصاد،  دانشجویان.  فناوری،  بودجه،  شامل  گر 
خالقیت، سبک شایستگی. عالوه بر این بستر دانشگاه، ساختار،  

-ای قرار میها در شرایط زمینهها و تناسب سازهاهداف و رسالت
با یکدیگر و به صورت یک کلیت گیرند. شرایط مزبور در امتداد  

گذارد. کارکرد درست واحد روی پدیده فرهنگ سازمانی تأثیر می
،  پدیده فرهنگ مستلزم تعامالت و ارتباطات، مدیریت منابع انسانی

پذیری است. در سایه ، مسئولیتشهروند سازمانی، عدالت اجتماعی

زش عالی  فرایندها، پیامدها و نتایجی برای نظام آمو  /این تعامالت
می حاصل  عبارتندایران  پیامدها  این  پژوهش،  ازشود.  آموزش،   :

 بنیان و مذهب. ، اقتصاد دانشالمللی شدنبین

به منظور اعتباریابی الگو،  :  تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول 

با  پرسشنامه شده    105ای  شناسایی  عوامل  کلیه  شامل  سؤال 
و   مدیران  اختیار  در  کیفی  دانشگاهمطالعه  اجرایی  های خبرگان 

مقادیر   ابتدا  گرفت.  قرار  ایران  عالی  آزمون    KMOآموزش  و 
گیری موردآمون قرار  بارتلت از جهت تعیین شاخص کفایت نمونه

 گرفت.
 الکین و آزمون بارتلت –میر  –مقادیر کیزر  .3جدول

 آماره آزمون

 696/0 گیریشاخص کفایت نمونه

آزمون کرویت  

 بارتلت

 18/350 دوخی 

 5460 درجه آزادی

 001/0 داریسطح معنی

 

 شرایط علی
 رئیس دانشگاه -
 اعضای هیأت علمی  -
 کارکنان  -

 دانشجو  -

 

 ای زمینهشرایط 
   بستر دانشگاه -

 ساختار دانشگاه  -

 ها رسالت اهداف و  -

   هاسازهتناسب  -

 

 پدیده 

 فرهنگ سازمانی 

 گر مداخله شرایط 
 

 بودجه  -

 فناوری -

 اقتصاد -

 خالقیت  -

 شایستگی سبک  -
 

 تعامالت / فرآیندها
 پذیریجامعه  -یت منابع انسانی         مدیر   -  

 پذیری مسئولیت   - سازمانی            شهروند    -  

 تعامالت و ارتباطات  -عدالت اجتماعی                 -  

 پیامدها                                      
 آموزش                                       -

 پژوهش  -

 اقتصاد دانش بنیان -

 المللی شدن بین -

 مذهب  -
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 کشور هایدانشگاه ی سنجش فرهنگ سازمان یبرا یاسیمق یابیواعتبار یطراح

جدول  همان در  که  مقدار  3طور  است،  برابر    KMOمشخص 
مناسب    696/0 عاملی  تحلیل  برای  نمونه  اندازه  بنابراین  است. 

سطح   در  بارتلت  آزمون  مقدار  همچنین،  دار  معنی  001/0است. 

است. بر این اساس شرط الزم برای انجام تحلیل عاملی فراهم 
 شده است.  

 

تفاوت معنی داری بارهای عاملیبررسی . 4جدول 

 بارعاملی  عامل  ردیف

 429/0 دانشجویان 1

 634/0 هیات علمی  2

 660/0 رئیس دانشگاه 3

 924/0 کارکنان  4

 377/0 خالقیت 5

 596/0 دانشگاهساختار  6

 047/0 فناوری 7

 919/0 شهروندی سازمانی 8

 581/0 آموزش 9

 785/0 پژوهش  10

 750/0 بنیاناقتصاد دانش 11

 696/0 بستر دانشگاه 12

 709/0 مدیریت منابع انسانی  13

 502/0 رسالت و اهداف  14

 884/0 بودجه  15

 852/0 مذهب  16

 841/0 پذیریجامعه 17

 771/0 پذیریمسئولیت 18

 667/0 سبک شایستگی 19

 668/0 اقتصاد  20

 691/0 تعامالت و ارتباطات 21

 784/0 عدالت اجتماعی  22

 955/0 تناسب سازه  23

 746/0 المللی شدن بین 24

های پنهانی،  عاملی مرتبه دوم، عامل تحلیل عاملی مرتبه دوم در مدل  
شوند، خود  گیری میکه با استفاده از متغیرهای مشاهده شده اندازه

تر و به عبارتی متغیر پنهان، اما در یک  تحت تاثیر یک متغیر زیربنایی
 24سطح باالتر قرار دارند. در این پژوهش، مدل عاملی مرتبه دوم از  

1عامل تشکیل شده است. براین پایه  
0X    به عنوان متغیر پنهان است

به عنوان متغیر مشاهده شده تحت تاثیر متغیر    Eta24تا    Eta1و  
 پنهان زیربنایی تر قرار دارد،  

با  که می نامید.  فرهنگ سازمانی  الگوی  را عامل طراحی  آن  توان 
عامل است که    24که، الگوی فرهنگ سازمانی دارای  توجه به این

به عنوان  می تحلیل  توانند  رو،  این  از  کنند  این سازه عمل  نشانگر 
اندازه  مدل  آزمون  راستای  در  دوم  مرتبه  روائی  عاملی  نیز  و  گیری 

دانشگاه  در  سازمانی  فرهنگ  الگو  طراحی  سازه  کشور  عوامل  های 
 بررسی شده است. 

 

 هنگ سازمانی . شاخص های برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم الگوی فر5جدول

 مقدار قابل قبول برآورد مشخصه 

MIN/DF 907/0  5کمتر از 

RMSEA 053/0  08/0کمتر از 

GFI 941/0  90/0باالتر از 

AGFI 927/0  90/0باالتر از 

CFI 972/0  90/0باالتر از 

NFI 942/0  90/0باالتر از 

TLI 961/0  90/0باالتر از 

IFI 983/0  90/0باالتر از 

RFI 916/0  90/0باالتر از 
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توان نتیجه گرفت که  می  5های برازش جدول  باتوجه به شاخص
الگوی فرهنگ سازمانی برای نظام آموزش عالی ایران از برازش  

با   است.  برخوردار  مطلوبی  پرسشنامهبسیار  بین  تحلیل  که  هایی 
نسبت  صاحب  135 مقدار  شد،  انجام  عالی  آموزش  اساتید  و  نظر 

( محاسبه شده برابر با  MIN / DF)مجذور خی به درجه آزادی
همچنین مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات  است.    907/1

و میزان شاخص نکویی    053/0برابر با    (RMSEA)  باقیمانده  
)  وشاخص تعدیل شده نکویی برازش  941/0برابر با    (GFI)برازش

AGFI)    و شاخص برازش تطبیقی    927/0برابر با(CFI)   برابر
برابر با   (NFI)و شاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت    972/0
  961/0برابر با    (TLI)لویس    – و شاخص برازش   توکر    942/0
و شاخص برازش    983/0برابر با    (IFI)خص برازش افزایشی  و شا

با    (RFI)نسبی اساس می  916/0برابر  براین  نتیجه  است.  توان 
گرفت الگوی فرهنگ سازمانی برای نظام آموزش عالی ایران از  

 برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.  

 بحث 
هدف پژوهش حاضر طراحی و ارائه الگوی فرهنگ سازمانی برای  

به  نظا مصاحبه  با  پژوهش  کیفی  بخش  در  بود.  عالی  آموزش  م 
مالک    105عامل،    24نظر آموزش عالی،  صاحب  30دست آمده از  

از: رئیس  های بدست آمده عبارتندنشانگر بدست آمد. عامل  108و  
ساختار  کارکنان،  دانشجویان،  علمی،  هیأت  اعضای  دانشگاه، 

آ فناوری، خالقیت، شهروند سازمانی،  پژوهش،  دانشگاه،  موزش، 
بودجه،   اهداف،  و  رسالت  دانشگاه،  بستر  بنیان،  دانش  اقتصاد 

تصاد، تعامالت و  پذیری، اقپذیری، عدالت، مسئولیتمذهب، جامعه
تناسب  شایستگی،  بین  سازه  ارتباطات،  سبک  و  شدن  المللی 

-مدیریت منابع انسانی. بنابراین در الگوی به دست آمده این عامل
با   عاملها  این  از  کدام  هر  و  بوده  تعامل  در  دارای یکدیگر  ها 
 ها و نشانگرهایی هستند. مالک
[ همخوانی دارد.  7،8]ی پژوهشیهاهای این پژوهش با یافتهیافته

در پژوهش مذکور به دو مؤلفه خالقیت و عدالت سازمانی و رابطه  
 22و    11و    5های  سازمانی پرداخته شده که با عامل  آن با فرهنگ

با   همچنین  پژوهش  این  نتایج  دارد.  هماهنگی  حاضر  پژوهش 
مطالعهیافته طراحی  10]های  به  پژوهش  این  دارد.  همخوانی   ]

مدلی در غالب چهار بعد رفتاری، مدیریتی، ساختاری و ارزشی و  
پژوهش    3،4،6،13،16های  ولوژیکی پرداخته است که با عامل ایدئ

[ 13نظر با نتایج مطالعه]حاضر همخوانی دارد. نتایج پژوهش مورد  
فرهنگ   رابطه  بررسی  به  مذکور  پژوهش  در  دارد.  همخوانی 

با مؤل پرداخته شده که  پژوهش    6فهسازمانی و ساختار سازمانی 
[ پژوهشی با 14،15های]همچنین یافته  پیش رو همخوانی دارد.

هیافته پژوهش حاضر  مؤلفههای  و  با عامل  که  دارد.  -مخوانی 
دارد  3،4،5،11های هماهنگی  حاضر  نتایج [17]پژوهش   .

مؤلفه ارتباط، حمایت،   5شاخص در    73که شامل    [17]پژوهشی
گیری، سطح تعارض، کار تیمی و رضایت بود با مؤلفه و  تصمیم

نتایج 1،  3،  4،  6های  عامل دارد.  تطابق  حاضر  پژوهش   ،
نتایج حاضر هماهنگی دارد.   3و    4های  [ با مؤلفه17،18]پژوهش

های نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر و مقایسه آن با پژوهش
نشان می و خارجی  داخلی  پژوهشمتعدد  از  با  دهد هیچ یک  ها 

عامل احصاء  و  بررسی  به  مالکجامعیت  نشانگرها،  و  های ها 
-اند. از سوی دیگر عاملحی الگوی فرهنگ سازمانی نپرداختهطرا

با صاحب  24های   از طریق مصاحبه  که  و خبرگان  گانه  نظران 
ها و نشانگرهایی  آموزش عالی بدست آمده که خود دارای مالک

نشان میهستند،  امر  این  مصاحبهدهنده  که  خود باشد  کنندگان 
ها  و به خوبی این عاملزش عالی بوده  مستقیماً در درون نظام آمو

 کنند. را درک می
 

 گیرینتیجه
دانشگاه است  بیان شده، الزم  مطالب  به  توجه  به  با  های کشور 

سوی اعتباریابی فرهنگ سازمانی گام برداشته و تمام عوامل به  
طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. از جمله این عوامل تاثیرگذار 

دانشگاه سازمانی  فرهنگ  مشا؛  هابرای  دانشگاه،  رکت رئیس 
دانشجویان،   علمی،  هیأت  سازمانی  کارمنداعضای  ساختار  ان، 

تدوین رسالت  مناسب،  و  به  اهداف  گام  جهت  در  دانشگاه  های 
سوی فرهنگ سازمانی متعالی، تقویت فضای آموزش و پژوهش  

پیامدهای مثبتی چون اقتصاد   تر است کهدر جهت یادگیری بیش
بیندانش باال،  المللی  بنیان،  کیفیت  با  پژوهش  و  آموزش  شدن، 

های کشور  برای جامعه و دانشگاه به دنبال خواهد داشت. دانشگاه
شده   ذکر  الگوی  به  توجه  میبا  عمل  در  آن  اجرای  از  و  توانند 

 های کشورهای دیگر پیشی بگیرند.  دانشگاه

 مالحظات اخالقی 
این مقاله مستخرج از رساله دکتری فیروز مهدی در دانشگاه آزاد  
اسالمی واحد زنجان با راهنمایی دکتر محمد مجتبی زاده است  

اخالق   کد  با  شناسه  و  IR.ZUAS.REC.1398.005 که 
 نیز تصویب شده است.  13821212971005

   عمناف ضادت
می اعالم  وجنویسندگان  منافعى  تضاد  مطالعه  دراین  ود  دارند 

 . نداشته است 

 گزاری سپاس
نقش  لبدینوسی پژوهش  انجام  فرایند  در  که  تمامی کسانی  از  ه 

   .شودمؤثری داشتند تقدیرو تشکر می
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